
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEILD MENNTUNAR OG MARGBREYTILEIKA 

 

 

 

 

 

Kynlíf fyrir alla 

Kynfræðsluvefur fyrir fötluð ungmenni og ungmenni með 

þroskahömlun 

 

 

María Dögg Rafnsdóttir og Sunna Þórey Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs  

Júní 2022 

 

         



 

 

  

 



 

 

Kynlíf fyrir alla  

Kynfræðsluvefur fyrir fötluð ungmenni og ungmenni með 

þroskahömlun 

María Dögg Rafnsdóttir og Sunna Þórey Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í Þroskaþjálfafræði 

Leiðbeinandi: Ásta Jóhannsdóttir, lektor 

 

 

Deild menntunar og margbreytileika 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynlíf fyrir alla – kynfræðsluvefur fyrir fötluð ungmenni og ungmenni 

með þroskahömlun 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  

í þroskaþjálfafræði við Deild menntunar og margbreytileika  

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

 

© 2022 María Dögg Rafnsdóttir og Sunna Þórey Jónsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 



 

3 

 

Ágrip 

Margt bendir til að almenn kynfræðsla fyrir ungmenni á Íslandi sé af skornum skammti og 

óljóst hvar ramminn utanum fræðsluna liggur. Mikil áhersla er lögð á líffræðilegt kynheilbrigði 

og forvarnir og virðast aðrir þættir sem tilheyra kynfræðslu því falla í skuggann. Enn fremur 

býðst fötluðum ungmennum og ungmennum með þroskahömlun sáralítil eða jafnvel engin 

kynfræðsla í skólum. Samfélagið lítur á fatlað fólk sem eilíf börn og ekki sem kynverur sem 

hefur áhrif á aðgengi þeirra að viðeigandi kynfræðslu. Þetta lokaverkefni er tvíþætt og felur 

það annars vegar í sér vefsíðu og hins vegar fræðilega greinagerð. Vefsíðan inniheldur fróðleik 

á auðskildu máli um ýmislegt tengt kynlífi, kynverund og samskiptum og er sérstaklega hönnuð 

með fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun í huga. Vefsíðan getur þó gagnast 

öllum sem á einn eða annan hátt vilja auka þekkingu sína á kynfræðslu. Greinagerðinni er 

ætlað að varpa ljósi á stöðu fatlaðra ungmenna og ungmenna með þroskahömlun þegar kemur 

að kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Henni er einnig ætlað að gera grein fyrir 

fræðilegum undirstöðum vefsíðunnar og undirstrika mikilvægi þess að allir fá að njóta 

kynfræðslu. Kynfræðsla er mikilvæg og stuðlar að kynheilbrigði og jákvæðum kynlífsháttum og 

því er nauðsynlegt að útiloka ekki fatlað fólk frá umræðunni.  
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Formáli 

Verkefnið okkar er 10 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hugmyndin að efnisvalinu kviknaði í umræðutíma á fyrsta 

árinu í náminu hjá leiðbeinandanum okkar Ástu Jóhannsdóttur þar sem umræður sköpuðust 

um fatlað fólk og kynlíf. Okkur var þar ljóst að auka þyrfti sýnileika fatlaðs fólks í umræðunni 

um kynlíf. Einnig höfum við báðar reynslu af störfum með fötluðum ungmennum og 

ungmennum með þroskahömlun og á þeim tíma höfum við tekið eftir að þörf sé á aukinni 

fræðslu fyrir þennan hóp. Viðfangsefni þessa verkefnis hefur því legið í loftinu í dágóðan tíma 

enda er það okkur hjartans mál að allir fái að njóta kynfræðslu. Við vonumst eftir því að 

verkefnið muni stuðla að aukinni þekkingu þessa hóps á kynfræðslu og einnig auka 

vitundarvakningu í samfélaginu. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn okkar, Ásta 

Jóhannsdóttir, fyrir góða hvatningu, stuðning og áhuga á verkefninu okkar. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Vísindasiðareglur 

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

höfum gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun okkar á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. 

Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, 9. maí 2022 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Á Íslandi fer kynfræðsla fram í grunn- og framhaldsskólum landsins og svo virðist sem 

ofuráhersla sé lögð á líffræðilegt kynheilbrigði og getnaðarvarnir. Umræðan í samfélaginu 

síðustu ár hefur því leitt í ljós að kynfræðslu sé ábótavant og hafa ungmenni kallað eftir aukinni 

fræðslu (Helga Margrét Höskuldsdóttir, 2020; Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 2019). Þessi 

skortur bitnar einna helst á fötluðum ungmennum og ungmennum með þroskahömlun sem fá 

síður að njóta fræðslunnar. Viðhorf samfélagsins gerir gjarnan ráð fyrir því að fatlað fólk sé 

ekki kynverur með þarfir og langanir líkt og ófatlað fólk og því þurfi það síður á kynfræðslu að 

halda. Þetta viðhorf hefur skaðleg áhrif á kynheilbrigði og kynverund fatlaðs fólks og upplifir 

það frekar ofbeldi og valdbeitingu í kynferðislegum samböndum. Það er því nauðsynlegt að 

gera ráð fyrir fjölbreytileika samfélagsins og taka tillit til ólíkra þarfa einstaklinga þegar kemur 

að kynfræðslu. 

Út frá stöðu mála hvað varðar kynfræðslu til fatlaðra ungmenna og ungmenna með 

þroskahömlun vildum við leggja okkar að mörkum til þess að bæta aðgengi þessa hóps að 

kynfræðslu. Þess vegna ákváðum við að hanna aðgengilega og áhugaverða vefsíðu á auðskildu 

máli fyrir þessi ungmenni. Vefsíðan inniheldur fræðsluefni um ýmislegt tengt kynlífi, 

kynheilbrigði, kynverund og samskiptum. Markmiðið var að leggja áherslu á það sem lítið sem 

ekkert er rætt um í almennri kynfræðslu í skólum. Þrátt fyrir að markhópurinn fyrir vefsíðuna 

séu fyrst og fremst fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun þá er ekkert í vegi fyrir 

því að ófötluð ungmenni sem og foreldrar/forráðamenn og kennarar nýti sér vefsíðuna. 

Vefsíðan er yfirfarin af fjórum fötluðum ungmennum sem lögðu mat á vefsíðuna og lofar hún 

góðu. 

Þessi greinargerð er því fræðileg umfjöllun sem byggir á innihaldi vefsíðunnar. Hún 

undirstrikar mikilvægi þess að öll ungmenni, þá sérstaklega fötluð ungmenni og ungmenni 

með þroskahömlun, fái haldgóða og inngildandi (e. inclusive) kynfræðslu til að stuðla að góðu 

kynheilbrigði og jákvæðum og öruggum kynlífsháttum.  
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2 Réttur til kynfræðslu 

Lögum samkvæmt eiga börn og ungmenni rétt á kynfræðslu í skólum. Í sjöundu grein laganna 

um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir (nr. 25/1975) er tekið fram að 

fræðsluyfirvöld skulu sinna kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum landsins. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fjallar um þau sameiginlegu markmið og kröfur sem eiga 

að höfða til allra nemenda og starfsfólks skólans. Hún er einnig viðmiðun við samhæft 

námsmat í grunnskólum landsins, svo sem mati á skólum og störfum innan þeirra, vegvísir fyrir 

aðila sem fást við námsefnisgerð og kennaramenntun og undirstaða skólanámskrárgerðar og 

sjálfsmats skóla. Foreldrar og nemendur eiga að geta sótt allar helstu upplýsingar og viðmiðun 

um starfshætti og árangur skólastarfsins í aðalnámskrá. Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) 

snýr að markmiðum og fyrirkomulagi starfsemi framhaldsskóla og er þar meðal annars fjallað 

um almenna menntun og grunnþætti, mat á skólastarfi, skólanámskrá og breyttar áherslur og 

skipulag námskrárgerðar fyrir framhaldsskóla. Í báðum aðalnámskrám er tekið fram að áhersla 

sé á að nemendur fái fræðslu og séu meðvitaðir um eigið kynheilbrigði. Þá eiga 

skólastjórnendur að sjá til þess að fræðsla um kynheilbrigði fari fram með kennurum og 

skólahjúkrunarfræðingum, en þeim ber skylda að veita nemendum kynfræðslu. 

Umsjónaraðilar kynfræðslunnar skulu tryggja að árangursríkt samstarf ríki þeirra á milli og að 

það leiði gott af sér. Engu að síður virðist vera að kynfræðsla liggi á milli hluta þar sem hvergi 

er minnst á hana í aðalnámskrám né hvað skuli vera kennt í kynfræðslu, hverjir eigi að sinna 

slíkri fræðslu og hversu oft hún skuli fara fram (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011; Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Það liggur því fyrir að þrátt fyrir 

lagalegan rétt barna og ungmenna til kynfræðslu er því ekki nægilega vel framfylgt og ekki 

sjálfsagt að þau njóti góðs af henni. 

