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 Kynning á spilinu 

Kynjumst betur; kynfræðsluspil er námsspil sem m.a. er ætlað 

til kynfræðslukennslu. Hér má finna 140 spila spilastokk sem 

er skipt í tvo hluta, hugtakahluta og skilgreiningahluta. 

Hugtakahlutinn inniheldur 70 spil og skiptist í fjóra flokka sem 

hver hefur sitt þema. Í skilgreiningarhlutanum er svo að finna 

önnur 70 spil með skilgreiningum hugtakanna og í hornum 

spilanna má sjá lit þess flokks sem þau tilheyra. Spil beggja 

hluta má finna aftast í handbókinni, tilbúin til útprentunar. 

• Gulur – Þar er allt sem tengist kyni, kynhneigðum og fleira.  

• Rauður – Þar má finna allt sem tengist kynlífi eins og 

sjálfsfróun, getnaðarvarnir, samþykki, mörk og fleira. 

• Grænn – Þar sem fjallað er um líffræðilega kynfræðslu. 

• Blár – Þar sem fjallað er um kynheilbrigði út frá 

kynjafræðilegum hugtökum á borð við drusluskömm, 

kynlífsmenningu, skaðlega karlmennsku og fleira. 

 

Kynjumst betur er lokaverkefni til M.Ed gráðu og er hugsað 

fyrir nemendur á elsta stigi grunnskóla og á 

framhaldsskólastigi. Höfundi þætti vænt um að fá skilaboð á 

kkf2@hi.is frá þeim kennurum sem hyggjast nota spilið í 

kennslu til þess að auðvelda yfirsýn yfir notkun spilsins.  

mailto:kkf2@hi.is
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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 hægt að vera með annað hvort liti 

þess flokks sem skilgreiningarnar tilheyra eða hvíta bakhlið.  
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Til kennara 

Markmið þessa spils er að efla kynfræðslu og að dýpka 

skilning nemenda á efninu. Þegar fjallað er um viðkvæm mál 

eins og kynfræðslu og kynheilbrigði skiptir það máli hvernig 

við hefjum samtalið en þegar slíkar umræður eiga sér stað er 

mikilvægt að hafa í huga að skapa öruggt rými fyrir unglinga til 

að taka þátt í þeim. Þegar kemur að tali um kynlíf getur 

unglingum þótt erfitt og/eða óþægilegt að ræða þau efni við 

fullorðna. 

Mikilvægt er að hafa í huga áður en Kynjumst betur er notað í 

kennslustund að um viðkvæm málefni er að ræða og því er 

gott ráð að kennarar kynni sér innihald spilastokksins áður en 

til kennslunnar kemur. Sum þeirra hugtaka sem eru í spilinu 

geta komið nemendum úr jafnvægi, t.d. ef viðkomandi hefur 

orðið fyrir áfalli á lífsleiðinni eins og kynferðislegu ofbeldi, 

stafrænu ofbeldi eða öðru. Það er því gott að tala um spilið 

áður en það er notað, fara jafnvel yfir hugtökin í hverjum 

flokk fyrir sig og tala um hvenær hver flokkur verður tekinn 

fyrir. Nemendum gefst þá tækifæri til þess að gera það upp við 

sig hvort þeir séu tilbúnir til þess að taka þátt í slíkum 

umræðum eða hvort þeir hreinlega treysti sér ekki til þess.  

Hér neðar í handbókinni má finna hugmyndir að verkefnum 

til þess að leggja fyrir nemendur en hafa þarf í huga að það 
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gæti þurft að aðlaga þau að viðkomandi námsstigi þar sem 

verkefnin eru hugsuð fyrir framhaldsskólastig. 

 

 

 

Gangi þér vel kæri kennari! 
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Hvernig nota ég spilið? 

Spilið sjálft er hugsað á tvenna vegu, annars vegar sem 

hjálpartól í sjálfri kennslunni þar sem eitt spil er dregið í einu 

og hugtak þess er rætt og annarsvegar sem spil. Áður en 

kennari ákveður að nota spilið i kennslu þarf hann að 

undirbúa það þannig að öll spil eru útprentuð bæði að framan 

og aftan og allar skilgreiningar eru prentaðar út á sérstökum 

spilum. Útprentanlega útgáfu þess má finna hér hér neðst í 

handbókinni. 
 

Sem námsgagn er spilið hugsað þannig að kennari hafi frjálsar 

hendur hvernig hann vilji útfæra kennslu í kynfræðslu með 

hjálp spilastokksins. Dæmi um slíkar útfærslur geta verið 

rökfærslur, umræður, hópavinna, einstaklingsvinna, 

uppgötvunarnám og margt fleira.  
 

Sem spil er það hugsað sem leið til að dýpka skilning nemenda 

m.a. að yfirferð lokinni, inn á milli kennslustunda sem uppbrot 

eða jafnvel áður en til kynfræðslunnar kemur til að vekja 

áhuga. Passa þarf þó upp á ef nemendahópurinn er stór að 

vera jafnvel með tvo eða fleiri spilastokka í umferð. 
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Kynjaveiði 

Þegar spila á spilið má hugsa til hins hefðbundna Veiðimanns 

eins og við þekkjum hann öll en í stað tölugilda og mannspila 

þá næst slagur þegar hugtak og skilgreining hafa parast saman. 

Spilin eru síðan öll sett í hrúgu og Kynjaveiði spiluð þar sem 

fiskað er í kynfræðslupottinum.  

Á hendi er síðan hægt að vera með bæði skilgreiningu og 

hugtök en til að ná slag þarf að para saman rétta skilgreiningu 

og hugtak og í stað þess að biðja um fjarka eða sjöu, þá er 

beðið um hugtak t.d. sískynja, tíðahringinn, þolendaskömm, 

skaðlega karlmennsku og fleira.  

Í kjölfarið er svo hægt að ganga hringinn og ræða við 

nemendur um þá slagi sem hafa komið og útfæra umræður eða 

verkefnavinnu út frá því.  
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SnarSvar 
Kynjumst betur er einnig hægt að nota sem SnarSvar eða 

einskonar spurningakeppni í anda „barsvar“. Forrit sem 

myndu henta vel til að útbúa Snarsvarið væru til dæmis 

Google slides eða Nearpod sem eru auðveld í notkun. Einnig 

er hægt að setja slíka spurningakeppni upp í forritinu Kahoot 

sem nemendur hafa gaman að. 

 

Hægt er að útfæra slíka spurningakeppni á ótal vegu en dæmi 

um það er að spyrja nemendur spurninga eins og: 

• Hversu margar kynhneigðir þekkir þú/þið? 

