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„Það mótaði ótta, hræðslu og skömm um að vera forvitinn um kynlíf. Það er mikil skömm í mér frá 
því úr æsku að tala um kynlíf, mér finnst ekki þæginlegt að tala um kynlíf.‘‘ 

(Reykvíkingur f. 1998).

Skekkt viðhorf til kynlífs eru algeng og hefur umræðan um kynlíf verið tabú lengi. Algengt er að 
fólk sjái kynlíf í klámi eða bíómyndum sem er oftast afar frábrugðið raunveruleikanum. Það skiptir 
því máli að tala meira um kynlíf. Samtal um kynlíf ætti fyrst og fremst að snúast um samþykki og 
traust. Ef fólk er meðvitað um þessi atriði getur það betur kannað hvað fullnægir því og hvað því 

langar gera. 





,,Það er svo rótgróið í manni að tala ekki um kynlíf að það hefur áhrif á að finna sig ekki knúin til 
þess að eiga samtal í kynlífinu sem maður stundar sjálfur, það er mikilvægt að breyta því.’’

,,Það kom ekki til greina að kynlíf yrði rætt heima hjá mér þegar ég var yngri. Það var augljóst að 
það yrði bæði óþæginlegt og vandræðalegt.’’

,,Kynlíf á að vera samtal milli þeirra sem eru að stunda það en það er svo sjaldan sem það er 
þannig.’’

,,Ég er meðvituð um að ég ætti að gefa samþykki og fá samþykki þegar ég stunda kynlíf en ég 
finn mig aldrei knúna til að segja neitt.’’

,,Þú færð öryggi um leið og þú færð samþykki, en það hefur aldrei verið talað þannig um kynlíf 
við mig.’’



,,Foreldrar mínir ræddu aldrei kynlíf við mig og ég hafði aldrei talað um kynlíf við neinn áður en ég 
stundaði kynlíf í fyrsta skiptið.’’

,,Ég fékk litla sem enga fræðslu um kynlíf, sú kynfræðsla sem ég fékk var í raun og veru bara 
hræðslu áróður um að kynlíf væri eitthvað sem væri slæmt fyrir mann. Það mótaði ótta, hræðslu 

og skömm um það að vera forvitinn um kynlíf.’’

,,Ég tengdi aldrei kynlíf við eitthvað sem ætti að vera jákvæð upplifun, því miður.’’

Hér má lesa brot af frásögnum úr þeim viðtölum sem ég tók í rannsóknarferlinu mínu sem mér 
finnst undirstrika af hverju þörf er á bættri umræðu um kynlíf.



Upphafspunktur

Verkefnið mitt er sprottið frá því þegar ég byrjaði að skoða gagnvirkar athafnir manna. Mér fannst 
áhugavert að skoða augnablikið sem fylgir flestum gagnvirkum athöfnum. Gagnvirkar athafnir 
geta m.a. verið faðmlög, kossar, kynlíf og handaband. Þaðan fór ég að skoða þessi augnablik í 
samhengi við það áþreifanlega og óáþreifanleg. Fékk þá sérstaklega áhuga á að skoða þessa 

nánd sem á það til að myndast í þessum gagnvirku athöfnum milli fólks.

Eftir að hafa verið að rannsaka og skoða gagnvirkar athafnir á milli fólks, fékk ég sérstaklega 
áhuga á að skoða kynlíf. Þar sem það er svo margt áþreifanlegt og óáþreifanlegt sem fylgir því. 

Ég byrjaði á því að skoða mitt eigið kynlíf og vinna út frá því.

Þegar kom að því að þurfa ræða hugsunar mínar í samhengi við kynlíf sem viðfangsefnið mitt, 
fann ég að ósjálfrátt byrjaði ég að forðast það að ég væri að tala um kynlíf. Vegna þess að ég 
fann hversu tabú það væri að tala um það og það innbyrði einhvers konar skömm í mér að búa í 

samfélagi sem gæti ekki rætt kynlíf.



Það lét mig átta mig á því hversu mikil þörf það væri á því að takast á við þetta mál og opna       
umræðuna um kynlíf á grundvelli samtals, samþykki og trausts.

