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Formáli 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Katrínu Ólafsdóttur, fyrir ómældan stuðning og endalausa 
hvatningu síðustu mánuði og fyrir að vera til staðar allan tíma sólarhringsins og þakka einnig 

sérfræðingi verkefnisins, Auði Magndísi Auðardóttur. Þið eruð meistarar, þið eruð snillingar 

og ég væri ekki útskrifuð án ykkar. Birtu Sæmundsdóttur færi ég miklar þakkir fyrir að deila 
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fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 
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missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 20. júní, 2020 

Katrín Kristín Friðjónsdóttir 
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Ágrip 

Í gegnum árin hefur kynfræðsla í íslenskum skólum verið gagnrýnd fyrir að einblína á 
líffræðilegan hluta hennar, að henni sé ekki gefið nægilegt rými í skólastarfinu og að 

félagslega þáttinn vanti alfarið í hana. Ítrekað má sjá fréttir á fréttaveitum þar sem 

kynfræðsla í grunn- og framhaldsskólum er harðlega gagnrýnd. Unga fólkinu okkar þykir ekki 

nægilega vel að henni staðið og hafa fagaðilar, t.d. Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir, 

deilt sínum áhyggjum af málinu líka. 

Markmið þessa verkefnis er því að svara kalli samfélagsins um stóreflda kynfræðslu með 

því að útbúa námsspil sem auðveldar kennurum í kynfræðslu að fjalla um efnið á 
nútímalegan hátt. Spilið er sniðið að nemendum á framhaldsskólastigi en má einnig nota á 

efsta stigi í grunnskóla. 

Spilið er spilastokkur sem skiptist tvo hluta, hugtakahluta og skilgreiningarhluta. 
Hugtakahlutinn skiptist í fjóra flokka en hver flokkur hefur sitt þema, sá fyrsti fjallar um allt 
sem tengist líffræðilegu kyni og kynhneigðum og annar kemur að öllu sem tengist kynlífi. Sá 

þriðji fjallar um líffræðilegu kynfræðsluna og sá fjórði fjallar um félagslegu hliðar hennar en 

þar má meðal annars finna hugtök sem tengjast kynjafræði en eiga fullt erindi í nútímalegri 
kynfræðslu. í skilgreiningarhlutanum má síðan finna skilgreiningar allra hugtakanna. 

Verkefninu fylgja upplýsingar um ólíkar leiðir til þess að nota spilið í kennslu ásamt 
tveimur handbókum, annarri fyrir kennara og hinni fyrir nemendur og foreldra. Í handbókinni 

fyrir kennara er að finna ítarlegar skýringar á þeim hugtökum sem koma fyrir í spilinu. Í 

handbók fyrir nemendur og foreldra eru einfaldari skýringar á hugtökunum en þær eru 

hugsaðar fyrir notkun nemenda í tímum eða sem aðstoð fyrir foreldra sem hafa áhuga á að 

taka umræðuna með unga fólkinu sínu heima. 

Það er ósk mín að þetta verkefni komi til móts við áralangt kall samfélagsins um bætta 

kynfræðslu í skólakerfinu með því að veita kennurum nýtt og nútímalegt námsgagn til 
kennslu. 

 

 

 

Lykilorð: Kynfræðsla, kynjafræði, nemendur, fjölbreytt kennsla, námsspil, kveikjur,  
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Abstract 

Let‘s sex ed together: A sex education card game  

Over the years, sex education in Icelandic schools has been criticized for focusing solely on 

biology, with teaching that does occur confined in its remit and the social component 

completely lacking. The media has sharply criticized sex education in primary and upper 

secondary schools. Younger generations believe that this topic is not taught sufficiently and 

professionals, including Iceland´s Chief Epidemiologist, Þórólfur Guðnason, have voiced 

concerns as well.  

The goal of this project is to respond to society´s call for increased sex education by 
creating an educational card game that facilitates the teaching of sex education in a 

contemporary way. The game is designed for students in upper secondary school but can 
also be useful at the upper levels in elementary school.  

The game is a deck of cards that is divided into two parts and four categories, each with a 
different theme. The first deck deals with everything from biological sex and sexual 

orientation. The second one deals with everything related to sex. The third one deals with 
biological sex education, and the fourth relates to the social aspects, including terms that 

deal with gender education but is entirely relevant for modern sex education. The second 

part is a deck with all the definitions of the game. 

This project contains information regarding different ways to use the cards in teaching, 

as well as two manuals: one for teachers and the other for students and parents. The 

teacher´s manual provides detailed explanations of the terms that are included in the game. 

The manual for students and parents contains simplified definitions of the concepts as they 

are designed for use in class or as tools for parents interested in discussing this topic at 

home.  

It is my wish that this master thesis and game deck meets our society´s long-standing call 

for improved sex education in schools by providing teachers with a new and modern way to 

approach it.  
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1 Inngangur  

Kynfræðsla er eitthvað sem við sitjum öll á grunnskólagöngu okkar og er mikilvægt að vel og 
rétt sé staðið að henni en í gegnum árin hafa verið háværar raddir sem krefjast þess að 

betrumbæta þurfi fræðsluna ásamt því að nútímavæða hana. Þekkt er að unglingum þyki 

það óþægilegt að leita til foreldra um kynlífsráð og leiti frekar á Internetinu að upplýsingum 
sem þá vantar varðandi kynlíf. Oftar en ekki fer þessi upplýsingaleit þeirra fram á klámsíðum 

en klám byggir oft á hugmyndum um yfirráð karla, ofbeldi, niðurlægingu og fleira sem 

skarast getur á við þá fræðslu sem skólar og foreldrar veita. Hún fer einnig þvert gegn þeim 

viðhorfum og gildum sem báðir aðilar hafa í hávegum en rannsóknir sýna að unglingar telja 

að á þessum vefsíðum sé að finna gott fræðsluefni (Flood, 2009; Peter og Valkenburg, 2008). 

Einnig nefnir Guðbjörg Hildur Kolbeins (2016) að klámnotkun þjóðarinnar sé dágóð og spanni 
vítt aldursbil, en börn niður í þrettán ára eru byrjuð að horfa á slíkt myndefni, sem segir 

okkur það að þörf er á betri kynfræðslu. 

Mikilvægt er að sporna við þessari þróun með því að stuðla að bættri kynfræðslu en 

Reykjavíkurborg 2016) hefur meðal annars sett saman starfshóp til að rýna betur í fræðsluna 
en þar kemur fram að misjafnt er á milli skóla hversu miklum tíma er varið í og hver það er 

sem sinnir fræðslunni. Hlutverkið virðist helst falla í fang umsjónarkennara, 

samfélagsfræðikennara, náttúrufræðikennara, skólahjúkrunarfræðinga og í einhverjum 

tilfellum námsráðgjafa og er því misjafnt hversu ítarleg og markviss fræðslan er á milli skóla. 

Einnig er eitthvað um það að utanaðkomandi aðilar komi að fræðslunni (Reykjavíkurborg, 

2016). Þar má helst nefna á nafn Sigríði Dögg Arnardóttur, kynfræðing, sem hefur síðasta 
áratuginn mætt í skóla og félagsmiðstöðvar með kynfræðslu (Sigga Dögg e.d.). Niðurstöður 

starfshópsins liggja ekki fyrir en sett var af stað þriggja ára verkefni þar sem meðal annars var 

ákveðið að setja kynfræðslu í hendur þriggja fagaðila: skólahjúkrunarfræðings, kennara og 
starfsmanna félagsmiðstöðva. Þá kemur það fram í gögnum Reykjavíkurborgar að nemendur 

kalli eftir betri kynfræðslu, að fræðslan sé undir hverjum og einum kennara komin, áhuga 

hans á efninu og getu. Það skortir því yfirsýn og eftirfylgni á þessu sviði. Áhugavert verður að 
lesa lokaniðurstöður þessa verkefnis. 
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Þessar sömu raddir má finna í fjölmiðlum landsins ásamt því að fagaðilar lýsa yfir 

áhyggjum sínum varðandi málefnið og má þar nefna Þórólf Guðnason sóttvarnarlækni sem 

þykir fræðslan brotakennd og gagnrýnir það að hún sé ekki stöðluð á milli skóla (Sunna Karen 
Sigurþórsdóttir, 2017). Baldur Tumi Baldursson, yfirlæknir á LSH, bendir á að efla þurfi 

kynfræðslu í framhaldsskólum (Lára Ómarsdóttir, 2018). Samkvæmt eigindlegri rannsókn 

Sólveigar Rósar Másdóttur og Reykjavíkurborgar um kynfræðslu kemur þar fram að hinsegin 
nemendur upplifi að ekki sé gert ráð fyrir þeim í kynfræðslu skólanna og að mikilvægt sé að 

jafnvægi ríki í umfjöllun um kynhneigðir í fræðslunni (Sólveig Rós Másdóttir, 2015). Einnig 

hefur umræðan um mikilvægi góðrar og markvissrar kynfræðslu ratað inn á Alþingi þar sem 

þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum lögðu fram tillögu árið 2018 um að endurmeta 
kynfræðslu á bæði grunn- og framhaldsskólastigi. Þar kemur fram að hætta eigi að fjalla 

eingöngu um líffræðilega þætti hennar og taka inn hið félagslega á borð við tilfinningar, 

mörk, samskipti og fleira (Jón Þór Kristjánsson, 2018). Því má segja að kröfurnar um bætta 
kynfræðslu komi ekki ekki eingöngu frá nemendum heldur einnig frá ólíkum stigum 

samfélagsins. 

Í þessari greinargerð verður fjallað um stöðu kynfræðslu á Íslandi og hvernig megi bæta 
hana, m.a. með kynfræðsluspili sem höfundur hefur samið. Mikilvægt er að nemendur fái 

tækifæri til þess að ræða (oft) flókin málefni í öruggu rými þar sem þeir fá hreinskilin svör frá 

kennara sem er reiðubúinn og fullur eldmóðs að fjalla um efnið. Kynjumst betur er ætlað að 
hjálpa kennurum og nemendum að takast á við þessi mál. Farið verður yfir fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, áherslur aðalnámskrár í kynfræðslu og notkun spila í kennslu. Í sérstökum 
kafla um spilið verður að lokum fjallað ítarlega um notkun þess. Þegar kennsluefni í 

kynfræðslu er skðað kennir þar ýmissa grasa. Spilið Kynjumst betur tel ég góða viðbót við þá 
flóru. Innihald spilsins tekur mið af nútíma samfélagsumræðu og aðferðin sem notuð er til 

þess að miðla efninu nýstárleg og vel til þess fallin að að nálgast kynfræðslu á óhefðbundin 

máta, þar sem nemendur eru ekki eingöngu viðtakendur heldur virkir þátttakendur í eigin 

námi. 

Vonandi verður þessi greinargerð og spil til þess að kennarar um allt land stilli saman 
strengi sína og samræmi kynfræðslu sína. 
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2 Saga kynfræðslu á Íslandi  

Innan veggja skóla hefur kynfræðsla og umræða um kynlíf ekki alltaf verið vinsæl en í grein 
Sóleyjar S. Bender kemur fram að fyrir tæpum 90 árum, eða árið 1934, var það Aðalsteinn 

Sigmundsson kennari við Austurbæjarskóla sem fyrstur kenndi nemendum um kynfæri 

líkamans. Hann var ávíttur og sætti mikilli gagnrýni fyrir fræðsluna því á þeim tíma var 
kynfræðsla ekki talin við hæfi og þurfti hann að verja gjörðir sínar með varnarræðu. Það efni 

sem notað var til kynfræðslu eftir þessa uppákomu var íhaldssamt en meðal annars var 

umfjöllun um sjálfsfróun neikvæð. Þar kom fram að sjálfsfróun tilheyrði sjúku kynferðislífi og 

gæti valdið blindu, flogaveiki, geðrænum vandamálum, fábjánahætti og fleira (Sóley S. 

Bender, 2006).  

Margt átti þó eftir að breytast. Ári eftir umdeilda kynfræðslu Aðalsteins voru sett lög á 
Alþingi um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar en þar kom fram að 
aðeins læknar máttu deila upplýsingum um getnaðarvarnir (Sóley S. Bender, 2006; Lög um 

leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar nr. 

38/1935). Þó svo að heimildir megi finna um notkun gúmmísmokka á Íslandi frá árinu 1920 
er það með tilkomu pillunnar árið 1966 sem hlutirnir taka að breytast (Reynir Tómasson, 

2001; Guðmundur Hannesson, 1920). Árið 1975 voru sett lög um fræðslu í tengslum við 

kynlíf. Í 7.gr. laganna kemur fram að fræðsla um kynlíf og siðfræði þess skuli fara fram á 

öllum námsstigum. Það tók því ekki nema rúmlega 40 ár að koma í gegn lögum um 

kynfræðslu frá fyrstu þekktu kynfræðslu landsins (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf 

og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975).  

Þrátt fyrir þessa áfanga, sem eru fáir og gerast á löngum tíma, bendir Sóley S. Bender 

(2006) á að umræðan um kynlíf hafi lengi einkennst af fáfræði og bendir á hversu mikilvægt 

það er að leggja áherslu á kynlífsheilbrigði. Unga fólkið hefur verið duglegt að láta í sér heyra 

varðandi kynfræðslu sem þeim er skylt að sitja og má þar nefna að stofnað hefur verið 

Reykjavíkurráð ungmenna þar sem kallað er eftir betri kynfræðslu árlega. Kröfurnar eru á 

borð við þær að kynfræðsla eigi að vera kennd oftar eða lengur og að byrja verði fræðsluna 

fyrr en eins og Eyrún Magnúsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals og Háaleitis segir, þá 
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finnst unga fólkinu okkar illa að henni staðið, sem veldur ranghugmyndum um kynlíf. 

Nemendur vilji kynfræðslu, ekki kynhræðslu („Vilja kynfræðslu í stað kynhræðslu“, 2016) sem 

er hugtak sem haldið hefur verið á lofti síðan ég sjálf sat kynfræðslu fyrir 18 árum síðan. Það 
segir okkur að framboð og eftirspurn í tengslum við kynfræðslu helst ekki í hendur.  

2.1 Námsefni sem er nú þegar til 
Þegar kemur að kynfræðslu er margvíslegt efni til fyrir kennara að styðjast við en það er 

spurning hversu nothæft það er. Til dæmis er flest allt efni sem er að finna inni á vef 

Menntamálastofnunar orðið gamalt og því má velta því fyrir sér hvort kennarar leiti í efni 
annar staðar frá eða nýti sér þetta efni til hliðsjónar ásamt öðru (erlendu) efni. Hér að neðan 

nefni ég dæmi um námsefni í kynfræðslu sem til er á íslensku. 

2.1.1 Eldra námsefni 

Í þessari umfjöllun er það flokkað sem eldra námsefni sem orðið er 10 ára gamalt eða eldra, 
þ.e. gefið út fyrir árið 2009. 

