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Ágrip 

Verkefni þetta ber heitið Kynfræðsla fyrir unglingastig í grunnskóla og er lokaverkefni 

höfundar til B.Ed. gráðu í grunnskólakennslufræðum við Háskóla Íslands. Verkefnið skiptist í 

tvo hluta. Fyrri hluti verkefnisins fjallar um kynfræðslu í víðu samhengi. Farið er yfir 

kynfræðslu sem námsgrein og gangsemi hennar. Kynfræðsla getur skipt miklu máli fyrir 

kynheilbrigði einstaklings og því vert að huga vel að kennslunni. Margt fellur undir 

kynfræðslu en hér er einungis fjallað almennt um hana en ekki um hvern þátt fyrir sig. Seinni 

hluti verkefnisins er kennsluefni sem höfundur bjó til fyrir kynfræðslu á unglingastigi 

grunnskóla. Út frá þessu kennsluefni hefur einnig verið búin til vefsíða til stuðnings 

kennurum á unglingastigi.  

Vefsíðuna er hægt að nálgast á https://aslaugeh.wixsite.com/kynfraedsla 
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Formáli 

Verkefnið Kynfræðsla fyrir unglingastig í grunnskóla er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu í 

grunnskólakennslufræðum við Háskóla Íslands. Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hluti þess 

er greinargerð um kynfræðslu og sá seinni er kennsluefni sem sett er á vefsíðu. Allt efni 

vefsíðunnar er samið af höfundi. Slóðin inn á vefsíðuna er: 

https://aslaugeh.wixsite.com/kynfraedsla.  

Ástæða fyrir vali mínu á viðfangsefni var einfaldlega mikill áhugi á efninu. Ég tel 

kynfræðslu vera mikilvæga fyrir ungmenni og hef valið ákveðið viðfangsefni kynfræðslunnar 

sem ég tel mikla þörf á. Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning, umburðarlyndi í 

minn garð og yfirlestur meðan á verkefnavinnu stóð. Einnig vil ég þakka leiðsagnarkennurum 

mínum, þeim Jónu Guðrúnu Jónsdóttir og dr. Rannveigu Björk Þorkelsdóttir, fyrir alla þá 

faglegu aðstoð sem þær hafa veitt mér. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 9. maí 2022 

 

Áslaug Erla Hansdóttir   010592-2559 
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1 Inngangur 

Kynfræðsla er ætluð ungmennum til að auka þekkingu sína og færni til að taka bestu 

ákvarðanir fyrir sig er varðar kynlíf þeirra og sambönd. Hún á að fræða nemendur um 

heilbrigð sambönd, hvernig eigi að taka upplýstar ákvarðanir fyrir kynlíf, kenna nemendum 

að standa með öðrum og að elska sjálfa sig eins og þau eru svo eitthvað sé nefnt (Planned 

Parenthood, e.d.).  

Í fyrri hluta verkefnisins er greinargerð þar sem mikilvægi kynfræðslu sem námsgrein er 

metin. Fjallað verður um hvað felst í kynfræðslu, hvort kynfræðsla sé gagnleg og hvernig 

hentugast sé að kenna fagið. Farið verður yfir fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis 

um kynfræðslu. Lítið er til af rannsóknum um kynfræðslu á grunnskólastigi frá Íslandi og því 

verður helst stuðst við rannsóknir frá öðrum Norðurlöndum.  

Seinni hluti verkefnisins snýr að kennsluefni sem höfundur verkefnisins bjó til. 

Kennsluefnið er kynfræðsluefni ætlað nemendum á unglingastigi í grunnskóla. Kennsluefninu 

er skipt niður í fjóra hluta sem lýst verður hér að neðan. Markmið kennsluefnisins er að búa 

til áhugavert námsefni fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskóla um mikilvægt 

viðfangsefni. 

Hægt er að nálgast kennsluefnið með því að fara inn á vefslóðina: 

https://aslaugeh.wixsite.com/kynfraedsla  
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2 Kynfræðsla  

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi kynfræðslu í víðu samhengi. Fjallað verður um 

kynfræðslu út frá ákvæðum laga, skýrslna alþjóðastofnanna, aðalnámskrá grunnskóla og 

fleiru.  