• Hvað heldur þú/þið að séu til mörg kyn? Hver eru heiti þeirra? 

• Hvað er tíðahringurinn langur? 

• Hvað gerist þegar konur fá egglos? 

• Hvernig verður kona ólétt? 
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Aðrar útfærslur á spilinu 

Ef kennari undirbýr stærra verkefni til dæmis út frá 

kynjafræðilegu hugtökum bláa flokksins er hægt að fara í 

gegnum hugtök gula, rauða og græna flokksins með 

nemendum og reynt að finna hugtök sem tengjast. 

• Dæmi A: Trans, hatursorðræða og skaðleg karlmennska 

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

Hægt er að blanda saman mun fleiri hugtökum en þessi dæmi 

taka fram. 
 

Einnig er hægt að horfa eingöngu til bláa flokksins og mynda 

þar hugtakapör sem hugsanlega eiga saman. 

• Dæmi A: Drusluskömm, kynlífsmenning og 

nauðgunarmenning 

• Dæmi B: Sexting, óumbeðnar nektarmyndir og stafrænt 

kynferðisofbeldi  

Hægt er að blanda saman fleiri hugtökum en þessi dæmi taka 

fram. 

 

Þó þarf að hafa í huga að fara yfir hugtökin áður svo 

nemendur hafi grundvallarþekkingu á þeim 
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Hugmyndir fyrir kennslu 

 

Kennsluaðferðir 

Fjölmargar kennsluaðferðir má nota með spilinu á borð við 

Fiskabúrið, Samviskugöng, Hringekja og fleiri. Mikilvægt er að 

kennarar undirbúi sig vel út frá þeim atriðum sem fjalla á um í 

hvert skipti og aðlagi kennsluaðferðina. 

 
 

Hugmyndir að verkefnum 

Fjölmörg verkefni er hægt að vinna út frá spilinu en þar má 

nefna til dæmis að skoða hvernig klámvæðingin hefur laumað 

sér inn í daglegt líf okkar, birtingarmynd staðalímynda í 

sjónvarpsefni, verkefni um hinsegin einstaklinga og margt 

fleira. Mikilvægt er að kennari sem notar spilið þekki hópinn 

vel og geti valið verkefni út frá honum og fundið út hvar 

áhugasvið nemenda liggur. Hér neðar í skjalinu má finna 

verkefnabanka sem hægt er að nýta sér eða byggja ofan á. 

 
 

Kveikjur 

Mikilvægt er að ná athygli nemenda strax og eru kveikjur góð 

tól til þess. Hægt er að finna margar kveikjur en hér má nota 

t.d. myndbönd forvarnarverkefnisisn Sjúkást eða jafnvel að 

byrja á góðri klípusögu. 
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Hugtakaskýringar 
 
Hér á næstu blaðsíðum má finna þau hugtök sem er að finna í 

spilinu ásamt skýringu þeirra.   
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Guli flokkurinn 
 

BDSMhneigð 

Í grunninn snýst BDSM um samskipti 

tveggja eða fleiri einstaklinga þar sem 

virðing, traust og samþykki eru höfð 

að leiðarljósi. Hneigðin snýst um 

valdaskipti og/eða blæti þeirra aðila 

sem aðhyllast BDSM en hún stendur 

fyrir bindingar, drottnun (og 

undirgefni), sadisma og masókisma, skynjun 

og munalosta. Þegar BDSM leikir eru stundaðir verða allir að 

vera öruggir, meðvitaðir og samþykkir því sem fer fram 

(BDSM á Íslandi, e.d.) 

 

Eikynhneigð (e. asexual) 

Manneskja sem laðast lítið/ekkert kynferðislega að öðrum, 

sumir eikynhneigðir eru með kynhvöt en hafa ekki áhuga á að 

fullnægja þeirri þörf með öðrum á meðan sumir hafa 

litla/enga kynhvöt. Eikynhneigðir geta haft áhuga á 

rómantískum samböndum þar sem kynlíf og kynferðislegar 

snertingar koma ekki við sögu (Hinsegin frá ö-a, e.d.-a). 
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Gagnkynhneigð 

Manneskja sem laðast að gagnstæðu kyni (út frá 

skilgreiningum samfélagsins). Orðið gagnkynhneigð er þó litað 

af kynjatvíhyggjunni því eingöngu er gert ráð fyrir karli og 

konu (Hinsegin frá ö-a, e.d.-a). 

 

Gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism) 

Kerfi hugmynda sem bæði meðvitað og ómeðvitað setur 

gagnkynhneigða æðri öðrum og þegar við gerum ráð fyrir því 

að allir séu gagnkynhneigðir. Gefur þá hugmynd að 

gagnkynhneigð sé betri en að vera hinsegin (Hinsegin frá ö-a, 

e.d.-d). 

 

Gender fluid (Flæðigerva) 

Breytileg kynvitund sem getur breyst eftir t.d. líðan 

einstaklinga eða jafnvel umhverfi þeirra þar sem einstaklingar 

eru ýmist kvenlegir eða karlmannslegir (John Gosling, 2018; 

Áttavitinn, 2018).  

 

Gender queer (Frjálsgerva) 

Einstaklingar sem skilgreina sig ekki sem eingöngu karl eða 

konu heldur fellur kynvitund þeirra utan þess ramma. 

Hugtakið er einnig þekkt sem kynsegin eða non-binary á 

ensku (GLAAD, e.d.) 
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Hán 

Kynhlutlaust fornafn sem margt kynsegið fólk notar. Þau sem 

upplifa sig hvorki undir persónufornöfnunum hann eða hún 

kjósa að nota hán (Hinsegin frá ö-a, e.d.-b). Orðið er 

hvorugkyns og fallbeygist eins og lán. 

 

Intersex 

Einstaklingar með líffræðilega ódæmigerð 

kyneinkenni og kemur venjulega fram í innri eða 

ytri kynfærum. Þeir sem fæðast intersex eru því 

líffræðilega ekki alveg karlkyns eða kvenkyns heldur eru þau 

annaðhvort samblanda af karl- og kvenkyns eða alls ekki karl 

né kvenkyns (Hinsegin frá ö-a, e.d.-e; Intersex Ísland, 2019). 

Einnig geta margir verið intersex án þess að taka nokkurn 

tímann eftir því (Intersex Ísland, 2019).  

 

Kyn 

Hið líffræðilega kyn sem okkur er úthlutað við fæðingu 

(Hinsegin frá ö-a, e.d.-c).  