Umræðan um kynlíf er og hefur lengi verið tabú. Svo virðist vera að fólki finnst óþæginlegt að tala 
um kynlíf og að því fylgi e.t.v. skömm. Ég trúi því að ef umræðan snérist um að kynlíf ætti að vera 
jákvæð upplifun einungis, myndi fólk þar af leiðandi eiga jákvæðari upplifanir á hvað kynlíf er og í 

því kynlífi sem það stundar sjálft.





Hugleiðingar

Ég velti því fyrir mér að ef að kynlíf væri meira lifandi umræðuefni í samfélaginu okkar hvort það 
myndi ekki leiða til góðs fyrir okkur sem einstaklinga. Ef við myndum leggja frekar áherslu á að 
ræða kynlíf á grundvelli samtals, samþykkis og traust, spyr ég sjálfa mig hvort það hefði ekki 
jákvæð áhrif á okkur og þar af leiðandi gera okkur að betri einstaklingum. Ef við opnum á þessa 
mikilvægu umræðu trúi ég því að við gætum spornað gegn alls konar ofbeldi. Því miður virðist 
vera að fólk upplifi sig ekki knúið til þess að tjá sig um hvorki kynlíf almennt né í því kynlíf sem það 

stundar sjálft. Sem getur leitt til þess að fólk upplifi sig t.d. þvingað í aðstæðunum.

Mér finnst áhugavert að velta því fyrir mér hvort fólk sé ekki almennt sammála því að kynlíf eigi 
að vera jákvæð upplifun. Ég geri mér grein fyrir því að kynlíf er alls konar og mjög persónubundið, 
en sama hvernig eða hvaða kynlíf fólk stundar tel ég það vera nauðsynlegt að maður sé fær í 

mannlegum samskiptum og geti bæði beðið um samþykki og fengið samþykki.



Það er því miður of algengt að fólk upplifi sig ekki hafa rödd í kynlífinu sem það stundar. Það 
getur verið vegna margra þátta, úr viðtölunum sem ég tók dreg ég þá niðurstöðu að flestir fengu 
litla sem enga kynfræðslu, það var ekki talað um kynlíf heima við og ef það var rætt var það bæði 

óþæginlegt fyrir foreldra og barnið. Sem gerði það að verkum að það var lítið rætt.

Allir þessir þættir geta haft áhrif á einstaklinga í langan tíma. Þegar það er rótgróið í fólki að tala 
ekki um kynlíf getur það haft áhrif á að það finnur sig ekki knúið til þess að eiga samtal í því kynlífi 

sem það stundar sjálft. Ég tel það mikilvægt að við breytum þessu.

Við verðum að átta okkur á því að við verðum að taka tíma í það að setjast niður, tala saman og 
við þurfum að tala um kynlíf.





Ferlið

Þegar ég var staðráðin í því að taka kynlíf fyrir sem viðfangsefni, var fyrsta skrefið mitt að         
staðsetja sjálfa mig sem hönnuð innan verkefnisins. Ég var meðvituð um það að ég væri að taka 
fyrir umfangsmikið og viðkvæmt viðfangsefni. Því fannst mér mikilvægt að staðsetja mig vel og 
vera meðvituð um það að vera nærgætin. Ég tók því þá afstöðu að hanna fyrir umræðu með því 
að opna á ákveðið samtal með því að benda á ákveðin atriði sem mér finnst vera mikilvægir þættir 

í umræðunni um kynlíf.

Þaðan fór ég að rannsaka og rýna í hvað kynlíf væri og hvaða augnablik þetta er sem myndast á 
milli fólks þegar það stundar kynlíf. Eftir að hafa lesið mig mikið til um kynlíf og talað við fjöldan af 
fólki, leiddi það mig að lykilhugtökunum sem ég fór að fást við í verkefninu mínu. Þau lykilhugtök 
eru nánd, samtal, öryggi og samþykki. Kynlíf er svo einstakt augnblik, fólk er í svo mikilli núvitund 

og algjörlega berskjaldað. 