Í lögum um grunnskóla (2008) og lögum um framhaldsskóla (2008) er ekkert sérstakt 

ákvæði um kynfræðslu heldur er talað almennt um það efni sem flokkast undir kynfræðslu, 

svo sem að skólarnir eigi að stuðla að heilbrigðu líferni nemenda. Lögin bera því vott af 

óskýrleika hvað varðar heilbrigt líferni og óljóst er hversu mikil áhersla er lögð á kynheilbrigði 

í grunnskólum og framhaldsskólum. 

Það er meðal annars í verkahring grunnskóla í samstarfi við heimili að stuðla að algildum 

þroska nemenda og starfshættir grunnskólanna skulu meðal annars byggja á umburðarlyndi, 

kærleika, jafnrétti, umhyggju, ábyrgð og virðingu. Þá er einnig kveðið á um að aðalnámskrá 

eigi að byggja á uppeldishlutverki og meginstefnu kennslu skólans og að leggja eigi áherslu á 

siðgæðisvitund, sjálfsvitund og andlega og líkamlega vellíðan nemenda (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Samkvæmt lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir (nr. 25/1975) 
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skulu einstaklingar hafa aðgang að ráðgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir auk fræðslu um 

notkun getnaðarvarna og útvegun á þess kyns vörum. 

Í grunnskólum og framhaldsskólum á Íslandi er starfað eftir menntastefnunni um skóla án 

aðgreiningar og er það bundið í lög um grunnskóla (nr. 91/2008) og lög um framhaldsskóla (nr. 

92/2008). Með skóla án aðgreiningar er átt við að öll börn óháð hvers kyns sérþörfum fái að 

njóta sömu gæða í námi og fái stuðning við sitt hæfi til að sinna því (Stjórnarráðið, 2015). Í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er einnig minnst á rétt fatlaðra 

nemenda til að stunda nám án allrar mismununar og aðgreiningar. Fatlað fólk á rétt á jöfnum 

tækifærum og sömu gæðum í menntun til jafns við aðra. Auk þess á fatlað fólk samkvæmt 

samningnum rétt á að lifa við góða heilsu og fá upplýsingar sem það þarfnast til að lifa eðlilegu 

og heilbrigðu lífi til jafns við aðra (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 9. 

grein, 24. grein, 25. grein/2007). 

Með þessar upplýsingar í farteskinu má þannig segja að kynfræðsla sé réttur allra 

einstaklinga óháð fötlun. Þrátt fyrir það er óljóst hvort börn og ungmenni njóti slíkrar fræðslu 

til fulls. Vegna þessa þarf að leggja skýrari línur um hvernig kynfræðslu skal vera háttað ef virða 

á rétt ungmenna til að njóta hennar. Svo virðist sem kynfræðsla sé ekki álitin jafn mikilsverð 

líkt og aðrar námsgreinar og því ber að breyta. 
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3 Mikilvægi kynfræðslu 

Kynfræðsla er mikilvægt veganesti fyrir ungmenni inn í framtíðina. Með haldgóðri kynfræðslu 

ná börn og unglingar að takast betur á við sínar eigin tilfinningar og ákvarðanir sem stuðlar að 

kynheilbrigði þeirra (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Kynfræðsla er vítt hugtak sem felur 

meðal annars í sér fræðslu um æxlun og æxlunarfæri líkamans, frjósemisheilbrigði, 

getnaðarvarnir, kynferðislega virkni og kynverund. Kynfræðsla hefur mótandi áhrif á viðhorf 

og hugmyndir einstaklinga um kynlíf, kynferðislega sjálfsmynd, sambönd og nánd (Mandigo, 

2020). Mikilvægt er að kynfræðsla einskorðist ekki einungis út frá námsefni kynfræðslunnar. 

Huga þarf að því að hún sé fjölbreytt og skemmtileg og gefi nemendum möguleikann á að geta 

rætt og spurt um allt sem þeim dettur í hug sem viðkemur kynlífi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og 

Ársæll Arnarsson, 2018). 

Á síðustu árum hefur umræðan á Íslandi leitt í ljós að kynfræðslu sé verulega ábótavant 

og grunnskólanemendur hafa kallað eftir aukinni kynfræðslu (Helga Margrét Höskuldsdóttir, 

2020; Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 2019). Sýnt hefur verið fram á að börn og unglingar 

sem fá góða kynfræðslu snemma á skólagöngu sinni eigi auðveldara með að taka ábyrgð og 

ákvarðanir sem snertir þeirra eigin kynheilbrigði. Einnig virðist vera að þau hafi meiri stjórn á 

sínum eigin tilfinningum og hvernig eigi að takast á við þær og mynda heilbrigð sambönd. Góð 

kynfræðsla getur einnig dregið úr líkunum á því að þau verði fyrir misnotkun eða misnoti aðra 

(Dagbjört Ásbjarnardóttir o.fl., 2009). Það er því gríðarlega mikilvægt að bregðast við kalli 

ungmenna um bætta kynfræðslu í grunnskólum og að hún sé aðgengileg öllum sem þurfa á 

henni að halda. 
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4 Aðgengi að kynfræðslu 

Kynlíf er viðfangsefni sem flest ungmenni byrja að sýna áhuga á snemma á unglingsárunum. 

Ungmenni fá fræðslu um kynlíf úr ýmsum áttum, svo sem skólanum, foreldrum, vinum, 

veraldarvefnum og fjölmiðlum. Hvers kyns upplýsingum um kynlíf hefur fjölgað með tilkomu 

veraldarvefsins og má þar finna heilan aragrúa af misgáfulegum upplýsingum sem getur reynst 

ungmennum erfitt að grisja úr (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Þrátt fyrir þetta 

upplýsingaflæði má ekki vanmeta hlutverk skóla og foreldra til að sinna kynfræðslu. 

Kynfræðsla er kennd í öllum grunnskólum landsins og er það í höndum kennara og 

heilbrigðisstarfsfólks að halda utan um hana. Kynfræðslan er því mismunandi á milli skóla en 

þeir sem sinna henni hafa ákveðið frelsi varðandi hversu mikið þeir kjósa að kafa ofan í efnið. 

Í framhaldsskólum landsins er aðgengi að kynfræðslu mun minna en þeir skólar hafa meira 

rými til að bregða út frá aðalnámskrá og fara eftir eigin námskrám (stjórnarráðið, 2021). 

Kynfræðsla í framhaldsskólum fer stundum fram í lífsleikni en yfirleitt er einungis um að ræða 

heimsókn frá heilsugæslu og læknanemum (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Það má því deila 

um það hvort stakar heimsóknir heilbrigðisstarfsfólks nægi til þess að taka fyrir jafn 

yfirgripsmikið og mikilvægt efni eins og kynfræðslu og gera því nógu góð skil.  

Á vef Menntamálastofnunnar má nálgast námsefni sem ætlað er grunn- og 

framhaldsskólanemum. Þar er aðgengilegt kynfræðsluefni sem ætlað er til kennslu fyrir börn 

og ungmenni í grunnskólum en einnig fyrir ungmennin sjálf og foreldra þeirra. Um er að ræða 

fræðsluvef fyrir ungmenni um kynlíf, kynheilbrigði og kynþroskann, rafbækur fyrir ungmenni 

og foreldra og kennsluefni fyrir kennara sem ætlað er þeim til leiðbeiningar 

(Menntamálastofnun, e.d.). Þegar litið er yfir námsefnið sést að komið er inn á fjölbreytta 

þætti sem tengjast kynlífi og kynheilbrigði. Áherslan er þó greinilega á líffræðilegan þátt 

kynheilbrigðis og líkamlegan kynþroska auk getnaðarvarna og kynsjúkdóma. Fræðslan um 

samskipti og mörk, sjálfsfróun og nautn virðist þó vera til staðar en þó ekki í jafn miklu mæli 

og okkur höfundum þykir æskilegt. Það má einnig velta fyrir sér ástæðum þess að ungmenni 

kalli eftir aukinni kynfræðslu út frá áherslum námsefnisins en það gefur til kynna að áherslan 

virðist vera á röngum stöðum og svali ekki forvitni ungmenna hvað kynfræðslu varðar. 

