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Útdráttur 

Kynfræðsla á Norðurlöndunum hefur verið talin vera ein sú besta í heiminum. Samt sem 

áður hefur verið mikil umræða í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum að hún standist ekki 

þær kröfur sem ungmenni hafa til hennar. Einnig hefur verið umræða um algengi 

kynbundins ofbeldis og hvernig er hægt að sporna við því. Markmið þessarrar rannsóknar 

er að skoða stöðu kynfræðslu á Íslandi út frá fræðiheimildum og upplifun ungmenna á 

kynfræðslu á Íslandi. Spurningarlisti um upplifun ungmenna á kynfræðslu var sendur út á 

samfélagsmiðla og í kjölfarið voru gögnin úr honum greind með bæði megindlegri og 

eigindlegri aðferðafræði. Þátttakendur könnunarinnar voru 18-29 ára ungmenni á Íslandi. 

Notast var við lýsandi tölfræði sem og gagnavinnslu í SPSS í megindlega hlutanum og 

þemagreiningu á opnum spurningarboxum í eigindlega hlutanum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að kynfræðslu er almennt ábótavant óháð skólastigi og 

kyni. Einnig bentu þær til þess að ungmenni telja að aukin kynfræðsla gæti minnkað tíðni 

kynferðislegs ofbeldis og má sjá vægan mun á tíðni kynferðisbrota í Svíþjóð og á Íslandi, 

með færri brot í Svíþjóð. Það eru því vísbendingar um það að ungmenni á Íslandi séu ekki 

ánægð með núverandi mynd af kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum landsins.
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn var Thamar Melanie Heijstra og fær hún innilegar þakkir fyrir 

hvatninguna, stuðninginn og áhugann í þessu ferli. Frá því að ég byrjaði í félagsfræði hef 

ég verið gríðarleg spennt en á sama tíma stressuð fyrir því að skrifa þessa ritgerð. Ég 

sankaði að mér hugmyndum á þessum þrem árum sem mér þótti áhugaverðar og var í 

raun komin með það margar hugmyndir að ég fékk gríðarlegan valkvíða þegar ég þurfti 

að velja eitt viðfangsefni. Thamar var þó sú sem hjálpaði mér að negla niður viðfangsefni 

og er ég þakklát fyrir að hafa valið þetta efni og hana sem leiðbeinanda.  

Ég vil einnig þakka foreldrum mínum fyrir að hafa stutt mig, hvatt mig áfram og 

hjálpað mér óendanlega mikið á þessum þremur árum. Ég vil þakka pabba sérstaklega 

fyrir að vera alltaf til í að lesa yfir verkefni hjá mér alveg sama hversu óspennandi honum 

fannst þau eða hversu lítið hann skildi í þessum fræðum. Það bjargaði mér í BA skrifunum 

að fá að nota skrifstofuna hans til að læra. Guðlaug á einnig skilið miklar þakkir fyrir það 

að hafa leyft mér að gista í þau óteljandi skipti sem Kjalarnesið var ófært eða þegar ég var 

að vinna seint og þurfti að mæta snemma í skólann. Hún hefur verið mikill stuðningur 

seinustu 12 ár og ekki síst þau ár sem ég var í háskólanum. Að lokum vil ég þakka öllu því 

frábæra fólki sem ég hef kynnst í gegnum námið því þau hafa gert þessi ár bæði 

skemmtileg og örlítið léttari. 
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1 Inngangur 
Það hefur verið mikið í umræðunni í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum undanfarið að 

kynfræðslu á Íslandi sé ábótavant. Ef horft er alveg í grunninn á kynfræðslu heldur 

Embætti landlæknis því fram að kynlíf ætti að vera í umræðunni frá barnsaldri (Embætti 

landlæknis, 2014). Embættið tekur fram að það séu foreldrar, skóli og samfélagið allt sem 

ætti að taka þessa umræðu fyrir. Þó að embætti landlæknis telji að skólar þurfi að leggja 

sitt af mörkum þá er ekkert sem kveður á um að kynfræðslan sjálf sé nauðsynleg í 

aðalnámsskrá grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Kynheilbrigði er þó nefnt í báðum 

aðalnámsskrám en ekkert farið nákvæmlega út í það hvað fellur undir kynheilbrigði. 

Samkvæmt embætti landlæknis er kynheilbrigði skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Kynheilbrigði varðar bæði kynlífs- og frjósemisheilbrigði einstaklinga“ (Embætti 

landlæknis, 2014).  

Þó að aðalnámsskrá sé ekki með kynfræðslu sérstaklega skráða, þá er heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins með skipulag kynfræðslu sem skólahjúkrunarfræðingar í 

grunnskólum eiga að sjá um (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2018). Í þessu skipulagi 

má sjá hvaða fræðslu á að taka fyrir á hvaða tíma og má þar til dæmis nefna að í 1. bekk 

á að taka fyrir líkamann og forvarnarfræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi og í 8. bekk á að 

taka fyrir félagsþrýsting.  

Seint á síðasta ári ákvað Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, að 

skipa starfshóp sem á að gera úttekt á kynfræðslu í skólum hérlendis sem og að koma 

með tillögur að úrbætum (Snorri Másson, 2020). Starfshópurinn mun vinna að þessu 

verkefni nú í vetur og í vor og á að ljúka störfum í maí á þessu ári (Stjórnarráð Íslands, 

2020). Meðal þeirra verkefna sem hópurinn mun ráðast í er að gera tillögu að 

framkvæmdum á kennslu og að skoða hvort og þá hvaða breytingar á að gera á 

aðalnámsskrá grunn- og framhaldsskóla. 

Félagsfræði skoðar samfélagið í heild sinni og hvernig það hefur áhrif á einstaklinga 

og hópa innan þess (Giddens og Sutton, 2017). Konur er hópur sem er oft skoðaður vegna 

slæmrar stöðu þeirra í samfélaginu. Konur hafa lengi verið álitnar minna virði en karlar og 

er það vegna skaðlegra áhrifa feðraveldisins. Annar hópur sem er áhugavert að skoða í 

ljósi félagsfræðinnar er hinsegin samfélagið. Margir eru með fordóma fyrir einstaklingum 
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sem eru ekki gagnkynhneigðir og er það meðal annars vegna þess að þeir eru ekki 

nægilega upplýstir um hinsegin samfélagið. Þessi tvö sjónarhorn verða skoðuð í samhengi 

við viðfangsefni rannsóknarinnar, kynfræðslu í skólum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða stöðu kynfræðslu á Íslandi út frá upplifun 

ungmenna á þeirri fræðslu sem þau fengu í grunn- og framhaldsskóla. Það verður 

sérstaklega rýnt í kynhlutverk og kynfræðslu sem áhrifavald varðandi kynferðislega áreitni 

og kynbundið ofbeldi. Fyrri rannsóknir benda til þess að staðan á Ísland sé slæm miðað 

við önnur lönd og þá sérstaklega í samanburði við Svíþjóð sem er leiðandi hvað varðar 

kynfræðslu í allri heimsbyggðinni. Einnig eru staðreyndir sem benda til þess að 

kynhlutverk og kynfræðsla hafi áhrif á kynbundið ofbeldi og verður því staða Íslands borin 

saman við stöðuna á hinum Norðurlöndunum. Lögð verður því fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er staða kynfræðslu á Íslandi samkvæmt ungmennum, og 

hvernig stendur Ísland sig í samanburði við önnur Norðurlönd, þá sérstaklega Svíþjóð? Í 

framhaldi af því verður einnig skoðað hvort það eru vísbendingar um að kynfræðsla og 

stereótýpur kynjanna spilar hlutverk í tíðni kynferðisbrota.  

Ritgerð þessi skiptist upp í fjóra megin hluta. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir stöðu 

kynfræðslu á hinum Norðurlöndunum sem og fyrri rannsóknir á sviði kynfræðslu, 

kynbundins ofbeldis og hinsegin málefna. Annar hlutinn snýst um aðferðafræði 

rannsóknarinnar þar sem farið verður yfir hvernig þessi rannsókn var unnin. Þriðji hlutinn 

fer svo yfir bæði megindlegar og eigindlegar niðurstöður rannsóknarinnar og fjórði 

hlutinn fer í að tengja saman niðurstöður og fyrri fræði auk þess sem tekið verður fyrir 

takmarkanir og framtíðar rannsóknarefni.  
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2 Fyrri rannsóknir 
Norðurlöndin hafa lengi verið þekkt fyrir það að vera með eina bestu kynfræðslu í 

heiminum (European Union, 2013). Það er því mikilvægt að skoða hver staðan er þar 

miðað við Ísland til að fá sem besta mynd á því hvað, ef eitthvað, vantar upp á kynfræðslu 

hér á landi.  

2.1 Norðurlöndin og kynfræðsla 

Árið 1955 varð Svíþjóð fyrsta landið til að gera kynfræðslu að skyldu í skólum landsins 

(Ketting og Ivanova, 2018). Frá því að fagið var gert að skyldu þar hefur ekki komið upp 

mikil móstaða við því. Það virðist vera sameiginlegur skilningur um það að kynfræðsla sé 

nauðsynleg fyrir ungmenni. Um 79% karla og 77% kvenna í Svíþjóð töldu sig fá nægilega 

góða kynfræðslu til að geta nýtt hana seinna meir sem gefur ágæta mynd af því hver 

staðan er þar í landi (BZgA, 2018). 

Svíþjóð er oft talið vera með eina bestu kynfræðslu í heiminum og er því gott að skoða 

þau í samanburði við stöðuna á Íslandi vegna þess hve svipuð samfélögin eru. Þó að 

Svíþjóð sé framarlega hvað varðar kynfræðslu þá fer samt að koma tími til þess að 

uppfæra og endurnýja fræðsluna til að vera í takt við tímann (Ketting og Ivanova, 2018). 

Svíþjóð er í því ferli eins og er að uppfæra kynfræðsluna sína og var fyrir stuttu verið að 

samþykkja það að allir kennarar í Svíþjóð ættu að fá sérstaka og samþætta þjálfun í því að 

kenna kynfræðslu (Ólöf Ragnarsdóttir, 2020). Menntamálaráðherra Svíþjóðar telur þetta 

vera mikilvægt skref þar sem ungmenni eiga að læra kynfræðslu í gegnum skólann í 

staðinn fyrir að læra það með klámi. 