 

Kyngervi 

Hið félagslega mótaða kyn og þær væntingar sem samfélagið 

gerir til kynjanna, hvað sé kvenlegt og hvað karlmannlegt eða 

hvað kynin „eiga” að gera. Til dæmis hvaða klæðaburður er í 

lagi fyrir konur o.s.frv (Hinsegin frá ö-a, e.d.-c). 
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Kynjatvíhyggja 

Þegar gengið er út frá því að kynin séu bara tvö, karl og kona 

(Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Einstaklingar sem upplifa sig 

hvorki sem karl né konu falla því utan kynjatvíhyggjunnar og 

heyra undir það að vera kynsegin (e. gender queer) (Keener, 

2015). 

 

Kyntjáning 

Það hvernig við tjáum kynvitund okkar í daglegu lífi til dæmis 

með klæðavali eða jafnvel líkamstjáningu en við tjáum öll kyn 

okkar á mismunandi vegu. Sumir karlmenn láta sér vaxa skegg, 

aðrir ekki og sumar konur mála sig, aðrar ekki (Hinsegin frá ö-

a, e.d.-b). 

 

Kynvitund 

Viðhorf sem er breytilegt á milli allra einstaklinga og tekur mið 

af upplifun okkar af eigin kyni og hvernig við högum okkur út 

frá því. Sumir upplifa sig samkvæmt því kyni sem þeim er 

úthlutað við fæðingu á meðan aðrir gera það ekki. Aðrir geta 

upplifað sig sem bæði eða hvorki konu né karl og eru því 

kynsegin (Hinsegin frá ö-a, e.d.-b). 

 

Pankynhneigð 

Þegar manneskja laðast að öllum kynjum og skiptir kyn 

manneskjunnar ekki höfuðmáli. Sumir vilja kalla 

pankynhneigð persónuhrifningu, það er þegar þú laðast meira 
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að persónuleika annarra heldur en kyni þeirra (Hinsegin frá ö-

a, e.d.-a). 

 

Samkynhneigð 

Manneskja sem laðast að sama kyni og hún sjálf 

tilheyrir (Hinsegin frá ö-a, e.d.-a). Konur sem 

laðast að konum og karlar sem laðast að körlum  

 

Sískynja 

Þegar manneskja upplifir sig sem það kyn sem hún fékk 

úthlutað við fæðingu. Dæmi: Jóna fæðist kona og upplifir sig 

sem konu, Jóna er því sískynja (Hinsegin frá ö-a, e.d.-b). 

 

Trans 

Manneskja sem upplifir sig ekki sem það kyn sem hún fékk 

úthlutað við fæðingu. Dæmi: Jón fæðist karlkyns en upplifir 

sig ekki sem karl, Jón er því trans (Hinsegin frá ö-a, e.d.-b).  

 

Tvíkynhneigð 

Manneskja sem laðast að tveimur kynjum (Hinsegin frá ö-a, 

e.d.-a). 
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Rauði flokkurinn 
 

Forleikur 

Kynferðisleg snerting og kossar 

(Merriam-Webster, e.d.-a). Forleikur er 

jafn mikilvægur hluti af kynlífi og 

munnmök og kynlífið sjálft en 

rannsóknir sýna að fyrir konur er 

forleikur mikilvægur hluti af kynlífinu 

til þess að þær geti fengið 

fullnægingu (Jones og Lopez, 2013).  

 

Frammistöðukvíði 

Samfélagslegar hugmyndir um hlutverk drengja í kynlífi eru 

þær að þeir séu ávallt tilbúnir í kynlíf en það getur vakið upp 

frammistöðukvíða hjá drengjum sem tengist til dæmis úthaldi í 

kynlífi, að fá standpínu og að þeir endist ekki nógu lengi. Þetta 

getur haft mikil áhrif á drengi og valdið þeim kvíða. Þetta 

getur jafnvel valdið því að þeir byrji að taka inn stinningarlyf 

til þess að upplifa ekki þennan kvíða, en atriði sem stuðla að 

kvíðanum eru til dæmis klámáhorf (Kolbrún Hrund 

Sigurgeirsdóttir, Þórður Kristinsson og Þorgerður J. 

Einarsdóttir, 2019). 
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Fullnæging 

Svörun líkamans við kynferðislegri örvun sem lýsir sér með 

spennulosun og vellíðunartilfinningu í kjölfarið (Sóley S. 

Bender, 2000; NHS, 2019). Fullnæging er mismunandi á milli 

allra, t.d. er nauðsynlegt fyrir suma að snípurinn sé örvaður á 

meðan aðrir fá fullnægingu við örvun á typpi. Fullnægingar 

geta verið mislangar og miserfiðar að fá (Áttavitinn, 2019b).  

 

Getnaðarvarnir 

Getnaðarvarnir koma í veg fyrir þungun og eru 

99% öruggar, það þýðir að það eru litlar líkur á 

þungun (Heilsuvera.is, 2019d). Á vefsíðu 

Heilsuveru má leita uppi hinar ýmsu tegundir 

getnaðarvarna. 

 

Kynferðisofbeldi 

Öll óumbeðin kynferðisleg snerting. Það á enginn að snerta 

aðra manneskju án þess að vera með leyfi þeirra fyrir því og ef 

einhver þrýstir á aðra manneskju að gera eitthvað sem þeim 

langar ekki til þá er það kynferðislegt ofbeldi. Sá sem er 

sofandi eða meðvitundarlaus vegna vímuefna getur til dæmis 

ekki gefið samþykki (Stígamót, 2020). Þegar kemur að 

einstaklingum undir 18 ára aldri er um að ræða 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum. (Guðrún Jónsdóttir, 1993).  
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Kynlíf/Kynmök/Samfarir 

Náið samband milli tveggja einstaklinga og er til dæmis 

snerting, kossar, kynmök oggetur farið fram með munn-, 

legganga- og endaþarmsmökum (Embætti Landlæknis, e.d.). 

Kynlíf er ekki bara líkamleg athöfn heldur gengur hún líka út á 

traust og virðingu en mikilvægt er að eiga samskipti áður en 

farið er út í það að stunda kynlíf. Aldrei undir neinum 

kringumstæðum skuldum við annarri manneskju kynlíf og það 

má alltaf segja nei, hætta við eða draga samþykki sitt til baka 

á hvaða tímapunkti sem er. (Stígamót, 2020a).  

 

Kynlífsröskun 

Truflanir í löngun, örvun eða getu til kynlífs og jafnvel 

sársauka í kynlífi. Hægt er að hafa einungis eina röskun eða 

fleiri. Þær tegundir sem til eru eru til dæmis sáðlátsvandi, 

fullnægingarvandi og fleiri. Helstu ástæður þeirra eru sálrænar 

og líkamlegar og hægt er að leita til læknis og kynlífsráðgjafa 

vegna þeirra (Heilsuvera, 2020a).  