Hlutverk foreldra í að miðla kynfræðslu til barna sinna er ekki síðra en formleg kynfræðsla 

í skólum. Kynfræðsla sem foreldrar veita er mikilvægur þáttur í því að stuðla að heilbrigðu 

viðhorfi barna og ungmenna til kynlífs. Heilbrigt viðhorf og gildi foreldra skiptir máli til að vega 

upp á móti misvísandi upplýsingum um kynlíf sem börn og ungmenni fá úr öllum áttum í 

samfélaginu.  
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Það er algengt að foreldrum finnist erfitt að hefja samræður um kynlíf við börnin sín og hefur 

það því áhrif á hversu miklar upplýsingar þau fá í tengslum við það (Dagbjört Ásbjörnsdóttir 

o.fl., 2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að samskipti foreldra við börnin sín hafi jákvæð áhrif á kynheilbrigði 

og viðhorf þeirra gagnvart kynlífi. Þau ungmenni sem eiga í góðum samskiptum við foreldra 

sína eru mun líklegri til að byrja að stunda kynlíf seinna en þau sem eiga erfitt með samskipti 

við foreldra sína. Þá er oft talið að kynlíf ungmenna sé áhættusamt, meðal annars þegar kemur 

að kynsjúkdómum og ótímabærum þungunum. Þó hefur verið sýnt fram á það að stunda kynlíf 

geti styrkt félagslega stöðu einstaklinga og verið valdeflandi þar sem að í kynlífi skapast oft 

náin tengsl og traust milli einstaklinga (Rogers, 2016; Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Ársæll 

Arnarsson, 2018). 

Það er því ljóst að foreldrar og skólar bera mikla ábyrgð þegar kemur að kynfræðslu til 

barna og ungmenna og mikilvægt er að samstarfs þarna á milli sé gott. Uppbyggjandi og opin 

umræða foreldra og skóla um kynlíf þarf að eiga sér stað þar sem börn og ungmenni upplifa 

sig örugg ætti að vera í fyrirrúmi þegar kemur að kynfræðslu. Það má þó spyrja sig hvort 

fatlaðir nemendur hafi sama aðgengi að kynfræðslu og ófatlaðir nemendur og hvort þeir fái 

hana yfir höfuð. 

 

4.1 Aðgengi fatlaðs fólks að kynfræðslu 

Fatlað fólk fær yfir höfuð minni kynfræðslu en ófatlað fólk og umræðan um ánægjulegt kynlíf 

og fatlað fólk hefur að mestu leyti verið hunsað (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020). Í 

rannsókn Sveinu Hjördísar (2020) kom í ljós að dæmi eru um að fötluð ungmenni séu útilokuð 

frá kynfræðslu sem veitt er í grunnskólum landsins. Þá leiddi hún einnig í ljós að þeir aðilar 

sem sinna kynfræðslu í grunnskólum hafa aldrei fengið beiðni um að veita fötluðum 

ungmennum þá fræðslu og svo virðist vera að skólahjúkrunarfræðingur hvers skóla meti hvort 

þörf sé fyrir kynfræðslu fyrir fatlaða nemendur. Því er ekki tekið tillit til fjölbreytileika nemenda 

og kennslan er ekki í samræmi við það. Hér eru því skýr merki um fordóma og skaðleg viðhorf 

sem samfélagið hefur gagnvart kynlífi fatlaðs fólks. 

Helstu ástæðurnar fyrir því að fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun hafa 

minna aðgengi að kynfræðslu eru þær að samfélagið lítur oft á fatlað fólks sem kynlausar verur 

og eilíf börn og að það hafi engan áhuga né þroska til að fræðast um eða stunda kynlíf. Þá er 

fatlað fólk einnig talið hafa engan hemil á kynhvöt sinni sem leiði til þess að áhugi þeirra á 

kynlífi geti verið óeðlilega mikill (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020; Jóna Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2009). Oft er gengið út frá því að með því að koma í veg fyrir kynfræðslu fyrir fatlað 
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fólk komi það í leiðinni í veg fyrir að þau verði fyrir kynferðislegri misnotkun eða að þau beitir 

síður slíkri misnotkun sjálf (Kristín Björnsdóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2020). Það er því 

mikilvægt að sporna gegn þessari mýtu þar sem hún hefur slæm áhrif á aðgengi fatlaðs fólks 

að kynfræðslu og veldur miklum skaða á þeirra kynheilbrigði. 

Sýnt hefur verið fram á að fötluð börn hafa minni þekkingu en ófötluð börn á 

kynferðislegum málum svo sem kynþroska og öruggum kynlífsháttum. Því er mikilvægt að þeir 

sem sinna kynfræðslu til ungmenna hugsi út fyrir kassann og fagni fjölbreytileikanum þar sem 

góð fræðsla um kynlíf og sambönd getur haft jákvæð áhrif á bæði fatlað fólk og samfélagið í 

heild sinni. Einstaklingar hafa allir ólíkar þarfir, langanir og óskir og þar er kynlíf engin 

undantekning. Það er mikilvægt að samfélagið sé vakandi fyrir þeirri staðreynd að fatlað fólk 

býr við minna aðgengi að kynfræðslu en ófatlað fólk og þar með er verið að brjóta á 

mannréttindum þeirra. Ef umræðan er ekki fjölbreytt og nær ekki til allra óháð stöðu þeirra í 

samfélaginu eru margir sem munu finnast þeir út undan, þar með talið fatlað fólk (Daly o.fl., 

2019). 

Kynfræðsla þarf því að vera hugsuð út frá samfélaginu í heild og öllum þeim hópum sem 

því tilheyrir. Mismunandi hópar þurfa ólíka nálgun og hafa ólíkar þarfir sem taka þarf tillit til 

hverju sinni. Það má því segja að kynfræðsla þurfi að vera skipulögð út frá hugmyndafræði 

algildrar hönnunar svo allir geti notið góðs af henni. 
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5 Algild hönnun 

Algild hönnun er hugtak sem byggist á gildum um jafnan rétt og að allir eigi jafnan möguleika 

á að taka þátt í samfélaginu. Hver og einn einstaklingur er með fjölbreytta eiginleika, hæfni og 

takmarkanir og mikilvægt er að koma til móts við margbreytileika samfélagsins. Fötlun telst 

meðal annars til þessara fjölbreyttu eiginleika (Snæfríður Þóra Egilson og Sigrún Kristín 

Jónasdóttir, 2021). Hugtakið algild hönnun kemur fram í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2. grein/2007). Þar er hugtakið notað í pólitísku samhengi og byggist á 

gildum um jafnræði og jöfnum möguleika sem þátttakendur í samfélaginu. Fyrst um sinn 

einkenndist hugtakið algild hönnun aðeins af efnislegu umhverfi, til dæmis skipulagi, 

arkitektúr og hönnun. Sú sýn hefur síðan þá tekið breytingum og er nú einnig horft á félagslegt 

umhverfi, viðhorf og stefnumótun sem hefur áhrif á hina ýmsu þjónustu, verklag og starfsemi. 

Það er mikilvægt að horft sé til félagslegs umhverfis og gerð sé grein fyrir þeim hindrunum 

sem þar leynast gjarnan svo hægt sé að gera ráðstafanir þegar þess þarf. Margar af þeim 

hindrunum sem fatlað fólk upplifir tengjast umhverfinu, upplýsingum og þjónustu. Til að 

mynda beinist athyglin oftar en ekki að skerðingu fatlaðs fólks og hjálpartækjum þeirra frekar 

en þeim sjálfum (Snæfríður Þóra Egilson og Sigrún Kristín Jónasdóttir, 2021). Þegar athyglinni 

er beint á ranga staði eins og skerðingar fatlaðs fólks getur það haft áhrif á hversu aðgengilegt 

það er fyrir þann hóp að nálgast ýmsa hluti, þar með talið kynfræðslu.   

Hér á landi leggja stjórnvöld áherslu á algilda hönnun í samfélaginu og er nú verið að vinna 

að lögfestingu á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (þingskjal nr. 

960/2020-2021). Í 9. grein samningsins sem fjallar um aðgengi er sagt: 

  Til að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt á öllum sviðum   

  lífsins skulu aðildarríkin gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fötluðu fólki aðgengi,   

  til jafns við aðra, að efnislegu umhverfi sínu, samgöngum, upplýsingum og  

  samskiptum, þ.m.t. samskiptatækni og -kerfi og að annarri aðstöðu og þjónustu sem  

  opin er eða veitt almenningi hvort sem er í þéttbýli eða dreifbýli. (samningur  

  Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 9. grein/2007) 

Hér er því ljóst að fötluðu fólki þarf að tryggja aðgengi að upplýsingum, þar með talið 

kynfræðslu og öllu sem því tilheyrir. 

Árið 1997 voru settar fram sjö meginreglur sem fara þarf eftir til þess að framfylgja reglum 

um algilda hönnun. Reglurnar voru þróaðar af hópi arkitekta, vöruhönnuða, verkfræðinga og 

umhverfishönnuða við háskólann North Carolina State University. Tilgangur reglanna er að 

leiðbeina við hönnun sem byggist á gildum um jafnan rétt, svo sem í umhverfinu okkar, vörum 

og þjónustu (National Disability Authority, 2020). Meginreglurnar sjö eru eftirfarandi; 
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1. Réttlát/sanngjörn: hönnunin er gagnleg og markaðshæf öllum óháð getu einstaklinga. 