Staðan er ólík þegar kemur að Evrópulöndunum í heild sinni og eru Norðurlöndin að 

standa sig vel miðað við mörg önnur lönd í heimsálfunni (Parker, Wellings og Lazarus, 

2009). Á meðan Svíþjóð var fyrsta landið til að gera kynfræðslu að skyldufagi var Danmörk 

fyrsta landið til að lögleiða það að skrifa upp á getnaðarvarnir fyrir ungmenni undir 

kynræðisaldri og að það væri bundið þagnaðarskyldu þegar það væri gert. Noregur var 

síðan fyrst með þann áfanga að setja lög um að það væri bannað að mismuna 

einstaklingum á kynferðislegum grundvelli. Það má því segja að Ísland sé ekki að fylgja 

skandinavísku löndunum eftir með sinni kynfræðslu og málefnum tengt því. 
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2.2 Sænsk kynfræðsla 

Það er almenn samstaða um það að kynfræðsla sé mikilvæg fræðsla fyrir ungmenni sem 

og mikilvægur þáttur í því að halda kynsjúkdómum í skefjum með því að stuðla að 

heilbrigðu kynlífi í Svíþjóð (RFSU, 2017). Foreldrar eru ekki gjarnir á að kvarta undan 

fræðslunni en ef það er gert er það oftast vegna þess að fræðslan er ekki nógu góð frekar 

en að það sé mótstaða gegn henni. Í hvert skipti sem það koma upp ný vandamál tengd 

kynlífi og kynhneigð þá eru svíar fljótir að krefjast þess að það eigi að bæta kynfræðsluna 

(Skolverket, 2014). Þeir sem eru á móti kynfræðslu eru oftar en ekki strangtrúaðir en 

flestir foreldrar gera sér þó grein fyrir því að þeir eru ekki bestu kennararnir þegar kemur 

að kynfræðslu (RFSU, 2017). Þó að kynfræðsla hafi verið skylda í mörg ár þá eru gæði 

fræðslunnar mismunandi milli skóla, hverfa, bæja og ára (Skolverket, 2014).  

RFSU eru sænsk samtök um kynfræðslu sem eru óháð stjórnmálum og trú (Ullholm, 

2012). Þau stuðla að því að vera með fræðslu sem er byggð á opnum huga og vinna að því 

að útrýma fordómum sem geta haft áhrif á kynlíf eins og fordómum gegn samkynhneigð. 

Markmið kynfræðslu í Svíþjóð eru nokkur en þau eru meðal annars að koma í veg fyrir 

kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir, að losa um kynhlutverkin og að minnka fordóma 

á LGBTQ+ samfélaginu (RFSU, 2017). Skólar mynda teymi sem sjá um útfærslu 

kynfræðslunnar og eru þau oftar en ekki samsett af kennurum, skóla hjúkrunafræðingum, 

námsráðgjöfum og jafnvel nemendum. 

Samkvæmt RFSU (2017) ætti kynfræðsla að hjálpa einstaklingum að læra hvað þeir 

vilja og vilja ekki og fá frelsi til að vera eins og þeim sýnist. Miðað er að því að miðla 

upplýsingum og staðreyndum í staðinn fyrir fáfræði og hræðsluáróður. Kennarar eiga að 

segja opið frá málefnum í staðinn fyrir að leyna hlutum og það á að bera virðingu fyrir 

einstaklingnum og hvað hann vill hvort sem það sé tengt kynhneigð, ákvörðunum eða 

öðru. Það er mikilvægur þáttur að skólakerfið sé ekki hlutdrægt á ungmennin eins og til 

dæmis að tala um að það vera hinseginn sé rangt. Þeir vilja meina að þekking getur aldrei 

skaðað heldur stuðlar hún að betri ákvarðanatöku og meiri virðingu sem og hjálpar 

ungmennum að ná betri stjórn á lífi sínu. 

Í Svíþjóð eru leikir og umræður notaðar til að nálgast efnið og ungmenni hafa tjáð að 

það sé besta leiðin til að fá að vita skoðanir samnemanda, kennara og samfélagsins sem 

hjálpar þeim að vera upplýst um stöðuna í nútíma samfélagi (RFSU, 2017). Hugtök á borð 
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við kynhneigð, sambönd, kyn, jafnrétti kynjanna og viðmið samfélagsins hafa verið hluti 

af kynfræðslu í Svíþjóð síðan 2011 og er það tekið fram í aðalnámsskrá grunn- og 

framhaldsskóla (Skolverket, 2014).  

Almennt séð er kynfræðsla mest í 5., 8. og 9. bekk í grunnskólum en það getur þó 

verið munur á þessu milli skóla (RFSU, 2017). Í fimmta bekk, þegar ungmennin eru 11 ára, 

er talað um kynþroskaskeiðið, breytingar á líkamanum og sjálfsfróun. Í áttunda bekk, 

þegar ungmennin eru 14 ára, er fjallað um líkamsstarfsemi og kynsjúkdóma og í níunda 

bekk er oftast lagt áherslu á sambönd. Kynfræðsla er hluti af ýmsum fögum í sænskum 

skólum og fjallar hún um meira en bara kynlíf og kynhneigð (Skolverket, 2014). 

Kynfræðslu á að vera haldið úti í fögum á borð við líffræði, félagsvísindum, sögu og 

trúarfræði þar sem er farið yfir allt frá kynlífi, líkamsstarfsemi, kynjafræði og hugmyndir 

samfélagsins um kyn og kynhneigð í gegnum tímann.  

RFSU (2017) vill þó meina að kynfræðsla ein og sér sé ekki að fara að stuðla að þessum 

markmiðum heldur þarf einnig að hafa aðgengi að getnaðarvörnum, ungmennavænni 

þjónustu og að samfélagið sé almennt opið fyrir því að kynhneigð og kynlíf getur verið 

fjölbreytt. Skólar eiga þó að fylgjast náið með gæðum kennslunnar í hverjum skóla fyrir 

sig til að tryggja að nemendur fá ásættanlega fræðslu (Skolverket, 2014).  

2.3 Kynjaskipt fræðsla 

Kynjaskipt fræðsla er eitt af þeim viðfangsefnum sem á það til að koma upp þegar rætt er 

um kynfræðslu. Í Bretlandi var gerð rannsókn þar sem 27 grunnskólar tóku þátt í að prufa 

nýja kynfræðslu. Nemendur í skólunum svöruðu könnun og mynduðu síðan 15 rýnihópa 

með ungmennum á aldrinum 13-15 ára úr sex af þessum skólum sem töluðu um 

kynfræðslu. Þar kom fram að flestar stelpur og um þriðji hver strákur vill hafa kynfræðslu 

tíma kynjaskipta mest allan eða allan tímann (Strange o.fl., 2003). Bæði kyn voru sammála 

um það að það væru oftast strákar sem trufla tíma sem eru kynjablandaðir en það vildi 

þó enginn strákur taka sökina á sig. Stelpur fundu fyrir óöryggi þegar þær voru í tímum 

þar sem strákar voru einnig til staðar vegna þess að þeim fannst þær verða að 

fórnarlömbum og urðu fyrir áreitni af hálfu strákanna. Þær fundu einnig fyrir minni vilja 

til þess að taka virkan þátt í tímum einungis af hræðslu við það að strákarnir myndi nota 

það gegn þeim í stríðni eða áreitni. Strákarnir voru þó með svar við því afhverju þeir 

trufluðu tímann og var það aðallega vegna þess að kennslan væru mun meira miðuð að 
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stelpum og höfðaði efnið því ekki jafn mikið til þeirra. Það kom einnig fram að strákar 

kjósa frekar kynjablandaða tíma vegna þess að þá eru þeir ekki miðpunktur athyglinnar 

og verða því síður niðurlægðir. 

Samkvæmt Strange (2003) er mikilvægt að kynfræðsla sé að einhverju leyti 

kynjablönduð vegna þess að það kennir ungmennum betur á gagnstætt kyn og þann 

raunveruleika sem þau eiga eftir að upplifa seinna meir (Strange o.fl., 2003). Ef kynfræðsla 

er kynjablönduð er hægt að fá betri tilfinningu fyrir viðfangsefnum líkt og stereótýpur og 

samskiptum við hitt kynið. Með því að vera með fræðslu um þessi málefni er hægt að 

stuðla að því að það sé minna stríð á milli kynjanna og frekar samvinna og skilningur. Að 

vissu leyti gerir þetta stelpum kleift að átta sig á því í hvaða stöðu þær eru í nútíma 

samfélagi. 

2.4 Hinsegin fræðsla 

Orðið hinsegin er hugtak sem flestir eru farnir að þekkja þó þeir geri sér ekki endilega 

grein fyrir því hvað felst í þessu orði. Þetta hugtak vísar til allra þeirra sem eru ekki 

gagnkynhneigðir og/eða falla ekki inn í hefðbundin kyn eða kynhlutverk (Hinsegin frá Ö til 

A, e.d.). Það hefur lengi verið vandamál að ekki sé talað um hinsegin einstaklinga í 

kynfræðslu í skólum hér á landi (Davíð Roach Gunnarsson, Sigmar Guðmundsson og Hulda 

G. Geirsdóttir, 2020). Þar sem kynfræðsla hefur að mestu snúist um æxlun og leiðir til að 

koma í veg fyrir þungun eða jafnvel ýta undir hana er algengt að hinsegin einstaklingar 

finna sig ekki í námsefninu. Samkynhneigðar konur sérstaklega fá oftast enga fræðslu um 

kynsjúkdómavarnir sem henta þeim þar sem þær eru ekki með typpi til að nota smokk á.  

Í bæklingnum samskipti foreldra og barna um kynlíf er tekið fram að kynhneigð sé 

gagn-, sam-, eða tvíkynhneigð og er það mikil einföldun á því sem fellur undir hinsegin 

samfélagið í dag (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2009). Einnig er talað um kynhlutverk, hvernig kynin eiga að vera, og er þá 

bara tiltekið stelpur og stráka sem útskúfar þá sem finna sig ekki innan hefðbundinna 

kynhlutverka. 

Næst verður staðan í Svíþjóð skoðuð en árið 2015 ákvað Stokkhólmur að eyða 8 

milljón sænskum krónum í hinsegin fræðslu á öllum skólastigum (The local, 2015). 