 

Kynsjúkdómavarnir 

Ekki það sama og getnaðarvarnir. Hinsegin 

einstaklingum sem vilja komast hjá 

kynsjúkdómasmiti stendur til boða 

annarskonar kynsjúkdómavarnir en hafa 

þekkst lengi á Íslandi eins og smokkurinn en 

þar má telja plastfilmu sem er kölluð töfrateppi 
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(e. dental dams). Töfrateppið er lagt yfir píkuna til að verjast 

mögulegu smiti við kynlíf (Sólveig Rós Másdóttir, 2015). 

 

Munnmök 

Kynferðisleg athöfn þar sem kynfærum eru veitt unaður með 

tungu og munni hins aðilans (Merriam-Webster, e.d.-b).  

 

Mörk 

Mörk okkar eru mismunandi og með mörkum er átt við reglur 

sem við setjum okkur sjálf um hvernig við viljum að komið sé 

fram við okkur. Í samböndum er mikilvægt að virða mörk 

allra aðila, hvort sem þau eru tilfinningaleg, kynferðisleg eða af 

öðrum toga en mörk eru grundvallaratriði til að geta átt í 

eðlilegum samskiptum við aðra. Mörk ganga út á virðingu og 

traust milli tveggja eða fleiri aðila (Stígamót, 2020a). 

 

Nauðgun 

Þegar brotið er kynferðislega á einstakling með því að þröngva 

sér eða gera tilraun til að þröngva sér inn í líkama annarrar 

manneskju þvert gegn vilja hennar, neyðir hana í kynferðislega 

athöfn gegn vilja hennar og brýtur þar af leiðandi 

sjálfsákvörðunarrétt þolandans (Ársskýrsla Stígamóta, 2003; 

Guðrún Jónsdóttir, 2012). Samkvæmt 194.gr. almennra 

hegningarlaga (nr. 19/1940) er nauðgun refsiverð að lögum og 

getur varðað allt að 16 ára fangelsi. 
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Samþykki 

Samþykki er gríðarlega mikilvægur hluti kynlífs og sambanda. 

Á hvaða tímapunkti sem er má taka samþykki tilbaka og er 

hægt að gera það bæði með orðum eða líkamstjáningu en það 

er mikilvægt að leita eftir samþykki reglulega á meðan að á 

kynlífi stendur en þannig er hægt að vera fullviss um að 

upplýst og meðvitað samþykki sé til staðar (Stígamót, 2020b). 

Þess má geta að kynlíf án samþykkis er nauðgun og ólöglegt 

samkvæmt 194.gr. almennra hegningarlaga (nr. 19/1940) og 

getur varðað við fangelsi.  

 

Sjálfsfróun 

Þegar einstaklingur örvar eigin kynfæri svo það leiði til 

kynferðislegrar ánægju. Sumir geta átt auðveldara með að fá 

fullnægingu á þennan hátt heldur en í kynlífi með annarri 

manneskju (Sóley S. Bender, 2012). Sjálfsfróun er góð leið 

fyrir einstaklinga til að kynnast eigin líkama og komast að því 

hvað þeim þykir gott (Heilsuvera, 2019e). 

 

Þvingað samþykki - Suðað um kynlíf 

Þegar annar aðilinn hefur sagt nei einu sinni eða oftar við 

kynlífi en neitunin er ekki tekin gild og heldur hinn aðilinn því 

áfram að suða. Brögðum er einnig beitt til þess að þvinga fram 

samþykki í þeim tilgangi að breyta „nei“ í „já“ (Áslaug Karen 

Jóhannsdóttir, 2018). 
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5 stoðir samþykkis 

a) Samþykki er fengið án þrýstings og ekki undir áhrifum 

vímugjafa. 

b) Samþykki er afturkallanlegt. Þú hefur rétt til að draga 

samþykki þitt tilbaka hvenær sem er á meðan kynlífi stendur 

c) Samþykki á að vera upplýst. Mikilvægt er að þú vitir hvað 

þú ert að samþykkja og að allir aðilar séu á sömu blaðsíðu. 

d) Samþykki er veitt af fúsum og frjálsum vilja en ekki í kjölfar 

þrýstings eða kúgunar.  

e) Samþykki er sértækt. Þú samþykkir eina tiltekna athöfn en 

leita þarf samþykkis ef hefja á aðra (Planned Parenthood, e.d.)  
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Græni flokkurinn  
 

Blæðingar  

Blæðingar hefjast yfirleitt um 11-13 ára 

aldur. Lengd blæðinga og magn blóðs er 

mismunandi á milli allra og þeim getur 

fylgt það sem kallast fyrirtíðarspenna 

sem eru miklir verkir, aukin 

bólumyndun, eymsli í brjóstum og 

fleira. Hægt er að velja á milli ýmissa 

hreinlætisvara sem taka við blóðinu s.s. 

álfabikarinn, túrtappa og dömubindi. (Heilsuvera, 2019f). 

Nýlega hafa einnig komið fram á sjónarsviðið túrnærbuxur 

sem má setja í þvottavél eftir notkun. 

 

G-blettur  

Næmt svæði rétt við leggangaopið að framanverðu og við 

örvun þess getur fengist fullnæging. Sambærilegt svæði má 

finna hjá blöðruhálskirtlinum (Heilsuvera, 2019f; Heilsutorg, 

2019c).  

 

Getnaður  

Þegar sæði frjóvgar eggfrumu og sameinast kjarna hennar 

verður getnaður. Frjóvgun á sér oftast stað 12-24 klst eftir 

kynlíf en það getur einnig gerst allt að þremur dögum seinna 
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(Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013; Þuríður Þorbjarnardóttir, 

2003, Doktor.is, 2015) 

 

HIV/Alnæmi 

HIV er veira sem smitast með líkamsvessum eins og blóði, 

sæði og slímhúð. Veiran getur smitast á mismunandi vegu, t.d. 

við óvarið kynlíf, með óhreinum sprautunálum, blóðgjöf þar 

sem mengað blóð er gefið og frá við fæðingu eða brjóstagjöf. 

Fyrst um sinn eru engin einkenni en fljótlega eftir smit geta 

komið fram flensueinkenni eins og hiti, höfuð- og beinverkir, 

hálssærindi og fleira. Meðferð sjúkdómsins er lyfjagjöf til að 

bæla niður veiruna en ekki er hægt að læknast af HIV. Þessi 

lyfjagjöf getur einnig komið í veg fyrir smit frá móður til barns 

og er mikilvægt að lyfin séu tekin reglulega og á réttum tíma. 