 

Bókin Kynfræðsla – lífsgildi og ákvarðanir kom upprunalega út í Bandaríkjunum seint á 
seinustu öld, eða árið 1991. Bókin hefur verið þýdd yfir á íslensku og miðast við notkun í 7. 

og 8.bekk í grunnskóla. Námsefnið er orðið tæplega 30 ára gamalt og áherslur þess ekki í takt 

við kröfur nútíma samfélags eða þeirra breytinga sem hafa átt sér stað síðasta áratuginn ef 
borið er saman við nýrra efni. Þó er í bókinni talað um mikilvæg atriði á borð við 

kynferðislegan þrýsting, neikvæða kynferðislega snertingu og jafnrétti kynjanna (Forliti, 

Kapp, Naughton og Young, 1985) en áherslur samfélagsins eins og ég nefni hér að ofan hafa 

breyst síðan árið 1991 og enn fleiri hugtök og betri skýringar litið dagsins ljós, til dæmis 

hugtök tengd ólíkum kynhneigðum og umburðarlyndi gagnvart hinsegin einstaklingum, sem 

þróast hefur í betri átt. Við vinnslu þessarar greinargerðar leitaði ég upplýsinga um notkun 

bókarinnar þar sem ég meðal annars ræddi við starfandi kennara en hafði ekki erindi sem 

erfiði, því virðist sem svo að bókin sé ekki nýtt í kennslu lengur. 

Árið 2006 kom út íslenskt fræðsluefni fyrir unglingastig, Um stelpur og stráka. Þar koma 

fram ákveðin gagnkynhneigð viðmið (e. heteronormativity), þ.e. viðmið byggð á þeirri 
samfélagslegu túlkun að flestir séu gagnkynhneigðir þar til annað kemur í ljós (Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Einnig kemur fram í bókinni að 

samkynhneigðir karlmenn eru kallaðir hommar og samkynhneigðar konur lesbíur en meiri 
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umfjöllun um hinsegin einstaklinga er ekki að finna og þannig algjörlega horft framhjá 

stórum hlut hinsegin samfélagsins. Að lokinni eftirgrennslan kom í ljós að rétt eins og bókin 
hér að ofan þá er þetta efni lítið sem ekkert notað. 

Stuttu seinna eða árið 2008 var Kynfræðsluvefurinn settur í loftið, en með honum er 

kynfræðsla tekin á annað plan (eða út fyrir bókina) og gefur jafnvel foreldrum tækifæri til að 
taka umræðuna með börnum sínum heima fyrir. Á vefsíðunni er farið yfir víðan völl, allt frá 

kynþroska til kynsjúkdóma, kynlífs, kláms og margt fleira (Kynfræðsluvefurinn, 2008). Þó að 

upplýsingar um kynhneigðir séu ekki miklar á vefsíðunni þá er samt sem áður bent á 

heimasíðu Samtakanna ‘78 vanti fólk frekari upplýsingar. Á síðuna sjálfa vantar þó allar 
upplýsingar um til dæmis transfólk, intersex og fleiri hugtök sem hafa haslað sér völl í 

daglegu tali undanfarin ár. Einnig er enga heimildaskrá að finna fyrir lesandann til að dýpka 

skilning sinn ef áhugi er fyrir hendi eða fyrir þá foreldra sem hugsanlega myndu vilja nýta sér 
síðuna og fræðast betur um ákveðin atriði. Því má velta fyrir sér hvort unnið sé að síðunni 

jafnt og þétt eða hvort að hún hafi eingöngu verið opnuð og ekki uppfærð síðan. 

2.1.2 Nýrra námsefni 

Mikilvægt er að uppfæra námsefni sem kemur að kynfræðslu í ljósi þess að hún er síbreytileg 
og æ fleiri hugtök sem líta dagsins ljós en í byrjun seinasta áratugar voru gefnar út bækurnar 
Maðurinn, hugur og heilsa (Bjarbo, 2010) og Mannslíkaminn (Fabricus, Holm, Martensson, 

Nilsson og Nystrand. 2011). Báðar bækur eru hugsaðar til náttúrufræðikennslu, sú fyrri á 
miðstigi og sú seinni á unglingastigi. Sú fyrri fer heldur grunnt yfir kynþroskaskeiðið en 

kaflinn telur heilar tólf blaðsíður af 96 á meðan þær eru tvær í vinnubók og eru verkefnin 

stutt og þurr. Bókin lítur einnig bara til líffræðilegra þátta og engin fræðsla er um 
kynhneigðir, að setja mörk, sjálfsfróun, klám og fleira (Bjarbo, 2010). Seinni bókin, 

Mannslíkaminn, fjallar eins og titillinn gefur til kynna um líkamann og er kynfræðsla tekin 

fyrir í kaflanum Kynlíf og kærleikur en hann er einn af sjö köflum bókarinnar. Farið er yfir 
samskipti kynjanna, tilfinningar, slæmar fyrirmyndir og margt fleira (Fabricus, Holm, 

Martenson, Nilsson og Nystrand, 2011). Rétt eins og Maðurinn, hugur og heilsa þá fer 

Mannslíkaminn ekki nægilega vel inn á kynhneigðir og má finna í bókinni úrelt hugtök á borð 
við kynskiptingur sem ekki er lengur notað í nútímasamfélagi. Þó er margt í bókinni sem 



14 

 

 

 

 

hægt er að hafa til hliðsjónar þegar kemur að kynfræðslu og í sjálfsprófum kaflans eru 

spurningar sem eiga enn við í dag. Því er hægt að taka einstök atriði úr báðum bókum þó svo 

efnið í heild sinni sé ekki nægilega gott til að nýta í kennslu ef standa á almennilega að 
kynfræðslu, en það vantar alfarið nútímalegan blæ í bækurnar og er vert að hafa það í huga 

ef þær eru notaðar.  

Árið 2013 kemur út stuttmyndin Fáðu já! en með henni urðu ákveðin kaflaskil í 
kynfræðslu á Íslandi sem varð nú nútímalegri en skortur hafði verið á slíku efni eins og nefnt 

var að ofan. Stuttmyndin hefur það að markmiði að skýra mörk milli kynlífs og ofbeldis og 

brjóta upp áhrif klámvæðingarinnar og ranghugmyndir um kynlíf. Stuttmyndina má greina 
niður í 6 þemu þar með talið upphafssenu myndarinnar þar sem farið er snöggt yfir samskipti 

kynjanna, bæði jákvæð og neikvæð, klám, nauðgun, að setja mörk, ofbeldi og að fá samþykki 

eða að „fá já“. Allir nemendur í 10.bekk og á fyrsta ári í framhaldsskóla fengu að sjá 

stuttmyndina í janúar þetta ár (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Ári seinna, eða 2014, var gerð 
könnun á meðal nemenda um myndina og áhrif hennar. Þar kom fram að 66% nemenda 

töldu sig skilja betur muninn á kynlífi í raunveruleikanum og kynlífi í sjónvarpi eða klámi eftir 
að hafa horft á stuttmyndina. Tæp 71% drengja öðluðust betri skilning um mikilvægi þess að 
fá samþykki fyrir kynlífi og 44% sögðu að þeim þætti auðveldara að tala við aðra um kynlíf 

eftir að hafa horft á stuttmyndina (Stjórnarráð Íslands, 2014). Það að svona stórt hlutfall 

drengja hafi fengið skýrari sýn á það hvað samþykki er eru sláandi tölur sem segir mér að 
gamla kynfræðslan eins og hún var á þeim tíma, var greinilega ekki að skila tilætluðum 

árangri. Samþykki er mikilvægur partur af kynheilbrigði og kynlífi og er fræðsla á því 
nauðsynleg, fyrir stúlkur jafnt sem drengi. Kostur stuttmyndarinnar er að mínu mati sá að hér 

er leikið efni um vangaveltur unglinga á þeirra tungumáli og því líklegra að það skilji eitthvað 
eftir hjá unglingum en ef kennari væri að tala um sama efni. Ef framkvæmd er stutt leit á 

netinu að kennsluáætlunum má sjá að myndin er notuð víða í grunn- og framhaldsskólum 

enn í dag. Mér þykir það frábært að sjá að stuttmyndin er enn í notkun eftir allan þennan 

tíma og hún ætti í raun að vera skylduefni í kynfræðslu. 

Árið 2016 gaf Menntamálastofnun út tvö fræðslumyndbönd, Alls kyns um kynþroskann 
sem er ætlað miðstigi grunnskóla og Alls kyns um kynferðismál sem er ætlað unglingastigi. 

Hið fyrra er 7 mínútna myndband þar sem farið er yfir þær breytingar sem verða við 

kynþroska en teikningarnar í myndbandinu eru vel gerðar og ítarlegar. Í myndbandinu kemur 
fram að breytingunum fylgja skapsveiflur og að mikilvægt sé að leita til einhvers sem þau 

treysta til að tala við, að enginn ein líkamsmynd er betri en önnur og að mikilvægt sé að bera 
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sig ekki saman við aðra (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2016). Seinna myndbandið er tæpar 6 

mínútur og tekur á öllu tengdu kynferðismálum en þar má finna hugtök eins og kyn, 
kynvitund og fleira. Myndbandið endar síðan á mikilvægi samþykkis og að ef samþykki í 

kynlífi er ekki fyrir hendi þá sé um að ræða kynferðislegt ofbeldi (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2016a). Kostir beggja myndbandanna eru hversu opinskátt efnið er. Í seinna mynbandinu er 
einnig að finna hugtök sem ekki má finna í öðru námsefni, t.d. umfjöllun um trans, intersex, 

pankynhneigð og fleira. Einnig er farið vel yfir það að senda nektarmyndir sem undanfarin ár 

hafa færst í aukana hjá ungu fólki. Talað er um það í myndbandinu að ekki sé í lagi að 

áframsenda slíkt efni því það flokkist undir stafrænt ofbeldi1 en í daglegu tali þekkist 
hegðunin betur sem hefndarklám2. Þetta er því miður veruleiki unglinga, hvort sem þeir 

þekki slíkt ofbeldi af eigin raun eða af frásögnum annarra.  

Fyrir tveimur árum, árið 2018, kom út önnur mynd frá höfundum Fáðu já! sem heitir 
Myndin af mér og er byggð á sönnum frásögnum af stafrænu ofbeldi og er markmið 

myndarinnar að vekja athygli því ofbeldi. Þá er einnig fjallað um sexting3, samþykki og 

samskipti í nánum samböndum (Brynhildur Björnsdóttir og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2018). 
Kosturinn við þessa mynd er hversu ný hún er því hún tekur fyrir málefni sem unglingar í dag 

kljást við í sínu daglega lífi og nær þannig betur til þeirra en eldra efni. Stafrænt ofbeldi er 

hluti af raunveruleika unglinga í dag, sem þolendur eða vinir eða kunningjar þolenda. Að 
fræðast um slíkt ofbeldi er því mikilvægt.  

 

Eins og ég nefni að ofan þá er áhugavert að sjá að ýmislegt námsefni er í boði fyrir kennara í 
kynfræðslu þó svo að efnið sé misgott í gæðum og ólíkt er á milli kennara hvaða efni þeir 

kjósa að nota og sé ég því ríka þörf á uppfærslu á námsefni í kynfræðslu. Einnig er augljóst að 

 
1 Þegar tæknin er notuð til að áreita eða ógna öðrum og getur átt sér stað á samfélagsmiðlum. Undir stafrænu 
ofbeldi má finna hugtökin stafrænt kynferðisofbeldi, hefndarklám og og óumbeðnar nektarmyndir eða þegar 
reynt er að þvinga aðra til að senda nektarmyndir, dreifa slíkum myndum og/eða að senda óumbeðnar 
nektarmyndir heyra undir stafrænt ofbeldi (Stígamót 2020a; Áttavitinn, 2019). 
2 Þegar einstaklingur dreifir nektarmyndum af öðrum án samþykkis þeirra (Áttavitinn, 2019). 
3 Kynferðislegt efni sem tveir aðilar senda hvor öðrum í formi textaskilaboða, myndbanda eða mynda og er gert 
í tölvu eða með snjallsíma. Skilaboðin eru af kynferðislegum toga á borð við nektarmyndir og/eða myndir af 
kynfærum (Slane, 2013; O‘Keeffe og Clarke-Peterson, 2011). 



16 

 

 

 

 

útbúa þarf námsbækur sem eru nútímalegar og horfa til þeirra hugtaka sem notuð eru í dag. 

Kynjumst betur getur því nýst til að bæta efnistök og koma á heildarsvip á kynfræðslu því 

hún tekur til allra þátta hennar. 

2.2 Ákall um bætta kynfræðslu 
Þrátt fyrir að til sé fjölbreytt námsefni fyrir kennara til að nýta sér í kennslu kynfræðslu þá 
sýna rannsóknir engu að síður að fræðslan er ekki að skila sér og nemendur kalla eftir betri 

kynfræðslu (Maríanna Guðbergsdóttir, 2014). Í ljósi þessa tel ég að Kynjumst betur gæti gert 

mikið gagn í kennlstustofum þegar kynfræðsla er á dagskránni.  

Ég hef nýlega tekið við kennslu kynjafræði á unglingastigi en þar er m.a. farið í 
kynfræðslu, að ósk nemenda. Rannsóknir sýna að kynfræðsla og umræða um kynheilbrigði er 

hreinlega ekki á pari við það sem það ætti að vera. Það er mín reynsla úr þeirri kennslu að 

strákar hafi alla jafna ranga sýn á hvað kynlíf er, þeir afli sér upplýsinga á netinu sem oft 
stangast á við raunveruleikann. Þetta styður einnig umfjöllun Guðbjargar H. Kolbeins (2016) 

en þar kemur fram að íslenskir drengir horfi í fyrsta sinn á klám þegar þeir eru 11-12 ára 

gamlir og að 96% drengja og 88,7% stúlkna á aldrinum 14-18 ára hafi séð klám. Í sömu 
rannsókn kemur fram að fimmti hver drengur horfi á klám daglega. Stúlkur horfi frekar á 

klám af forvitni, þær séu meðvitaðri um skaðsemi þess og líklegri en drengir til að finnast 

slíkt efni „ógeðslegt“ eins og kemur fram í greininni, að það geti leitt til nauðgana og að áhorf 
þess ýti undir óánægju líkamsmyndar stúlkna (Guðbjörg H. Kolbeins, 2016). Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir (2015) hefur rannsakað upplifun stúlkna af kynlífsmenningu ungs fólks á 

framhaldsskólaldri en þar kemur fram að stúlkur telji drengi vera með brenglaða sýn á klám 
vegna klámvæðingarinnar, þeir þekki ekki muninn á kynlífi og klámi og að þeir vilji að hinn 
aðilinn sé eins og í klámmyndunum. Nefnt er dæmi um endaþarmsmök, slíkt sé vinsælt í 

klámmyndum og þess vegna vilji strákar prófa slíkt í kynlífi. Kynlífshandrit4 ungmenna 
breytist þannig ört og í takt við það sem drengir sjá á skjánum fyrir framan sig. Klám hefur 

einnig þau áhrif að drengir eru undir þrýstingi um að vera ávallt reiðubúnir til þess að stunda 

kynlíf og þeir eiga að hafa óbilandi áhuga á kynlífi, en afleiðingin er sú að drengir geta þróað 
með sér frammistöðukvíða í kynlífi (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, Þórður Kristinsson og 

Þorgerður J. Einarsdóttir, 2019). 