Markmið fjárveitingarinnar var að stuðla að samþykki hinsegin samfélagsins í Stokkhólmi 

vegna þess að sá hópur verður fyrir miklu aðkasti og þjást frekar af 
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heilsufarsvandamálum. Svíþjóð hefur tekið mörg skref á seinustu áratugum til að tryggja 

öryggi LGBTQ+ einstaklinga í samfélaginu eins og til dæmis að leyfa kynjahlutlaus 

brúðkaup, leyfa samkynhneigðum pörum að ættleiða börn, samkynhneigðum konum að 

fara í tæknisæðingu sem og að gera það ólöglegt að mismuna fólki út frá kynhneigð 

(Lagerberg, 2021). Samkynhneigð var þó ekki lögleg í Svíþjóð fyrir 1944 og það var ekki 

fyrr en 1979 sem það var ekki lengur skilgreint sem geðsjúkdómur þar í landi. 

Það hefur verið stefna í menntamálum í Svíþjóð að afbyggja núverandi kynjamynd og 

kynhlutverk og er það gert með því að kenna krökkum allt niður í leikskóla að 

gagnkynhneigð sé ekki eina kynhneigðin (Orlandi, 2016). Sænski umboðsmaður jafnréttis 

gaf út leiðbeiningar þar sem kom fram að allir sænskir leikskólar eiga að fræða krakka um 

LGBT málefni og á það að vera formlega á námsskrá. Það er meðal annars skylda að vera 

með kynhlutlaus hlutverk og að kenna krökkum um mismunandi fjölskyldumynstur og 

samkynja foreldra. 

Svíþjóð hefur náð það langt í baráttunni að það eru fimm leikskólar í Stokkhólmi sem 

eru með kynhlutlausa stefnu (Leach, 2016). Leiksvæði eru ekki skipt upp eftir þeirri 

kynjamerkingu sem samfélagið hefur sett á dót heldur eru dúkkur, kubbar, bílar og kjólar 

allt saman á svæði til að blanda hópunum saman og útrýma þessarri kynjamerkingu. 

Hugmyndin byrjaði árið 1998 þegar það varð að skyldu að taka málefni kynhlutverka fyrir 

á leikskólum. Þessi stefna gerir það að verkum að stelpur og strákar leika meira saman og 

það er hægt að halda úti opinni umræðu við börnin um hvernig á að tala við kynin og 

afhverju maður á ekki að áætla staðreyndir einungis út frá kyni. Flest vandræði sem hafa 

komið upp eru vegna foreldra sem eiga erfitt með að aðlaga sig að þessarri stefnu. 

2.5 Kynjamunur og áhrif þess á kynbundið ofbeldi 

Átakakenningar ganga út á það að ákveðinn félagslegur hópur er með æðri völd í 

samfélaginu á kostnað valdaminni hópa (Franklin og Fearn, 2008). Sá hópur sem er með 

völd í samfélaginu býr til og viðheldur lögum sem valdaminni hópar þurfa að fylgja. Hægt 

er að skoða kyn út frá þessarri kenningu þar sem karlar eru taldir æðri en konur. Álit 

samfélagsins á konum er mun minna en álit þess á karla og hefur það gríðarleg áhrif á 

daglegt líf kvenna. Vegna þessa mismunar eru konur og karlar ekki með sömu upplifun á 

samfélaginu og sjá ekki heiminn í sama ljósi (Giddens og Sutton, 2017). 
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Feðraveldið er félagslegt kerfi þar sem karlar nýta konur sér í hag í formi yfirráðunar 

og kúgunnar (Giddens og Sutton, 2017). Þó að feðraveldið sé oftast kennt við feminískar 

kenningar þá má einnig skýra það með átakakenningum (Franklin og Fearn, 2008). Það er 

oft horft á ofbeldi kvenna af hálfu karla sem sjálfstæðan hlut en í raun og veru er það 

orðinn kerfisbundinn vandi vegna feðraveldisins (Giddens og Sutton, 2017). Samfélagið 

er sífellt að viðhalda ofbeldi kvenna af hálfu karla með því að skera ekki inn í aðstæður 

nema í undantekningar tilfellum. Feðraveldið er einnig til staðar í menntakerfinu og 

viðheldur þar með hugmyndum um að karlar séu æðri en konur og skilgreina hvernig 

konur eiga að haga sér. Sú staðreynd að menntakerfið sé að hjálpa til við að viðhalda 

feðraveldinu getur haft áhrif á þá kynfræðslu sem ungmenni fá. 

2.5.1 Kynferðisleg áreitni 

Umræðan um kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni hefur tekið miklum breytingum 

á seinustu árum (mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Það er orðið ljóst að ofbeldi gegn 

konum er útbreitt vandamál í samfélaginu og hefur eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna 

meðal annars lýst yfir áhyggjum sínum af hárri tíðni heimilisofbeldis hér á landi og hversu 

vægt er tekið á kynbundnu ofbeldi. Þetta má einnig sjá á því að Instagram síða sem ber 

heitið „Fávitar“ var stofnuð til þess að þolendur kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gætu 

sent inn sínar sögur og hefur fjöldinn allur af sögum borist til síðunnar sem sýnir hvað 

vandamálið er víðdreift (Helga Margrét Höskuldsdóttir, 2020). 

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 er 

kynferðisleg áreitni skilgreind sem „hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann 

tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu þess sem fyrir henni verður“ en kynbundið 

ofbeldi er „ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs 

eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður“ (lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kynjanna nr. 150/2020). Munurinn á kynferðislegri áreitni og kynbundu ofbeldi  er sá 

að kynferðisleg áreitni á sér stað óháð því af hvaða kyni þú ert á meðan kynbundið ofbeldi 

á sér stað vegna þess kyns sem þú ert. Það eru þó sterkar vísbendingar um það að konur 

séu oftar þolendur bæði kynferðislegrar áreitni og kynbundins ofbeldis heldur en karlar 

(Mannréttindastofa Íslands, e.d.). 
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2.5.2 Kynferðisbrot á Norðurlöndunum 

Á öllum Norðurlöndunum er vinnuveitendum skylt að taka almennilega á kynferðislegri 

áreitni (Måwe, 2018). Vandamálið er samt sem áður víðdreift á hinum Norðurlöndum líkt 

og hér á Íslandi. Eitt af þeim vandamálum sem er hvað mikilvægast í þessarri umræðu er 

að gerendur þurfa sjaldnast að gjalda fyrir brot sín þó að athæfið sé ólöglegt.  

Svíþjóð hefur yfirburði þegar kemur að aðgerðum gegn kynferðislegri áreitni á 

Norðurlöndum. Það eru miklar kröfur þar í landi um að vera með jafnréttisstefnu og 

sænsku mismununarlögin krefjast þess að atvinnurekendur taki virkan þátt í aðgerðum til 

að koma í veg fyrir mismunum og stuðli að jafnrétti og jöfnum tækifærum (Måwe, 2018). 

Þó að Svíþjóð sé yfirburðar þegar kemur að Norðurlöndunum þá eru þau samanlagt 

yfirburðar hvað varðar heimsbyggðina alla. Það er ekki þar með sagt að við séum í 

jafnréttisparadís í Norðurlöndunum. 

Árið 2016 var tíðni kynferðisbrota á Íslandi 15 á hverja 10.000 íbúa en var komið upp 

í 18 á hverja 10.000 íbúa árið 2019 (Ríkislögreglustjóri, 2020). Ísland er með hæðstu tíðni 

kynferðisbrota miðað við hin Norðurlöndin á meðan Finnland er með áberandi fá tilfelli 

miðað við höfðatölu. Þetta má sjá ef tilfelli miðað við höfðatölu eru reiknuð út frá 

heildarfjölda brota og íbúafjölda landsins. Finnland er með um 2-3 tilfelli á hverja 10.000 

íbúa á meðan hin Norðurlöndin eru öll með yfir 10 tilfelli á hverja 10.000 íbúa. Ef Svíþjóð, 

Ísland, Noregur og Danmörk eru skoðuð þá er Svíþjóð með örlítið minni tíðni 

kynferðisbrota á hverja 10.000 íbúa miðað við hin löndin, eða 10-11 brot. Danmörk fylgir 

þar sterkt á eftir með 8-12 brot á hverja 10.000 íbúa og Noregur rétt á eftir Íslandi með 

12-16 brot á hverja 10.000 íbúa. Norðurlöndin, að Finnlandi undanskildu, eru því á nokkuð 

svipuðu reiki þegar kemur að tíðni kynferðisbrota með örlitlum mun hvað varðar hæsta 

og lægsta meðaltal (Ríkislögreglustjóri, 2020; Statista, 2021a; Statista, 2021b; Statista, 

2021c; Statistisk sentralbyrå, 2020). 
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3 Aðferðafræði 
Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er eftirfarandi: Hver er staða kynfræðslu á 

Íslandi samkvæmt ungmennum, og hvernig stendur Ísland sig í samanburði við önnur 

Norðurlönd, þá sérstaklega Svíþjóð? Í framhaldi af því verður einnig skoðað hvort það eru 

vísbendingar um að kynfræðsla og stereótýpur kynjanna spilar hlutverk í tíðni 

kynferðisbrota. 

3.1 Forvinnsla 

Notuð var könnun til að reyna að ná sem bestri yfirsýn yfir umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Í staðinn fyrir að taka viðtöl var farin sú leið að bæta opnum spurningarboxum við 

spurningarlistann þar sem fólk hafði tækifæri til að skrifa hvað þeim þótti bæði jákvætt 

og neikvætt við kynfræðsluna sem þau fengu.  

Fyrsta skrefið var að finna hvaða viðfangsefni átti að taka fyrir í könnuninni og var ég 

með því að kanna efnið óformlega. Ég byrjaði á því að fara yfir þá reynslu sem ég hafði af 

kynfræðslu og spurðist fyrir um hvaða upplifun vinir mínir höfðu á kynfræðslu. 

Hugmyndirnar voru níu og notaði ég sex af þeim í upprunalegu spurningunum mínum. Því 

næst setti ég upp spurningar og skrifaði við hverja spurningu hvernig ég hafði hugsað mér 

að setja hana upp, hvert markmiðið var með henni og hvernig ég skilgreindi hana. Með 

því var ég að hugtakabinda spurningarnar til þess að vera með greinilega skilgreiningu á 

því hvað ég væri að rannsaka (Neuman, 2014). Þegar ég var komin með þennan grunn var 

haldið áfram með forkönnun meðal annars með því að fínpússa spurningarnar til að auka 

bæði réttmæti og áreiðanleika þessarrar rannsóknar. Hér var ég því að aðgerðabinda þau 

hugtök sem ég hafði áður skilgreint með því að ákveða hvernig ég ætlaði mér að rannsaka 

hugtökin (Neuman, 2014). Það var nauðsynlegt að velta því fyrir mér hvernig ég ætti að 

setja upp spurningarnar til að ég væri að rannsaka og mæla rétt hugtak eða fyrirbæri með 

sem skilvirkustum hætti í þeim tilgangi að auka áreiðanleika og réttmæti. 