Samkvæmt 7. grein laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir (nr. 

25/1975) þá ber fræðsluyfirvöldum skylda til að fræða nemendur um kynlíf og siðfræði þess. 

Skyldan tekur til skyldunámsstiga í skólum landsins en einnig á öðrum námstigum. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að skapa þurfi jákvæðan skólabrag og 

heilsueflandi umhverfi í skólum. Því er mikilvægt að hlúa markvisst að þroska og heilbrigði 

nemenda frá ýmsum hliðum. Til dæmis með því að efla jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, 

öryggi, kynheilbrigði og fleira. Fjögur hæfniviðmið sem hægt er að tengja við kynfræðslu 

koma fram í aðalnámskrá grunnskóla. Þrjú þeirra tilheyra náttúrugeiranum og ætti nemandi 

við lok 4. bekkjar að geta útskýrt á einfaldan máta hvernig líkamsbygging og starfsemi 

líkamans virkar, útskýrt hvernig barn verði til og þekkir til einkastaði líkamans. Við lok 7. 

bekkjar ætti nemandi að geta lýst þeim breytingum sem verða þegar barn nálgast 

kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðinga í samskiptum sem 

ríkir á milli kynja. Við lok 10. bekkjar ætti nemandi að hafa þann skilning og hæfileika til að 

geta útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskaferli fósturs. Nemandi ætti að vita hvað felst í 

ábyrgri kynhegðun og að geta rætt um eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, hjá sér 

og öðrum. Ef litið er til eitt af hæfniviðmiðum sem tengist samfélagsgreinum, þá ætti 

nemandi við lok 10. bekkjar að geta beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynjahlutverk og 

geta útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Til þess að fólk geti eflt heilsu sína og tekið upplýstar ákvarðanir um líf sitt er mikilvægt 

að hafa aðgengi að upplýsingum og fræðslu er við kemur kynlífi og kynheilbrigði (WHO, 

2015). Nám í kynfræðslu fjallar um vitræna, tilfinningalega, líkamlega og félagslega þætti 

kynlífs. Hún á að kenna ungmennum færni, þekkingu viðhorf og gildi til að átta sig á 

mikilvægi heilsu sinnar, líðan, þróunar á félagslegum og kynferðislegum tengslum (UNESCO, 

2018). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) telur kynfræðslu vera ævilangt ferli. Í fræðslunni 

myndast og mótast viðhorf, gildi og skoðanir manneskju um sjálfsmynd, nánd og sambönd 

(WHO, 2015). 

Ungmenni geta fengið margvísandi röng skilaboð um kynlíf og þá allra helst á netinu og í 

sjónvarpinu. Það hefur aukist með meiri markaðssetningu á kynlífi, sem oft er ætluð 

ungmennum. Getur það leitt til ranghugmynda ungmenna um heilbrigt og eðlilegt kynlíf 
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(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Klám getur haft mikil áhrif á viðhorf og hegðun ungmenna til kynlífs. Mun auðveldara er fyrir 

þau að nálgast klám með mikilli tæknivæðingu samfélagsins (Pizzol, Bertoldo og Foresta, 

2016). Rýnihópur í Svíþjóð sem stóð að því að skoða ástæður ungmenna fyrir áhorfi á klámi 

töldu ungmenni nota klám til að fá upplýsingar um kynlíf jafn mikið og til að fá örvun af því 

(Mattebo, Larsson, Tydén og Häggström-Nordin, 2013). Rannsókn sem gerð var á Spáni á 12 

til 17 ára ungmennum leiddi í ljós að 68,4% þátttakenda höfðu fengið upplýsingar um kynlíf á 

netinu (Gonzáles-ortega, Vicario-molina, Martínez og Orgaz, 2015). Því getur verið mikilvægt 

að byrja kynfræðslu snemma, áður en ungmenni fara að fikra sig áfram sem kynverur 

(Goldfarb og Lieberman, 2020).  