Alnæmi er lokastig HIV-sjúkdómsins þar sem ónæmiskerfið er 

orðið það slæmt að sýktir einstaklingar eru berskjaldaðir fyrir 

öðrum sjúkdómum. Einstaklingur með alnæmi deyr oftast 

innan nokkurra ára ef viðkomandi er ekki í lyfjameðferð 

(Heilsuvera, 2019a; Embætti Landlæknis, e.d.). 

 

Hreinlæti kynfæra 

Mikilvægt að nota ekki sápu á kynfæri heldur eingöngu vatn 

og ekki neinskonar ilmklúta eða sprey fyrir þessi svæði. Það 

þarf að þvo sérstaklega undir forhúðinni á typpum því þar 

safnast óhreinindi sem geta valdið vondri lykt, óþægindum og 

fleira, þvo punginn og svæðið á milli hans og endaþarmsins. 

Píkur ætti að þvo í þá átt að þvegið er að framan og að 
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endaþarmi en alls ekki öfugt. Einnig er mikilvægt að fólk með 

píku pissi fyrir og eftir samfarir til að koma í veg fyrir 

blöðrubólgu (Heilsuvera, 2019b; Heilsuvera, 2019c) 

 

Klamydía 

Kynsjúkdómur þar sem baktería smitast við óvarið 

kynlíf og leitar í slímhúð þvagrásarinnar og kynfæra 

þar sem hún getur valdið bólgum með tilheyrandi 

óþægindum. Einkenni sjúkdómsins eru verkir við 

þvaglát, óvenjuleg útferð úr leggöngum en hvít úr typpum, 

milliblæðingar hjá sískynja konum ásamt verkjum við samfarir. 

Bakterían er greind með stroku frá leghálsi eða þvagprufu. 

Sjúkdómurinn er meðhöndlaður með sýklalyfjum en hægt er 

að smitast aftur og aftur af kynsjúkdómnum (Heilsuvera, 

2019). 

 

Kynfæraáblástur (Herpes) 

Sýking af völdum Herpes simplex veirunnar (tegund 2) og 

smitast með óvörðu kynlífi við sýktan einstakling sem þegar er 

með veiruna. Eina vörnin við þessum kynsjúkdóm er 

smokkurinn. Einkenni sjúkdómsins eru óvenjuleg útferð, 

brunatilfinning, blöðrur á ytri kynfærum og sársauki við 

þvaglát. Veiran er greind með læknisskoðun eða sýnatöku en 

engin lækning er til, meðferð sjúkdómsins dregur þó úr 

einkennum og styttir tímann sem einstaklingar eru með sár 

og/eða blöðrur af völdum veirunnar (Heilsuvera, 2019).  
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Kynfæravörtur (HPV) 

Sýking af völdum HPV veirunnar sem veldur kynfæravörtum 

en algengast að þær birtist á húð ytri kynfæra og við 

endaþarmsop. Kynsjúkdómurinn smitast við snertingu við 

sýkta húð/slímhúð þó svo að sá sem er sýktur sýni engin 

einkenni. Einkenni eru óþægindi við þvaglát, sársauki í kynlífi 

og kláði/erting. Kynsjúkdómurinn er greindur með 

læknisskoðun en langt getur liðið frá smiti og þar til einkenni 

koma eða allt að nokkrir mánuðir. Engin lækning er til við 

sjúkdómnum og því ekki hægt að meðhöndla hann. Vörturnar 

hverfa af sjálfu sér en veiran sjálf fer aldrei úr einstaklingnum 

og geta vörturnar því alltaf komið aftur (Heilsuvera, 2019). 

 

Kynsjúkdómar  

Sjúkdómar sem smitast við óvarin kyn-, munn- og 

endaþarmsmök og stafa til dæmis af bakteríum og veirum. 

Algengustu kynsjúkdómar á Íslandi eru klamydía, 

kynfæraáblástur og kynfæravörtur en þeir sem eru sjaldgæfari 

eru til dæmis HIV/alnæmi, tríkómónas sýking, lifrarbólga B og 

fleiri. Kynsjúkdómar sem koma vegna veira eru yfirleitt 

ólæknandi en hægt er að halda einkennum þeirra niðri. 

Einkenni kynsjúkdóma eru mismunandi en þar má nefna sviða 

við þvaglát, óeðlilega útferð og fleira. Eina vörnin gegn 

kynsjúkdómum er smokkurinn ef hann er notaður rétt og 

kynsjúkdómavarnir eins og töfrateppi (e. dental dams) 

(Heilsuvera, 2019).  
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Kynþroski, píkur og estrógen 

Hefst um 8-18 ára en gerist ekki á sama tíma hjá öllum, sumt 

fólk er bráðþroska á meðan aðrir eru seinni til. Þær breytingar 

sem verða eru að brjóst byrja að myndast, hárvöxtur eykst 

víðsvegar um líkamann ásamt því að aukin svitamyndun og 

líkamslykt tekur við og blæðingar byrja. Við kynþroska byrja 

egg að þroskast í eggjastokkum vegna kynhormóna 

(Heilsuvera, 2019f).  

 

Kynþroski, typpi og testosterone   

Hefst um 9-15 ára en gerist ekki á sama tíma hjá öllum, sumt 

fólk er bráðþroska á meðan aðrir eru seinni til. Flestir ná 

fullum kynþroska á milli 15-18 ára aldurs. Þær breytingar sem 

verða er að hárvöxtur eykst víðsvegar um líkamann, röddin 

breytist og er það kallað að fara í mútur ásamt því að aukin 

svitamyndun og líkamslykt tekur við. Kynfærin taka 

breytingum en typpið stækkar á meðan húð pungsins verður 

krumpuð og dekkri á litinn (Heilsuvera, 2019g).  

 

Píka  

Píkan skiptist í innri og ytri kynfæri og og gerir einstaklingum 

kleift að njóta kynlífs bæði með sjálfum sér og öðrum. 

Ytri kynfærin eru þau sem við sjáum með berum augum. Þau 

skiptast í sníp, innri og ytri skapabarma, þvagrásarop, 

leggangaop, spöng og endaþarm. 

Innri kynfæri er sá hluti kynfæranna sem eru neðst í 

kviðarholinu inni í líkamanum. Þar má finna báða 
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eggjastokkana en þeir sjá um egglos og framleiðslu 

kynhormóna. Leggöng, legháls og leg eru einnig hluti innri 

kynfæranna (Heilsuvera, 2019f). 