Næsta skref var að setja upp spurningarnar í Questionpro. Þetta urðu í heildina 12 

spurningar (sjá viðauka) þar sem ég ákvað að skipta tveimur spurningum upp eftir 

skólastigum og bætti við þremur spurningum. Hér var því búið að aðgerðabinda 

rannsóknina og var næsta skref að framkvæma forpróf. Í forprófinu bað ég vini mína um 

aðstoð við að orða spurningu til þess að hún væri einnig viðegandi fyrir einstaklinga sem 

finna sig ekki innan hefðbundinna kynja skligreininga. Ég bað þá einnig um að senda mér 
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hvað þeim fannst hafa vantað upp á þeirra kynfræðslu til að gera mér grein fyrir því hvort 

ég væri á réttri leið. Ég gerði nokkrar loka breytingar út frá þeim athugasemdum sem ég 

fékk sem voru aðallega tæknileg atriði og umorðanir.  

Þann 8. febrúar deildi ég könnuninni á mitt persónulega Facebook, setti vefslóðina í 

Instagram bio og bað fólk um að svara henni með því að setja texta í Instagram story hjá 

mér. Eftir að ég sendi hana út höfðu nokkrir vinir mínir samband og spurði hvort ég vildi 

að þeir myndu deila henni á sitt Facebook sem ég þáði. Þann 10. febrúar var farið að hægja 

á svörun og ákvað ég þá að ítreka könnunina til að reyna að ná svörunum yfir 100. 

Könnuninni var lokað þann 11. febrúar þegar fjöldi svara var kominn yfir 100, eða alls 111 

svör. 

Notast var við hentugleikaúrtak þar sem könunninni var deilt á mínu persónulega 

Facebook og Instagram. Búist var við því að fleiri konur myndu svara könnuninni þar sem 

það er stór hluti af vinum mínum á samfélagsmiðlum. Einnig var búist við því að það 

myndu jafnvel vera mörg svör frá einstaklingum á Vesturlandi þar sem ég er þaðan. 

Aldurinn sem miðað var við var 18-29 ára og var búist við því að eldri hóparnir væru með 

minni svörun.  

Tafla 1 - Lýsandi tölfræði fyrir bakgrunnsbreyturnar aldur, kyn, búseta og atvinnustaða 

 

*Innan sviga er N – heildarfjöldi svarenda fyrir hvern flokk 

 

Aldur Kyn Búseta Atvinnustaða 

18-22 ára Karl Höfuðborgarsvæðið Hlutastarf 
44% (46) 28% (31) 44% (49) 4% (4) 
23-25 ára Kona Vesturland Fullt starf 
42% (47) 71% (77) 38% (42) 21% (23) 
26-29 ára Kynsegin  Suðurland Námsmaður 
13% (15) 1% (1) 8% (9) 23% (25) 
30+ Annað Norðurland Námsmaður í hlutastarfi 
1% (2) 0% (0) 1% (1) 44% (49) 
  Austurland Námsmaður í fullu starfi 
  5% (6) 5% (6) 
  Erlendis Atvinnulaus og ekki í námi 
  4% (4) 3% (3) 
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Eins og sést á töflu 1 þá voru flestir sem svöruðu 18-25 ára og meirihlutinn voru konur líkt 

og búist var við. Það kom þó á óvart að dreifingin á milli landshluta varð betri en ég bjóst 

við. Meirihluti svarenda voru þó frá höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi en munurinn þar 

á milli var minni en ég bjóst við.  

3.2 Úrvinnsla könnunarinnar 

Ákveðið var að greina svörin í opnu spurningarboxunum og lokuðu spurningunum í 

sitthvoru lagi. Því var tekin ákvörðun um að þemagreina opnu spurningarboxin og greina 

gögnin úr lokuðu spurningunum í SPSS sem og greind með lýsandi tölfræði.  

3.2.1 Tölfræðileg úrvinnsla 

Í fyrstu voru niðurstöðurnar færðar yfir í excel þar sem súlurit voru gerð með helstu 

niðurstöðum til að sýna fram á mun á milli svarmöguleika. Var hér verið að notast við 

lýsandi tölfræði til að setja niðurstöðurnar fram á sem skýrastan hátt (Healey, 2015). 

Einnig var notast við lýsandi tölfræði þegar tíðnitafla var kölluð fram til að geta séð 

kynjamun á  spurningunum um samskipti, samþykki og heilbrigð mörk, hinsegin málefni 

og heilbrigt kynlíf (sjá viðauka).  

Gögnin úr könnuninni voru færð yfir í tölfræðiforrtið SPSS sem notað var við 

úrvinnslu. Þar voru T-próf og Kí-kvaðrat framkvæmd til að athuga hvort 

bakgrunnsbreyturnar kyn eða búseta hafi áhrif á upplifun þátttakenda á kynfræðslu. T-

próf og Kí-kvaðrat sýndu þó ekki marktækar niðurstöður milli breytanna þegar 

bakgrunnsbreytan búseta var notuð. Það var því ákveðið að taka búsetu ekki fyrir í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar heldur einblína frekar á kynjamun og mun milli 

skólastiga. Kí-kvaðrat var notað þegar breyturnar voru nafnbreytur eða raðbreytur með 

fá gildi og átti það við spurningar sem voru með færri en fimm flokka. Kí-kvaðrat er notað 

til að skoða samband milli tveggja nafn- eða  raðbreyta og athuga hvort það sé marktækt. 

T-próf er marktektarpróf sem er notað þegar um raðbreytur með mörg gildi eða jafnbila- 

og hlutfallsbreytur er að ræða. T-próf var notað í þeim tilfellum þar sem spurningarnar 

voru með fleiri en fimm flokka og frumbreytan með einungis 2 flokka (Healey, 2015). 

3.2.2 Úrvinnsla þemagreiningar 

Í könnuninni voru tvö opin spurningarbox þar sem fólk gat skrifað jákvæðu og neikvæðu 

reynslu sína á kynfræðslu. Fyrra boxið var með spurninguna „Ef eitthvað, hvað fannst þér 



19 

þá helst vanta upp á þína kynfræðslu? T.d.varðandi efni, kennslu, kennsluaðferðir, fjölda 

tíma o.s.frv.“ (sjá viðauka) og var megin áherslan þar að reyna að fanga upplifun 

ungmenna á því hvað mætti bæta í þeirra kynfræðslu. Seinna boxið var síðan með 

spurninguna „Ef þú lítur tilbaka, hvað þótti þér helst jákvætt við þá kynfræðslu sem þú 

fékkst? T.d. varðandi kennara, efni, lærdómur, upplifun, stemningu o.s.frv.“ (sjá viðauka) 

og átti það að fanga jákvæða upplifun ungmenna á kynfræðslu. Svörin við þessum 

spurningum gáfu góða mynd af því hvaða upplifun svarendur höfðu á kynfræðslu og var 

því ákveðið að þemagreina svörin til að kortleggja þessa upplifun.  

Þemagreining er aðferð þar sem farið er kerfisbundið yfir gögn, þau skipulögð og 

skoðuð þar til ákveðin mynstur eða þemu koma í ljós. Markmið þemagreiningar er að 

finna þrástef innan viðfangsefnis til að greina það hvernig er talað um efnið og hver 

skoðun almennings er á því. Fjöldi þema koma í ljós þegar þemagreining er framkvæmd 

en hlutverk rannsakandans er að ákveða hvaða þemu skipta máli fyrir þá rannsókn sem 

verið er að framkvæma. Þemagreining leyfir rannsakanda að einblína á marga 

mismunandi hluta rannsóknarefnisins til að fá sem besta mynd af umfangi þess (Braun og 

Clarke, 2012). 

Til að fanga þau þemu sem voru til staðar var byrjað á því að skrifa þau öll upp í skjal 

í tölvunni og með því gat ég lesið hvert svar gaumgæfilega. Þegar það var búið setti ég 

skjalið til hliðar og skrifaði niður þau þemu sem komu upp í huga eftir lesturinn. Þegar 

mér fannst ég vera komin með ágæta yfirsýn yfir hvað kom fram skilgreindi ég þemun og 

taldi svo hversu oft hvert þema kom fram. Því næst fór ég yfir hvort það voru einhver svör 

ekki með þema. Í ljós kom að nokkur svör í bæði neikvæða og jákvæða boxinu féllu ekki 

undir neitt þema. Út frá því skoðaði ég hvort þessi svör sem ekki voru með þema ættu 

eitthvað sameiginlegt með hvor öðrum eða öðrum spurningum. Við þessa vinnu kom í 

ljós eitt nýtt þema fyrir bæði jákvæða og neikvæða spurningarboxið. Þar sem fólk var 

almennt að skrifa lengri og ítarlegri svör við neikvætt orðuðu spurninguna ákvað ég að 

telja hversu mörg þemu hlóðu á hvert svar. Var þetta gert til að ná að fanga þann mun 

sem kom fram.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Munur á kynfræðslu eftir skólastigum 

 

Mynd 1 - Ánægja með kynfræðslu eftir skólastigum 

Eins og sjá má á mynd 1 þá voru 7% sem töldu að þeir hefðu fengið að mestu leyti góða 

kynfræðslu í grunnskóla miðað við 1% í framhaldsskóla. Það voru því fáir sem voru að fá 

fullnægjandi kynfræðslu á báðum skólastigum. Það voru 54% sem sögðust ekki hafa 

fengið næga kynfræðslu í grunnskóla miðað við 67% í framhaldsskóla. Svarhlutfallinu fer 

því hækkandi á sama tíma og svarmöguleikarnir verða neikvæðari með yfir helming 

svaranna á neikvæðasta svarmöguleikanum, að kynfræðslan hafi ekki verið nógu góð. T-

próf sýndi fram á marktækan mun, t(110)=-2,744, p=0,007, þar sem svarendur voru í 

heildina óánægðari með kynfræðslu í framhaldsskóla.  
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Tafla 2 – Einkunnagjöf á kynfræðslu eftir skólastigum og í heildina 