2.1 Skiptir kynfræðsla máli? 

Rannsóknir hafa sýnt að kynfræðsla í skólum og utan þeirra hefur ekki þau áhrif að 

nemendur stundi meira kynlíf, stundi meira áhættusamt kynlíf eða smitist meira af 

kynsjúkdómum heldur getur hún skipt miklu máli fyrir kynheilbrigði ungmenna og á 

fullorðinsárum (UNESCO, 2018). Þekking og viðhorf til kynlífs byrjar að myndast á 

unglingsárunum sem í kjölfarið hefur áhrif á kynlífshegðun seinna í lífinu (Guzzo, Lang og 

Hayford, 2020). Kynfræðsla hefur jákvæð áhrif með því að auka þekkingu barna og 

ungmenna á kynlífi þó samfélags- og kynjaviðmið, reynsla af ofbeldi og erfiðleikar að aðgengi 

aðstoðar geti valdið erfiðleikum hjá nemendum (UNESCO, 2018).  

Clonan-Roy, Goncy, Naser, Fuller, DeBoard, Williams og Hall (2020) rannsökuðu 

kennslubækur í Bandaríkjunum um kynfræðslu. Bækurnar sem voru rannsakaðar voru 

lýðheilsu kennslubækur ætlaðar miðstigi eða unglingastigi. Þær flokkuðust sem skyldu 

námsefni í skólum eða að mælt var með að kenna bókina af fræðslusviði þess sveitarfélags 

sem hún var kennd í. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að algengast var að bækurnar 

byggðu á bindindis kynfræðslu (e. abstinence) og hræðsluáróðri (e. fear tactics). Bindindis 

kynfræðsla er fræðsla sem leggur áherslu á að nemendur stundi ekki kynlíf. Hún á það til að 

notast við hræðslu í kennslu sinni, til dæmis með því að telja nemendum trú um að notkun á 

smokkum sé ekki örugg vörn (Pittman og Gahungu, 2006). Í bókunum kom til dæmis fram að 

ef einstaklingur stundar kynlíf væri hann að setja sig í hættu. Ein þeirra bóka sem skoðuð var 

í rannsókninni líkti kynlífi við reykingar. Í þessari viðlíkingu var fjallað um hvað reykingar 

væru hættulegar og með því að reykja ekki yrði maður heilbrigðari. Það sama var talið ætti 

við um kynlíf, ef einstaklingur stundaði ekki kynlíf yrði hann heilbrigðari. Önnur bók gaf til 

kynna að ef einstaklingur stundaði kynlíf yrði viðkomandi ekki heilbrigður, öruggur, löghlýðin, 

með sjálfsvirðingu, bæri ekki virðingu fyrir öðrum, ábyrgur, traustvekjandi né góður 

einstaklingur. Með fræðslu líkt og þessari sem byggir á ótta um kynlíf er líklegra að hún fái 
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ungmenni frekar til að einblína á neikvæðar afleiðingar þegar kemur að kynlífi, frekar en að 

þau eigi í heilbrigðum og ánægjulegum kynferðislegum samskiptum (Clonan-Roy, Goncy, 

Naser, Fuller, DeBoard, Williams og Hall, 2020). 

Alhliða kynfræðsla er kynfræðsla sem byggir á sameiningu og gagnrýnni hugsun (SIECUS, 

2021). Alhliða kynfræðsla kennir ekki einungis um kynsjúkdóma og getnað heldur er lögð 

áhersla á réttindi hinsegin fólks (LGBTQ+), kynjaviðmið og jafnrétti. Í henni er fræðsla um 

ofbeldissambönd, nauðganir og þolendaskömm (e. victim blaming), hvað vitni (e. bystander) 

geta gert sem og forvarnir gegn kynferðisofbeldi gegn börnum. Einnig á hún að auka 

þekkingu ungmenna á réttindum sínum og færni þeirra í samskiptum svo fátt eitt sé nefnt 

(Goldfarb og Lieberman, 2020). Alhliða kynfræðsla er vísindamiðuð kennsla sem leggur 

áherslu á kynfræðslu sem tekur mið á þroska og aldurs nemenda að hverju sinni (SIECUS, 

2021). Þegar lögð er áhersla á alhliða kynfræðslu, í öllum árgöngum í skólum, innbyggt inn í 

skólaumhverfið og þvert á námssvið, getur það bætt kynferðislega, félagslega og 

tilfinningalega heilsu ungmenna ásamt því að bæta námsárangur þeirra (Goldfarb og 

Lieberman, 2020).  