 

 

Sæði/brund  

Sæði er slímkenndur og hvítur vökvi sem kemur út úr typpinu 

við sáðlát. Þegar sáðlát verður losna um 200-300 milljónir 

sáðfrumna úr eistunum en einungis þarf eina sáðfrumu til þess 

að frjóvga egg. Hægt er að fá sáðlát í svefni sem er fullkomlega 

eðlilegt og upplifa flestir slíkt og þarf það ekki að vera af 

kynferðislegum ástæðum (Heilsuvera, 2019g). 

 

Tíðahringur  

Meðallengd tíðahrings er um 28 dagar en eðlilegur tíðahringur 

er á bilinu 21-35 dagar. Fyrsti dagur tíðahringsins er dagurinn 

sem blæðingar hefjast og ef við miðum við 28 daga tíðahring 

þá byrja eggjastokkar að þroska egg og undirbúa egglos á  

7. degi. Á 11.-16. degi verður síðan egglos þar sem egg losnar 

frá eggjastokki og ferðast alla leið til legsins í gegnum 

eggjaleiðara og 14 dögum eftir egglos byrja blæðingar aftur 

óháð lengd tíðahringsins, nema það verði getnaður. Slímhúðin 

í leginu þykknar síðan til að geta tekið á móti frjóvguðu eggi 

en ef það verður ekki getnaður þá þynnist hún og blæðingar 

hefjast að nýju (Heilsuvera, 2019f). 
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Tríkómónassýking 

Sjúkdómur af völdum sníkjudýrsins trichomonas vaginalis og 

smitast við óvarið kynlíf. Einkenni sjúkdómsins eru 

mismunandi á milli fólks og geta birst í eymslum í leggöngum 

og leghálsi, slímhúð verður þrútin og útferð úr leggöngum 

óvenjuleg og/eða meiri en áður. Fólk með typpi getur fengið 

tíð þvaglát, verki við sáð- og þvaglát, sársauka og roða við 

þvagrásarop og óvenjulega útferð. Helmingur þeirra sem fá 

sjúkdóminn fá engin einkenni en annars er hann 

meðhöndlaður með sýklalyfjum (Heilsuvera, 2019). 

 

Typpi og eistu  

Kynfærin skiptast í innri og ytri kynfæri og gera einstaklingum 

kleift að njóta kynlífs bæði með sjálfum sér og öðrum. 

Ytri kynfæri er það sem við sjáum með berum augum eða 

typpið og pungurinn. Pungur geymir eistun og sér til þess að 

hitastig þeirra sé rétt. 

Innri kynfærin eru tvö eistu, eistnalyppur, sáðrás, sáðblaðra 

og blöðruhálskirtill. Eistun eru í laginu eins og egg en 

nauðsynlegt er að þreifa reglulega á þeim til að vera vakandi 

fyrir breytingum eins og hnútamyndun en krabbamein í eistum 

geta myndast á unglingsaldri (Heilsuvera, 2019g). 

 

Umskurður á typpum 

Fremst á typpum er forhúð sem getur verið mislöng og 

misþröng en sumsstaðar tíðkast það til að skera hana af og 

kallast það umskurður. Það er yfirleitt gert af trúarlegum 
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og/eða menningarbundnum ástæðum en getur líka komið til 

vegna heilsufarslegra ástæðna ef forhúðin er of þröng og 

veldur óþægindum (Heilsuvera, 2019g). 

 

Útferð  

Ljóst eða gulleitt slím sem kemur úr leggöngunum og er 

fullkomlega eðlilegur partur af starfsemi þeirra. Útferð úr 

píkum hefst yfirleitt um hálfu ári áður en fyrstu blæðingar 

byrja. Ef vond lykt er af útferðinni og henni fylgir sviði eða 

kláði þá er mikilvægt að ræða það við lækni (Heilsuvera, 

2019f).  

 

Þungunarrof 

Þegar óléttar konur velja að rjúfa meðgöngu og getur það 

stafað af ýmsum ástæðum, m.a. ef líkamleg heilsa hennar er í 

hættu vegna þungunarinnar eða félagsleg staða hennar er ekki 

nægilega góð, hætta er á erfðagöllum eða fósturskaða, ef kona 

hreinlega vill ekki eignast barn, að tímasetning þungunarinnar 

er óheppileg, að kona sé þolandi nauðgunar og vilji ekki eiga 

barnið. Þungunarrof þarf að framkvæma helst fyrir lok  

12. viku en getur verið framkvæmd allt að 22. viku. Það er 

engin skömm að fara í þungunarrof og mikilvægt að 

sjálfsákvörðunarréttur kvenna sé virtur (Áttavitinn, 2019c; 

Heilsuvera, 2019h; Lög um þungunarrof nr. 43/2019). 
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Blái flokkurinn    
 

Drusluskömm (e. slut shaming) 

Hugtakið  byggir á hugmyndum 

kynjakerfisins á sama tíma og það 

einkennir viðhorf 

nauðgunarmenningar. 

Drusluskömm er þegar kona er 

gagnrýnd fyrir kynhegðun sína og 

kölluð illum nöfnum s.s. drusla eða 

hóra. Hvort sem það sé vegna klæðaburðar, 

fjölda bólfélaga eða jafnvel fyrir það að hafa tekið 

nektarmyndir af sér sem enduðu í höndum annarra en þeim 

var ætlað (Stígamót, 2020f; Tekanji, 2010).  

 

Hatursorðræða (e. hate speech) 

Þegar fólk hótar, móðgar eða særir aðra vegna húðlitar þeirra, 

kynhneigðar, kynvitundar, trúarbragða eða fötlunar og 

stuðlar að hverskyns hatri eða ofbeldi í garð þeirra. Afleiðingar 

hennar eru margar en hún getur meðal annars verið þess 

valdandi að ýta undir ofbeldi gegn minnihlutahópum 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, Jóna Aðalheiður Pálmadóttir 

og Luliana Kalenikova, 2013; Hinsegin frá ö-a, e.d.-g). 
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Heilbrigð sambönd  

Náið samband þar sem er jafnrétti, virðing, traust og opin 

samskipti. Gott er að hafa í huga að setja sér mörk til þess að 

skapa gott og heilbrigt samband (Stígamót, 2020h). 

 

Klám 

Kynferðislega opinskátt myndefni sem m.a. 

særir blygðunarkennd, niðurlægir þátttakendur 

í myndefninu og sýnir stöðluð kynhlutverk. Í 

klámi má sjá valdamisræmi þar sem karlmaðurinn fer yfirleitt 

með valdið (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009; Smidt, 2012). 