2. Sveigjanleiki: hönnunin kemur til móts við margs konar óskir og getu einstaklinga. 

3. Einföld og byggð á beinum skilningi: hönnunin er auðskilin, óháð reynslu og þekkingu 

einstaklings, tungumálakunnáttu eða styrkleika hans hverju sinni. 

4. Sýnilegar og auðlesnar upplýsingar: hönnunin miðlar nauðsynlegum upplýsingum á 

áhrifaríkan hátt til notandans, óháð umhverfisaðstæðum eða skynhæfileikum 

einstaklings.  

5. Umburðarlyndi fyrir mistökum: hönnunin lágmarkar hættur og skaðlegar afleiðingar af 

óviljandi og tilviljunarkenndum aðgerðum. 

6. Lítil líkamleg áreynsla: hönnunin er þægileg á skilvirkan hátt og krefst lágmarks 

áreynslu. 

7. Stærð og pláss fyrir nálgun og notkun: Stærð hönnunarinnar er viðeigandi og plássið 

eftir því. Plássið þarf að vera hugsað út frá því að hægt sé að nálgast, ná til og 

meðhöndla óháð líkamsstærð, líkamsstöðu eða hreyfigetu einstaklings. (National 

Disability Authority, 2020) 

 

Algild hönnun er því öllum mikilvæg þegar á að hanna samfélag fyrir alla, þá sérstaklega þegar 

kemur að jaðarsettum hópum líkt og fatlað fólk. Þannig er hægt að færa rök fyrir því að hanna 

eigi kynfræðsluefni út frá hugmyndafræði algildrar hönnunar til að tryggja öllum í samfélaginu 

óháð hvers kyns skerðingu jafnt aðgengi að kynfræðslu. Hugarfar samfélagsins þarf að breytast 

til að fatlað fólk verði ekki fyrir mismunun þegar kemur að slíkri fræðslu. Vert er að taka fram 

að jaðarsettir hópar í samfélaginu eru ekki þeir einu sem græða á samfélagi byggðu á algildri 

hönnun heldur samfélagið í heild sinni þar sem tekið er mið af fjölbreyttum þörfum 

einstaklinga. Því er mikilvægt að tryggja gott aðgengi að kynfræðslu.   
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6 Vefsíðan – Kynlíf fyrir alla 

Vefsíðan Kynlíf fyrir alla er hönnuð með það í huga að vera aðgengileg fyrst og fremst fyrir 

fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun um ýmislegt sem viðkemur kynlífi. Við 

tókum eftir mikilli vöntun á fræðslu tengt kynlífi og kynheilbrigði fyrir þennan hóp og vildum 

við því hanna vefsíðu með kynfræðsluefni og leggja okkar af mörkum til að bæta úr þessum 

skorti. Markmið okkar var að gera vefsíðu á auðlesnu máli sem væri auðveld og þægileg í 

notkun með það í huga að ungmenni hefðu tækifæri til þess að læra um kynlíf á áhugaverðan 

og skemmtilegan máta. Vefsíðan er hönnuð með hugmyndafræði algildrar hönnunar að 

leiðarljósi. Hún er björt í útliti, letrið er skýrt og notendur síðunnar hafa möguleika á hlusta á 

textann. Við tökum það fram á vefsíðunni að hún sé hönnuð af okkur tveimur, nemendum sem 

eru að klára grunnnám í þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og að hún 

sé partur af lokaverkefni okkar til BA - prófs. Það ætti því að vera öllum ljóst sem heimsækja 

vefsíðuna hver sé á bak við hana og innihaldi hennar. 

Innihaldi síðunnar skiptum við niður í átta flokka og eru þeir eftirfarandi: 

·    Hvað er kynlíf? 

·    Sjálfsfróun 

·    Samskipti, mörk og samþykki 

·    Kynlífstæki 

·    Nautn 

·    Kynverund 

·    Mismunandi líkamar 

·    Getnaðarvarnir 

Valið á flokkum vefsíðunnar byggjum við fyrst og fremst á því sem að okkar mati mætti fá 

meira vægi í kynfræðslu í skólum að undanskildum flokknum um getnaðarvarnir sem er sá 

þáttur almennrar kynfræðslu sem fær gjarnan mikla athygli. Ástæðan fyrir því að við vildum 

hafa umfjöllun um getnaðarvarnir er einfaldlega vegna þess að þær gegna gríðarlega 

mikilvægu hlutverki í kynlífi sem vörn gegn ótímabærum þungunum og gegn kynsjúkdómum. 

Því er mikilvægt að ungmennin sem nýta sér vefsíðuna hafi greiðan aðgang að slíkum 

upplýsingum og geti þar af leiðandi tekið meðvitaðar ákvarðanir þegar kemur að kynlífi með 

öðrum. 

Þó að markhópurinn okkar sé fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun er 

fræðslan þess eðlis að hún ætti að nýtast öllum ungmennum vel.  
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Foreldrar/forráðamenn, aðstoðarfólk og kennarar geta einnig nýtt sér fræðslu vefsíðunnar og 

leitað í hana þegar upp vakna spurningar og vangaveltur hjá börnum og ungmennum. Sem 

dæmi gætu foreldrar/forráðamenn notfært sér síðuna á þann hátt að vafra á vefsíðunni með 

börnum sínum og ungmennum og verið þeim til halds og traust ef þess er óskað. Kennarar 

gætu þá nýtt sér vefsíðuna í kynfræðslu í kennslustundum og leyft nemendum að vafra um 

vefsíðuna sjálfir til að fræðast og enda tímann á spurningaleik þar sem kennarinn spyr 

spurninga úr fræðsluefni vefsíðunnar og nemendur eiga að svara. Mikilvægt er að kennarinn 

sé búinn að kynna sér efnið og geti svarað spurningum nemenda ef einhverjar vakna upp hjá 

þeim. Þetta eru aðeins dæmi um hugmyndir af því hvernig væri hægt að nýta vefsíðuna heima 

fyrir eða í kennslustund.  

Hér á eftir verður fjallað um nokkra flokka sem tengjast vefsíðunni Kynlíf fyrir alla. 

 

6.1 Kynverund 

Kynverund er afar stór hluti af persónuleika allra einstaklinga. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

skilgreinir kynverund sem sameiginlegir mannlegir þættir sem við kemur meðal annars kyni, 

kyngervi, kynhlutverki, kynhegðun, kynhneigð, nánd og barneignum (World Health 

Organization, 2000). Í bókinni Kjaftað um kynlíf eftir kynfræðinginn Sigríði Dögg kemur fram 

að kynferði, kyngervi, kynvitund, kynleiðrétting, kynjaímynd (transfólk og sískynja) og 

kynhneigð (gagnkynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhneigð, pankynhneigð og ókynhneigð) auk 

tilfinninga hvers og eins flokkast allt undir hugtakið kynverund. ,,Kynverund er samnefnari þess 

að vera kynvera og birtist í því hver við erum, hvernig okkur líður, hvað við hugsum og gerum.” 

(Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014, bls. 19). Kynverund einstaklinga sést í fari þeirra með 

viðhorfum, löngunum, hegðun, hlutverkum, gildum og samböndum við aðra einstaklinga. Það 

er þó ekki víst að allir upplifi eða sýni þessa þætti sem hér voru nefndir. Alls kyns þættir geta 

haft áhrif á mótun kynverundar einstaklinga, svo sem líffræðilegir, félagslegir og 

menningarbundnir þættir (World Health Organization, 2000). Þannig má því segja að upplifun 

einstaklinga á því að vera kynvera er mismunandi eftir hverjum og einum. Fjölbreytileiki fólks 

er mikill og kynverund þeirra því margvísleg, óháð því hver einstaklingurinn er. 

Kynverund getur verið skilgreind bæði í víðum og þröngum skilningi. Í víðu samhengi 

mætti skilgreina kynverund sem tjáningu á hegðun hvað varðar kyneinkenni þeirra og virkni 

sem viðkemur einkalífi og friðhelgi einstaklinga. Í þröngum skilningi nær kynverund til 

sérstakra þarfa einstaklinga með því að tjá sig og miðla þörfum sínum til þeirra sem málið 

varðar. Að upplifa það að vera í nánu sambandi er flest öllum einstaklingum mikilvægt og hefur 

mikil áhrif á þróun jákvæðrar kynvitundar og tilfinningalega líðan. Þrátt fyrir þessar staðreyndir 
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er þetta viðfangsefni ennþá tabú þegar kemur að kynverund fatlaðs fólks og lítil fræðsla er í 

boði. Það getur meðal annars útskýrt af hverju kynfræðsla fyrir fatlað fólk hefur í gegnum 

tíðina verið af skornum skammti og að foreldrar fatlaðra barna upplifi sig oft á tíðum vera illa 

upplýstir þegar kemur að því að ræða við börn sín um kynverund og eiga í erfiðleikum við að 

sjá þau sem kynverur (Tamas o.fl., 2019). Hér undirstrikast því mikilvægi þess að allir fái góða 

kynfræðslu þar sem kynverund okkar er stór hluti af því hver við erum sem manneskjur. Að 

vera meðvitaður um eigin kynverund ætti því að skapa ákveðið öryggi og sjálfsþekkingu hjá 

einstaklingum. 