 
4 Forskrift að hegðun og væntingum þegar kemur að kynlífi, geta verið mismunandi á milli ólíkra hópa og gefa 
því ólík skilaboð. Í handritinu eru félagslegar reglur um hvert hlutverk kynjanna er í kynlífi, hver má gera hvað 
og hvernig (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, Þórður Kristinsson og Þorgerður J. Einarsdóttir, 2019). 
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Samkvæmt rannsókn þeirra Kolbrúnar, Þórðar og Þorgerðar (2019) fá stúlkur helst 

fræðslu um atriði á borð við tíðahringinn, ótímabærar þunganir, kynsjúkdóma og 
getnaðarvarnir en ekki neitt um jákvæðu hliðar kynlífs s.s. fullnægingu eða nánd, þeirra þátt í 

kynlífi eða félagslegu hliðar þess. Þær vilja fá meiri fræðslu og um aðrar hliðar en einungis 

þessa líffræðilegu. Þetta er í takt við rannsókn Kolbrúnar (2015) þar sem kemur fram að 
stúlkur vilja frekari fræðslu um jákvæðu hliðar kynlífs, tilfinningar, samskipti og þá ákvörðun 

að kynlíf geti líka verið á þeirra forsendum, ekki eingöngu á forsendum drengja. Einnig nefna 

stúlkur að sá sem fer með fræðsluna verður að vera opinn og tilbúinn að ræða allar gerðir 

kynlífs og frá öllum hliðum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 2015). 

Rétt eins og stúlkurnar, þá nefna drengir að kynfræðsla þeirra hafi heldur ekki verið upp á 

marga fiska en að aðaláhersla hafi verið lögð á líkamann og kynsjúkdóma en ekki félagslegar 

hliðar kynlífs. Þeir segjast myndu vilja fræðslu þar sem fjallað er um samþykki, mörk og þá 
sérstaklega frammistöðukvíðann sem getur m.a. stafað af klámáhorfi. Þá telja þeir einnig 

mikilvægt að nefna það sérstaklega og ræða opinskátt um muninn á kynlífi og klámi vegna 

þeirra hugmynda sem drengir fá frá klámmyndum. Að auki er vert að nefna sjálfsfróun en í 
kynfræðslu hér á landi er sú fræðsla mjög lítil hjá stúlkum en vandlega er farið yfir efnið með 

drengjum. Það vantar því alveg að stúlkur séu hvattar til þess að kynnast líkamanum sínum 

betur, á sama hátt og gert er hjá drengjum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, Þórður 
Kristinsson og Þorgerður J. Einarsdóttir, 2019).  

Út frá þeim atriðum sem rædd eru hér að ofan tel ég það ljóst að verkefni mitt komi til 

móts við þær kröfur sem unga fólkið gerir til kynfræðslu. 

2.3 Hinsegin kynfræðsla 
Fjölbreytileiki samfélagsins er orðinn svo mikill og litríkur að mikilvægt er að taka tillit til 
ólíkra kynja og kynhneigða nemenda og að kynfræðslan falli ekki í á gryfju að ganga út frá því 

að við séum öll sískynja og gagnkynhneigð heldur er hún fyrir alla. Rannsóknir sýna fram á að 

þeir sem upplifa sig sem hinsegin fá litla sem enga fræðslu um kynhneigðir, kyngervi og fleira 
sem ekki tilheyrir þessu gagnkynhneigða normi. Í rannsókn þeirra Hrannar Bessadóttur, 

Ingibjargar Óskar Pétursdóttur og Kristúnar Sigurgeirsdóttur (2003) kemur meðal annars 
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fram að mikilvægt er að fjalla um hinsegin samfélagið og það sem því tilheyrir vegna þess að 

hinsegin einstaklingar eiga rétt á kynfræðslu við hæfi eins og aðrir. Samfélag okkar byggir á 

gagnkynhneigðu normi og því er hætta á að það yfirtaki kynfræðslu innan veggja skóla og 
jaðarsetji þar með hinsegin einstaklinga á þann veg að þeim þyki fræðslan sé ekki ætluð þeim 

(García, 2009). Ef við skoðum rannsókn Sólveigar Rósar Másdóttur (2015) þá kemur þar fram 

að kynfræðsla hér á landi hefur ekki mætt þörfum þeirra sem upplifa sig utan þessa 
gagnkynhneigða norms. Þeir viðmælendur sem hún ræddi við nefna meðal annars að 

samkynhneigð sé meira rædd núna en hún var áður. Þá sé ekki fjallað um aðrar kynhneigðir, 

eins og til dæmis eikynhneigð (e. asexuality) og ef aðrar kynhneigðir en gagnkynhneigð væru 

ræddar risti yfirferðin ekki djúpt. Viðmælendur Sólveigar nefndu einnig að lítil sem engin 
fræðsla væri fyrir hinsegin ungmenni sem gæti valdið því að þau upplifi sig útundan og taki 

ekki mark á efni þeirrar fræðslu sem í boði er. Þá eru málefni trans einstaklinga ekki á 

dagskrá kynfræðslunnar og því megi álykta að skilaboðin frá þeim sem sjá um fræðsluna séu 
þau að allir nemendur séu sískynja5, sem gengur þvert á Mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar. Þar kemur skýrt fram að fjalla eigi um alla flóru ólíkra kynhneigða eða 

eins og einn viðmælandi segir „draumakynfræðslan væri í rauninni bara að það er tekið tillit 
til allra” (Sólveig Rós Másdóttir, 2015).  

2.4  Kynfræðsla og aðalnámskrá 
Ef skoðuð eru lög landsins þá er það hlutverk bæði grunn- og framhaldsskóla að stuðla að 
alhliða þroska nemenda. Ráðherrar setja skólunum aðalnámskrá þar sem kemur fram hvert 
uppeldishlutverk þeirra er, hver meginstefna kennslunnar sé ásamt hæfniviðmiðum og fleiru 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Lög um framhaldsskóla 92/2008). Kennslufögum má svo 
fletta upp og eru þeim gerð góð skil. Í hvorugri námskránni er þó kynfræðsla ein og sér nefnd 

á nafn sem námsgrein og því ekki hægt að fletta henni upp. Það er þó ætlast til þess að 

kynfræðsla sé kennd, en finna má ýmis markmið tengd henni í námskránni. Þá kemur það 

líka fram í 5.gr sóttvarnarlaga (nr. 19/1997) að leggja eigi áherslu á fræðslu um kynsjúkdóma 

og í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr.10/2008) kemur fram í 23.gr. að 

fræða eigi nemendur á öllum skólastigum um jafnréttismál og að námsgögn eigi ekki að 

mismuna kynjunum. Það má því sjá ákveðið misræmi í hinum ólíku lögum og hvernig staðið 

er að kynfræðslu í skólum. 

 
5 Forskeyti sem notað er um fólk sem upplifir sig samkvæmt því kyni sem því var úthlutað við fæðingu (Hinsegin 
frá ö-a, e.d.) 
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Ef horft er til Aðalnámskrá grunnskóla (2013) þá má finna að undir grunnþáttum 

menntunar er kynheilbrigði talið upp sem einn þáttur heilbrigðis. Einnig kemur fram í 
hæfniviðmiðum að í lok 10.bekkjar eigi nemendur að geta útskýrt hvað felist í ábyrgri 

kynhegðun og geta rökrætt kynheilbrigði, kyn- og staðalímyndir en þessi viðmið heyra undir 

skólaíþróttir en ættu jafnvel að heyra undir samfélagsfræði eða lífsleikni. Ef hæfniviðmið 
samfélagsgreina eru skoðuð þá má finna að í lok 10.bekkjar eiga nemendur að geta beitt 

kynjafræðilegum hugtökum eins og kyn, kynhneigð og kynhlutverk og hvernig þau atriði 

þjóna í kyngervi okkar (Aðalnámskrá grunnskóla 2013) en fáir grunnskólar á Íslandi virðast 

vera með markvissa kynjafræðikennslu á sínum snærum. Það að nemendur í grunnskóla eigi 
að þekkja þessi hugtök án þess að talað sé um kynfræðslu í aðalnámskrá vekur upp margar 

spurningar. Að auki eru þetta hugtök sem eiga heima í kynjafræði og hingað til hefur hún 
ekki verið kennd í grunnskólum nema skólastjórnendur sýni því áhuga og hafi kennara sem 
brenni fyrir málefninu. Það er því eftirtektarvert að sumir skólar bjóði upp á slíka kennslu en 

ekki aðrir.  

Samkvæmt hæfniviðmiðum við lok 4.bekkjar eiga nemendur að geta útskýrt hvernig barn 
verður til og má því túlka það sem svo að kynfræðsla eigi að byrja fyrir þann tíma, en hvenær 

það er, er spurningin sem flestir skólar ættu að spyrja sig. Í lok 7. bekkjar eiga nemendur að 

geta lýst þeim breytingum sem verða við kynþroska og gera sér grein fyrir því hversu 
mikilvæg gagnkvæm virðing er í samskiptum kynjanna. Í lok 10. bekkjar eiga nemendur síðan 
að geta útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast ásamt því sem ég nefndi hér að ofan, að 

geta útskýrt hvað einkennir ábyrga kynhegðun (Aðalnámskrá grunnskóla 2013). 

Það er því misræmi milli þess sem segir í aðalnámskrá í hæfniviðmiðum ólíkra 

kennslugreina og undirbúnings viðkomandi kennara þeirra greina ef horft er til þekkingar 

þeirra á kynfræðslu. Það er því rík þörf á að uppfæra áherslur Aðalnámskrá hvað varðar 

kynfræðslu. 

Það er engin ein regla sem segir til um það hver það er sem á að sjá um kynfræðslu í 
skólum og hvergi er talað um það í námskrám en samkvæmt Jónu Ingibjörgu Jónsdóttur 
(2009) þá fellur kynfræðsla yfirleitt í hlut líffræðikennara, lífsleiknikennara eða 

skólahjúkrunarfræðingsins og þrátt fyrir fræðsluskyldu er fræðslunni mjög ábótavant og hún 
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breytileg á milli skóla. Þá tekur áðurnefndur starfshópur Reykjavíkurborgar (2016) undir orð 

Jónu Ingibjargar, og nefnir að umsjónarkennarar, náttúrufræðikennarar og 

samfélagsfræðikennarar séu þeir sem helst sjái um kynfræðslu í skólum. Auk þeirra koma 
skólahjúkrunarfræðingar einnig að fræðslunni, en starfshópurinn tekur fram að misjafnt er 

hversu ítarleg og markviss fræðslan er. Þeir kennarar sem sjá um kynfræðslu þurfi sjálfir að 

afla sér upplýsinga og finna námsgögn (Reykjavíkurborg, 2016) og getur því fræðslan verið 
misjöfn. Þannig myndast ósamræmi á milli skóla, hverfa og landshluta eins og áður hefur 

verið bent á í kafla 2.1.2 um námsefni í kynfræðslu.  

2.5 Kynfræðsla og forvarnir 
Það er mikilvægt að stuðla að kynheilbrigði með forvörnum en þær eru vel til þess fallnar að 

efla umræður og vekja nemendur til umhugsunar. Á sama tíma eykur það líkurnar á því að 

ungmenni taki ábyrgð á eigin gjörðum. Hér má benda á að meðalaldur íslenskra ungmenna 
þegar þau stunda kynlíf í fyrsta sinn er á milli 15-16 ára eða áður en þau byrja í 

framhaldsskóla (Sóley S. Bender, 2006; Avery og Lazdane, 2008). Rannsóknir sýna fram á að 
því yngri sem einstaklingar eru þegar þeir byrja að stunda kynlíf aukast líkurnar á þungun, 
ofbeldi og kynsjúkdómum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Þórólfur Guðnason, 

sóttvarnarlæknir, segir að bæta þurfi kynfræðslu á Íslandi allsvakalega til að sporna við 

aukningu kynsjúkdóma hjá þjóðinni en Íslendingar eru orðnir heldur kærulausir í þeim 

efnum. Hann hefur kallað eftir því að skólarnir stilli saman strengi sína og að fræðslan sé sú 
sama hjá öllum en ekki brotakennd eins og hún hefur verið hingað til (Sunna Karen 
Sigurþórsdóttir, 2017). 

Í nýlegri rannsókn var athugað hvort og hvernig samþykki kemur fyrir í kynfræðslu þar 
sem tekið var viðtal við fjóra kennara á unglingastigi í grunnskóla. Þar kemur fram að 

samþykki er ekki sérstaklega nefnt í kynfræðslu eða tekið fyrir heldur er það eitthvað sem 
kemur upp í umræðum við nemendur. Kennaranir virtust vera með mismunandi skilning á 

hugtakinu sjálfu og fá því nemendur hvers skóla fyrir sig mismunandi fræðslu á því hvað 

samþykki er (Elín Hulda Harðardóttir, 2019). Einnig skrifa þau Katrín Ólafsdóttir og Jón Ingvar 
Kjaran (2019) grein sem snertir samþykki þar sem kemur fram að mikilvægt sé að fá 

samþykki í kynlífi og ef það vanti sé um að ræða nauðgun. Unglingar sem eru að stíga sín 

fyrstu skref í stefnumótum og samböndum virðast ekki leggja mikla áherslu á að fá samþykki 
og skilja því ekki fyllilega hvað það er. Einnig eru áhrif eitraðrar karlmennsku mikil á Íslandi, 
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hefur það áhrif á það hvernig ungir karlmenn horfa á konur og er það málefni sem verður að 

ræða til þess að auka líkurnar á að sambönd ungmenna séu heilbrigð.  

Eftir mikla leit er lítið af rannsóknum sem ég finn um nauðgunarforvarnir aðrar en þær 
sem ég nefni hér að ofan og gæti þetta kynfræðsluspil því annað þeirri eftirspurn en 

mikilvægt er þá að fara út fyrir þá ævafornu hugmynd kynjakerfisins að það sé undir stúlkum 
komið að koma í veg fyrir nauðganir eins og birtingarmyndin hefur verið í gegnum árin. 

Einnig er nauðsynlegt að taka almennilega og opna umræðu við ungmenni um að þolandinn 

beri aldrei ábyrgð, að hún sé öll hjá gerendum og að besta leiðin til að koma í veg fyrir 

nauðgun sé að nauðga ekki. 