Tækifæri til að læra um kynlíf, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og aðra líffræði eru sjaldgæf 

á fullorðinsárum. Því skiptir það sköpum hvað ungmenni læra í kynfræðslu í grunnskólum 

(Guzzo, Lang og Hayford, 2021)  

2.2 Kynfræðslukennsla  

Kynfræðsla eins og bindindis kynfræðsla, sem leggur eingöngu áherslu á að nemendur stundi 

ekki kynlíf fyrr en eftir giftingu hefur hlotið mikla gagnrýni (Lamb, 2010). Helsta ástæðan fyrir 

því er einfaldlega sú að það virkar ekki og með fræðslunni er eingöngu verið að halda 

nemendum frá nauðsynlegum upplýsingum er réttindi þeirra varðar (Lamb, 2010). 

Vísindamiðuð gagnrýni á bindindis kynfræðslu hefur verið mikið áberandi og skilað góðum 

árangri. Hún skilgreinir virkni kynfræðslu á lýðheilsu og metur hvort tiltekin námskrá skili 

árangursríkri niðurstöðu þegar kemur að því að seinka kynlífi ungmenna og koma í veg fyrir 

kynsjúkdóma og óæskilegar þunganir hjá unglingum (Lamb, 2010). Það hefur bindindis 

kynfræðsla ekki náð að sýna fram á. Margir femínistar hafa einnig mótmælt bindindis 

kynfræðslu í skólum og telja nauðsynlegt að kenna um réttindi til kynferðislegan unað (e. 

pleasure) og jafnrétti í tengslum við kynlíf (Lamb, 2010). Sú kynfræðsla sem sýnt hefur fram á 

einn besta árangurinn er þegar um blandaða kennslu er að ræða. Með því er átt við að 

kenndar eru blandaðar aðferðir sem fela til dæmis í sér notkun getnaðarvarna, kynsjúkdóma, 

getnað og fleira (UNESCO, 2018). 
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Helbekkmo, Tempero, Sollesnes og Langeland (2021) framkvæmdu rannsókn á fræðslu 

um kynheilbrigði. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 15 til 16 ára nemendur í Noregi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að nemendum fannst fræðslan skemmtileg en 

þeim fannst vanta meiri upplýsingar um kynlíf, með raunhæfu og viðeigandi námsefni og 

æfingum. Fræðsla sem fer eftir skilvirkri námskrá er mun líklegri til að hafa jákvæð áhrif á 

heilsu nemenda. Því er mikilvægt að skólar hafi skipulagða fræðslu með samfélagsþáttum 

bættum við, svo sem að dreifa smokkum til nemenda, að sjá til þess að heilbrigðisstarfsfólk 

fái þjálfun til að veita nemendum ungmennavæna þjónustu og virkja foreldra með í þátttöku 

í kynfræðslunni (UNESCO, 2018).  

Kirby (2007) komst að þeirri niðurstöðu að bindindis kynfræðsla skili ekki þeim árangri 

sem kynfræðsla eigi að gera, það er sem forvörn. Einnig taldi hann tvo þriðju af alhliða 

kynfræðslu skila jákvæðum árangri í að seinka því hvenær ungmenni byrji að stunda kynlíf, 

fækki bólfélögum þeirra, auki notkun getnaðarvarna, fækki þeim tilvikum sem ungmenni 

stundi kynlíf og minnki óvarið kynlíf. Brückner og Bearman (2005) rannsökuðu nemendur 

sem gerðu loforð um skírlífi (e. virginity pledge) þar til þau giftu sig. Niðurstöður 

rannsóknarinnar var að þeir nemendur sem gerðu loforð um skírlífi voru líklegri til að fresta 

því að stunda kynlíf en 18 mánuðum seinna reyndust þeir ólíklegri til að nota getnaðarvarnir 

í kynlífi. Þá kom í ljós að sex árum seinna eftir að rannsóknin var gerð, höfðu 88% þeirra 

stundað kynlíf áður en þau giftu sig.  
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3  Kennsluefni 

Kennsluefnið sem samið var er ætlað unglingastigi í grunnskóla og er aðgengilegt á vefsíðu. 