Fatlað fólk finnur fyrir takmörkunum hvað varðar kynverund sína þar sem hindranir 

fyrirfinnast í samfélaginu, stofnunum og í lögum. Það er enn erfiðara að kljást við þessar 

hindranir þegar að fötluð ungmenni hafa ekki náð lögræðisaldri. Samfélagið sér þau sem 

kynlausar verur og þeim er því oft á tíðum hindraður aðgangur að fræðslu með jafnöldrum 

sínum sem býr það undir náin sambönd og kynlíf sem ungar og sjálfstæðar manneskjur. Þessi 

hugsunarháttur samfélagsins um fatlað fólk og kynlíf getur valdið kvíða hjá ungu fötluðu fólki 

(Daly o.fl., 2019). Þessar hindranir og viðhorf samfélagsins gerir það að verkum að fatlað fólk 

á oft erfitt með að sjá sig sem viðurkenndar kynverur ásamt því að yfirstíga hindranir hvað 

varðar kynferðislega tjáningu (Bahner, 2012). Það er nauðsynlegt að útiloka ekki fatlað fólk frá 

umræðunni um kynlíf og kynverund þar sem slíkt getur leitt til óöryggis og þekkingarleysis 

þegar kemur að kynlífi og kynheilbrigði. 

6.2 Kynheilbrigði 

Kynheilbrigði snýr að heilbrigði einstaklinga þegar kemur að kynlífi. Áhrifaþættir kynheilbrigðis 

eru margvíslegir og mikilvægt er að bera virðingu fyrir þeim öllum. Einkalíf, frelsi, sjálfsstjórn, 

öryggi og jafnrétti eru þættir sem flokkast undir kynheilbrigði einstaklinga. Það skiptir máli að 

kynlíf allra óháð fötlun sé einkamál þeirra og þeir stjórni því sjálfir hvort þeir tjái sig eða upplýsa 

einhvern um sitt kynlíf. Einstaklingur er frjáls þegar að hann fær að haga sér eins og hann vill 

sem kynvera og ráða sínu kynlífi sjálfur svo lengi sem það brýtur ekki á rétti neins annars. Þetta 

frelsi er mannréttindi hvers og eins og þarf því að gæta þess að það sé ekki tekið frá 

einstaklingum. Að geta tekið sínar eigin ákvarðanir telst einnig til frelsis, svo sem 

ákvarðanataka varðandi hjúskap og barneignir. Þá flokkast ákvarðanir um eigin líkama og 

kynferðislegar athafnir undir sjálfstjórn og öryggi í kynlífi sem og að veita samþykki í kynlífi þar 

sem öryggi einstaklinga er ekki ógnað. Hvað varðar jafnrétti þarf að ganga úr skugga um að 

einstaklingum sé ekki mismunað vegna kyns, kynhneigðar, kynvitundar, fötlunar, þjóðernis 

eða þjóðfélagsstöðu (Réttindagátt, e.d.). 
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Foreldrar spila stórt hlutverk í lífi barna sinna og talið er að þeir hafi hvað mestu áhrif á 

kynheilbrigði barna sinna (Embætti landlæknis, 2014). Niðurstöður rannsókna benda til þess 

að tengsl á milli foreldra og barna og góð samskipti þeirra á milli hafi áhrif á kynhegðun þeirra 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Ársæll Arnarsson, 2018). Þegar líður á fara vinir, skólinn og fjölmiðlar 

að hafa aukin áhrif á kynheilbrigði barna og ungmenna. Mikilvægt er að fjalla um kynheilbrigði 

á jákvæðan hátt með ákveðinni stefnu, umræðu og umgengni til þess að tryggja gott 

kynheilbrigði. Það má til að mynda gera með því að tala um hvað sé eðlilegt eða óeðlilegt, gott 

eða vont, rétt eða rangt og svo framvegis. Það er þó ekki samfélagsins að ákveða fyrir 

einstaklinga hvað sé eðlilegt og hvað sé óeðlilegt. Hins vegar er hægt að tala um það hvort að 

eitthvað sé algengt. Það eru engar algildar reglur um kynlíf fyrir utan þær að samþykki allra 

aðila þarf að vera til staðar (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). Til þess að þetta gangi upp og 

skili árangri þarf samfélagið að vinna saman. Ef ekki tekst til getur orðið hætta á að ungmenni 

fái neikvæða fræðslu á samfélagsmiðlum, í klámi eða hjá vinahópnum þar sem 

ranghugmyndirnar ráða gjarnan ríkjum. Það getur leitt til kynsjúkdóma, ótímabærra þungana, 

eftirsjár og ofbeldis í kynlífi (Embætti landlæknis, 2014). Gott samstarf heimila og skóla er því 

gríðarlega mikilvægt hvað varðar kynfræðslu og almennt kynheilbrigði. Börn og ungmenni 

verða að geta treyst á að fá haldgóðar upplýsingar til að tryggja sitt eigið kynheilbrigði og 

öryggi sitt og annarra þegar kemur að því að stunda kynlíf. 

6.3 Allskonar kynlíf 

Kynlíf er stórt og viðamikið hugtak og undir það fellur ýmislegt sem viðkemur kynlífi. ,,Kynlíf 

felur í sér þekkingu, viðhorf, gildismat og hegðun. Það nær til starfsemi kynfæra (svo sem 

kynsvörun), sjálfsvitundar (e. identity), kynhneigðar, kynhlutverka, hugsana, tilfinninga og 

sambanda. Siðferðislegir, trúarlegir og menningarlegir þættir hafa áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn tjáir sig sem kynvera.“ (Sóley S. Bender o.fl., 2011, bls. 17). Sumir tala þó um 

að ómögulegt sé að setja þessa skilgreiningu fram um kynlíf þar sem margbreytileikinn sé svo 

mikill að ekki sé hægt að ná yfir alla þætti þess. Skilgreiningin á kynlífi nær til margra þátta 

bæði sálfélagslega og líffræðilega. Þessir þættir styrkja og koma að vellíðan einstaklinga (Sóley 

S. Bender, 2006). 

Kynlíf á að vera gott og eitthvað sem allir aðilar eru tilbúnir í. Kynlíf getur í einhverjum 

tilfellum verið vandræðaleg upplifun og því er mikilvægt að stunda kynlíf með einhverjum sem 

maður treystir og líður vel með. Opin samskipti þurfa að eiga sér stað á milli einstaklinga sem 

ætla að stunda kynlíf saman og verða þeir að geta tjáð sig við hvort annað um það sem liggur 

þeim á hjarta þar sem tilfinningar spila stóran þátt í kynlífi (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). 

,,Kynlíf getur verið góð leið til að tjá væntumþykju og njóta þess að vera með þeim sem maður 

er hrifin af.” (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014, bls. 217). Það þarf þó ávallt að hafa í huga og 



 

19 

 

koma því á framfæri að það eru ekki allir sem vilja stunda kynlíf og það er alveg jafn eðlilegt 

og að vilja stunda kynlíf (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). Þar sem tilfinningar okkar spila 

stóran þátt í kynlífi skiptir máli að styrkja og efla sjálfsmynd einstaklinga áður en byrjað er að 

stunda kynlíf með annarri manneskju. 

Sjálfsmynd okkar er í mótun allt okkar líf samhliða þroska. Við metum okkur frá degi til 

dags allt frá því að við erum börn. Samtímis metum við hver við erum og hvað okkur langar að 

verða. Með því helst sjálfsmynd okkar og hegðun í hendur. Börn hafa fábrotna getu til þess að 

sjá heiminn öðruvísi en út frá sjálfum sér og skilja kaldhæðni illa. Börn hlusta frekar á jafnaldra 

sína heldur en fullorðna og heimur þeirra mótast því fyrst og fremst út frá þeirra stöðu, reglum 

og gildum. Þó að börn virðist frekar hlusta á jafnaldra sína eru fullorðnir í lífi þeirra, foreldrar 

og eldri systkini sem dæmi, oftast þeirra fyrirmyndir. Það er því mikilvægt að fullorðnir í lífi 

barna fylgist vel með börnunum og taki þátt í þeirra samskiptum, tali vel um allt og alla og 

mikilvægi fjölbreytileikans og miðli til þeirra að sjálfsmynd sé meira en bara útlit. Andleg og 

líkamleg heilsa fléttast inn í og stuðlar að jákvæðri sjálfsmynd. Það eiga allir einstaklingar rétt 

á því að vera eins og þeir vilja og líður best með (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). 