 

2.6 Utanaðkomandi aðilar og kynfræðsla 
Undanfarin ár hafa skólar leitað mikið til utanaðkomandi aðila til að taka á kynfræðslu þá 

helst á elstu stigum grunnskóla og í félagsmiðstöðvum. Þar má þá helst nefna Siggu Dögg 

kynfræðing, Stígamót og Sólborgu Guðbrandsdóttur sem stendur fyrir Instagram 
reikningnum Fávitar en þar má finna raunveruleg dæmi um mikilvægi bættrar kynfræðslu. 

Sigga Dögg, sem er menntaður kynfræðingur frá Curtin háskólanum í Vestur Ástralíu og 
er formaður kynfræðifélags Íslands, Kynís, en einnig hefur hún gefið út nokkrar bækur. Hún 

hefur farið með fræðslu sína í grunn- og framhaldsskóla um land allt frá árinu 2010 og er 

þekkt fyrir að vera ófeimin, einlæg og einkennist fræðslan af húmor og jákvæðni. Hún leggur 

mikið upp úr því að tala um einstaklinga en ekki stúlkur og drengi út frá líffræðilegu kyni 

þeirra og veitir þessi nálgun nemendum rými svo þau upplifi sig sem örugg til að vera þau 

sem þau eru (Sigga Dögg, e.d.; Sigga Dögg, e.d.-a). Þrátt fyrir vinsældir hennar meðal ungs 

fólks er hún bönnuð í sumum skólum af skólastjórnendum fyrir að vera „óviðeigandi“ þrátt 

fyrir háværar raddir nemenda um að fá hana til sín og sumsstaðar hafa undirskriftalistar 

verið settir af stað af frumkvæði nemenda til þess að fá kynfræðslu frá henni (Ágúst Borgþór 

Sverrison, 2019). Kostur þess að vera með Siggu Dögg er að hún nær vel til nemenda en 

gallinn er að hún er ekki opinber starfsmaður og þarf ekki að lúta aðalnámskrá eða öðru og 

er fræðslan því eftir hennar höfði og áherslum sem getur skarast á við fræðslu kennara. 
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Stígamót hafa staðið fyrir mörgum herferðum en þar má helst nefna átakið Sjúkást sem 

er feminísk herferð og forvarnarverkefni en þeirra áhersla er á muninum á heilbrigðum og 

óheilbrigðum samböndum. Til þess að skilgreina herferðir, byltingar, hreyfingar og fleira sem 
feminískar verða þær að vera gagnrýnar og ögra stöðluðum hugmyndum samfélagsins 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004) en það gerir forvarnarverkefnið einmitt. Verkefnið er hugsað 

sem forvörn gegn hverskonar ofbeldi sem myndast getur í nánum samböndum og fræðir 
ungt fólk um tilfinningar, virðingu, mörk, ofbeldi, heilbrigð og óheilbrigð sambönd, klám, 

samskipti, traust, samþykki og margt fleira. Á vefsíðu verkefnisins má einnig finna mörg 

skemmtileg myndbönd þar sem farið er yfir ákveðin hugtök og upplifanir (Stígamót, 2020). 

Verkefnið er vel til þess fallið að fá nemendur til að hugsa á gagnrýninn máta um eigið 
samfélag. Forvarnarverkefnið fer með fræðslu á elsta stig í grunnskóla og í framhaldsskóla 

ásamt því að fara inn í æskulýðs- og íþróttastörf (Stígamót, 2020). Kostur herferðarinnar er 

sá að farið er inn á fleiri atriði en hið hefðbundna gagnkynhneigða en þar má finna atriði eins 
og heilbrigð og óheilbrigð hinsegin sambönd þar sem vísað er til Samtakanna ‘78 og fleira. 

Einnig má finna atriði eins og hvaða merki má leita að í ofbeldissamböndum, afhverju fólk 

beitir ofbeldi og jafnvel afhverju fólk yfirgefur ekki ofbeldissambönd en þetta eru atriði sem 
ungt fólk verður að þekkja þegar þau stofna til sambanda til þess að geta verið vakandi fyrir 

hættumerkjum til að geta verndað sig og aðra. Galli herferðarinnar er sá að um er að ræða 

einkaaðila sem skólarnir búa til rými fyrir í dagskrám sínum og ekki er hægt að tryggja að allir 
sitji fræðsluna frá þeim. 

Sólborg Guðbrandsdóttir er með Instagram reikninginn Fávitar þar sem hún stendur fyrir 
átaki gegn stafrænu og annarskonar kynferðisofbeldi ásamt því að berjast fyrir bættri 

kynfræðslu í skólum. Þar sýnir hún raunveruleg íslensk dæmi um kynferðislega áreitni hjá 
unglingum, til dæmis hvernig drengir tala við stúlkur á samfélagsmiðlum og öfugt. Þar inni 

má einnig finna óformlegar kannanir um kynfræðslu, hvenær fylgjendur hennar sáu klám í 

fyrsta sinn og margt fleira. Sólborg hefur til dæmis verið tilnefnd til verðlaunanna 

Framúrskarandi ungir Íslendingar árið 2019 vegna þessa átaks en hún hefur farið nánast 

daglega með fyrirlestra í skóla og félagsmiðstöðvar víðsvegar um landið (Aníta Estíva 

Harðardóttir, 2019). Hún hefur talað fyrir mikilvægi þess að fjallað sé um kynfræðslu í 

aðalnámskrá vegna þess að núverandi fræðsla er undir hentisemi skólastjórnenda og þeirra 

sem standa að henni án þess að samræmi sé á milli skóla (Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 

2019). Kostir fyrirlestra hennar eru þeir að hún er vinsæl á meðal unglinga sem eru að kalla 

eftir betri kynfræðslu en gallinn er sá að hún er ekki menntuð í þessum efnum heldur drífur 
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áhugi hennar á málefninu hana áfram. Þó er mikilvægt að taka fram að Sólborg er ekki 

menntuð í þessum efnum heldur drífur áhugi hennar á málefninu hana áfram. Sökum 
vinsælda hennar er hún líkleg til að ná eyrum ungs fólks þegar kemur að þessari umræðu en 

líffræðikennarar. 

Aðstandendur forvarnarverkefnisins Fokk Me – Fokk You, Andrea Marel og Kári 
Sigurðsson, eru ötulir talsmenn þess hversu mikilvægt er að byrja kynfræðsluna fyrr til þess 

að fara yfir mikilvægi þess að setja sér mörk og að virða mörk annarra. Undanfarið hefur það 

færst í aukana að farið er yfir mörk annarra með kynferðislegri áreitni á samfélagsmiðlum en 

gerendurnir eru það ungir að þeir gera sér ekki endilega grein fyrir því að þeir hafi farið yfir 
mörk annarra (Stefán Árni Pálsson, 2019). Það er ákveðin sjarmi yfir forvarnarverkefninu en 

rétt eins og Sigga Dögg þá er talað kómískt en samt sem áður alvarlega um þessi atriði. 

Kostur þessa fyrirlesturs er sá að Kári og Andrea hafa lengi starfað í félagsmiðstöðvum og 
þekkja því menningu og tungumál unglinga vel og ná því til þeirra á máta sem kennarar 

myndu alla jafna ekki gera. 

Ástráður, kynfræðslufélag læknanema, heldur úti öflugu forvarnarstarfi í formi 
skólaheimsókna en þar er lögð áhersla á kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og fóstureyðingar en 

félagið fer í heimsóknir í bæði grunn- og framhaldsskóla. Á skólaárinu 2018-2019 heimsótti 

Ástráður 130 skóla víðsvegar um landið og hefur hlotið viðurkenningar frá Siðmennt fyrir 
störf sín (Háskóli Íslands, e.d.). Kostir verkefnisins eru þeir að þarna er um að ræða 

jafningafræðslu á vegum læknanema en þó þarf að hafa í huga að þessir nemar eru á sínum 

fyrstu árum í náminu og hvort þeir hafi næga fagþekkingu á efninu til þess að geta farið inn í 

skóla með fræðslu má því deila um. Hvergi kemur fram hverskonar undirbúning 

læknanemarnir fá fyrir fræðsluna, hvað þarf til að verða fræðari á vegum Ástráðs og enga 

heimasíðu er að finna til að kynna sér starfið betur. 

 

Að öllu þessu sögðu þá er sjónarhorn og aðferðir þessara utanaðkomandi aðila nauðsynleg til 

að ná utan um allar hliðar kynfræðslunnar því hún er ekki einungis líffræðileg heldur er 

félagslega hliðin jafn mikilvæg og ekki síður mikilvæg á þeim aldri sem ungt fólk er að stíga 

sín fyrstu skref í rómantískum samböndum. Það er því dýrmætt fyrir okkur Íslendinga að eiga 
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svona frábært fólk sem brenna fyrir málstaðinn og hefur áhuga á að ræða málin við unga 

fólkið á máta sem margir kennarar virðast ekki gera ef við horfum til óska nemenda um 

bætta kynfræðslu. En það gengur ekki til lengdar að reiða sig á aðra heldur verða skólarnir að 
taka sig á og standa betur að fræðslunni. Ef nemendur fá lélega fræðslu ýtir það undir það að 

þau leiti sjálf upplýsinga á Internetinu sem getur verið á skjön við þau viðhorf og gildi sem 

skólarnir standa fyrir. 

Þess vegna tel ég að verkefni mitt sé mikilvægt tæki til þess að efla kynfræðslu í skólum 

landsins, auka umræðu um kynheilbrigði og veita kennurum aukinn stuðning með því að gefa 

þeim tól að styðja sig við.  
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3 Nám og spil 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1976) þá eru námsspil með þeim fjölbreyttari 
kennsluaðferðum sem hægt er að nota og hafa slík spil haslað sér völl innan veggja skólanna. 

Kostir námsspila eru þeir að nemendur læra að taka tillit til annarra ásamt því að umgangast 

aðra í leik en þar læra þeir m.a. að taka þátt í spilum/leikjum án þess að það komi til 
árekstra, bæði í hóp og sem einstaklingar og því er þessi kennsluaðferð tilvalin til að þjálfa 

nemendur í hópavinnu og samvinnu. Námsspil eru einnig frábær leið til þess að fá nemendur 

til að vinna úr ágreiningi því flestum er illa við að tapa í spilum (Þóra Kristinsdóttir, 1981; 

Anna Kristinsdóttir, Ingvar Sigurgeirsson, Jaqueline Friðriksdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, Stella Guðmundsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, 1987). Námsspil hafa m.a. 

það að markmiði að athuga þekkingu nemenda á ákveðnu viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 
2011) sem í þessu tilfelli er kynfræðsla og kynheilbrigði. 

3.1 Markmið og gildi kennslufræðilegra leikja 
Námsspil geta verið af mismunandi toga en hægt er að nota þau sem kennslutæki og sem 
einstaklings-, para- eða hópverkefni. Hér á landi er nokkuð um íslensk námsspil sem hafa 

verið gefin út fyrir kennslu en þó er mikið til af erlendum námsspilum sem eru einnig notuð 
fyrir hinar ýmsu kennslugreinar. Þau henta meðal annars vel til þess að rifja upp efni og festa 

það í minni og má nota þau á öllum skólastigum í flestum námsgreinum. Þó er vert að nefna 

að margir verða tortryggnir þegar búið er að færa leiki inn í skólastofuna en það á við um 

kennara, foreldra og sjálfa nemendurna. Það kemur til vegna þess að einstaklingum þykir 
ólíklegra að nemendur læri þegar viðfangsefnið er skemmtilegt eða í gegnum leik og 

ærslagang (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Þó sýna rannsóknir að nemendur læri betur þegar 

viðfangsefnið er skemmtilegt eða þegar nálgun námsefnisins er óhefðbundið (Rúnar 
Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). 

Það getur verið erfitt að búa til námsspil eða kennslufræðilegan leik þó svo að 
möguleikarnir séu nánast endalausir en til þess að námsleikir teljist góðir verður að vera 

skýrt markmið, þeir verða að vera uppbyggilegir og í lokin verða þeir að skila viðeigandi 
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niðurstöðum. Einnig þarf höfundur þeirra leikja/spila að að vera skapandi og óhræddur við 

að hugsa út fyrir kassann (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Gunter, Kenny og Vick, 2008; 

Mostowfi, Mamaghani og Khorramar, 2016). Góðir námsleikir ýta undir forvitni nemenda, 
eru skemmtilegir og fela í sér einhverskonar áskoranir fyrir þá (Gunter, Kenny og Vick, 2008). 

Þeir geta einnig eflt nám nemenda, aukið ánægju þeirra, einbeitingu og athygli og er því vel 

til þess fallin að gera nemendur að virkum þátttakendum náms síns (Mostowfi, Mamaghani 
og Khorramar, 2016). Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir (2010) styðja þessi orð og 

taka fram að kennslufræðilegir leikir geti eflt samskiptahæfni, ýtt undir félagsfærni nemenda, 

aukið hæfni þeirra í samvinnu og stuðlað að bæði leik og hlustun. Þær nefna einnig að 

hlutverkaleikir séu tilvaldir til að ræða um viðkvæm málefni því þá geta nemendur falið sig á 
bakvið hlutverk þar sem þeir leyfa sér meira en ef þeir væru að taka þátt sem þeir sjálfir 

(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Markmið námsspila hafa þann tilgang að 

festa þekkingu í minni nemenda, þjálfa og/eða efla leikni og færni og getur á sama tíma verið 
notað sem tæki til upprifjunar (Ingvar Sigurgeirsson, 2011; Anna Kristjánsdóttir ofl., 1987). 

Rannsóknir sýna afdráttarlaust fram á það að nemendur frá 7.-10. bekk taka það sterkt 
fram að þeim þykir skemmtilegast að læra í gegnum leik (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 
Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). Samkvæmt Dewar (2009-2012) benda erlendar 

rannsóknir til þess að spil geti fengið nemendur til þess að læra meira en það sem stendur 

eingöngu í bókinni þar sem þjálfaðir eru hæfileikar þeirra til þess að færa rök fyrir máli sínu 
ásamt því að læra að fylgja reglum. Heimsspekingarnir John Locke (1632-1704) og Jean 

Jaques Rousseau (1712-1778) töluðu fyrir gagnsemi spila en þeir héldu því fram að börn 
lærðu meira ef lærdómurinn væri skemmtilegur. Þeir nefndu einnig að finna mætti 

fræðslugildi í hverjum leik þar sem nemendur lærðu betur þegar þeir hefðu ánægju af (Fass, 
2004). 

Í umræðu um óhefðbundnar kennsluaðferðir þá er vert að nefna John Dewey (1859-
1952) en hann var talin einn helsti heimsspekingur og menntafrömuður seinustu aldar 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010). Kenning hans gekk út á það að börn læri og þroskist með því 

að vera virk í eigin námi, eða eins og Dewey kallaði það, „learning by doing“ eða að læra með 
því að framkvæma (Dewey, 2000). Þegar kemur að leikjum þá taldi hann að reynsla okkar 

eykst með virkni og festist því frekar í minni okkar (Dewey, 1966). Dewey talaði gegn því að 

nota hefðbundna kennslu þar sem kennarinn er einvaldur, skrifar á töfluna og nemendur 
skrifa eftir honum og hann taldi að það væri einskonar þvingun á nemendur, að reynslan af 

því að framkvæma væri það sem skildi meira eftir en utanbókar lærdómur (Dewey, 2000; 
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Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995). Dewey hélt því fram að þekkingarleit 

nemenda byggist á félagslegum þætti samræðna og að þær væru tilvaldar til þess að efla 
með nemendum gagnrýna hugsun, virkni og þátttöku (Halla Jónsdóttir, 2010). En gagnrýnin 

hugsun er þegar að við skiljum hlutina, samhengi þeirra og inntak (Þorsteinn Helgason, 

2011). 