Vefsíðuna er hægt að nálgast hér: https://aslaugeh.wixsite.com/kynfraedsla  

Á upphafssíðu vefsíðunnar er stutt kynning á kennsluefninu. Eftir kynninguna eru fjögur 

hljóðbrot sem fylgja hverri kennslustund fyrir sig. Að lokum eru fjórar sérstakar síður fyrir 

hverja kennslustund. Kennslustundirnar eru eftirfarandi:  

Fyrsta kennslustundin er um samþykki. 

Önnur kennslustundin er um mörk. 

Þriðja kennslustundin er um kynferðisleg skilaboð. 

Fjórða kennslustundin er um hvert nemendur geta leitað sér hjálpar.  

Allar kennslustundirnar eru byggðar upp á sama hátt. Þær byrja á stuttum leik, síðan er 

hlustað á hljóðbrotið sem fylgir kennslustundinni og enda á umræðum með öllum bekknum. 

Talið er mikilvægt að kennari fylgist vel með nemendum. Kennari þarf að hafa í huga að þetta 

er viðkvæmt námsefni. Skapa þarf öruggt umhverfi fyrir nemendur og þarf kennari að fylgjast 

vel með og vera vakandi fyrir því hvernig nemendur bregðast við. Ef sjáanlegt er að nemanda 

líður illa í kennslustund verður kennari að athuga það betur. 

Markmið kennsluefnisins er að stuðla að betra kynheilbrigði, auka réttindavitund og 

betrumbæta samskipti nemenda. Eins og fram hefur komið er kynfræðsla stórt viðfangsefni 

og fellur margt undir það. Því er þetta verkefni einungis brot af þeirri kynfræðslu sem 

nemendur ættu að læra. 

Nokkuð mörg ungmenni hafa orðið fyrir kynferðislegu áreiti eða ofbeldi líkt og Ársæll 

Már Arnarsson, Kristín Heba Gísladóttir og Stefán Hrafn Jónsson (2016) komust að í rannsókn 

sinni. 3618 íslenskir nemendur í 10. bekk svöruðu spurningalista og af þeim höfðu 14,6% 

orðið fyrir kynferðislegu áreiti eða ofbeldi. Því telur höfundur viðfangsefni kennsluefnisins 

nauðsynlegt námsefni fyrir ungmenni.   

3.1 Kennslustund eitt  

Fyrsta kennslustundin fjallar um samþykki. Farið verður yfir hvað samþykki er, hvað er ekki 

samþykki, hvernig færðu samþykki og fleira. Við lok kennslustundar eiga nemendur að geta 

lýst með eigin orðum og gefið dæmi um hvað samþykki sé.  

Kennslustundin byrjar á leik þar sem kennari fær tvo nemendur upp til sín í einu. Hann 

lætur nemendur fá stutt handrit sem þeir lesa upp fyrir bekknum. Aðrir nemendur í bekknum 

fylgjast með og komast svo að samkomulagi hvort samþykki hafi verið gefið eða ekki.  
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Dæmi:  

 1: Mig langar svo að kyssa þig. Má ég það? 

 2: Æjj nei, ekki núna. 

 1: Æjj plís, mig langar það svo mikið. Ég er búin/n að vera hugsa um það í allan dag.  

 2: Nei ég er ekki til í það núna.  

 1: Ertu að djóka? Leyfðu mér það bara! 

 2: Æjj okei, bara smá.  

Er þetta samþykki? Svarið er einfaldlega nei. Að fá samþykki með suði er ekki samþykki.  

Eftir nokkur dæmi hlustar bekkurinn á hljóðbrot um samþykki. Þar er farið yfir hvers vegna 

samþykki er mikilvægt, hvernig hægt er að fá samþykki og hvernig vitað er hvort 

einstaklingur sé að veita þér samþykki eða ekki svo eitthvað sé nefnt. Við lok hljóðbrots spyr 

kennarinn hvað nemendum fannst um það. Því næst eru umræður sem kennarinn stýrir og 

getur hann nýtt sér umræðupunkta sem fylgja þættinum.  

Dæmi um umræðupunkta eru:  

• Hvað er samþykki?  

• Hvernig lýsir samþykki sér? 