Áhrif þess getur ýtt undir lélega sjálfs- og líkamsmynd, ýtt 

undir frammistöðukvíða, haft áhrif á kynlífshandrit 

ungmenna, á rómantísk sambönd og ýtt undir óheilbrigða 

klámnotkun (Stígamót, 2020j). Mikilvægt er að þekkja muninn 

á kynlífi og klámi og að vera meðvitaður um þær óraunhæfu 

væntingar sem gætu myndast vegna klámáhorfs. 

 

Klámvæðing 

Þegar klám smeygir sér inn í daglegt líf okkar sem samþykkt 

og dáð menningarlegt fyrirbæri (Sörensen, 2007). 

Klámvæðingu samfélags okkar og áhrif hennar má finna 

allsstaðar í kringum okkur, í fjölmiðlum, 

tónlistarmyndböndum, sjónvarpsþáttum og á fleiri sviðum 

(Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 

2011). 
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Kynferðiseinelti 

Regnhlífarhugtak yfir birtingarmyndir eineltis á grundvelli 

kynferðis þess sem verður fyrir því, til dæmis að vera ekki 

nægilega kvenleg eða karlmannslegur. Aðrar birtingarmyndir 

eru gagnvart hinsegin einstaklingum, drusluskömm og fleira 

og getur valdið því að einstaklingar breyta hegðun sinni í átt 

að ásættanlegri kvenleika/karlmennsku (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir, 2017). 

 

Kynferðisleg áreitni  

Hverskyns kynferðisleg hegðun sem er ekki 

velkomin hjá þeim sem verður fyrir henni 

og hefur þann tilgang að misbjóða 

viðkomandi. Hegðunin getur verið 

líkamleg, munnleg eða táknræn 

(Jafnréttisstofa, e.d.).  

 

Kynjakerfið  

Líka þekkt sem feðraveldið. Hugtakið vísar til þeirra 

hugmynda sem eru ríkjandi um kyn, kyngervi og 

kynhneigðir en samkvæmt kynjakerfinu eru kynin bara tvö 

(kynjatvíhyggja). Innan kynjakerfisins má einnig finna þær 

óskrifuðu reglur sem segja okkur hvernig kynin eiga að haga 

sér, hvað sé viðeigandi fyrir þau hvernig á að klæða sig og 

jafnvel hverju þau eiga að hafa áhuga á og margt fleira 

(Stígamót, 2020d; Hinsegin frá ö-a, e.d.-f)  
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Kynlífshandrit (e. sexual script)  

Þær félagslegu reglur sem einstaklingar og hópar fara 

ómeðvitað eftir þegar kemur að kynlífi, reglurnar ná til þess 

með hverjum kynlífið á að vera, hvað hlutverk karla og kvenna 

er og fleira í þeim dúr. Þeir sem geta haft áhrif á kynlífshandrit 

eru til dæmis vinahópar, unglingamenning, menning 

framhaldsskólanema og eru handritin breytileg eftir t.d. 

aldurshópum (Plummer, 2010). Áhrif kynlífshandrita og 

viðhorfin sem þar fylgja geta haft áhrif á ungmenni langt fram 

á fullorðinsár og haft áhrif á meðal annars náin sambönd 

þeirra í framtíðinni (Pearson, 2018).  

 

Kynlífsmenning  

Menning sem inniheldur ákveðin viðhorf, gildi og 

hegðunarmynstur út frá kynverund okkar og hugmyndum 

okkar um kynlíf (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 2015). 

Kynlífsmenning getur haft ólíkar áherslur um allan heim og 

upplifum við hana öll á mismunandi vegu (Chesir-Teran, 

2003). Undir kynlífsmenningu má finna kynferðiseinelti sem 

er ákveðin hegðun og orðræða sem helst í hendur við 

kynferðislega áreitni þar sem dónalegar og/eða niðrandi 

athugasemdir má finna. Í kynlífsmenningu má til dæmis finna 

mýtuna um fjölda bólfélaga, það að drengir megi sofa hjá eins 

mörgum og þeir vilja en stúlkur sem gera slíkt hið sama eru 

álitnar druslur (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður 

Kristinsson, 2018). 
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Nauðgunarmenning (e. rape culture)  

Hugtakið vísar til þeirrar hugmynda sem samfélagið hefur um 

kynferðisofbeldi. Þessum hugmyndum er t.d. miðlað gegnum 

brandara, hugmyndum um samskipti og snertingu við aðra. 

Eitt dæmi um nauðgunarmenningu er það hvernig konum er 

sagt að haga sér til þess eins að koma í veg fyrir að þeim verði 

nauðgað, hvernig þær eigi að klæða sig og þær eigi passa að 

upp á áfengisneyslu sína (Stígamót, 2020e). Vegna þessara 

hugmynda nauðgunarmenningarinnar upplifa konur stöðugan 

ótta um að verða nauðgað (Buchwald, Fletcher og Roth, 

2005). 

 

Nauðgunarmýtur (e. rape myths)  

Ranghugmyndir kynjakerfisins um nauðganir, þolendur 

nauðgana og gerendur þeirra (Burt, 1980). Undir 

nauðgunarmýtur má telja þá hugmynd (staðalímynd) að flestar 

konur ljúgi til um nauðganir, þær eigi að geta komið í veg 

fyrir nauðganir, nauðganir geta ekki átt stað í 

samböndum/hjónabandi, konur bera ábyrgð á því að þeim sé 

nauðgað, að nauðgarar séu með einhverskonar geðræn 

vandamál, að konur njóti þess að vera nauðgað og fleira 

(Edwards, Turchik, Dardis, Reynolds og Gidycz, 2011). 

Nauðgunarmýtur ýta undir það sem kallast þolendaskömm. 

 

Óheilbrigð sambönd 

Þegar annar aðilinn reynir að stjórna hinum með leiðum eins 

og afbrýðissemi, stjórnsemi, lítillækkandi ummælum og fleiru 
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en þetta eru allt óeðlilegar leiðir til samskipta og eru notaðar til 

þess að öðlast vald í sambandinu. (Stígamót, 2020i). 

 

Óraunhæfar væntingar í kynlífi 

Þegar birtingarmynd kynlífs í klámi er ekki á pari við það sem 

gerist í raunveruleikanum geta skapast óraunhæfar væntingar 

til kynlífs hjá áhorfanda. Einnig getur sjálfsmynd viðkomandi í 

tengslum við kynfæri borið skaða. Í klámi er í flestum tilfellum 

að finna hárlaus kynfæri, typpi yfir meðalstærð og eru þekkt 

dæmi um að leikkonur hafi farið í lýtaaðgerðir á skapabörmum 

til þess að gera kynfæri sín meira aðlaðandi (Goldsmith, 

Dunkley, Dang og Gorzalka, 2017). Mikilvægt er að vita að 

klám er leikið efni og á sér enga stoð í raunveruleikanum 

(Stígamót, 2020j). 