Kynjumst betur á því vel við orð John Dewey „learning by doing“ vegna þess að með því 
að færa kynfræðslu í hendur nemenda aukast líkurnar á því að skilningur þeirra á efninu 

festist þeim í minni því þau eru orðin virkir þátttakendur í eigin námi því spilið gengur m.a. út 

á gagnrýna hugsun, samræður og fleira. Þau hafa í hendi sér spilið og eru að læra í 
framkvæmd með notkun þess en ekki eins og Dewey nefnir, að það sé verið að þvinga efnið 

ofan í þau heldur eru þau að læra með vinum/jafningum og skemmta sér jafnvel betur en 

ella. 

 

3.2 Spil sem kennsluaðferð  
Sem kennarar viljum við að nám nemenda okkar sé skemmtilegt og getur það því verið gott 

uppbrot á skólaárinu að leita til námsspila en marga möguleika má finna í kennslu með 

spilum. Eins og Ingvar Sigurgeirsson (1999) nefnir í bók sinni, Litróf kennsluaðferðanna, þá 
getur markviss notkun leikja og spila stuðlað að fjölbreytni, áhuga og virkni en það er 
markmið sem flestir, ef ekki allir, kennarar setja sér í starfi sínu. 

Þegar notast er við námsspil er oft talað um kennslufræðilega leiki en þeir ýta undir 
vitsmunalega og sálfræðilega færni nemenda sem þarf að örva á öllum skólastigum ásamt 

því að hafa jákvæð áhrif á líkamlegan, tilfinningalegan og félagslegan þroska nemenda (Kinzie 

og Joseph, 2008; Hyvonnen, 2011). Kennslufræðingar hafa fært rök fyrir notkun námsspila í 

kennslustund í ljósi þess að þau auka áhuga, virkni og námsþátttöku á sama tíma og að agi og 

virkni í umræðum eykst (Ingvar Sigurgeirsson, 1976). Þó er mikilvægt að fara varlega þegar 

námsspil eru notuð og ekki er hægt að nota sama spilið of oft því nemendur fái leið á þeim til 

lengdar og því er nauðsynlegt að breyta til. Áður en kennari hyggst nota spil í kennslu er 
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mikilvægt að útskýra fyrir nemendum hver markmið spilsins eru og hvernig hann hyggst nota 

það í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

 

3.3 Námsspil og grunnþættir menntunar 
Ef horft er til grunnþátta menntunar þá má tengja námsspil við nokkra þeirra, þar má helst 

nefna sköpun, heilbrigði og velferð, lýðræði og jafnrétti. Þó ber að nefna að grunnþættir 
menntunar í bæði Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og framhaldsskóla (2011) eru þeir sömu. 

Hér mun ég nefna nokkra þeirra og hvernig þeir tengjast Kynjumst betur.  

Samkvæmt grunnþáttunum felst sköpun í því að móta ákveðið viðfangsefni og miðla því, 
búa eitthvað til eða að gera það öðruvísi en hefur verið gert áður. Hún felst einnig í því að 

uppgötva, örva áhuga og forvitni, virkja ímyndunarafl og brýtur hún niður hefðbundin 

mynstur, reglur og kerfi á sama tíma og hún veitir nýja sýn á eitthvað sem við þekkjum nú 
þegar. Einnig ýtir hún undir ígrundun, frumkvæði og persónulegra nám en sköpunargleði 

barna og ungmenna nær einmitt nýjum hæðum í leik, sem er mikilvæg námsaðferð 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Kynjumst betur kemur 
inn á þennan grunnþátt á þann veg að mörg tækifæri eru til skapandi verkefna þar sem 

ímyndunarafl nemenda fær að njóta sín, þá ýta umræður í kennslustund undir ígrundun og 

margt fleira. 

Heilbrigði og velferð horfir til atriða á borð við jákvæða sjálfsmynd, skilning á 
tilfinningum, hreinlæti, öryggi, góð samskipti og kynheilbrigði (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Kynjumst betur kemur inn á þessi atriði ef horft er 
til þeirra hugtaka sem þar koma fram en m.a. er farið yfir líkamlegt hreinlæti kynjanna, 

kynheilbrigði, öryggi eins og mörk, virðing, samþykki og fleira. 

Ef horft er til grunnþáttarins lýðræði þá felur hann í sér að nemendur taki afstöðu til 
álitamála og byggist grunnþátturinn einnig á gagnrýnni hugsun og ígrundun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Kynjumst betur er einmitt vel til þess 

fallið að efla gagnrýna hugsun, þá sérstaklega blái flokkurinn þar sem finna má atriði sem eru 

tilvalin til rökræðna og almennra umræðna. Þar má nefna hugtök á borð við drusluskömm, 

kynlífshandrit, stafrænt ofbeldi, kynjakerfið og fleira. 

Þegar horft er til jafnréttis gengur grunnþátturinn út á að skapa tækifæri fyrir alla til að 
búa í frjálsu samfélagi þar sem jafnrétti, víðsýni og umburðarlyndi ríkir og skal 
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jafnréttismenntun fara fram á öllum skólastigum en það stendur einmitt í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla að jafnréttisfræðsla skuli fara þar fram (nr. 10/2008). 
Mikilvægt sé að nýta sér þekkingu nýlegra fræðigreina á borð við hinseginfræðslu og 

kynjafræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) en þau 

hugtök sem heyra undir þennan grunnþátt eru til að mynda kyn og kynhneigð. Kynjumst 
betur tengist þessum grunnþætti mjög vel því sérstaklega hefur verið gætt að því að fræðsla 

hinna ólíku kynja og kynhneigða, hinseginfræðsla og hugtök kynjafræðarinnar séu til jafns við 

önnur. 

3.4 Fjölbreyttir kennsluhættir 
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) kemur fram að ríkja eigi fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum þar sem kennarar bera sjálfir ábyrgð á því að velja árangursríkar aðferðir til 
að ná markmiðum sínum. Þegar valin er kennsluaðferð er mikilvægt að hafa í huga að hver 

nemandi fái tækifæri til þroska og náms og að námsgögn séu fjölbreytt. Tilgangur 

námsgagnanna sé meðal annars að auka þekkingu nemenda, móta viðhorf þeirra til lífsins og 
dýpka skilning þeirra. Hér kemur Kynjumst betur sterkt inn og á vel við þau orð sem eru hér 

að ofan en spilið vinnur einmitt með það að auka þekkingu og dýpka skilning nemenda á 

viðfangsefni kynfræðslu og kynheilbrigðis.  

Kennsluhættir (e. teaching practises) vísa til heildarskipulags skólastofunnar eins og til 
dæmis hvaða kennsluaðferðir eru notaðar eða kennsluskipulags kennara (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Með 

námsspilinu sem hér er um að ræða myndu sveigjanlegir kennsluhættir eiga vel við þar sem 

lögð er áhersla á að tengja saman félagslegu og námslegu þættina í öruggu umhverfi þar sem 

nemendum líður vel. Þegar þessir kennsluhættir eru notaðir þá er mikilvægt að kennarinn 

þekki hópinn vel og sýni einstaklingsþörfum þeirra skilning m.a. út frá kyni, menningu og trú 

og mæti nemendum þar sem þeir eru staddir. Rannsóknir sýna fram á að sveigjanlegir 
kennsluhættir geti ýtt undir betri námsárangur, auki gæði í kennslu og stuðli að betri 

samskiptum milli nemenda og kennara (Responsive classroom, 2017).  
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Í kennslunni sjálfri er notuð kennsluaðferð (e. teaching method) en Ingvar Sigurgeirsson 

segir að erfitt sé að finna skilgreiningu á hugtakinu aðra en að hún „vísi til þess skipulags sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 
skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (1999, bls 9). Misjafnt er á milli námsgreina 

hvaða kennsluaðferðir eru notaðar og engin þeirra er notuð eins af kennurum en mikilvægt 

er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að mæta mismunandi hæfileikum nemenda 
og ólíkum vinnuhraða þeirra (Teachers make a difference, 2017; Hafdís Guðjónsdóttir ofl., 

2005). 

Engin ein kennsluaðferð nær að uppfylla allt sem þarf til að nám fari fram hjá öllum 
nemendum í hverjum hóp fyrir sig og er því mikilvægt að beita fjölbreyttum aðferðum til að 

ná til ólíkra nemenda. Talið er að hinn gullni meðalvegur náms sé þegar að jafnvægi er á 

kennaramiðaðri og nemendamiðaðri kennslu þar sem aðkoma kennara og nemenda er jöfn. 

Þegar talað er um kennaramiðaða kennslu er kennslan skipulögð af kennaranum sjálfum og 
getur verið líkleg til árangurs en aðkoma nemenda er í algjöru lágmarki og er athyglin því öll 

á kennaranum í kennslustund sem getur verið erfitt ef horft er til athygli, virkni og 
einbeitingar nemenda. Í nemendamiðaðri kennslu er kennarinn leiðtogi og hans aðalhlutverk 
er að kveikja áhuga nemenda á efninu á sama tíma og hann hjálpar þeim að sjá námsefnið 

frá fleiri en einni hlið (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir 

og Torfi Hjartarson, 2016). 

 

Það er því mikilvægt að kennarar nýti sér hinar fjölbreyttu kennsluaðferðir sem eru í 
verkfærakistu allra kennara til að ná sem mestu úr nemendum í kennslustund en öll lærum 

við á ólíka vegu og engin ein leið hentar öllum. Með því að nota fjölbreytta kennsluhætti og 
kennsluaðferðir erum við að koma til móts við ólíkar þarfir allra á sama tíma og við styrkjum 

þeirra sterku námshliðar og leyfum nemendum að njóta sín í námi.  
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4 Sköpunarferli 

Við vinnslu þessa verkefnis fór fram mikil heimildavinna og margir snúningar á því hvernig 
verkefnið ætti að vera en að lokum komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi útbúa spil sem 

skólar um allt land geta nýtt sér í kynfræðslu. Ástæða þess er sú (eins og kemur fram í þessari 

greinargerð) að ekki er eins staðið að kynfræðslu í öllum skólum og vil ég leggja mitt af 
mörkum til þess að geta ýtt undir þá þróun að kennslan verði líkari skóla á milli svo 

nemendur fái sömu fræðslu. Ég upplifi það sjálf sem kennari sem kennir kynjafræði á 

unglingastigi að ekki er til nægilega gott efni sem hægt er að leita í sem varðar kynfræðslu né 

kynjafræðilegu hlið hennar. Einnig vil ég auðvelda kennurum að kenna kynfræðslu og 

nemendum að læra og úr varð þessi spilastokkur sem ég nefndi Kynjumst betur. 

Spilastokkurinn er með 140 spilum og skiptist í tvennt, annars vegar hugtakahluta og hins 
vegar skilgreiningarhluta. Í hugtakahlutanum má finna fjóra flokka sem hver hefur sitt þema 

og eigin lit til að auðvelda kennurum að halda utan um efnið sem þar má finna og í 

skilgreiningarhlutanum má finna skilgreiningar allra hugtaka spilsins og í hornum þeirra spila 
má sjá lit þess flokks sem það tilheyrir.  

Eins og sýnt hefur verið fram á í þessari greinargerð þá er greinilega þörf á bættri 
kynfræðslu og tel ég spilið því vel eiga heima í íslenskum skólum og út frá eigin reynslu tel ég 

að nemendur myndu hafa gaman að því að læra kynfræðslu á nýjan og frumlegan máta, þar 

sem komið er að atriðum sem þau eru forvitin um. Spilið getur gert það að verkum að auka 

áhugahvöt nemenda, bætt þátttöku og einbeitingu svo að nemendur verði virkir 

þátttakendur í umræðum og verkefnum. Með því að stuðla að þessum atriðum er meðal 
annars ýtt undir félagsfærni og samskiptahæfni þeirra sem er gríðarlega mikilvægt fyrir 

framtíðina. Þetta eru atriði sem við sem kennarar viljum sjá hjá nemendum okkar og að 

öðlast það traust að nemendur geti m.a. talað við okkur um viðkvæm málefni, eins og í þessu 
tilfelli kynfræðslu og allar hliðar hennar sem annars eru vandræðalegar fyrir unglinga í 

umræðum.  

Í minni kennslu upplifi ég það að erfitt var að fá nemendur til að ræða þessi atriði en um 
leið og traust og vinskapur myndaðist á milli mín og þeirra varð þetta auðveldara. Forvitni 
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nemenda í viðfangsefni kynjafræðarinnar er mikil og þess vegna er það ekki nógu gott að 

námsefnið sem kennarar geta leitað í er ekki betra en þessi greinargerð segir til um. Einnig 

hef ég tekið eftir því hve mikil þörf er á að tala um félagslegu hliðar kynfræðslu með 
nemendum sem eru að stíga sín fyrstu skref í nánum samböndum með öðrum þar sem 

fjallað er m.a. um samþykki, virðingu og traust. Í spilinu er því litið til félagslegu hliðarinnar 

sem á það til að gleymast sem og atriði sem falla undir kynjafræði en ættu í raun að eiga 
heima í kynfræðslu líka 

Eins og kemur fram í rannsókn Diljáar Barkardóttur (2016) þá hafa nemendur hingað til 

lítið sem ekkert tekið með sér úr kynfræðslu grunn- og framhaldsskólanna sökum þess 
hversu illa hefur verið staðið að henni sem er því miður ekki nógu gott. Því gæti Kynjumst 

betur mögulega aukið áhuga nemenda á viðfangsefninu og orðið til þess að þeir taki með sér 

þekkingu til framtíðar úr kynfræðslu. Ástæðuna tel ég vera þá að hér er ekki um að ræða 

hefðbundna kynfræðslu eins og kynslóðirnar á undan þekkja hana heldur spilar hún meira 
inn á áhugasvið nemenda með nútímalegum hugtökum. Eins er þetta námsspil nútímalegt til 

að standast þær kröfur sem réttilega hafa verið settar fram en þar má finna hinseginfræðslu 
sem er gríðarlega mikilvæg fyrir unga aðila sem eru að átta sig á því hverjir þeir eru. 
Mikilvægi hennar má segja að sé mikil í ljósi þess að þeir sem heyra ekki undir hið 

gagnkynhneigða norm sem samfélagið spilar mikið með, það að allir séu gagnkynhneigðir og 

sískynja, upplifi að kynfræðslan sé jafn mikið fyrir þá og hún er fyrir aðra. En í spilinu má 
finna hugtök um hinar ýmsu kynhneigðir og hin ólíku kyn til þess að ýta undir það að 

kynfræðsla sé fjölbreytileg og fyrir alla, sískynja einstaklinga jafnt sem hinsegin/kynsegin til 
þess að auka víðsýni og að minnka fordóma.  