• Til hvers þarf að fá samþykki? 

• Er í lagi að suða til að fá samþykki? 

• Hvað gerir maður ef maður fær svarið nei? 

• Hvernig veit maður að samþykki sé veitt? 

Mikilvægt er að kennarinn dragi saman í lok kennslustundar þau atriði sem fram komu til að 

virkja hugsun nemenda um viðfangsefni kennslustundarinnar.  

3.2 Kennslustund tvö 

Önnur kennslustundin er um mörk. Í henni verður rannsakaðir þættir eins og hvað eru mörk, 

til hvers eru þau og hvernig setur maður sér mörk. Við lok kennslustundar eiga nemendur að 

geta útskýrt hugtakið mörk.   

Kennslustundin byrjar á stuttum leik, Úlfurinn og lambið. Einn nemandi byrjar sem úlfur, 

annar byrjar sem lamb og restin af nemendum krjúpa á gólfinu og eru steinar. Úlfurinn á að 

reyna klukka lambið en lambið getur stokkið yfir stein, lagst á grúfu við hlið hans og þá 

breytist steinninn í lamb og lambið í stein. Úlfurinn á að segja "urr urr" á meðan hann reynir 

að ná lambinu og lambið segir "mee mee" (Halla Rún Tryggvadóttir, e.d.).  
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Að leik loknum hlusta nemendur á stutt hljóðbrot um mörk. Þegar hljóðbrotið er búið 

spyr kennari hvað nemendum fannst um það. Því næst eru umræður sem kennarinn stýrir og 

getur hann nýtt sér leikinn til að ræða mörk. Í leiknum má sá sem er úlfurinn snerta lambið til 

að klukka. Hvenær má ekki snerta? Síðan eru fleiri umræðupunktar sem kennari getur nýtt 

sér.  

Dæmi um umræðupunkta eru: 

• Hvað eru mörk? 

• Til hvers eru mörk? 

• Hvernig er hægt að setja sér mörk? 

• Hvað geta verið góð mörk að hafa? 

• Geta mörk verið slæm? 

Mikilvægt er síðan að kennarinn dragi saman í lok kennslustundar til að virkja hugsun 

nemenda um hvað þeir voru að læra.  

3.3 Kennslustund þrjú 

Þriðja kennslustundin er um kynferðisleg skilaboð. Það er þegar ungmenni senda 

kynferðislegar myndir eða myndbönd sín á milli. Við lok kennslustundar eiga nemendur að 

geta útskýrt afleiðingar kynferðislegra skilaboða.   

Kennslustundin byrjar á smá leik, Hver skipti um stellingu? Nemendur sitja allir í hring. 

Einn er valinn til að fara út úr stofunni í smá stund. Á meðan sá nemandi (A) er í burtu á einn 

nemandi (B) að breyta um stellingu. Þegar nemandi (A) kemur til baka, á hann að reyna finna 

út hver breytti um stellingu. Ef hann giskar rétt, á nemanda (B), þarf sá nemandi næst að fara 

út og giska (Selma Ramdani og Viktoría Sigurjónsdóttir, e.d.).  

Þegar leikurinn er búinn hlusta nemendur á hljóðbrot um kynferðisleg skilaboð. Að því 

loknu spyr kennarinn nemendur hvort þau hafi spurningar og byrjar umræður um 

kynferðisleg skilaboð með nemendum. Kennari getur nýtt umræðupunkta vefsíðunnar til 

viðmiðs. 

Dæmi um umræðupunkta eru: 

• Hvenær er í lagi að senda kynferðisleg skilaboð? 

• Hvernig myndu þið skilgreina kynferðisleg skilaboð? 

• Hvað getur maður gert ef maður fær óvelkomin kynferðisleg skilaboð? 

• Hvaða afleiðingar getur það haft að dreifa kynferðislegum myndum eða 

myndböndum af öðrum? 
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Mikilvægt er fyrir kennarann að draga saman í lok kennslustundar til að virkja hugsun 

nemenda um hvað þeir voru að læra.  