 

Á töflu 2 er hægt að sjá að þátttakendur rannsóknarinnar voru með nokkuð svipaða 

skoðun á gæði fræðslunnar en þó má sjá mun milli skólastiga. Í þessarri spurningu áttu 

þátttakendur að gefa kynfræðslu sinni einkun á bilinu 1-10, bæði eftir skólastigi og í 

heildina. Það má þó lesa það úr töflunni að það voru fáir sem voru gríðarlega sáttir með 

fræðsluna óháð skólastigi. Lang flestir gáfu kynfræðslu í framhaldsskóla falleinkun eða 

80% miðað við 67% í grunnskóla. Það er vel yfir helmingur fyrir bæði skólastig og í heildina 

sem gefa falleinkun en það eru þó aðeins fleiri nokkuð ánægðir með kynfræðsluna í 

grunnskóla heldur en í framhaldsskóla þó það séu ekki margir. Það var minna en 1/5 sem 

gáfu kynfræðslu einkun 8 eða hærra í framhaldsskóla og í heildina en það var rétt rúmlega 

1/5 sem gaf topp einkun í grunnskóla. Það er því ekki stórt hlutfall þátttakenda sem voru 

ánægð með kynfræðsluna hvort sem það er eftir skólastigi eða í heildina. Dreifing ánægju 

með kynfræðslu í grunnskóla er örlítið jafnari heldur en í framhaldsskóla og er því hægt 

að álykta að skortur á fræðslu í framhaldsskóla hafi áhrif á ánægjuna í heildina. 

 Grunnskóli Framhaldsskóli Í heildina 
<5 67% 80% 67% 
6-7 20% 11% 25% 
>8 13% 9% 8% 
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Mynd 2 - Fjöldi tíma varið í kynfræðslu eftir skólastigum 

Til að halda áfram að skoða þennan mun á kynfræðslu eftir skólastigum þá er rétt að 

skoða hver fjöldi tíma var í grunnskóla annars vegar og framhaldsskóla hinsvegar. Á mynd 

2 má sjá að munurinn á skólastigunum er mun meira áberandi þegar fjöldi tíma er 

skoðaður. Munurinn var tölfræðilega marktækur, t(112)= 6,003, p=0,000, þegar T-próf er 

framkvæmt. Einungis 2% svarenda fengu aldrei kynfræðslu í grunnskóla miðað við að 

rúmlega 1/3 fengu aldrei kynfræðslu í framhaldsskóla. Það var þó jafnt hlutfall svarenda 

sem fékk kynfræðslu í 1-3 skipti í bæði grunnskóla og framhaldsskóla, eða 48% á báðum 

skólastigum. Helmingur svarenda fengu því kynfræðslu í þrjú skipti eða færri í grunnskóla 

sem samsvarar einum tíma á ári eða minna í unglingadeild. Þetta hlutfall var 84% í 

framhaldsskóla sem er gríðarlega hátt hlutfall miðað við það að ungmennin sem tóku 

þessa könnun skiptust milli þess að vera í 3 ára og 4 ára kerfi. Þetta er því einn tími eða 

minna á hverju ári í tilfelli framhaldsskóla. 

Munurinn eykst svo aftur þegar tímafjöldinn fer hækkandi í svarmöguleikunum en 

einungis 7% svarenda fengu kynfræðslu í fleiri en þrjú skipti í framhaldsskóla miðað við 

það að 24% svarenda fengu kynfræðslu í 4-6 skipti í grunnskóla og eru þá enn 13% eftir af 

þeim sem muna hversu marga tíma þeir fengu. Það voru svo 14% sem mundu ekki hversu 

marga tíma þeir fengu í grunnskóla og 9% sem mundu ekki hversu marga tíma þeir fengu 
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í framhaldsskóla. Það er eðlilegt að það séu aðeins fleiri sem muna ekki hversu marga 

tíma þeir fengu í grunnskóla þar sem lengri tími er liðinn frá þeirri fræðslu. 

4.2 Umfjöllunarefni fræðslunnar 

 

Mynd 3 - Fræðsla um samskipti, samþykki og heilbrigð mörk 

Á mynd 3 má sjá hvernig svarhlutfallið var við spurningu um hvort það fékk nægilega góða 

fræðslu um samskipti, samþykki og heilbrigð mörk (sjá viðauka) eftir kyni. Þegar kí-kvaðrat 

var framkvæmt kom í ljós að það er tölfræðilega marktækur munur, χ²(3)= 9,179, p=0,027, 

á milli kynja þegar kemur að fræðslu um samskipti, samþykki og heilbrigð mörk. Aðeins 

16% karla og 10% kvenna fannst þeim fá nægilega fræðslu um málefni. Á hinn bóginn voru 

13% karla og 5% kvenna sem fengu ekki fræðslu um það og þótti þau ekki þurfa þess. Það 

er áhugavert að sjá þenna kynjamun þar sem það má einnig sjá að 45% kvenna fengu ekki 

fræðslu um málefnið en fannst þær hafa þurft þess á móti 13% hjá körlum. Það voru þó 

58% karla sem fengu fræðslu um það en þótti hún ekki fullnægjandi miðað við 39% kvenna 

sem voru á þeirri skoðun. 
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Tafla 3 - Hinsegin málefni 

 

Tafla 3 sýnir hlutfall svara við spurningunni um hvort það hefði verið fræðsla um hinsegin 

málefni eftir kyni. Einungis 6% kvenna fengu fræðslu um flest allt sem fellur undir hinsegin 

en enginn karl fékk jafn mikla fræðslu. Það lítur einnig út fyrir að vera kynjamunur þegar 

kemur að því að hafa ekki fengið neina fræðslu um hinsegin málefni en kí-kvaðrat var þó 

ekki marktækt (p=0,114). Það voru 36% karla sem voru á þeirri skoðun en 53% kvenna. 

Það voru einnig 36% karla sem fengu bara fræðslu um samkynhneigð miðað við 18% 

kvenna. Kynjahlutfallið er nokkuð jafnt þegar kemur að því að hafa einungis fengið 

fræðslu um nokkur hugtök en 26% karla og 22% kvenna svöruðu þeim möguleika. 

 

 

 

 Karlar Konur 

Já, en bara um samkynhneigð 36% 18% 

Já, en aðeins um nokkur hugtök 26% 22% 

Já, fékk fræðslu um flest allt sem 
fellur undir hinsegin 0% 6% 

Nei, fékk enga fræðslu um hinsegin 
málefni 36% 53% 
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Mynd 4 - Áhrif kynfræðslu á heilbrigt kynlíf 

Sú spurning sem sýndi skýrustu niðurstöðurnar var spurningin um hvort kynfræðsla hafi 

áhrif á heilbrigt kynlíf. Eins og sjá má á mynd 4 þá skiptist svarhlutfallið á milli einungis 

tveggja svarmöguleika en svarmöguleikarnir voru alls fimm (sjá viðauka). Alls 87% kvenna 

og 61% karla taldi að kynfræðsla hafi almennt jákvæð áhrif á heilbrigt kynlíf. Það voru svo 

38% karla og 13% kvenna sem töldu að kynfræðsla hefði að einhverju leyti jákvæð áhrif. 

Það var því enginn sem taldi hana hafa annaðhvort neikvæð áhrif að einhverju eða öllu 

leyti eða engin áhrif á heilbrigt kynlíf. Ef þær spurningar sem fengu engin svör eru tekin 

út þá er marktækur munur, χ²(1)=8,432, p=0,004, á svörun kynjanna miðað við kí-kvaðrat 

próf.  

Spurningin um áhrif kynfræðslu á tíðni kynferðislegs ofbeldis (sjá viðauka) sýndi 

nokkuð skýrar niðurstöður. Lang stærsti hluti svarenda, eða 82% kvenna og 84% karla 

töldu að kynfræðsla minnki tíðni kynferðislegs ofbeldis. Það voru svo 13% karla og 14% 

kvenna sem töldu kynfræðslu ekki hafa áhrif. Kynjamunur er því lítill sem enginn í þessarri 

spurningu. Það er greinilegt að ungmenni telja almennt að aukin kynfræðsla minnki tíðni 

kynferðislegs ofbeldis en það má þó sjá það að eigindlegu niðurstöðunum að þau voru 

ekki að gera þessa tengingu sjálf en farið verður betur yfir það í næsta kafla.  
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4.3 Niðurstöður þemagreiningar 

Þemagreiningin skiptist niður í tvo hluta þar sem skoðað voru hvaða þemu komu fram í 

neikvæðum svörum annars vegar og jákvæðum svörum hinsvegar. Tvær spurningar voru 

settar fram þar sem hægt var að skrifa skoðun sína á jákvæðum og neikvæðum hliðum 

kynfræðslunnar. Spurningarnar voru „Ef eitthvað, hvað fannst þér þá helst vanta upp á 

þína kynfræðslu?“ og „Ef þú lítur tilbaka, hvað fannst þér helst jákvætt við þá kynfræðslu 

sem þú fékkst?“. Það voru þó nokkur neikvæð svör í spurningarboxinu þar sem átti að 

nefna hvað var jákvætt við fræðsluna og var því ákveðið að þemagreina öll neikvæðu 

svörin saman og jákvæðu svörin saman óháð spurningarboxi. Það er því einn flokkur í 

neikvæðu svörunum sem kom fram í jákvætt orðaða spurningarboxinu.  

4.3.1 Þemagreining á neikvæðum svörum 

Í neikvæða svörunum voru í heildina tíu þemu sem komu í ljós við þemagreininguna. 

Algengustu þemun voru fjölbreytni, fjöldi tíma og vantaði allt og voru þau öll með mörg 

svör sem féllu undir þemað. Það var þó einungis eitt þema sem fékk frekar fá svör á sig 

og var það þemað kynjaskipting. 

Fjölbreytni var lang algengasta þemað þar sem stór hluti svaranna féllu undir það. 

Með fjölbreytni var átt við að það vantaði að kenna meira en það sem var gert, og þá 

sérstaklega um hinsegin fræðslu. Eitt af svörunum var að það vantaði meiri breidd, það 

ætti ekki að tala einungis um kynlíf heldur einnig um sambönd, kynhneigð og að þó að 

eitthvað eigi ekki við um þig þýðir það ekki að þú sért að gera eitthvað vitlaust. Hér var 

einnig verið að tala um að það vantaði fjölbreytni í kennsluaðferðir, kennara og námsefnið 

sjálft.  