Augnablikið er svo náið óháð því hvort einstaklingarnir séu nánir eða ekki. Þá er kynlíf mjög náin 
athöfn. Því er mikilvægt að öryggi sé til staðar. Því miður er alltof mikið af fólki sem hefur liðið illa 
þegar það hefur verið að stunda kynlíf, upplifað sig þvingað í virklega nánum aðstæðum. Það er 
dýrmætt að getað hlustað á sjálfan sig og þannig hlustað á aðra. Við höfum öll alls konar langanir 

en í kynlífi verður fólk að getað talað saman og við verðum að geta hlustað.



Stór liður í verkefninu mínu eru viðtölin sem ég tók. Ég talaði við yfir 25 einstaklinga á aldrinum 
19 - 38 ára og var með sömu spurningar fyrir alla. Markmiðið með viðtölunum var að rannsaka og 
fá innsýn inn í hvernig umræðan um kynlíf í samfélaginu er og hvort að fólk tali yfirhöfuð um kynlíf 

og þá á hvaða forsendum. 

Spurningar sem spurðar voru í viðtölunum:

1. Var talað um kynlíf á heimilinu þínu þegar þú varst yngri?

2. Fékkstu kynfræðslu - ef já hvernig ?

3. Hvað er kynlíf fyrir þér?

4. Hver finnst þér vera grundvallar atriði fyrir fólk að vera meðvitað um áður en það stundar kynlíf 
með öðrum?

5. Talarðu um kynlíf við einhver - ef já á hvaða forsendum?

Eftir að hafa tekið öll viðtölin, fann ég að þau höfðu gríðarlega mikil áhrif á mig. Frásagnir fólks voru 
fjölbreyttar en margar hverjar átakanlegar og sorglegar. Það sem ég dró hvað mest úr viðtölunum 
var að mér fannst þau undirstrika hversu mikil þörf væri á bættri umræðu um kynlíf. Þeir einstakl-
ingar sem ég talaði við voru sammála mér um það að nauðsynlegt væri að opna á þessa umræðu, 
því það er nauðsynlegt fyrir okkur öll, þetta snertir alla. Sama hvort fólk sé kynferðilega virkt eða 
ekki, er mikilvægt að við venjumst því að tala opið um það að kynlíf ætti alfarið að vera jákvæð 

upplifun.



Þegar ég fór að huga að miðlun og framsetningu, vildi ég snerta á fjölbreyttum þáttum hönnunar. 
Ég tók þá ákvörðun að vilja gera innsetningu, hljóðinnsetningu og bækling með myndefni og texta.  

Formin á bekkjunum eru innblásin af líkamsstellingum í kynlífi. Þar sem mig langaði að hanna 
form með vitnun í kynlíf, án þess að það væri áberandi né kynferðislegt. Það var mér afar mikil-

vægt að formin væru mjúk og að innsetningin væri hlý og myndi draga fólk til sín.

Þannig ég skoðaði mitt eigið kynlíf í samhengi við líkamsstellingar. Ég skrásetti niður allar þær 
líkamsstellingarnar og fékk bekkjarfélaga minn til þess að leika þær eftir með mér, útkoman að 
því var video-gjörningur. Video-gjörningurinn hjálpaði mér að rýna betur í þessar líkamsstellingar 
og átta mig á þeim formum sem myndast með þeim, sem ég fór svo síðar að fást við til þess að 

hanna formin á bekkjunum.

 