3.4 Kennslustund fjögur 

Fjórða kennslustundin er um hjálp. Þar verður fjallað um hvert geta nemendur leitað sér 

aðstoðar. Bæði ef þeim vantar hjálp við einhverju sem kom fyrir þau sjálf eða ef þau vita af 

einhverjum öðrum sem vantar hjálp. Við lok kennslustundar eiga nemendur að þekkja og vita 

hvert hægt sé að leita eftir aðstoð.   

Í þessari kennslustund er byrjað leik sem eflir traust, Að leiða blindan. Nemendum er 

skipt upp í pör þar sem bundið er fyrir augu annars þeirra og hinn er í hlutverki leiðbeinenda 

sem aðstoðar hann í gegnum þrautabraut. Nemendur mega ekki tala í leiknum en 

leiðbeinandinn hefur ákveðin merki. Þrjú merki eru eftirfarandi:  

1) að ýta lófa upp merkir að nú fari þeir til dæmis upp á stól,  

2) að lækka lófann þýðir að nú fari þeir til dæmis að skríða og  

3) að draga lófann að sér sem þýðir að fara áfram (Sigurveig Kristjánsdóttir, e.d.).  

Að leik loknum hlusta nemendur á hljóðbrot sem fylgir kennslustundinni. Mælt er með 

því að eftir hlustun skoði kennarinn nokkrar vefsíður með nemendum. Á vefsíðu 

kennsluefnisins eru dæmi um gagnlegar síður. Á þeim eru ýmsar upplýsingar um hvert er 

hægt að leita, skilgreiningar á ofbeldi og fleira. Að því loknu er gott að kennarinn spyrji 

nemendur hvort þau hafi einhverjar spurningar og leiði síðan nemendur í umræður um það 

sem kom fram í kennslustundinni. Þar getur kennari nýtt sér eftirfarandi umræðupunkta til 

viðmiðs.  

Dæmi um umræðupunkta eru: 

• Hvað þarf að vera að svo maður megi leita sér aðstoðar? 

• Eru fagaðilar einungis til að hjálpa ef maður verður fyrir ofbeldi? 

• Hvað er ofbeldi? 

• Hvernig getur maður vitað ef einhverjum öðrum vantar hjálp? 

Mikilvægt er að ræða þessa punkta vel með nemendum. Ekki er víst að nemendur viti svörin 

svo ef þau koma ekki fram þarf kennari að útskýra þau vel fyrir nemendum. Einnig þarf 

kennari að draga saman helstu atriði kennslustundarinnar í lokin og fá nemendur til að hugsa 

um það sem þau voru að læra.  
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4 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið getur kynfræðsla skipt miklu máli þegar kemur að kynheilbrigði 

unglinga, jafnt sem fullorðna. Mikilvægt er að nemendur fái kynfræðslu í upphafi 

skólagöngu, því það spornar gegn kynsjúkdómum og getnaði. Fyrri rannsóknir benda á að 

takmörkuð tækifæri eru til að læra um kynheilbrigði á fullorðinsárum og því skiptir máli hvað 

ungmenni læra í kynfræðslu á grunnskólagöngu sinni. Alhliða kynfræðsla kennir margt annað 

en einungis kynsjúkdóma og getnað. Kynfræðlsa á meðal annars að efla réttindavitund 

nemenda og færni þeirra í samskiptum við aðra. Höfundur hafði það að markmiði í 

uppsetningu kennsluefnisins sem hann setti upp. Þá er vert að taka það fram að þegar rætt 

er um alhliða kynfræðslu, þá er kennsluefnið einungis hluti af kynfræðslu nemenda. 

Með kennsluefninu vonast höfundur til að veita kennurum grunn að kynfræðslu sem 

snýr að samþykki, mörkum, kynferðislegum skilaboðum og upplýsingum um hvar nemendur 

geta leitað sér hjálpar. Með vefsíðunni vonast höfundur til að kennarar séu betur í stakk 

búnir og treysti sér betur til að taka þessi erfiðu samtöl með nemendum sínum. Höfundur 

telur það skipta miklu máli fyrir bæði nemendur og kennara.   
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Viðauki A: Skjámyndir af vefsíðu 

 

Mynd 1. Yfirlit 

 

Mynd 2. Þættir 
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Mynd 3. Samþykki 

 

Mynd 4. Mörk 
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Mynd 7. Hjálp framhald 