 

Sexting  

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).  
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Skaðleg karlmennska (e. toxic masculinity)  

Þau atriði sem hafa neikvæð áhrif á karlmenn og 

aðra í kringum þá. (Ingvar V. Gíslason, 2019). 

Þetta eru skilaboð kynjakerfisins um það hvað 

það er að vera alvöru karlmaður en þau eru til 

dæmis það að karlmenn eigi að vera harðir og 

ekki að sýna tilfiningar, og þá alls ekki að gráta 

né tala um vandamálin sín. Það kemur meðal annars í veg fyrir 

tengslamyndum þeirra við aðra og festir þá í það hugarfar að 

þeir uppfylli ekki þær kröfur sem eru uppi varðandi 

karlmennsku (Stígamót, 2020c; Gentry og Harrison, 2010). 

Einnig eiga karlmenn alltaf að vera til í kynlíf og helst að sofa 

hjá sem flestum en þau skilaboð geta valdið þeim misskilningi 

að karlmenn eigi alltaf rétt á kynlífi og eykur líkurnar á því að 

þeir fari yfir mörk annarra þegar kemur að kynlífi og hunsi þá 

það hvort að samþykki sé fyrir hendi (Stígamót, 2020d). 

 
 

Stafrænt ofbeldi   

Þegar tæknin er notuð til að áreita, niðurlægja eða ógna öðrum 

og getur átt sér stað á samfélagsmiðlum þar sem gert er lítið úr 

aðila með stöðuuppfærslum, þeir merktir á niðrandi myndum 

eða jafnvel heimtað að viðkomandi sendir sér nektarmyndir af 

sér (Stígamót, 2020l). Undir stafrænu ofbeldi má einnig finna 

hugtökin stafrænt kynferðisofbeldi, hefndarklám og 

óumbeðnar nektarmyndir. Stafrænt kynferðisofbeldi er þegar 

reynt er að þvinga aðra manneskju með ýmsum aðferðum til 
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að senda nektarmyndir af sér og hefndarklám er þegar slíkum 

myndum er dreift án leyfi þess sem tók myndina. Óumbeðnar 

nektarmyndir er þegar nektarmyndir eru sendar án samþykkis 

viðtakanda. Mikilvægt er að hafa í huga áður en slíkar myndir 

eru sendar að viðtakandi þeirra hafi áhuga á slíkum 

skilaboðum en það getur talist lögbrot að senda slíkt myndefni 

til einhvers sem hefur ekki áhuga á sjá það (Áttavitinn, 2019a).  

 
 

Þolendaskömm (e. victim blaming)  

Viðhorf nauðgunarmenningar og nauðgunarmýta þar sem 

þolendur kynferðisofbeldis eru látnir bera ábyrgð á gjörðum 

þess sem kynferðisofbeldinu beitir. Það er gert með því að 

segja að þolandi hafi kallað gjörninginn yfir sig með einum eða 

öðrum hætti, þar má nefna daður, klæðnað, magn 

áfengisdrykkju og fleiru og draga þar með úr ábyrgð geranda. 

Með þessum skilaboðum er verið að segja þolendum að þau 

gátu komið í veg fyrir ofbeldið (Stígamót, 2020g; Herman, 

1989). 
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Verkefnabanki 
Hér má finna nokkrar hugmyndir að verkefnum  

 

Klámvæðing og auglýsingar 

Hópastærð: 2-3 

Gögn: Veggspjöld og tússpennar, tölvur/spjaldtölvur. 

Vinna áður: Innlögn kennara um klám og klámvæðingu. 

Verkefnalýsing: Nemendur finna auglýsingar þar sem 

augljóslega má sjá áhrif klámvæðingar, hægt er að leita á netinu 

eftir “pornification in advertisement”.  

Skil: Skapandi skil, viðtöl, veggspjöld, glærukynning, 

útvarpsþáttur eða annað. 

 
 

Verkefni tengd hinseginfræðslu 

Hópastærð: mismunandi eftir hverjum hóp 

Gögn: tölvur 

Vinna áður: Umfjöllun kennara um hinsegin málefni 

Verkefnalýsing: Nemendur kynni sér málefni hinsegin 

einstaklinga, hvort sem það er lífsreynsla þeirra, saga hinsegin 

einstaklinga í gegnum mannkynssöguna eða annað. Hér er 

hægt að skoða vefsíðurnar www.otila.is og www.huldukonur.is  

Skil: Skapandi skil eins og útvarpsþátt, sjónvarpsviðtal, 

hlaðvarpsþátt eða annað. 

 

http://www.otila.is/
http://www.huldukonur.is/
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Verkefni tengd kynsjúkdómum 

Hópastærð: 2-3 

Gögn: tölvur/spjaldtölvur, veggspjöld, tússpennar 

Vinna áður: Innlögn kennara um helstu kynsjúkdóma 

Verkefnalýsing: Hver hópur fær ávísað einni tegund 

kynsjúkdóms og á að fjalla ítarlega um hann, gott er að fá 

sjúkdómslýsingu, íslenska tölfræði, íslenskar fréttir og fleira. 

Skil: Veggspjöld eða glærukynning  

 

 

 

Verkefni tengd skaðlegri karlmennsku 

Hópastærð: 2-3 

Gögn: tölvur/spjaldtölvur 

Vinna áður: Innlögn kennara skaðlega karlmennsku 

Kveikja: Til dæmis myndbrot úr Mannasiðir Gillz 

Verkefnalýsing: Hver hópur á að fjalla um skaðlega 

karlmennsku út frá daglegu lífi, sjónvarpsefni, 

tónlistarmyndböndum, lagatextum, birtingarmynd 

staðalímynda og fleira.  

Skil: Glærukynning, veggspjald, eða einhverskonar skapandi 

skil 
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Verkefni tengd stafrænu ofbeldi 

Hópastærð: 1-3 

Gögn: tölvur, spjaldtölvur, símar  

Vinna áður: Innlögn kennara um hvað stafrænt ofbeldi er 

Kveikja: Til dæmis stuttmyndin Myndin af mér 

Verkefnalýsing: Hóparnir taka viðtal við aðila í sína nánasta 

umhverfi og ræða við þau um sexting, óumbeðnar 

nektarmyndir, stafrænt ofbeldi, hefndarklám og fleira og fjalla 

um hver þekking þeirra er á efninu.  

Skil: Skapandi skil eins og útvarpsviðtal, sjónvarpsviðtal eða 

annað 
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