Myndir úr videogjörningi

Hér má sjá skjáskot úr video-gjörningnum



Mynd 1 af skabalóni Mynd 2 af skabalóni

Mynd 3 af skabalóni Fyrstu skref í gerð bekkjanna



Mynd úr ferlinu af gerð bekkjanna



Ég byrjaði á því að vinna að prototýpum í minni skala en raunstærðin yrði. Ég hannaði bekki og 
púðasæti, með það að markmiði að hanna innsetningu inn í rými sem myndi bjóða fólki uppá að 
geta átt samtal um kynlíf og/eða verkefnið á sýningunni. Mér fannst mikilvægt að innsetningin 
myndi draga fólk til sín og bjóða fólk velkomið. Þess vegna valdi ég að hanna bekki og púðasæti 
sem myndu vera með bæði mýkt í efni og í formum. Ég byrjaði á því að gera tækniteikningar af 
bekkjunum og sessunum í tölvunni, sem nýtist mér í framleiðslu ferlinu þar sem ég vann með 
fyrirtæki þar sem ég þurfti að skila inn skapalóni og þeir skárru út fyrir mig svampa á bekkina og 
sessurnar. Tækniteikningarnar og skapalónin hjálpuðu mér einnig í því að búa til botnana fyrir 
bekkina. Þegar ég smíðaði botnana þurfti ég að passa vel uppá að burðarþol var alveg öruggt og 

að gera ráð fyrir alls konar atriðum eins og t.d. að þeir yrðu bólstraðir.

Til þess að draga fólk nær verkefninu ákvað ég að gera hljóð innsetningu úr viðtölunum. Þar sem 
ég fékk konu til þess að lesa tilteknar frásagnir úr viðtölunum með það að leiðar ljósi að sýna                       
raunverulegar upplifanir og reynslu fólks á umræðunni um kynlíf. Einnig ákvað ég að gera ljósmy-
ndaseríu með það að markmiði að ná að draga fram nánd og öryggi. Á myndunum má sjá fólk í 
nánum snertingum, í aðstæðum sem þeim líður vel í eins og manni ætti að líða í kynlífi. Ljósmy-

ndunum mun ég miðla í bæklingi ásamt hluta af frásögnum fólks úr viðtölunum.



Miðlun og framsetning

Ég áttaði mig á því í samtölum í gegnum ferlið að það myndi henta verkefninu mínu 
vel að hanna inn í rými, þar sem að vendipunktur verkefnis míns er að vekja athygli á 
mikilvægri umræðu í samfélaginu okkar. Mig langar til að ná til fólks á öllum aldri, því 
fannst mér mikilvægt að hönnun mín inn í rýminu væri hlý og tæki vel á móti fólki. Á 
sama tíma finnst mér mikilvægt að rýmið sem innsetningin er í væri opið og á meðal 

fólks. Þar sem ég er að benda á að það ætti að vera okkur eðlilegt að ræða kynlíf.



Þrír bekkir ásamt tveimur púðasætum





Hljóð innsetning

Hljóð innsetningin verður sett fram með heyrnatólum og mun taka á móti sýningargestum áður en 
komið er að innsetningunni.

Hljóð innsetingin eru hluti af frásögnum fólks úr viðtölunum sem tekin voru í ferlinu. Markmiðið 
er að draga áhorfanda nær viðfangsefninu, þar sem fólk getur fengið að heyra raunverulegar           

upplifanir fólks á umræðunni um kynlíf.



Brot úr bæklingnum







Lokaorð

Þetta verkefni hefur kennt mér svo margt sem ég er svo þakklát fyrir bæði námslega séð og 
almennt um mikilvæga þætti í umræðunni um kynlíf. Ég hef mikla trú á því að við getum staðið 
saman fyrir mikilvægri umræðu. Ég sé marga möguleika fyrir mig til þess að   halda áfram með 
þetta verkefni eftir útskrift frá Listaháskólanum og er ég spennt fyrir komandi tímum. Að lokum vil 

ég segja: Ég stend með öllum þolendum kynferðisofbeldis og ég trúi ykkur!





Sérstakar þakkir

Anna Diljá Sigurðardóttir fyrir spjall og reffa.

Elín Arna Kristjánsdóttir og Þorsteinn Muni Jakobsson, myndataka.

Indriði Arnar Ingjólfsson fyrir hjálp með smíði og hljóð.

Tatjana Dís fyrir lestur.

Valbjörg Rúna Björgvinsdóttir fyrir hjálp með saum.

Svampur ehf.

Manna ehf.

Kennarar og gestakennarar.

Bekkjarsystkini fyrir ómetanleg spjöll.

Ég vil sérstaklega þakka öllu því fólk sem ég tók viðtöl við.

Allar myndir eru í eigu höfundar. 