Næst algengasta þemað var fjöldi tíma. Fjöldi tíma er nokkuð einfalt þema en þar er 

átt við að einstaklingarnir hefðu viljað fleiri tíma á skólagöngunni sinni. Margir nefndu að 

þeir hefðu varla fengið fræðslu og að hún hafi jafnvel einungis verið 1-2 skipti og það hefði 

þurft mun meira en það. Þetta samsvarar niðurstöðum úr megindlegu greiningunni þar 

sem helmingur svarenda fengu þrjá tíma eða færri í grunnskóla en það hlutfall náði upp í 

84% fyrir framhaldsskóla. Einn þátttakandi stakk upp á því að það ætti að vera heildstæð 

kennsla sem væri vikulega í 40 mínútur í 8-10 bekk á meðan annar sagði einfaldlega að 

það hafi einungis verið örfáir tímar í grunnskóla og að þessi einstaklingur hafi verið svo 

óheppin að missa af einum þeirra, hann hefði viljað heilan áfanga tileinkaðan kynfræðslu. 
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Þriðja algengasta þemað var svo vantaði allt. Þetta þema gekk út á það að 

einstaklingar voru ekki ánægðir með neitt í kynfræðslunni sinni og töluðu um að þau 

fengu varla fræðslu um neitt sem skiptir máli eða nýttist þeim, einn nefndi að það hafi 

verið komið fram við nemendurnar eins og leikskólakrakka og hefðu þau því ekki lært neitt 

af viti. Það voru margir einstaklingar sem töldu sig ekki hafa fengið neina fræðslu sem 

nýttist þeim sem er lýsandi fyrir þær niðurstöður sem sáust í tölfræðilegu úrvinnslunni. Í 

jákvætt orðaða spurningarboxinu var einnig eitt þema sem fékk heitið ekki neitt. Í þetta 

þema féllu þau svör þar sem einstaklingar gátu ekki fundið neitt jákvætt við fræðsluna 

sína. Þetta þema var það sem var fyrirferðamest við fyrsta lestur og var greinilegt að það 

voru margir ósáttir með fræðsluna sína þar sem um einn þriðji svara féllu undir þetta 

þema. Þessi svör voru nokkuð svipuð svörunum í þemanu vantaði allt í neikvætt orðaða 

spurningarboxinu og er því að einhverju leyti hægt að samræma þessi tvö þemu. Dæmi 

um svör undir þessu þema er „Kynfræðslan var það lítil að ég man ekki eftir neinu 

jákvæðu“ og „Fékk nánast ekkert, rétt svo sett smokk á banana“. Neikvæð orðræða var 

því fyrirferðamikil í jákvætt orðaða spurningarboxinu.  

Það eru þó tvö þemu í viðbót sem er vert að skoða þegar kemur að neikvæða 

spurningar boxinu og eru þau hinsegin fræðsla og hræðsluáróður. Það voru þó nokkrir 

sem nefndu hinsegin fræðslu og hræðsluáróður og var greinilegt að það séu þemu sem 

eru lýsandi fyrir upplifun þátttakanda. Þemað hinsegin fræðsla átti við þegar einstaklingar 

nefndu að þeir hefðu varla fengið neina hinsegin fræðslu á sinni skólagöngu. Einn 

einstaklingur sagði „vantaði fræðslu um kynsegin, strákar fengu ekki að læra um stelpur, 

stelpur ekki um stráka, það beit mig í rassinn seinna meir“ sem sýnir fram á mikilvægi þess 

að taka hinsegin málefni fyrir í kynfræðslu. Það voru nokkrir sem kvörtuðu yfir því að 

kynfræðsla væri mest megnis miðuð að gangkynhneigðu kynlífi, eða typpi í píku eins og 

þau orðuðu það flest, og fáir sem fengu einhverja fræðslu um hinsegin málefni. 

Þemað hræðsluáróður var nokkuð áhugavert þar sem einstaklingarnir voru að nefna 

dæmi um það hvernig þeirra fræðsla fór fram. Þessi dæmi voru yfirleitt þau að sýnt voru 

myndir af kynfæravörtum eða öðrum kynsjúkdómum til að sýna þeim hvað gæti gerst ef 

þau stunda óvarið kynlíf og sagði einn þátttakandi „mikil áhersla lögð í bara hræðslu við 

að stunda kynlíf því þá verða börnin til“. Með þessarri nálgun var verið að hræða 



28 

einstaklinga og gera þá smeyka við að stunda kynlíf. Hér var einnig verið að nefna það 

almennt að kennslan hafi einkennst af hræðsluáróðri án þess að nefna dæmi. 

Það voru nokkrir þættir sem voru nokkuð áþreifanlegir sem komu þó ekki beint fram 

í svörunum. Margir gáfu það í skyn að þeir höfðu lært það sem hefði átt að fjalla um í 

kynfræðslu á netinu og þá í gegnum klám. Þau fengu því nokkuð brenglaða mynd af kynlífi 

og öllu tengt því vegna þess að þau fengu ekki fræðslu sem er unnin út frá staðreyndum. 

Kennarar voru jafnvel að dansa í kringum hlutina og staðreyndir vegna þess að þeim þótti 

vandræðalegt að tala um raunveruleikann.  

Það voru margir sammála því að það var oft þessi algjöri grunnur sem vantaði. Margir 

hafa lært þessa hluti með því að reka sig á þá utan kynfræðslu þegar það hefði verið hægt 

að kenna þeim það fyrirfram og stuðlað þannig að heilbrigðari kynlífi og meiri ánægju. 

Þessir grunn hlutir eru til dæmis að stelpur ættu alltaf að pissa eftir kynlíf, hvernig 

eðlilegar blæðingar eiga að vera, að það séu til fleiri tíðarvörur en dömubindi, að strákar 

geta átt erfitt með að ná honum upp og að þú mátt segja nei á hvaða tímapunkti sem er í 

kynlífi. Þetta eru allt hlutir sem okkur þykir flestum nokkuð eðlilegir en eru það ekki ef 

maður hefur ekki fengið fræðslu um það. Það má því skynja að ungmennin hefðu viljað 

afslappað samtal um hluti líkt og þessa sem hefði kannski ekki komist fyrir inni í 

fræðilegum fyrirlestri.  

4.3.2 Þemagreining á jákvæðum svörum 

Þau þrjú þemu sem voru algengust og fjölluðu raunverulega um jákvæða þætti 

kynfræðslunnar voru kennarar, ekki vandræðalegt og góð stemning. Þessi þrjú þemu eru 

öll nokkuð svipuð en þó öll með ólíka eiginleika sem gerði það að verkum að þau urðu að 

þremur mismunandi þemum. Þau ganga öll út á það hvernig tímarnir fóru fram frekar en 

það efni sem var verið að kenna. 

Þemað kennarar kom sterkt á eftir þemanu ekki neitt. Svörin í þemanu snerust mest 

um þá kennara sem sáu um fræðsluna hvort sem það var Sigga Dögg kynfræðingur, 

Ástráður kynfræðslufélag læknanema, gestafyrirlesarar eða kennarar þeirra úr skólanum. 

Í einu svari var tekið fram að nemendur hafi frekar þorað að spurja spurninga þegar Sigga 

Dögg kom vegna þess að þá var kennarinn sem þau þekkja ekki viðstaddur. Það sem var 

þó mest talað um var að kennarinn hafi verið öruggur í kenslunni og skapað góðan 

vettvang fyrir umræðu í tímum með því að vera hreinskilnir og opnir. Einn þátttakandi 
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sagði frá því að kennarinn hafi verið skemmtilegur og gerði fræðsluna minna 

vandræðalega.  

Annað þemað, ekki vandræðalegt, var nokkuð tengt kennurum en aðal munurinn þar 

var að hér var talað um bæði kennara og samnemendur. Megin áherslan hér er að allir 

hafi hjálpast að við að skapa öruggt umhverfi til að eiga samræður um málefnin án þess 

að þær verði vandræðalegar. Hér nefndi einn þátttakandi að kennarinn hafi verið 

óhræddur að tala um hlutina og þar af leiðandi hafi nemendur þorað að spurja spurninga. 

Ekki vandræðalegt átti einnig við þegar kennslan var ekki sett fram á vandræðalegan hátt 

óháð því hvort kennslan sjálf var góð eða ekki. Það voru þó ekki allir sem voru á sama máli 

með þetta þar sem það mátti greina að það að kennslan væri verið vandræðaleg hafi 

einmitt verið vandamál kennslunnar.  

Þriðja þemað, góð stemning, átti mest við það viðhorf sem bekkurinn eða 

árgangurinn hafði til kynfræðslunnar. Með góðri stemningu var átt við að nemendurnir 

voru flestir ef ekki allir spenntir fyrir fræðslunni og voru til í að taka þátt í umræðum 

tímans. Nefnd voru dæmi um það að allir í bekknum voru til í þessa fræðslu og að 

kynjaskipting hafi hjálpað til við að hafa góða stemningu, og þá sérstaklega fyrir 

stelpurnar.  

Það var þó eitt þema í viðbót sem vakti athygli. Það þema fékk heitið lítið er betra en 

ekkert. Þau svör sem féllu undir það voru öll að jaðra við það að falla undir þemað ekki 

neitt. Í þessum svörum var eitthvað örlítið jákvætt nefnt en í nánast öllum svörum var það 

þó tekið fram að það hafi verið það eina jákvæða við fræðsluna. Dæmi um þau svör voru 

að fólki fannst jákvætt að það hafi fengið gefins smokka og/eða kennslu á notkun smokka 

en að það hafi í raun verið það eina jákvæða. 