Eins og hefur komið fram í greinargerðinni þá fylgja tvær handbækur með spilinu til þess 
að hámarka notkun þess, ein fyrir kennara og önnur fyrir nemendur og foreldra. Þar má m.a. 

finna kynningu á spilinu, útlit þess, hugtakaskrá, ítarlega útskýringu á notkun þess, 
hugmyndir að því hvernig megi nota það og fleira. Það sem er ólíkt með handbókunum er að 

kennarahandbókin er ítarlegri og með heimildaskrá. 

4.1 Val á skilgreiningum 
Þegar kom að því að velja skilgreiningar fyrir spilið áttaði ég mig fljótt á því að það er jafn rík 

þörf á fræðslu um félagslegar og líffræðilegar hliðar kynfræðslunnar, en alla jafna hefur sú 

félagslega ekki fengið það rými sem hún á skilið og vildi ég því gera henni hærra undir höfði. Í 

meistaranámi mínu hef ég lesið ótal margar greinar um kynfræðslu og kynjafræði almennt en 
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þar má til dæmis nefna greinar Kolbrúnar Hrundar (2015) og þeirrar sem Kolbrún skrifar með 

Þórði Kristinssyni og Þorgerði Einarsdóttur (2019) sem báðar fjalla um kynlífsmenningu 
ungmenna ásamt verkefni Sólveigar Rósar Másdóttur um mikilvægi hinseginfræðslu (2015) 

og fleiri. Við lestur þessara greina (og fleiri) tók ég m.a. eftir því að ekki er nægilega vel staðið 

að hinseginfræðslu og hversu háværar raddir ungmenna eru eftir bættri kynfræðslu, en 
kynlífsmenning ungmenna er stöðugt að breytast ásamt áherslum og viðhorfi samfélagsins. 

Skilgreiningarnar telja 70 spil í heildina og voru þau gaumgæfilega valin út frá kennslu minni í 

kynjafræði í grunnskóla og áherslum og forvitni nemenda þar ásamt þeirri heimildarvinnu 

sem fór fram við gerð verkefnisins.  

Heimildirnar á bakvið skilgreiningarnar koma frá fagaðilum eins og til dæmis Stígamótum, 

Samtökunum ’78 (Hinsegin frá ö-a), Heilsuveru og fleiri. Einnig má finna nýlegar greinar sem 

taka mið af kynjafræðilegu hliðunum eins og nefndar eru hér að ofan en mér þótti mikilvægt 
að komið væri til móts við alla sem sitja kynfræðslu þar sem fjallað væri um allt frá ólíkum 

kynhneigðum yfir í upplifanir, að setja sér mörk, að fá samþykki og fleira.  

Spilið er byggt á eigin tilfinningu og reynslu af vinnu með ungu fólki um það sem mér 
þykir vantar í hendur kennara sem koma að þessari fræðslu ásamt því hvað má sjá í nýlegum 

greinum sem gefnar hafa verið út í tengslum við hana. Við prufukeyrslu spilsins tók ég eftir 

hversu áhugasamir þátttakendur voru fyrir þessari nýju leið til lærdóms. Þá voru þau 
sömuleiðis mjög ánægð að sjá allar þær fjölbreyttu skilgreiningar sem má finna í spilinu og að 

ekki væri eingöngu um að ræða hina hefðbundnu líkamlegu kynfræðslu þar sem fjallað væri 

um getnað, kynsjúkdóma og getnaðarvarnir. 
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5 Spilið sjálft 

Spilið, Kynjumst betur, er stór tvískiptur spilastokkur, annars vegar hugtakahluta sem skiptist 
í fjóra flokka og hins vegar skilgreiningarhluta. Heildarfjöldi spila er 140 þar sem 70 spil eru í 

hvorum hluta. Í hugtakahlutanum er þeim skipt upp þannig að í gula flokknum er að finna 18 

hugtök, 15 í rauða, 19 í græna og 18 í þeim bláa. Í skilgreiningarhlutanum er síðan að finna 

skilgreiningu allra hugtaka spilsins og í hornum þeirra spila má sjá lit þess flokks sem það 

tilheyrir. Spilinu fylgja tvær handbækur, önnur fyrir kennara og hin fyrir nemendur og 

foreldra.  

Kynjumst betur er kynfræðsluspil og tekur mið af flestum ef ekki öllum hópum og er 
reynt eftir fremsta megni að skilja engan út undan því kynfræðsla á að vera fyrir alla sem 

hana sitja. Hver og einn þessara fjögurra flokka sem spilastokkurinn skiptist í er afmarkaður 

við ákveðið málefni innan kynfræðslunnar eins og skýrt er frá hér að neðan. Eftir mikla leit sé 
ég ekki mörg spil á veraldarvefnum sem líkjast því sem ég hef skapað og er því um að ræða 

eitthvað nýtt og frumlegt sem ætti að vera komið fram á sjónarsviðið fyrir löngu, að mínu 

mati.  

5.1 Litaflokkar spilsins 
Eins og kom fram hér að ofan þá er hugtakahluta spilsins skipt upp í fjóra flokka, gulan, 

rauðan, grænan og bláan. Hver flokkur hefur sitt eigið þema og fjallar um afmarkað efni sem 
verður útskýrt nánar hér að neðan. 

5.1.1 Gulur 

Í þessum flokki er allt sem tengist m.a. kyni (e. sex), kyngervi (e. gender), kynhneigð (e. 

sexuality) og fleira. Mikilvægt er að ræða þessi atriði við nemendur á framhaldsskólastigi ef 
marka má þær rannsóknir sem hafa verið nefndar hér í greinargerðinni. Þar kemur fram að 

kynfræðslu er ábótavant og að mikilvægt er fyrir nemendur, þá sérstaklega nemendur sem 

ekki finna sig innan hins samfélagslega norms að vera sískynja og gagnkynhneigð/ur, að 
heyra hugtök á borð við samkynhneigð, intersex, hán, trans og fleira. En samkvæmt 

rannsókn D’Augelli, Hersberg og Pilkington (1998) er meðalaldur barna sem átta sig á því að 

þau eru samkynhneigð 10 ára og um 16-17 ára þegar þau koma út úr skápnum. Ef skoðuð er 
rannsókn Örnu Arinbjarnardóttur hvað varðar áherslur í kynfræðslu (2013) þá kemur þar 

fram að lítið er fjallað um annað en gagnkynhneigt kynlíf, gagnkynhneigð pör og lítið minnst 
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á samkynhneigð nema rétt rúmlega þá að skilgreina hvað það er. Í rannsókn sinni skoðar hún 

efni sem er notað til kynfræðslu þar sem kemur m.a. að kynlíf sé ,,þegar typpi er stungið í 
píku” en þar með er búið að útiloka sambönd samkynhneigðra kvenna og karla (Arna 

Arinbjarnardóttir, 2013). Það er því gríðarlega mikilvægt að vera með einhverskonar 

námstæki, rétt eins og þetta spil, sem nær til sem flestra, vonandi allra, sem sitja 
kynfræðsluna. Að nemendur fái ekki bara gagnkynhneigða fræðslu heldur finni að raddir allra 

séu jafn mikilvægar.  

5.1.2 Rauður 

Í þessum flokki er allt sem tengist kynlífi, þar má m.a. nefna sjálfsfróun, fullnægingar, hvað 
má gera og hvenær, að við ráðum yfir okkar eigin líkama, að setja sér mörk, samþykki, 

tilfinningar og fleira. Ef við miðum við áherslur nemenda í þeim rannsóknum sem nefndar 

eru í greinargerðinni þá eru þetta þau atriði sem nemendur segja að vanti í kynfræðslu í dag 
og þau vilja fræðast um. Þessi flokkur er því að svara eftirspurn þar sem framboðið er ekkert 

nema þeir kennarar sem sjá um kynfræðslu í hverjum skóla fyrir sig kjósi að fjalla um þetta. 

Því er mikilvægt fyrir nemendur sem eru á unglingastigi eða jafnvel komnir í framhaldsskóla 
og mögulega farnir að huga að sínu fyrsta skipti eða sínu fyrsta sambandi, að ræða þessi 
atriði.  

5.1.3 Grænn 

Í þessum flokki er allt sem tengist líffræðilega hluta kynfræðslunnar og er m.a. talað um 

tíðahringinn og blæðingar, kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, þungunarrof og fleira. Þessi flokkur 

væri í raun þá ítarlegri en sú kynfræðsla sem nemendur fá í grunnskólum í dag, þessi ákveðna 
kynhræðsla eins og hún hefur verið kölluð en þó er mikilvægt að fara yfir þessi atriði.  

5.1.4 Blár 

Í þessum flokki er farið ótroðnar slóðir og fjallað um kynheilbrigði út frá hugtökum eins og 

kynlífshandrit, klám, drusluskömm, nauðgunarmenningu, frammistöðukvíði og fleiri. Þessi 
flokkur er vel til þess fallin að ýta undir gagnrýna hugsun nemenda, efla umræður í 

kennslustund og að þjálfa nemendur í að færa rök fyrir máli sínu.  
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6 Notkun spilsins  

Það sem gerir Kynjumst betur að nútímalegu kennslugagni í kynfræðslu er að nú sjáum við ný 
hugtök sem voru ekki til staðar fyrir 5-10 árum og fjallað er um allar hliðar kynfræðslu en 

ekki eingöngu þá líffræðilegu eins og var gert á árum áður. Tekið er mið af félagslegu hliðinni 

jafnt sem þeirri líffræðilegu og m.a. fjallað um mismunandi kynhneigðir og kynjafræðileg 

hugtök eins og hefur verið nefnt áður í greinargerðinni. Þá auðveldar spilið kennurum að 

nálgast málefnin á fjölbreyttan máta þar sem nemendur eru gerðir að virkum þátttakendum. 

Kynjumst betur má nota á tvo vegu, annars vegar sem tól fyrir kennara til að auðvelda 

kennslu í kynfræðslu og fyrir foreldra til að auðvelda umræðuna heimavið og hins vegar sem 
spil fyrir nemendur en nánari útskýring á því fylgir neðar í greinargerðinni. Í kennslu er það 

hugsað þannig að kennari hafi frjálsar hendur hvernig hann vilji útfæra kennslu í kynfræðslu 

með hjálp spilsins. Dæmi um slíkar útfærslur geta verið rökfærslur, umræður, hópavinna, 
einstaklingsvinna, uppgötvunarnám og fleira. Sem spil er það hugsað sem leið til að dýpka 

skilning nemenda að efni loknu, inn á milli kennslustunda sem uppbrot eða jafnvel áður en til 

kynfræðslunnar kemur til að vekja áhuga. Passa þarf þó upp á að ef nemendahópurinn er 
það stór að vera jafnvel með tvö eða fleiri eintök af spilinu í umferð. Spilaútfærslan er á þann 

veg að spiluð er Kynjaveiði, sem svipar til klassíska Veiðimannsins eins og við þekkjum hann 

flest, þar sem slagur næst þegar að hugtak og skilgreining þess eru komin á hendi en nánari 
útskýringu má finna í kafla 6.2. 

Mikilvægt er að sá kennari sem ákveður að nota spilið í kennslu kynni sér innihald þess 
áður til að fá tilfinningu fyrir því, kynni sér hugtökin sem þar koma fram og þá sérstaklega 
þau sem hann þekkir ekki eða að dýpka þá þekkingu sem hann er með nú þegar. Nauðsynlegt 
er að kennarinn þekki hópinn vel og aðlagi efni spilsins út frá því skólastigi sem hann kennir. 

Mögulega þarf kennari að taka varúðarráðstafanir ef um er að ræða málefni sem gætu komið 

nemendum úr jafnvægi og verið því með ákveðna „trigger warning“ eins og það heitir á 
ensku en hefur verið þýtt sem efnisviðvörun á íslensku. Þær varúðarráðstafanir geta verið á 

þann veg að ræða við nemendur um spilið og hugtökin áður en spilið er notað þar sem farið 

er yfir hugtökin sem þar er að finna og hvenær hver flokkur verður tekinn fyrir til að gefa 
nemendum tækifæri til að gera það upp við sjálfa sig hvort þeir séu tilbúnir að sitja undir 

slíkum umræðum eða hvort þeir hreinlega treysti sér ekki til þess. Mikilvægt er að 

nemendum líði vel í umræðum og geti rætt málefnin en sýna þarf því líka skilning að sumir 
treysta sér ekki til þess að ræða allt. Einnig er mikilvægt að kennari sé tilbúinn ef eitthvað fer 
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úrskeiðis og hefur undirbúið sig vel áður en spilið fer í notkun meðal annars með því að 

hugsa út í þær kennsluaðferðir sem hann hyggst nota, hvaða kveikjur hann mun nota og 
hvenær, hugsa út í verkefni tengd því efni sem fjallað er um ásamt því að vera með plan B, C 

og D tilbúið ef plan A gengur ekki upp. 

Með greinargerð þessari má finna í Skemmu tvær handbækur, eina fyrir kennara og aðra 
fyrir nemendur og foreldra, þó er handbók kennara ítarlegri þar sem finna má m.a. 

heimildaskrá hugtakanna og verkefnabanka sem hægt er að nota ef kennari vill. Ef áhugi er á 

dýpri þekkingu geta foreldrar leitað í handbók kennara og skoðað heimildaskrá hugtakanna 

og þannig aflað sér meiri upplýsinga. Spilið getur því bæði gengið í kennslustund og 
heimavið. 

6.1 Kynjumst betur sem kennslugagn 
Sem námsgagn er hægt að útfæra spilið á mismunandi vegu en þar má til dæmis nefna að 

kennari getur dregið eitt eða fleiri spil í kennslustund þar sem hugtakið/hugtökin eru rædd, 

og í raun mætti hugsa sér að eins mörg spil séu dregin og áhugi nemenda og flæði 
kennslustundarinnar leyfir. Einnig er hægt að nota Kynjumst betur á þann veg að kennari 

dregur eitt spil úr bláa flokknum og nemendur spil úr gula, rauða eða græna flokknum og þau 

hugtök sem upp koma eru svo rædd út frá því hvort það séu mögulega einhverjar tengingar á 
mill þeirra, og ef svo er þá hverjar og hvernig. Þessi hugtök gætu til dæmis verið kynlíf og 

drusluskömm, kynlíf og kynhneigðir, nauðgun og nauðgunarmýtur og margt annað. Hér væri 

hægt að draga fram ólík sjónarhorn nemenda og efla m.a. rökhugsun og rökfærslu þeirra. 