Öll höfum við mismunandi skoðanir og þar er kynlíf engin undantekning. Það er eðlilegt 

að einstaklingar hafi ólíkar skoðanir um kynlíf. Hver og einn þarf að finna sjálfur út hvað honum 

finnst gott og ánægjulegt í kynlífi og þar kemur sjálfsfróun sterk inn. Að stunda sjálfsfróun áður 

en einstaklingur stundar kynlíf með öðru fólki er afar mikilvægur þáttur til þess að læra inn á 

sinn eigin líkama. Með því að stunda sjálfsfróun læra einstaklingar á líkama sinn og er það 

mikilvægt fyrsta skref í kynlífsreynslu einstaklinga. Sjálfsfróun er kynhegðun sem er eðlileg og 

besti undirbúningurinn fyrir aðra kynhegðun seinna meir (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). 

Það er því gagnlegt að fræðast um og ræða sjálfsfróun þar sem að umræðan um hana er 

gjarnan lituð af kynjamismunun. 

Sjálfsfróun hefst yfirleitt á aldrinum 12 til 14 ára út frá kynferðislegri örvun. Strákar virðast 

eiga auðveldara með að tala um sjálfsfróun sína og virðast stunda hana oftar en stelpur. 

Stelpur eru feimnari bæði við að ræða um sjálfsfróun og stunda hana og lýsa yfir vankunnáttu. 

Það eru ýmsir þættir sem geta ýtt undir þetta, meðal annars skömmin sem stelpur finna 

gjarnan fyrir þegar þær stunda sjálfsfróun sem má tengja við það að þeim var bannað að snerta 

kynfæri sín sem lítil börn. Þær telja einnig oft á tíðum að ef þær stundi sjálfsfróun muni 

bólfélaginn sjá ummerki um það (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). Eins og gefur til kynna 

skiptir máli að ræða sjálfsfróun við ungmenni til þess að koma í veg fyrir mýtur eins og þessar. 
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Að vera í nánu sambandi með einstakling er eitthvað sem að flest allir vilja upplifa. Það hefur 

áhrif á jákvæða þróun á kynvitund og tilfinningalega vellíðan einstaklinga. Það virðist þó enn 

þann dag í dag vera tabú að ræða þessi málefni og þá sérstaklega þegar kemur að fötluðu fólki. 

Að uppgötva og uppfylla kynlífsþarfir sínar getur oft verið þrautinni þyngri fyrir fatlað fólk þrátt 

fyrir að þarfir þeirra og langanir séu alveg jafn sterkar og hjá ófötluðu fólki. Þar spilar inn í 

fáfræði aðstoðarfólks, skortur á tækifærum til að kanna kynhneigð sína og ófullnægjandi 

kynfræðsla. Oft er einnig litið á fatlað fólk sem eilíf börn og samfélagið er hrætt við að það 

verði fyrir eða beiti kynferðislegu ofbeldi ef opnað er á þessa umræðu (Tamas o.fl., 2019). 

Opin umræða um allt sem viðkemur kynlífi gagnast því öllum á einn eða annan hátt. 

Einstaklingar eiga að geta fengið rými til þess að tjá sig um þeirra óskir, þarfir og langanir við 

þá sem þeir kjósa að stunda kynlíf með. Frjálsleg umræðan um kynlíf ætti að leiða til þess að 

einstaklingar upplifi sig öruggari í kynlífi sem skilar sér í aukinni nautn og vellíðan. 

6.4 Nautn  

Kynferðisleg nautn hefur verið skilgreind sem fjölbreytt líkamleg og sálræn ánægja af 

kynferðislegri reynslu. Lykilþættir kynferðislegrar nautnar eru sjálfsákvörðunarréttur, 

samþykki, öryggi, friðhelgi, sjálfstraust og hæfnin til að ræða og semja um kynferðislegar 

athafnir (The Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing, 2016). 

Þegar kemur að kynheilbrigði hefur lítið farið fyrir umræðunni um kynferðislega nautn. Þá 

er sjónum aðallega beint að því sem telst neikvætt, svo sem kynferðisofbeldi, kynsjúkdómar 

og ótímabærar þunganir (Ford o.fl., 2019). Í gegnum aldirnar hefur kynferðisleg nautn verið 

álitin sem synd, sjúkleiki, óeðlileg og óviðunandi og einfaldlega ekki nógu góð (Tepper, 2000). 

Kynferðisleg nautn er hins vegar meginástæða þess að fólk tekur þátt í kynferðislegum 

athöfnum og gegnir hún ýmsum mikilvægum hlutverkum þegar kemur að kynþroska og 

kynheilbrigði ungmenna (Fortenberry, 2013). Í nýlegri rannsókn á kynferðislega reyndum 

ungmennum og hugleiðingum þeirra á kynferðislegri nautn kom í ljós að ungmennum reyndist 

erfitt að upplifa nautn í kynferðislegum samböndum. Þá var meirihluti þátttakenda sammála 

um að finnast strákar líklegri til þess að finna fyrir kynferðislegri nautn heldur en stúlkur af 

líffræðilegum ástæðum og betri skilningi á eigin líkama en einnig vegna stjórnunar á 

kynhegðun þeirra sem þeir sofa hjá. Sjálfsfróun spilar einnig stórt hlutverk í því að læra á 

líkama sinn og komast að því hvað hverjum og einu finnst gott, en rannsóknin leiddi í ljós að 

sumar unglingsstúlkur upplifðu óþægindi við sjálfsfróun eða erfiðleika sökum þess hversu lítið 

þær þekktu líffræði og virkni eigin kynfæra. Auk þess virtust mismunandi kynjaviðmið hafa 

áhrif á hversu vel þátttakendur vissu hvað veitti þeim nautn. Þátttakendur voru sammála um 

að góð samskipti hefðu áhrif á hversu vel tækist að upplifa kynferðislega nautn en hæfnin til 
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að tjá sig um hana virtist flækjast fyrir flestum (Saliares o.fl., 2016). Það er því furða að áherslan 

á kynferðislega nautn í kynfræðslu sé af jafn skornum skammti og virðist vera í ljósi þess hve 

mikilvæg hún er fyrir þroska, heilbrigði og sjálfsþekkingu ungmenna. 

Ósýnileiki fatlaðs fólks í umræðunni um kynferðislega nautn er verulegur. Fatlað fólk hefur 

lengi verið útskúfað úr umræðunni á þeim forsendum að það sé barnalegt, kynlaust og ekki 

lífeðlisfræðilega fært til að njóta unaðar eða fullnægingar. Ólíkt ófötluðu fólki er ekki litið á 

það sem vandamál þegar fatlað fólk hefur litla kynhvöt eða fær ekki fullnægingar þar sem 

kynferðisleg nautn er ekki talin mikilvæg fyrir fatlað fólk að upplifa. Þessi skortur á umræðunni 

um nautn rænir fatlað fólk því reynslunni að upplifa kynferðislega nautn. Fatlað fólk er gjarnan 

háð þjónustu í daglegu lífi sem gerir þeim erfitt fyrir að upplifa nautn í hvaða formi sem er og 

fær það því sjaldnar að upplifa áhrifin sem nautn hefur á lífsgæði fólks. Enn síður fær fatlað 

fólk hvorki viðeigandi stuðning og tækifæri til þess að vera meðvitað um kynferðisleg réttindi 

sín né viðeigandi fræðslu til að kanna kynvitund sína og kyntjáningu. Neikvæð skilaboð um 

kynlíf fatlaðs fólks viðhalda neikvæðum viðhorfum og ranghugmyndum um kynferðislega 

möguleika og hefur áhrif á kynferðislegt sjálfstraust fatlaðs fólks. Lágt kynferðislegt sjálfstraust 

ásamt ýmsum takmörkunum á borð við skerta hreyfigetu, skerta skynjun og erfiðleika með að 

ná fram fullnægingu getur haft þau áhrif að fatlað fólk upplifi kynlíf og kynferðisleg sambönd 

sem tilgangslaus og ýtir undir þá trú að það sé kynlaust (Tepper, 2000; Alexander og Gomez, 

2017). 

Þetta viðhorf í garð fatlaðs fólks og kynlífs þarf því á verulegri breytingu að halda til þess 

að það hafi sömu möguleika og aðrir til að þróa sína kynverund og þekkja einkenni heilbrigðs 

kynlífs og samskipta. 

6.5 Mörk og samþykki 

Mörk og samþykki eru lykilatriði í heilbrigðum samböndum. Það er mikilvægt að einstaklingar 

í öllum gerðum af samböndum þekki sín mörk og virði mörk annarra og að samþykki liggi fyrir 

í einu og öllu. Ef mörk eru ekki virt og samþykki er fengið með þvinguðum hætti er talað um 

ofbeldi.   