Það voru einnig nokkur dæmi um það að ungmenni hafi hrósað kynjaskiptingu og má 

áætla að flestir af þeim sem hafi talað um það hafi verið kvenkyns. Ástæðan fyrir því að 

sú áætlun sé sett fram er að það var tekið fram að kynjaskiptingin hafi hjálpað stelpum  

að þora að tjá sig og spurja spurninga þegar strákar voru ekki viðstaddir. Það var 

áþreifanlegt að stelpur voru frekar til í að tala um hluti á borð við blæðingar og barneignir 

í kynjaskiptum tímum til þess að strákar færu ekki að gera grín og taka þær fyrir. Þó að 

þetta sé efni sem strákar hafa gott af því að læra þurfa stelpur betri yfirferð á því og má 

skynja þá skoðun í svörunum í jákvæða spurningarboxinu sem og í því neikvæða.  
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Almennt séð var fólk ánægt með þá stemningu sem skapaðist í tímum, þá kennara 

sem kenndu og að þau hafi yfirhöfuð fengið einhverja fræðslu. Það var lítið verið að hrósa 

því efni sem var verið að kenna í flestum tilfellum. Það er einnig greinilegt að það er 

mikilvægt að fá utanaðkomandi fyrirlesara til að taka fyrir viðkvæmustu málefnin að mati 

margra þátttakenda. Það voru almennt ekki löng svör í jákvæða spurningarboxinu sem 

má rekja til þess að fólk var almennt ekki ánægt með fræðsluna sína miðað við 

tölfræðilegu niðurstöður rannsóknarinnar.   

Miðað við þessi svör þá er hægt að draga upp ákveðna mynd af góðri fræðslu. Hún liti 

þá þannig út að kennarinn skapar öruggt umhverfi fyrir nemendurnar til að læra um hluti 

sem almennt þykir vandræðalegt að ræða. Það gæti einnig verið gott að fá til sín gesta 

fyrirlesara til að taka fyrir málefni sem kennarinn treystir sér ekki til að taka fyrir eða 

nemendum þykir vandræðalegt að tala um við kennara sem þeir þekkja. Það sem er þó 

mikilvægast er að fara yfir efni sem gagnast nemendum og að hafa kennsluna fjölbreytta 

sem og að hafa tímana reglulega yfir skólagönguna
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5 Umræður  
Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu kynfræðslu á Íslandi út frá stöðu annarra 

Norðurlanda. Ákveðið var að leggja sérstaka áherslu á að skoða kynfræðslu í samhengi við 

kynbundið obeldi og kynferðislega áreitni. Það mátti þó ekki greina það að svarendur voru 

að gera þessa tengingu sjálfir áður en spurning um tengsl kynfræðslu og kynbundins 

ofbeldis var lögð fram undir lok könnunarinnar (sjá viðauka). Þessi viðbót í rannsóknina 

kemur út frá félagsfræðilegum hugmyndum og er því hér verið að kafa undir yfirborðið á 

hugmyndum um kynfræðslu út frá félagsfræðilegum skilningi.  

Notast var við spurningalistakönnun til gagnaöflunar sem leiddi til þess að bæði 

tölfræði úrvinnsla og þemagreining var framkvæmd. Lögð var því fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er staða kynfræðslu á Íslandi samkvæmt ungmennum, og 

hvernig stendur Ísland sig í samanburði við önnur Norðurlönd, þá sérstaklega Svíþjóð? Í 

framhaldi af því verður einnig skoðað hvort það eru vísbendingar um að kynfræðsla og 

stereótýpur kynjanna spilar hlutverk í tíðni kynferðisbrota. 

Almennar niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að kynfræðslu sé ábótavant óháð 

skólastigi og kyni. Í þemagreiningunni mátti sjá að þeir sem sögðu frá góðri kynfræðslu 

tóku einnig fram hvað þeir voru heppnir með að hafa verið í þeirri stöðu. Það er því 

almenn vitund hjá þessum aldurshóp að kynfræðsla hafi ekki verið og er ekki viðunandi 

fyrir Íslenskt samfélag. Það mátti þó greina að kynfræðslu hafi farið örlítið hrakandi í 

framhaldsskóla miðað við niðurstöðurnar á mynd 1 og 2 og töflu 2 um ánægju og fjölda 

tíma eftir skólastigum.    

Þar sem Norðurlöndin eru gríðarlega framarlega þegar kemur að kynfræðslu þá er 

skynsamlegast að bera kynfræðslu á Íslandi saman við hin Norðurlöndin, og þá sérstaklega 

Svíþjóð. Í þessarri rannsókn kom í ljós að 7% þátttakanda töldu sig hafa fengið nægilega 

góða kynfræðslu í grunnskóla og aðeins 1% var á þeirri skoðun um kynfræðslu í 

framhaldsskóla. Ungmenni í Svíþjóð eru hinsvegar á annarri skoðun þar sem um 79% karla 

og 77% kvenna töldu sig hafa fengið nægilega góða kynfræðslu (BZgA, 2018). Þó að tekið 

sé með þá sem töldu sig hafa fengið góða kynfræðslu að einhverju leyti þá nær sú tala 

einungis upp í 17% í grunnskóla og 12% í framhaldsskóla sem er langt frá ánægjunni í 

Svíþjóð þó að þessir tveir hópar séu lagðir saman. 



32 

Það er ekki nákvæmlega skilgreint hvað kynfræðsla er og hvenær hún á að vera kennd 

í bæði grunn- og framhaldsskóla heldur er einungis talað um kynheilbrigði sem eitt af 

þeim hugtökum sem ætti að fara yfir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013; 

mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Þetta samræmist ágætlega við þær 

niðurstöður að 2% einstaklinga fengu aldrei kynfræðslu í grunnskóla og 36% fengu aldrei 

kynfræðslu í framhaldsskóla. Það er þó greinilegt að ungmennin telja að kynfræðsla hafi 

jákvæð áhrif þar sem allir þátttakendur rannsóknarinnar völdu jákvæða valmöguleika 

þegar spurt var að því hvort að þau töldu að kynfræðsla hafi jákvæð áhrif á heilbrigt kynlíf.  

Mín reynsla á kynfræðslu kemur nokkurn veginn heim og saman með niðurstöðum 

þessarrar rannsóknar. Mér fannst ég ekki fá næga kynfræðslu og þá sérstaklega um mörk 

og heilbrigð samskipti sem og hvernig kynlífið sjálft fer fram. Í grunnskóla man ég eftir að 

hafa fengið tvo tíma sem ætlaður var fyrir kynfræðslu ásamt því að við horfðum á 

stuttmyndina „Fáðu já“. Fyrri tíminn var í 7.bekk þar sem blæðingar voru útskýrðar fyrir 

stelpunum og í seinni tímanum í 10.bekk var farið yfir sjálfsfróun, hvernig ætti að setja 

smokk á banana og lítillega um kynfæri beggja kynja. Í báðum tímunum var ekki farið 

nægilega vel yfir efnið sem var til umræðu og fékk ég því ekki mikið út úr þeim tímum. Í 

framhaldsskóla fengum við tvo fyrirlestra um kynfræðslu, annar var frá Ástráði, 

kynfræðslufélagi læknanema, og hinn frá Siggu Dögg kynfræðing.  

Í mínum samskiptum við stráka í gegnum árin hef ég tekið eftir því að þeir voru flestir 

ekki alveg með mörk og samskipti á hreinu og var oft suðað þar til það fékkst samþykki 

sem í raun flokkast sem nauðgun. Ég fór ekki að taka eftir heilbrigðum samskiptum og 

virðingu fyrr en eftir að ég varð tvítug. Ég man einnig ekki eftir að hafa fengið neina 

fræðslu um neitt tengt hinsegin samfélaginu og var ég orðin um 18 ára þegar ég áttaði 

mig á því að kynhneigð væri ekki einungis gagn- og samkynhneigð. Kynfræðslan var 

algjörlega byggð á gagnkynhneigðum sískynja (e. cisgender) pörum. 

5.1 Kynjaskipt kynfræðsla 

Í þemagreiningunni kom í ljós að margir höfðu skoðun á því hvort að kynjaskipting væri 

nauðsynleg eða ekki. Megin niðurstaða þess er að það er nauðsynlegt að vera með 

kynjaskiptingu að einhverju leyti en það þarf þó að tryggja að báðir hópar séu að fá sömu 

eða svipaða kennslu. Eins og kom fram í rannsókn Strange o.fl. (2003) getur verið 

mikilvægt að fræðslan sé kynjaskipt að einhverju leyti og er það sérstaklega til þess að 
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tryggja öryggi stelpna í tímum. Þær finna fyrir óþægindum þegar það er verið að ræða 

viðfangsefni sem kemur mest inn á kvennlíkamann vegna þess að það gefur strákum 

skotfæri á þær. Þátttakendur í þessarri rannsókn voru þó sammála um það að strákar 

þurfa einnig á því að halda að læra um kvennlíkamann og öfugt. Einn þátttakandi fékk ekki 

næga fræðslu um líkama hins kynsins og þurfti að fræða sig um málefnið sjálfur þegar 

hann áttaði sig á því að hann hafi fæðst í röngum líkama miðað raunverulegt kyn sitt. 

5.2 Hinsegin fræðsla 

Hinsegin fræðsla verður oft undir þegar kemur að því að halda úti kynfræðslu í skólum 

landsins og er greinilega hægt að sjá það á niðurstöðum könnunarinnar þar sem enginn 

karl og einungis 6% kvenna fengu fræðslu um flest allt sem fellur undir hinsegin. 

Kynfræðsla hér á landi hefur að mestu snúist um barneignir og allt í kringum það en lítið 

verið að fara út fyrir stereótýpískar kynjahugmyndir. Það er einnig verið að sýna fram á of 

einfalda mynd af kynhneigð með því að tala einungis um gagn-, sam- og tvíkynhneigð þar 

sem að LGBTQ+ samfélagið er orðið mun fjölbreyttara og flóknara en það. Niðurstöður 

könnunarinnar sýna skýrt fram á það að við erum enn í þessarri einföldu mynd að 

einhverju leyti þar sem 36% karla og 18% kvenna fengu aðeins fræðslu um samkynhneigð. 

Svíþjóð hefur hins vegar lengi verið að berjast fyrir því að auka sýnileika LGBTQ+ 

samfélagsins og tryggja betri réttindi fyrir þennan hóp. Það hefur verið í stefnu skóla í 

Svíþjóð síðan á seinustu öld að kenna krökkum um allskonar kynhneigðir og fjölbreytileika 

einstaklinga. Miðað við þá reynslu sem íslensk ungmenni hafa á menntunarkerfinu hér á 

landi þá má ekki sjá að Ísland sé jafn framarlega í þessum málum. Svíþjóð er komið það 

langt í þessarri vinnu að það eru fimm leikskólar í Stokkhólmi sem vinna algjörlega eftir 

kynhlutlausri stefnu til að tryggja það að krakkarnir upplifa ekki stereótýpur kynjanna á 

leikskólanum (Leach, 2016). 