Einnig getur kennari notast eingöngu við einn flokk í einu þar sem farið er yfir efnistök hvers 

flokks ef vilji er fyrir því og ef kennari vill fara í efnið í „réttri röð“ er það hugsað sem svo að 

umfjöllun hefjist með grænum, svo gulum, rauðum og bláum. Byrjað er á líffræðilegu 

kynfræðslunni, þaðan í kynvitund og kynhneigðir, yfir í kynlíf og endað á kynjafræðinni. Í 

handbók fyrir kennara má þó finna nánari útfærslur á því hvernig spilið er notað. 

Eins og alltaf í kennslu þarf þó að hugsa heildstætt um kennslustundina, s.s. að ekki er 
nóg að nýta eingöngu spilið heldur þarf að liggja fyrir hverskonar kennsluhættir verði notaðir 

þ.e. hvernig fjallað verður um spilið, hvaða kveikja verður notuð til að vekja áhuga nemenda 
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og hvaða kennsluaðferðir verða fyrir valinu. Hér fyrir neðan er að finna nokkrar hugmyndir 

að kennsluaðferðum, kveikjum og verkefnum sem kennarar geta nýtt sér. 

6.1.1 Kennsluaðferðir 

Eins og ég nefndi hér að ofan þá eru margar kennsluaðferðir sem hægt er að nota með 

spilinu og ætla ég að skýra frá nokkrum þeirra hér í þessum kafla. Þær eiga það allar 

sameiginlegt að heyra undir samvinnunámsaðferðir en til er séríslensk vefsíða, 
Kennsluaðferðavefurinn, sem ég og samnemendur mínir í námskeiðinu Fjölbreyttir 

kennsluhættir – nemendamiðað nám settum á laggirnar sem lokaverkefni þar sem má finna 

fjölmargar samvinnunámsaðferðir, vefsíðuna má finna hér 
(https://openage.org/khi/kefurinn/). 

Fiskabúrið (e. fishbowl method) er kennsluaðferð þar sem kennari raðar skólastofunni 
upp í tvo hringi, ytri og innri. Í innri hring sitja nemendur sem taka eiga til máls um hin ýmsu 

málefni á meðan að þeir sem sitja í þeim ytri fylgjast með og hlusta en kennsluaðferðin er 
tilvalin til þess að virkja alla nemendur. Þeir sem eru í innri hring fá ákveðið langan tíma til að 

tjá sig og að því loknu skipta þeir um sæti við nemenda í ytri hring, þannig að allir hafa fengið 

tækifæri til að taka þátt. Til að passa upp á tímann er gott að setja tímamörk á hvern 
nemanda eða takmarka hversu oft má taka til máls, til dæmis ein mínúta eða tvær 

rökfærslur. Mikilvægt er að kennari gerir sér grein fyrir því að í þessari kennsluaðferð muni 

ólík sjónarmið nemenda koma fram í umræðum og er því mikilvægt að taka það fram í 
upphafi að nemendur skuli sýna öllum virðingu í svörum og skoðunum þeirra, að þetta eru 

ekki kappræður heldur samræður (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Ingvar Sigurgeirsson, 2016). 

Aðferðin er því tilvalin þegar ræða á til dæmis málefni bláa flokksins en þar má finna 

kynjafræðileg hugtök sem eru að finna í samfélagi okkar á borð við drusluskömm, skaðleg 

karlmennska, klám, klámvæðing, nauðgunarmenning, stafrænt ofbeldi og fleira en 

kennsluaðferðin er kjörin til að fá sjónarmið nemenda og ræða álitamál sem einstaklingar 

gætu haft mismunandi skoðanir á. Einnig er hægt að nýta málefni rauða flokksins í þessari 

aðferð líka, en þar má finna hugtökin samþykki, mörk, að suða um kynlíf (þvingað samþykki) 

og fleira. Það er mikilvægt að nemendur fái að deila sínum skoðunum í öruggu rými þegar 

kemur að slíkum hugtökum og getur Fiskabúrsaðferðin því átt vel við.  

Einn, fleiri, allir (e. think, pair, share) er aðferð sem er kjörin til að virkja nemendur til 
umhugsunar og er framkvæmd í þremur stuttum skrefum og tekur hvert skref einungis 

nokkrar mínútur. Aðferðin virkar best þegar notaðar eru opnar spurningar en fyrsta skref 
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aðferðarinnar felst í því að nemendur velta fyrir sér því efni sem er til kennslu í hvert sinn í 

einrúmi, síðan ræða þeir niðurstöður sínar í pörum/litlum hópum og í síðasta skrefinu kynna 
hóparnir niðurstöður sínar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Kennari þyrfti þó að aðlaga 

aðferðina í ljósi þess að um viðkvæm málefni er að ræða og væri jafnvel sniðugt ef 

nemendum yrði boðið að skrifa svör sín á blað í stað þess að rétta upp hönd og tala fyrir 
framan bekkinn. Seinna meir þegar að nemendur eru ef til vill ekki jafn feimnir og í byrjun er 

hægt að setja þá í hópa þar sem umræður og/eða rökræður geta átt sér stað. 

Samviskugöng er aðferð sem gengur út á að draga fram innri hugsanir eða vangaveltur 

nemenda en hún er tilvalin til að ræða mismunandi málefni og álitamál. Samviskugöngin fara 
þannig fram að nemendur raða sér upp í tvær raðir, eina jákvæða og eina neikvæða, sem 

standa andspænis hvor annarri og myndi þannig göng. Mikilvægt er að hafa í huga að 

raðirnar séu jafn langar til að fá jafn margar jákvæðar og neikvæðar athugasemdir. Valinn er 
einn nemandi sem varpar fram spurningu og gengur í gegnum samviskugöngin. Þegar hann 

gengur í gegnum göngin fær hann eitt jákvætt svar frá nemanda jákvæðu raðarinnar og eitt 

neikvætt svar frá neikvæðu röðinni, síðan tekur hann eitt skref áfram og fær aftur eitt 
jákvætt svar og eitt neikvætt. Áfram heldur hann þar til hann kemur að enda raðarinnar en 

þá þarf hann að taka afstöðu út frá þeim svörum sem hann fékk í samviskugöngunum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). 

Aðferðina má aðlaga á þann veg að kennari varpar fram spurningum um álitamál í 
kynfræðslu út frá flokkunum fjórum en í þessu tilfelli myndi blái flokkurinn til dæmis vera 

tilvalinn til notkunar en þar má finna hugtök á borð við drusluskömm, klámvæðingu, 

skaðlega karlmennsku, kynjakerfið, nauðgunarmenning, stafrænt ofbeldi, óumbeðnar 

nektarmyndir og fleira. Það eru hugtök sem nemendur ættu að hafa einhverjar skoðanir á. 

Þó eru margar kennsluaðferðir sem hægt er að nota þegar kemur að notkun spilsins og er 
þetta því ekki tæmandi listi. Þeir kennarar sem nýta spilið hafa frjálsar hendur hvað varðar 

notkun þess og er engin ein leið réttari en önnur.  

6.1.2 Kveikjur 

Í byrjun kennslustundar er gott að ná athygli nemenda strax því áhugi þeirra leikur stórt 
hlutverk í námi og eru kveikjur (e. hooks) frábær leið til þess að tengja saman áhuga 
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nemenda og viðfangsefni kennslustundarinnar. Ef byrjað er á námsefni án þess að vekja 

áhuga getur það dregið úr virkni nemenda og virkað óspennandi sama hversu áhugavert 

efnið er. Kennari sem gerir eitthvað öðruvísi, eitthvað spennandi er líklegri til að fanga 
athygli hópsins og getur það farið fram á margvíslega vegu, allt frá því að mæta með 

bongótrommur í tíma yfir í stutt myndband til að vekja áhuga. Einnig er hægt að enda 

kennslustundir á kveikju fyrir komandi efni (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, 
Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016) en spurning er hvort sé heppilegra að 

framkvæma þær í byrjun eða lok kennslustundar. Hér má finna nokkrar hugmyndir að 

kveikjum til að ná áhuga nemenda í upphafi kennslustundar. 

Þegar fjallað er um hugtök tengd bláa flokknum og sum í þeim rauða má byrja 
kennslustund á myndböndum forvarnarverkefnisins Sjúkást, þau eru skemmtileg, hnitmiðuð 

og nútímaleg ásamt því að svara spurningum sem ungt fólk er að velta fyrir sér í daglegu lífi. 

Þar er farið inn á kynlíf, sjálfsfróun, klám og fleira.  

Þegar fjallað er um stafrænt ofbeldi má finna íslensk dæmi í fjölmiðlum, reynslusögur 

og/eða dæmisögur. Einnig má finna TedxReading fyrirlestur Ann Olivarius þar sem hún talar 

um þekkt mál stafræns ofbeldis sem hafa ratað í fjölmiðla. Myndbandið er þó heldur langt 
fyrir kveikju, eða 16 mínútur, en það er engu að síður áhugavert. Hægt er að velja bút úr 

myndbandinu eða jafnvel að biðja nemendur að horfa á það fyrir kennslustund. 

Hægt er að byrja kennslustund á klípusögu varðandi einhvert þeirra atriða sem kennari 
ætlar að fjalla um í hvert sinn. Mikilvægt er þó að kennari þekki hópinn vel og finni út hvar 

áhugasvið þeirra liggur til að auka líkurnar á að áhugi þeirra á efninu vakni.  

Þegar farið er í gula flokkinn og fjallað er um hinar ýmsu kynhneigðir, kyn og 
staðalímyndir er hægt að fjalla um dæmisögur/reynslusögur hinsegin einstaklinga um allan 

heim. Út frá kveikjunni væri hægt að taka ítarlegri fræðslu og hægt er að nýta sér hinsegin 

fræðsluefnið sem finna má í viðauka B. 

Þessi listi er auðvitað ekki tæmandi og hægt að nýta kveikjur á ótal marga vegu og geta 

margar aðrar kveikjur átt betur við en þær sem eru nefndar hér að ofan. 

6.1.3 Hugmyndir að verkefnum 

Hægt er að vinna með spilið á marga vegu og geta verkefnin verið fjölmörg en þau eru 

hugsuð sem úrvinnsla þeirrar kynfræðslu sem fer fram hverju sinni. Hér mun ég lista upp 

nokkur verkefni sem hægt er að vinna sem einstaklings- eða hópverkefni en mikilvægt er að 
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gefa kennurum sem nota spilið rými til að meta það sjálfir hvað þeir telja líklegast til árangurs 

út frá hverjum hópi fyrir sig. Í handbók kennara má finna verkefnabanka með fleiri 
verkefnum þar sem m.a. er talið upp æskilegan fjölda nemenda í hóp, hvaða gögn þarf, 

hvernig nemendur geta skilað verkefnunum og fleira. 

Klámvæðing. Þegar farið er í umræðu um klámvæðingu er hægt að fara yfir 
birtingarmyndir hennar í daglegu lífi okkar. Þar má nefna auglýsingar á borð við Burger King, 

bílaauglýsingar, ilmvatnsauglýsingar og fleira. Einnig er hægt að skoða lagatexta, 

tónlistarmyndbönd og fleira. 

Hinseginfræðsla. Þegar fjalla á um hinsegin málefni þá má finna í viðauka B fræðsluefni 
um kyn, kynvitund og kynhneigðir sem var útbúið af tveimur nemendum við Háskóla Íslands, 

mér og Birtu Sæmundsdóttur og hef ég fengið góðfúslegt leyfi Birtu til að deila því verkefni 
hér. Þarna má finna hugtök og dæmisögur til að auðvelda nemendum að skilja hugtökin 
spilsins betur með því að setja sig í spor annarra. Í fræðslupakkanum má finna fána 

mismunandi kynhneigða og verkefni sem hægt er að vinna með nemendum. Þar má einnig 

finna reynslusögu ungrar stúlku sem var á þeim tíma að uppgötva kynhneigð sína en út frá 
minni reynslu er mikilvægt fyrir hinsegin ungmenni að finna fyrir birtingarmyndum 

einstaklinga sem eru að upplifa sömu hluti og þau sjálf. Hvort sem það er að uppgötva nýjar 

tilfinningar eða annað sem er ekki bundið hinu gagnkynhneigða normi sem þau tengja ekki 
við. Gott er að hafa í huga vefsíðurnar www.samtokin78.is, www.otila.is og 

www.huldukonur.is þegar farið er yfir hinsegin málefni. 

Staðalímyndir. Þegar fjalla á um birtingarmynd staðalímynda kynja og kynhneigða er 
hægt að færa umfjöllunina yfir í sjónvarpsefni. Hver er til dæmis birtingarmynd 

samkynhneigðra manna? Eru þeir alltaf besti vinurinn, kvenlegir og hugsa vel um útlitið? 

Hver er birtingarmynd ljóshærðra kvenna? Eru þær alltaf vitlausar? Hver er birtingarmynd 
karlmanna? Eru þeir til dæmis alltaf fyrirvinnan? Einnig væri áhugavert að vinna með 

spurningu um hvort hægt sé að finna sjónvarpsefni sem fer þvert á við staðalímyndir? 
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Þessi listi er þó alls ekki tæmandi og hægt að vinna verkefni út frá spilinu á ótal marga vegu, 

þeir kennarar sem kjósa að nota námsspilið í kennslu hafa frjálsar hendur til þess að útfæra 

það á eigin veg og útbúa verkefni sem þeim þykir henta hverjum hóp.  

6.1.4 Dæmi um notkun  

Dæmi 1 

Efni þessarar kennslustundar er blái flokkurinn en þar er að finna hugtök þar sem miklar 
umræður geta átt sér stað. Kennari hefur undirbúið kennslustofuna út frá 

Fiskabúrsaðferðinni og er með tilbúnar kveikjur fyrir sjálfan flokkinn.  

Mínúta 0-5: Þegar nemendur koma í kennslustofuna fær kennari þrjá til fjóra nemendur 

til að setjast í innri hring, helst nemendur sem hann veit að eru virkir í umræðum. Kennari 
getur annað hvort beðið nemendur að velja spil úr bláa flokknum eða valið það sjálfur. Efnið 

sem valið var til umræðu er skaðleg karlmennska (e. toxic masculinity).  

Mínúta 5-15: Kveikjan sem kennari er með tilbúna er bútur úr þáttunum Mannasiðir Gillz 
en þeir þættir ganga út á það hvernig sé best að næla sér í konu, hvaða leiðir þú þarft að fara 

og þeir sem mistakast það eru kallaðir „rasshausar“.  

Mínúta 15-20: Eftir það spyr kennari hvað nemendur telja að heyri undir eitraða/skaðlega 
karlmennsku og skrifar hugtökin upp á töflu.  