Kynferðislegt ofbeldi er skilgreint sem kynferðisleg athöfn sem framin er af annarri 

manneskju án þess að fullt samþykki liggi fyrir frá þeim sem verður fyrir ofbeldinu. Það telst 

einnig til kynferðislegs ofbeldis þegar það beinist að manneskju sem getur ekki gefið samþykki 

eða neitað (Basile o.fl., 2014). Þegar slíkt ofbeldi á sér stað er því ekki hlustað á né borin virðing 

fyrir mörkum þess sem verður fyrir ofbeldinu og samþykki er aldrei gefið fyrir slíkri athöfn. Í 

nýlegri íslenskri rannsókn um reynslu kvenna af kynferðisofbeldi í nánum samböndum á 

unglingsárum áttu viðmælendur það sameiginlegt að upplifa þrýsting frá samfélaginu um að 
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vera í nánu sambandi og stunda kynlíf. Þær voru sammála um að skortur á kynfræðslu og lítil 

þekking á ofbeldi og samskiptum hefði brenglað viðhorf þeirra til kynlífs á unglingsárunum, en 

rannsóknin benti á að aukin kynfræðsla gæti leitt til þess að einstaklingar þekktu mörk sín 

betur og væru líklegri til að virða mörk annarra (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2017). Það er ljóst á reynslu kvennanna að kynfræðsla er mikilvægt 

verkfæri fyrir ungmenni til að læra um og setja sér mörk þegar kemur að kynlífi en einnig til 

þess að átta sig á og sporna gegn ofbeldi.  

Í erlendri rannsókn kom fram að bæði menn og konur líta á kynferðislegt samþykki sem 

eitthvað sem menn fá frá konum. Þá lýstu viðmælendur því að þeim fyndist kynlíf vera 

samþykkt í þeim tilvikum sem konan sagði ekki nei (Hirsch o.fl., 2019). Slíkt valdaójafnvægi má 

einnig finna í íslenskri rannsókn þar sem augljóst misræmi var til staðar í kynferðislegum 

athöfnum á meðal drengja og stúlkna í nánum samböndum. Hlutverk drengja er að fá 

samþykki fyrir kynlífi hjá stúlkum og lesa í líkamstjáningu þeirra en stúlkur eiga að sýna 

undirgefni og tjá ánægju sína um það sem á sér stað án orða. Þrátt fyrir að viðmælendur væru 

meðvitaðir um að kynlífið væri betra ef rætt væri um mörk og samþykki væri fengið áður en 

það væri stundað voru þeir sammála um að það væri sjaldnast gert (Katrín Ólafsdóttir og Jón 

Ingvar Kjaran, 2019). Hér má því undirstrika mikilvægi þess að ræða um samþykki og mörk í 

kynfræðslu. 

Fatlað fólk á öllum aldri er í viðkvæmari stöðu en ófatlað fólk þegar kemur að því að lenda 

í kynferðisofbeldi. Það má meðal annars rekja til jaðarsettrar stöðu þeirra í samfélaginu, lélegs 

aðgengis að viðeigandi kynfræðslu og viðhorfs samfélagsins til kynferðislegra þarfa fatlaðs 

fólks, sem eru oftar en ekki þær sömu og hjá ófötluðu fólki. Fatlað fólk hefur minni tök á því 

að veita samþykki og í mörgum tilfellum er það háð þjónustuaðilum sem gerir það líklegra til 

að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur en ófatlað fólk (Amborski o.fl., 2021). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að fatlaðar konur eru berskjaldaðri fyrir því að lenda í hvers kyns ofbeldi í 

nánum samböndum heldur en ófatlaðar konur. Gjarnan er litið á að fatlaðar konur eigi ekki að 

hafa eigið tilfinningalíf né kynlíf og að varnarleysi sé þeirra innra persónueinkenni sem gerir 

það að verkum að þær eru oft álitnar veikburða og óhæfar til þess að bregðast við hvers kyns 

ofbeldi (Iudici og Turchi, 2019). Kristín Björnsdóttir komst einnig að því í sinni rannsókn að 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart fötluðum konum á Íslandi er verulega algengt, en sumir 

viðmælenda í rannsókninni höfðu orðið fyrir slíku ofbeldi eða þekktu konur sem höfðu orðið 

fyrir því. Konurnar gerðu sér þó grein fyrir því hvað félli undir kynferðisofbeldi, svo sem 

líkamleg snerting, kossar og aðrar kynferðislegar athafnir án fyrirliggjandi samþykkis beggja 

aðila (Kristín Björnsdóttir, 2011). 



 

23 

 

Kynfræðsla til fatlaðs fólks er því sýnilega mjög ábótavant og mikilvægt er að það fái slíka 

fræðslu. Þrátt fyrir vitneskju fatlaðs fólks á ofbeldi og hvað sé rétt og röng hegðun í 

kynferðislegum athöfnum er augljóst að viðhorfsbreyting þarf að eiga sér stað í samfélaginu 

gagnvart kynverund og kynlífsvirkni fatlaðs fólks sem og valdaójafnvæginu sem ríkir gjarnan á 

milli fatlaðs fólks og þeirra sem beita það ofbeldi. 

6.6 Getnaðarvarnir  

Getnaðarvarnir eru mikilvægur hluti af öruggu kynlífi og nauðsynlegt að þekkja til þeirra þegar 

á að stunda kynlíf með öðrum. Áherslan á getnaðarvarnir og varnir gegn kynsjúkdómum er 

mikil í almennri kynfræðslu og því er ekki ítarleg umfjöllun um hverja og eina vörn fyrir sig á 

vefsíðunni Kynlíf fyrir alla. Það er þó stiklað á stóru um það vegna mikilvægi þessara varna. 

Svo virðist sem að Íslendingar eiga Norðurlandamet í kynsjúkdómum ásamt því að nota 

smokkinn lítið. Það er engin getnaðarvörn sem veitir 100% vörn gegn þungun en smokkurinn 

er eina vörnin sem veitir einnig vörn gegn kynsjúkdómum. Allir kynsjúkdómar geta verið 

einkennalausir og ef smokkurinn er ekki notaður er mikilvægt að fara reglulega í 

kynsjúkdómaskoðun (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). Það er hægt að fara í 

kynsjúkdómaskoðun á göngudeild húð- og kynsjúkdóma á Landspítalanum Fossvogi, á öllum 

heilsugæslustöðvum, læknavaktinni, kvensjúkdómalækni (konur) og þvagfærasérfræðingi 

(karlar) (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). 

Á öllum heilsugæslustöðvum landsins á að vera hægt að fá ráðgjöf um notkun 

getnaðarvarna og útvegun á þeim fyrir öll ungmenni óháð kyni. Á Landspítalanum starfar 

einnig sérstakt teymi um ráðgjöf á notkun getnaðarvarna en þangað geta einungis stelpur 

leitað. Þar eru veittar upplýsingar um mismunandi getnaðarvarnir, hægt er að spyrja spurninga 

og ræða við fagfólk um sínar vangaveltur. Markmið þessarar fræðslu er að gefa einstaklingum 

sem sækja þessa þjónustu mismunandi valkosti sem hjálpar þeim að taka ákvörðun sem hentar 

þeim best. Ráðgjöfin á að upplýsa ungmenni um mismunandi getnaðarvarnir ásamt kosti og 

galla þeirra. Sýnt hefur verið fram á það að ef ungmenni fá góða fræðslu um ólíkar 

getnaðarvarnir hefur það jákvæð áhrif á viðhorf og þekkingu á getnaðarvörnum og notkun 

þeirra. Með jákvæðu viðhorfi og þekkingu á getnaðarvörnum getur það komið í veg fyrir 

kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir (Sóley S. Bender, 2019). Þó svo að áherslan sé mikil á 

getnaðarvarnir í kynfræðslu er hægt að vera sammála um að hún nýtist öllum sem vilja stunda 

öruggt kynlíf vel. 
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7 Kynlífshandrit 

Hugmyndin um kynlífshandritið (e. sexual script) á rætur að rekja til félagsfræðinganna John 

Gagnon og William Simons árið 1973. Í greininni The social reality of sexual rights (2012) eftir 

félagsfræðinginn Ken Plummer fjallar hann um uppruna hugmyndarinnar en þeir Gagnon og 

Simons höfnuðu þeirri hugmynd um að kynhvöt og kynhegðun manna stafaði einungis út frá 

líkamlegum hvötum og bentu á mikilvægi þess að skoða þetta út frá félagslegum áhrifum. Þeir 

settu fram þá kenningu að kynverund og kynlífsmenningin væri að stórum hluta stjórnað af 

viðmiðum og gildum samfélagsins hverju sinni. Með því mótaðist það sem kallað hefur verið 

kynlífshandritið sem samfélagsþegnar fylgja ómeðvitað eftir. Í handritinu eru meðal annars 

viðmið tengd kynlífi og kynhegðun sem segja til um hver má gera hvað, hvernig og með 

hverjum það er gert og hvaða hlutverki hver og einn gegnir. Samkvæmt Gagnon og Simons 

byggist kynlífshandritið á þremur megin atriðum. Í fyrsta lagi er talað um félagslegar aðstæður 

(e. cultural scenarios) sem byggja á formgerð samfélagsins sem og félagslegri stöðu, í öðru lagi 

gildi samfélagsins (e. interpersonal script) sem kemur inn á þá hegðun og framkomu sem talin 

er æskileg miðað við hefðir og gildi samfélagsins hverju sinni og í þriðja lagi er það hið 

persónulega handrit (e. intrapsychic script) sem felur í sér langanir, hvatir og þrár hvers og eins 

út frá samfélagslegum áhrifum sem hver og einn elst upp við (Beres, 2014). Til eru ótal 

útfærslur af handritinu þar sem sama handritið hentar ekki öllum samfélagshópum (Plummer, 

2012).  