Í þemagreiningunni kom einnig í ljós að gríðarlega mörgum þótti mikið vanta upp á 

hinsegin fræðslu, og jafnvel vantaði hinsegin fræðslu yfirhöfuð. Kynfræðsla hér á landi 

hefur að mestu gengið út á kynlíf gagnkynhneigðra para og samkynhneigðir þurfa þar af 

leiðandi að læra sjálf um kynlíf sem þeir stunda þar sem það er oft frábrugðið kynlífi 

gagnkynhneigðra að einhverju leyti. Ef Ísland myndi taka Svíþjóð til fyrirmyndar værum 

við ekki í þeirri stöðu að einstaklingar þurfa að upplýsa sig sjálfir um tilfinningar sínar og 

hvernig kynlíf sem þeir kjósa virkar. Þetta er stórt vandamál hjá gagnkynhneigðum 
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einstaklingum vegna skorts á kynfræðslu en enþá stærra vandamál hjá öllum þeim sem 

skilgreina sig sem hinsegin þar sem þau fá litla sem enga fræðslu. 

5.3 Kynferðisbrot og kynjamunur 

Það var áhugavert að sjá þann kynjamun sem myndaðist í spurningunni um samskipti, 

samþykki og heilbrigð mörk. Alls voru 13% karla sem fengu ekki fræðslu um samþykki, 

samskipti og heilbrigð mörk og töldu sig ekki þurfa þess en hlutfallið fyrir konur var 

einungis 5% á sömu spurningu. Á sama tíma voru einungis 13% karla en 45% kvenna sem 

fengu ekki kynfræðslu en hefðu þurft þess. Þessar niðurstöður er hægt að tengja við 

átakakenningar þar sem er fjallað um valdamun kynjanna. Það er ákveðinn stigsmunur á 

þeim völdum sem kynin hafa í samfélaginu og feðraveldis hugmyndir koma inn á það að 

karlar eru með völd yfir konum (Franklin og Fearn, 2008; Giddens og Sutton, 2017). Undir 

hugmyndum um feðraveldið er talað um það að karlar kúga, nýta og ráða yfir konum og 

þessar hugmyndir eru enn viðvarandi í dag þrátt fyrir að þeim hafi hrakað eitthvað. Sú 

staðreynd að fleiri karlar telja sig ekki þurfa fræðslu um samskipti, samþykki og heilbrigð 

mörk gæti verið útaf áhrifum feðraveldisins. Karlar telja sig geta ráðskast með konur og 

þurfa því ekki endilega fræðslu samþykki og samskiptahætti. 

Ofbeldi kvenna af hálfu karla er orðið að kerfisbundnum vanda í samfélaginu vegna 

áhrifa feðraveldisins (Giddens og Sutton, 2017). Með því að vinna ekki nægilega vel úr 

málum sem tengjast kynbundnu ofbeldi eða kynferðislegri áreitni erum við að viðhalda 

þessum feðravelidshugmyndum. Í þessarri rannsókn voru 82% karla og 84% kvenna sem 

töldu að aukin kynfræðsla myndi minnka tíðni kynferðislegs ofbeldis og ætti því að vera 

hægt að sjá mun á kynferðislegu ofbeldi á Norðurlöndum út frá því hversu góð 

kynfræðslan er þar á landi. Þó að svarendur hafi almennt verið sammála um það að aukin 

kynfræðsla minnki tíðni kynferðislegs ofbeldis þá komu ekki fram svör um það málefni í 

opnu spurningarboxunum né mátti lesa það á milli línanna. Það var því almennt ekki verið 

að gera þessa tenginu sjálfstætt og því ólíklegt að almenningur velti fyrir sér hvaða áhrif 

kynfræðsla hefur á kynferðislega áreitni.  

Þar sem Svíþjóð er talin vera með bestu kynfræðsluna er áhugavert að skoða muninn 

á tíðni kynferðisbrota þar og hér á Íslandi. Svíþjóð er með yfirburði þegar kemur að því að 

taka á kynferðislegri áreitni og ætti því að sjást einhver munur á þessum tveimur löndum. 

Ísland er með hæðstu tíðni kynferðisbrota miðað við hin Norðurlöndin ef skoðað er tíðni 
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fyrir hverja 10.000 íbúa (Ríkislögreglustjóri, 2020; Statista, 2021a; Statista, 2021b; 

Statista, 2021c; Statistisk sentralbyrå, 2020). Svíþjóð er með örlítið minni tíðni 

kynferðisbrota miðað við höfðatölu eða 10-11 brot á hverja 10.000 íbúa á árunum 2016-

2019 miðað við 14-18 brot á hverja 10.000 íbúa á Íslandi (Statista, 2021b; 

Ríkislögreglustjóri, 2020). Þetta er ekki gríðarlegur munur en það er samt sem áður hægt 

að greina einhvern mun. Þó að það sé ekki hægt að staðfesta að kynfræðsla hafi áhrif á 

þessa tíðni þá er greinilega eitthvað sem Svíþjóð er að gera rétt sem hefur áhrif á það að 

tíðnin þeirra sé minni en á Íslandi. 

5.4 Takmarkanir og framtíðar rannsóknarefni 

Það eru nokkrar takmarkanir í þessarri rannsókn en helst má þó nefna að úrtakið hafi ekki 

verið tilviljunarkennt. Notast var við hentugleika úrtak þar sem könnunin var send út á 

mína persónulega samfélagsmiðla og eru því eflaust margir úr mínum innsta hring sem 

svöruðu könnuninni. Helsti ókostur hentugleikaúrtaks er að það geta myndast 

bergmálshellar sem er ekki útilokað að hafi komið fyrir hér (Jamieson og Cappella, 2008).  

Einnig er vert að nefna að vegna þess að þessi ritgerð er ritgerð til Bachelor gráðu og 

unnið af einum einstakling var ekki gerlegt að senda út ítarlega könnun til að ná betri 

yfirsýn yfir stöðuna. Það væri því áhugavert að skoða umfjöllunarefnið frekar til að ná 

betri yfirsýn yfir stöðuna hér á landi.  

Síðast en ekki síst þarf að taka mið af því að þessi rannsókn var ætluð ungmennum á 

aldrinum 18-29 ára og er því nokkuð síðan að sumir af þátttakendunum fengu kynfræðslu 

sjálfir. Var þessi ákvörðun tekin til þess að það væru einungis lögráða einstaklingar að 

svara könnuninni. Umfjöllunarefni rannsóknarinnar var fræðsla sem ungmennin fengu á 

aldrinum 6-19 ára og eru því allt að 10-15 ár síðan ungmennin fengu kynfræðslu seinast.  

Það eru ýmsar rannsóknir sem hægt væri að framkvæma út frá þessarri yfirferð. Í 

fyrsta lagi væri áhugavert að skoða afmarkaða hluta kynfræðslunnar til að ná betri yfirsýn 

yfir þætti líkt og hinsegin fræðslu, fræðslu um samskipti, samþykki og heilbrigð mörk sem 

og fræðslu um annað efni en líffræði einstaklinga. Í öðru lagi væri áhugavert og 

nauðsynlegt að rannsaka betur hvaða áhrif kynfræðsla hefur á kynferðislega áreitni og 

kynbundið ofbeldi. Niðurstöður rannsóknar af því tagi gæti jafnvel sýnt fram á gríðarlega 

mikilvægar niðurstöður hvað varðar framtíð kynfræðslu á Íslandi og á Norðurlöndunum 

öllum.  
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6 Lokaorð 
Eins og sést í þessarri rannsókn er mikil eftirspurn eftir betri kynfræðslu í íslensku 

skólakerfi. Það er gríðarlegur munur á kynfræðslu á Íslandi og í Svíþjóð og getur verið 

mikilvægt að sjá stöðuna í sambærilegum samfélögum til að sjá hvað þarf að betrumbæta 

í Íslensku samfélagi. Ungmenni vilja vera upplýst um málefni á borð við kynlíf, samskipti 

kynjanna, samþykki, kynsjúkdóma og hinsegin málefni. Hræðsluáróður hefur verið vinsæl 

leið til að kenna ungmennum kynfræðslu og er ljóst að þau kunna ekki að meta slíka 

nálgun. Það er mikilvægt að sýna ungmennum virðingu, kenna þeim staðreyndir og leyna 

ekki upplýsingum frá þeim til að þau geti tekið upplýsta ákvörðun um sitt eigið kynlíf og 

líf sitt almennt þegar að því kemur. Það er mikið álag á ungmennum og við það álag bætist 

sú ábyrgð að þurfa að upplýsa sig sjálf um málefni sem ætti með réttu að vera kennd í 

grunn- og framhaldsskólum. Þó að niðurstaða rannsóknarinnar hafi nokkurn veginn verið 

sú sem við var búist þá var ég þó með einhverja von um að ég myndi ekki hafa rétt fyrir 

mér og að kynfræðsla væri betri en ég hélt. Ástand kynfræðslu í dag er með öllu ólíðandi 

og er mikil þörf á því að bæta stöðuna. Það er þó jákvætt að búið er að skipa starfshóp til 

að taka út kynfræðslu og verður áhugavert að sjá hvernig verður viðhafst í kjölfarið. Það 

er óskandi að kynfræðsla komin í bætta mynd á næstu 5 árum til að komandi kynslóðir 

þurfa ekki að velta þessum vandamálum fyrir sér. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Guðný Rós Jónsdóttir 
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Viðauki 1 
Spurningalistakönnun sem sendur var út í gegnum Questionpro 

 

Kynfræðsla 

Kæri viðtakandi, ég heiti Guðný Rós Jónsdóttir og er skrifa BA-ritgerð í félagsfræði við 

Háskóla Íslands. Verkefnið mitt mun fjalla um upplifun ungmenna á kynfræðslu í grunn- 

og framhalsskóla. Aldurinn sem er verið að miða við er 18-29 ára. Tölfræðilega séð er 

mikilvægt að sem flestir svari þessarri könnun og væri ég því þakklát ef þú gætir gefið þér 

tíma til að svara henni. Þessi könnun er gerð til að sjá hver upplifun ungmenna er á ýmsum 

hliðum kynfræðslunnar. Það tekur einungis um 3-5 mínútur að svara þessarri könnun og 

ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga. Fyrstu 13 spurningarnar eru um kynfræðsluna 

sjálfa og fylgja svo 4 bakgrunnsspurningar með í lokinn. Takk kærlega fyrir að taka þátt! 
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