Mínúta 20-50: Síðan taka við umræður, kennari útskýrir fyrir nemendum út á hvað 

kennsluaðferðin gengur og því tilvalið að byrja fyrstu umferð umræðna á nemendum sem 

venjulega taka mikinn þátt í umræðum. Kennari setur tímamörk af stað til þess að allir fái 
tækifæri til að tjá sig, eina til eina og hálfa mínútu á hvern. Ef 20 nemendur eru í hóp þá geta 
umræður verið allt frá 20-30 mínútur en það fer algjörlega eftir flæði umræðna og hversu 

mikið nemendur nýta mínútur sínar, sumir gætu eingöngu nýtt 30 sekúndur á meðan 
kennarinn gæti þurft að stöðva aðra eftir eina og hálfa mínútu. 

Mínúta 50-60: Í lok kennslustundar gæti kennari lagt fyrir verkefni út frá kennslustundinni 

eða jafnvel spurt hvernig nemendum fannst að ræða málefnin á þennan veg. Þá sér 

kennarinn hvort þörf er á að breyta til eða hvort hægt sé að nota þessa aðferð aftur. 

  

Dæmi 2 

Kennari undirbýr kennslustund þar sem hann hefur útbúið spurningakeppni, eða Snarsvar 
eins og það er nefnt í handbók kennara. Spurningakeppnina má til dæmis vinna í Google 
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Slides eða í smáforritinu Nearpod þar sem einni spurningu í einu er varpað upp á skjá og 

nemendur skrifa svörin hjá sér, einsömul eða í hóp. Þegar öllum spurningum hefur verið 
svarað færast blöðin til þess einstaklings/hóps sem er á hægri hendi og síðan er merkt við 

rétt eða rangt og blöðunum aftur skilað þegar farið hefur verið yfir allar spurningar. Þessi leið 

er vel til þess fallin að fá nemendur til að velta fyrir sér einsömul eða í hóp hvað sé verið að 
spyrja um og að koma skilgreiningum hugtaka í eigin orð. 

Mínúta 0-5: Kennari útskýrir hvað verður gert í tímanum og hvernig spurningakeppnin fer 

fram. 

Mínúta 5-10: Nemendur koma sér í hópa, finna blað og skriffæri og einn ritari áskipaður í 
hópnum. 

Mínúta 10-30: Spurningakeppni 

Mínúta 30-40: Farið yfir spurningar, merkt við rétt eða rangt. Blöðunum er síðan skilað til 
þeirra sem eiga þau þar sem stendur skýrt hversu mörg stig voru gefin. 

Mínúta 40-60: Sigurvegari tilkynntur og farið yfir hugtökin sem komu fram og þau rædd. 

 

Dæmi 3 

Ef kennari hefur í huga að útbúa stærra verkefni út frá kynjafræðilegu hugtökunum er ein 
leið til að vinna með Kynjumst betur sú að leyfa nemendum að ígrunda hvaða hugtök úr 

hinum flokkunum þau telji eigi heima með hugtökum bláa flokksins og að rökstyðja val sitt.  

• Dæmi A: Trans, hatursorðræða og skaðleg karlmennska 

• Dæmi B: Kynlíf, klám og heilbrigð/óheilbrigð sambönd  

Hafa þarf í huga að hægt er að blanda saman mun fleiri hugtökum en þessi tvö dæmi taka 
fram. 
 

Kennari getur einnig horft eingöngu til bláa flokksins og mynda þar hugtakapör sem 
hugsanlega eiga saman og fengið nemendur til að ræða sín á milli hvernig þau geta tengst. 

• Dæmi A: Drusluskömm, kynlífsmenning og nauðgunarmenning 

• Dæmi B: Sexting, óumbeðnar nektarmyndir og stafrænt ofbeldi  
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Hafa þarf í huga að hægt er að blanda saman mun fleiri hugtökum en þessi tvö dæmi taka 

fram. 

 

Listinn hér að ofan er ekki tæmandi um leiðir til að nota Kynjumst betur í kennslu en 

kennarar geta nýtt sér þessi dæmi til að koma sér af stað með notkun þess. 

6.2 Kynjumst betur sem spil 
Þrátt fyrir þær hugmyndir sem nefndar eru hér að ofan þá er hægt að nýta spilastokkinn í 

hefðbundið spil eins og hinn klassíska Veiðimann, eða í þessu tilfelli Kynjaveiði, þar sem 
fiskað er í kynfræðslupottinum. Spilið er þó ekki spilað eins þar sem við erum hvorki með 

tölugildi né mannsspil og næst slagur þegar að hugtak og skilgreining þess hafa parast 

saman. Hafa þarf í huga ef nemendahópurinn er stór að nota þyrfti fleiri en eitt eintak af 

spilastokknum.  

Dæmi um notkun er til dæmis ef Jóna er með á hendi eftirfarandi spil: trans, blæðingar, 

kynjakerfið og tvær skilgreiningar sem passa ekki við þau hugtök sem hún sjálf er með á 

hendi. Siggi er hinsvegar með þessi spil: gagnkynhneigð, kynjatvíhyggja og þrjár skilgreiningar 
sem passa ekki við hans hugtök heldur. Ef Jóna veit hvað hugtökin heita við skilgreiningunum 

sem hún er með á hendi biður hún um þær en getur líka beðið um skilgreiningu við 

hugtökunum ef hún þekkir hana. Þegar beðið er um skilgreiningu þarf hún ekki að vera 
orðrétt en þarf hinsvegar að passa við hugtakið, þannig gæti skilgreining tvíkynhneigðar og 

pankynhneigðar verið svipuð í augum nemenda sem ekki þekkja nógu vel til. 

Ein útfærsla spilsins gæti verið að para saman tvö hugtök eða fleiri til að bæði dýpka 
skilning og þekkingu á hugtökum út frá kynjafræðilegu sjónarhorni. Dæmi um það gæti verið 

að Jóna er með á hendi hugtökin trans og kynjatvíhyggju að þá gæti hún reynt að veiða 

hugtakið hatursorðræða og fært rök fyrir því afhverju hún telur að þessi þrjú hugtök eiga 

saman. Með því að spila Kynjaveiði á þennan veg þá er horft til samfélagslegu áhrifanna og 

umræðunnar sem er að finna í okkar daglega lífi. Fjöldi spila í slag myndi þá vísa í þau stig 

sem hægt er að fá fyrir hvern slag en passa verður að keppnisskapið hlaupi ekki með 

nemendur í gönur og reynt sé að para saman of mörg hugtök eða fleiri til að fá sem flest stig. 

Önnur útfærsla gæti verið þegar að kennari undirbýr stærra verkefni út frá 
kynjafræðilegu hugtökunum og leyfir nemendum að ígrunda hvaða hugtök gula, rauða og 
græna flokksins þau telji eigi heima með hugtökum bláa flokksins. Þar má til dæmis nefna 
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trans, hatursorðræða og skaðleg karlmennska eða kynlíf, klám og heilbrigð/óheilbrigð 

sambönd og margt fleira. Einnig er hægt að horfa eingöngu til bláa flokksins og mynda þar 
hugtakapör sem hugsanlega eiga saman. 

Margar aðrar útfærslur er hægt að finna á spilinu en til dæmis er hægt að nota Kynjumst 

betur í annað en veiðimann eins og til dæmis „pub quiz“ eða „snarsvar“ þar sem hugmyndin 
er að kennari útbýr spurningakeppni út frá skilgreiningum eða hugtökum og nemendur eiga 

að skrifa hugtakið niður á blað. Þetta gæti verið góð leið til uppbrots í kennslu eða jafnvel 

áður en kennari notar spilið sem kveikju til að vekja upp áhuga nemenda. Nánari útskýringu á 

því má finna í handbók kennara. 

 

Að því sögðu þá er mikilvægt að kennari sé búinn að fara yfir hugtökin áður en nemendur 

spila Kynjumst betur svo þeir hafi grundvallarþekkingu á þeim. Rétt eins og kemur fram í 
kafla 3.1 þá er markmið spila að efla þekkingu nemenda á viðfangsefni og það er ekki hægt 

að efla þekkingu sem mögulega er ekki til staðar án þess að farið sé yfir efnið sem nemendur 

eiga að þekkja. Þrátt fyrir að hér að ofan séu nokkrar hugmyndir um notkun spilsins þá eru 
eflaust kennarar þarna úti sem sjá tækifæri í annars konar útfærslu á því en öll erum við 

misjöfn og sjáum tækifæri til kennslu og miðlunar á mismunandi vegu. 
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7 Samantekt 

Markmið þessa verkefnis var að búa til námsgagn og námsspil sem auðveldar kennslu 
kynfræðslu fyrir kennara ásamt því að auðvelda lærdóm hennar fyrir nemendur. Kynfræðsla 

er gríðarlega mikilvægur lærdómur sem við öll sitjum einhverntímann á skólagöngu okkar en 

þó er misjafnt eftir skólum hvenær og hvernig sú fræðsla fer fram, hversu ítarlega er staðið 

að henni og hversu vítt kennslan og innihald hennar nær. Það er undir hverjum kennara fyrir 

sig komið hversu ítarlega hann fer í kynfræðslu eða hversu grunnt hann skautar yfir hana. 

Námsefnið sem kennarar geta nýtt sér er af skornum skammti þegar kemur að notagildi þess 

en þær bækur og flest námsefni sem þar má finna er ekki nægilega gott. Þó má nýta það efni 

sem til er sem ákveðinn grunn í kynfræðslu en ekki sem heildstætt efni. Eins og hefur komið 

fram hjá starfshópi Reykjavíkurborgar (2016) þá þurfa kennararnir sjálfir sem standa að 

kynfræðslunni að undirbúa kennsluna, afla sér upplýsingar sjálfir og kynna sér það sem þau 

þekkja ekki nú þegar og er því mikil þörf á því að vera með nútímalegt námsefni sem 
kennarar geta leitað í, rétt eins og Kynjumst betur er. 

Skerpa þarf einnig á því hverjir það eru sem kenna kynfræðslu því það virðist vera hvaða 
kennari sem er sem kennir hana eða í flestum tilfellum umsjónarkennari hvers bekkjar fyrir 

sig og er fræðslunni troðið inn í mismunandi námsgreinar. Gott ráð væri að finna kennara 

sem er opinn, hress og hefur áhuga á efninu til að sjá um kynfræðslu á því námsstigi sem 
hann kennir til að vera með einhvers konar samræmingu á námsstigum hvers skóla fyrir sig. 

Þó hafa utanaðkomandi aðilar unnið gott verk með fræðslu sinni en því víðar sem hún fer því 

meira samræmi má finna á milli skóla hvað varðar fræðsluna sem nemendur fá í þessum 
efnum þó svo að skólarnir eigi fyrir löngu að vera komnir einhvers konar ramma til að fylgja 

eftir. En þó má nefna þá gagnrýni að um er að ræða einkaaðila sem standa fyrir fræðslunni 

og lúta þeir ekki kröfum aðalnámskrár eða annars og getur sú fræðsla skarast á við fræðslu 

annarra.  

Þrátt fyrir að kynfræðsla hér á landi hefur verið gagnrýnd fyrir að vera léleg þá hefur 

heldur ekki verið staðið nægilega vel að hinseginfræðslu að hálfu skólanna þó svo að 

Samtökin ’78 komi í flestum tilfellum að þeirri fræðslu en það er hreinlega ekki nóg að 
afgreiða það málefni á einni klukkustund. Hinsegin nemendur verða að upplifa það að 

kynfræðsla taki mið af þeirra upplifun og þeirra raunveruleika jafnt sem þeirra sem ekki eru 

hinsegin en rannsóknir sýna fram á að ef ekki er fjallað um hinsegin málefni þá upplifa þeir 
nemendur að ekki sé talað til þeirra (García, 2009). Þörf er á nútímalegri kynfræðslu þar sem 
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tekið er mið af allri flóru kynja, kynhneigða, og kynvitundar en mikilvægt er að horfa framhjá 

þessu svart-hvíta efni sem hingað til hefur verið kennt og frekar að líta yfir til fjölbreytileikans 
þar sem allir eru jafnir. Með þessu námsspili tel ég vera farið í þá átt að öllum finnst eins og 

að talað sé til þeirra í kynfræðslu en ekki bara þess sem telst algengast, að vera 

gagnkynhneigður og sískynja.  

Eins og hefur komið fram í greinargerð þessari er það augljóst að kynfræðsla á Íslandi er 
ekki á þeim stað sem hún ætti að vera og það sem verra er, er að hún er hvorki samræmd á 

milli skóla eða landshluta þegar kemur að kennslu hennar eða þeirra námsefna sem eru 

notuð. Hvers vegna ekki hefur verið staðið betur að henni er spurning sem vert er að spyrja 
sig að ef miðað er við hversu lengi hefur verið kallað eftir bættri fræðslu en unga fólkið okkar 

hefur hvað eftir annað á einn eða annan veg kallað eftir því í fjölmörg ár og ekkert gerist ef 

litið er til samfélagslegu umræðunnar um þau efni.  

Kynjumst betur lútir að kröfum aðalnámskrár hvað varðar grunnþætti menntunar eins og 
er talið upp ofar í greinargerðinni, einnig er það nútímalegt og ætti að standast þær kröfur 

sem unga fólkið okkar hefur haldið uppi í fjölmörg ár þar sem þau krefjast betri kynfræðslu. 
Hér er námsefni sem ekki bara lítur til líffræðilegu hliðarinnar eins og „kynhræðslan“ hefur 

gert hingað til heldur fer spilið yfir félagslegu hliðarnar líka sem eru jafn mikilvæg ef ekki 

mikilvægari. Nemendur sem upplifa að þau eru hinsegin, kynsegin, intersex, trans eða annað 
ættu að finna fyrir því að fræðslan er líka fyrir þau þar sem farið er yfir þau hugtök og þar af 

leiðandi reynt að útrýma þessu gagnkynhneigða normi sem hefur legið í loftinu í samfélaginu 

í fjölmörg ár. Kynjumst betur er því kjörið námsefni fyrir kennara til að fræða nemendur um 

fjölbreytileika lífsins, auka víðsýni þeirra og minnka fordóma gagnvart þeim sem eru ekki 

gagnkynhneigðir eða sískynja.  

Ég tek því undir lokaorð mín í inngangi greinargerðarinnar og vona innilega að með þessu 
verkefni sé ég að leggja mitt af mörkum til þess að samræma kynfræðslu á einn eða annan 

veg því unga fólkið okkar á það svo sannarlega skilið. 
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Viðauki A: Útlit spilsins 

Hér má sjá bakhlið flokkanna en á framhliðinni er að finna hugtök, eitt hugtak á hverju spili 

og er dæmi um það á næstu blaðsíðu.  
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Hér má sjá dæmi um framhlið spilanna þar sem hugtökin eru en á bakhlið þeirra er merki spilsins 

eins og er á fyrri blaðsíðu.  
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Hér má sjá dæmi um spil með skilgreiningu. Hafa þarf í huga að á bakhlið þessara spila er bæði 

hægt að vera með liti þess flokks sem skilgreiningarnar tilheyra eða þá að vera með hvíta bakhlið.  
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Viðauki B: Hinseginfræðsla 

Hér má finna fræðsluefni um kyn, kynvitund og kynhneigð.  
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