Fatlað fólk hefur lengi verið álitið kynlaust og óhæft til að taka sínar eigin ákvarðanir 

varðandi kynlíf. Þetta viðhorf byggist meðal annars á því að sjálfræði fatlaðs fólks er oft ekki 

virt og litið er á það sem eilíf börn (Kristín Björnsdóttir o.fl., 2017). Fatlað fólk hefur takmarkað 

aðgengi að samfélaginu, svo sem menntun, atvinnu og frístund sem takmarkar getu þeirra til 

þess að móta sitt eigið kynlífshandrit. Stöðluð kynlífshandrit gera ekki ráð fyrir fötluðu fólki og 

ganga út frá því að það sé kynlaust. Vegna þessa þarf það gjarnan að styðjast við kynlífshandrit 

annarra sem þau umgangast (Kristín Björnsdóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2020; Dune, 

2013).  

Í grein eftir félagana Sigal Vintor & David Ribner (2021) fjalla þeir um kynlífshandrit í 

tengslum við kynlífsráðgjöf fyrir fólk með þroskahömlun. Hlutverk kynlífsráðgjafans fellst í því 

að gera núverandi handrit og væntingar skjólstæðinga sinna skýrara og þannig að það nái til 

fleiri þátta með því að hjálpast að við að gera betur grein fyrir óskum, þrám, bönnum, ótta og 

óvissuatriðum. Í slíkri ráðgjöf hefur fötluðu fólki verið boðið að notast við myndrænt 

kynlífshandrit til að styðjast við utan ráðgjafarinnar sem gefa til kynna dæmi um hvernig hægt 

sé að eyða tíma með maka sínum og hvernig það gæti mögulega þróast á kynferðislegan hátt. 

Með því skýrir kynlífshandritið betur frá því hvað mun gerast eftir að ráðgjöfinni líkur og 
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hvernig parið eigi að snúa sér þegar þau vilja sýna af sér kynferðislega hegðun með hvort öðru. 

Þannig má auka líkur á öryggistilfinningu beggja aðila, stuðla að nánd í aðstæðum sem báðum 

aðilum líður vel í og koma í veg fyrir ótta varðandi það sem koma skal í ákveðnum aðstæðum. 

Með viðeigandi stuðningi og skilningi frá fagfólki og samfélaginu í heild má því segja að 

fatlað fólk hafi möguleika á að þróa sitt eigið kynlífshandrit sem hefur jákvæð áhrif á 

kynhegðun þess og náin samskipti við aðra. Til þess að það verði að veruleika þarf samfélagið 

að viðurkenna kynverund fatlaðs fólks og rétt þeirra til kynferðislegra athafna til jafns við aðra. 
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8 Umræður 

Höfundar þessa verkefnis báru vefsíðuna Kynlíf fyrir alla undir fjóra fatlaða einstaklinga, þrjár 

stelpur og einn strák, á aldrinum 18-25 ára sem skoðuðu hana og sögðu okkur sína skoðun. Öll 

ungmennin óskuðu eftir að hafa höfunda sér við hlið á meðan vefsíðan var skoðuð frekar en 

að skoða hana í einrúmi. Þrjú þeirra höfðu á einhverjum tímapunkti á skólagöngu sinni fengið 

kynfræðslu. Það sköpuðust góðar umræður og voru þau ófeimin við að ræða allt milli himins 

og jarðar við okkur sem viðkemur kynfræðslu. Þau komu öll með góðar en mismunandi 

spurningar sem við svöruðum eftir okkar bestu getu. Það kom fljótt í ljós þegar að við vorum 

að skoða vefsíðuna með þeim að þekking þeirra á kynfræðslu væri mis góð og alls ekki nógu 

fullnægjandi. Það sem var sambærilegt hjá stelpunum var að þær höfðu allar mikinn áhuga á 

fræðslunni um kynlífstæki og hvar hægt væri að nálgast slíkt. Þær höfðu þó allar áhyggjur af 

því hvort foreldrar þeirra væru samþykkir því að þær myndu kaupa sér slík tæki og nefndu að 

þau hefðu öll yfirlit yfir peningaeyðslu þeirra þó að þær séu allar komnar með lögaldur. 

Stráknum fannst vefsíðan áhugaverð og spennandi og var spenntur að skoða hana betur einn. 

Með honum sköpuðust minni samræður og það virtist ekkert eitt viðfangsefni fanga athygli 

hans meira en annað. Væntingar höfunda til vefsíðunnar Kynlíf fyrir alla eftir að hafa 

prufukeyrt hana með þessum einstaklingum fóru vonum framar. 

Sunnu Þórey þekkir til læknanema sem halda úti kynfræðslufélaginu Ástráður, sem er 

bæði vefsíða og Instagram reikningur með kynfræðsluefni. Kynlíf fyrir alla barst í tal við þau og 

hversu mikill skortur væri á kynfræðslu fyrir fötluð ungmenni og ungmenni með 

þroskahömlun. Kynfræðslufélag Ástráðs hefur verið að fara í skóla og veita kynfræðslu og hafa 

átt í vandræðum með fræðslu fyrir þennan jaðarsetta hóp og leist vel á vefsíðuna okkar. Þau 

báðu okkur um leyfi til að vitna í vefsíðuna í þeirra kennslu sem við að sjálfsögðu samþykktum. 

Við erum vongóðar um að Kynlíf fyrir alla muni nýtast vel og við erum spenntar að fá að fylgjast 

með Kynfræðslufélagi Ástráðs og þeirra mikilvæga málefni og fá að fylgjast með hvernig til 

tekst að flétta okkar framlagi inn í kynfræðslu fyrir fötluð ungmenni og ungmenni með 

þroskahömlun. 
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9 Lokaorð 

Það er ljóst að kynfræðslu er ábótavant í grunn- og framhaldsskólum hér á landi og miðað við 

ákall ungmenna um aukna fræðslu er augljóst að gera þurfi betur í þeim málum. Það hefur 

reynst erfitt að gera grein fyrir þeim þáttum sem kynfræðsla á að ná yfir þar sem hún fellur 

ekki inn í skýran ramma um hvað eigi að vera kennt, hvorki í lögum né aðalnámskrám. Þá er 

einnig mismikil áhersla sett á hana á milli skóla. Það mætti því ef til vill kalla kynfræðslu hið 

gleymda fag þar sem áherslan á hana er af jafn skornum skammti og raun ber vitni. Líta má á 

það sem verulegt áhyggjumál þar sem sýnt hefur verið fram á að kynfræðsla stuðli að auknu 

kynheilbrigði og tilfinningalegum þroska ungmenna (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). 

Áhyggjurnar aukast með þeirri vitneskju að fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun 

njóta oftar en ekki þeirrar kynfræðslu sem stendur ófötluðum ungmennum til boða. Skaðlegt 

viðhorf samfélagsins á kynverund og kynlífshætti fatlaðs fólks ýta undir mismunun innan 

skólakerfisins þegar kemur að kynfræðslu og kemur í veg fyrir að fötluð ungmenni og 

ungmenni með þroskahömlun séu meðvituð um eigið kynheilbrigði og kynlífshætti. Það ætti 

því að vera skýrt að mikil viðhorfsbreyting þarf að eiga sér stað til að til þess að fatlað fólk sé 

álitið sem kynverur líkt og aðrir. Við þurfum fordómalaust samfélag svo allir geti notið góðs af 

sínum mannréttindum og þar inn í fellur meðal annars rétturinn til kynfræðslu. Að því sögðu 

má færa rök fyrir því að hanna kynfræðsluefni með algilda hönnun að leiðarljósi sem stuðlar 

að inngildingu allra og styður við fjölbreytileika samfélagsins. 

Markmið okkar var að hanna aðgengilega vefsíðu á auðskildu máli með kynfræðsluefni 

fyrir fötluð ungmenni og ungmenni með þroskahömlun. Með henni vildum við skapa vettvang 

til að auka aðgengi þessa hóps að kynfræðslu og því sem viðkemur kynlífi og heilbrigðum 

samskiptum. Það er ósk okkar að sem flestir geti nýtt sér vefsíðuna Kynlíf fyrir alla og að hún 

verði til þess að fatlað fólk fái að tilheyra umræðunni um kynlíf og kynheilbrigði í skólakerfinu. 
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