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Útdráttur 

Tíðni kynsjúkdóma (t.d. klamydíu), fóstureyðinga og barneigna meðal ungs fólks 

er hærri hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Þetta er áhyggjuefni og þörf á 

að sporna við þessari þróun. Mæður eru gjarnan taldar veita börnum sínum einna 

mikilvægustu og áhrifaríkustu kynfræðsluna. Í því ljósi er markmið 

fyrirliggjandi rannsóknar að kanna sjónarhorn mæðra á þá kynfræðslu sem þær 

veita börnum sínum. Stuðst er við eigindlega rannsóknaraðferð og voru tekin 

opin viðtöl við sjö mæður 15 og 16 ára gamalla barna á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að allar mæðurnar tóku hlutverk sitt 

sem meginkynfræðsluaðila barns síns alvarlega og huguðu að ýmsum þáttum við 

kynfræðsluna. Þeim var meðal annars umhugað um farsæld barna sinna í kynlífi 

og til þess að svo mætti verða fræddu þær börnin um líkamlega, tilfinninga- og 

siðferðislega þætti auk áhættuþátta samfara kynlífi. Þær lögðu ríka áherslu á 

áhættuþættina og þeim stóð mesta ógnin af klámvæðingunni. Svo virtist sem 

þeim þætti auðveldara að veita dætrum sínum kynfræðslu en sonum og hefðu 

meiri áhyggjur af áhrifum klámvæðingarinnar í garð dætra sinna en sona. Þá 

kom fram að þær beittu margvíslegum aðferðum við kynfræðsluna sem höfðu 

mismunandi gildi og markmið. Aðferðirnar skiptust í: samskiptahætti, 

aðhaldsaðgerðir, fræðsluefni sem hjálpartæki, gæðastundir, dýrmæta reynslu og 

fagþekkingu, samband foreldra og styrking fjölskyldutengsla. Teldu mæðurnar 

barnið farið að stunda kynlíf eða í þann veginn að hefja það, notuðu þær fleiri 

aðferðir. Allar mæðurnar voru öruggar um að börn þeirra væru ánægð með 

kynfræðsluna sem þær höfðu veitt þeim, en sumar voru ekki vissar um að 

fræðslan væri fullnægjandi. Mæðurnar virtust einar um kynfræðsluna heima 

fyrir; þær fengu mismikinn stuðning feðra barnanna en höfðu miklar væntingar 

til kynfræðslu skólans.  

 

Vonir eru bundnar við að niðurstöðurnar megi nýta til forvarna í 

kynheilbrigðismálum ungs fólks. Jafnframt leggja þær grunn að áframhaldandi 

rannsóknum á þessu sviði.  
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Abstract 

The frequency of sexually transmitted diseases (e.g. Chlamydia), abortions and 

childbirths by young people is higher in Iceland than in the other Nordic 

countries. This causes concern and the need to resist this development. Mothers 

are commonly thought to be one of the most important providers of sex 

education to their children. The aim of my study is to explore the mothers’ point 

of view regarding the sex education they provide for their children. A qualitative 

approach was used in seven open interviews with mothers of 15 and 16 year old 

children in the Reykjavik area.   

 

The results showed that all the mothers considered their roles of sex education 

serious and important. They were concerned about their children’s sexual 

welfare and educated them about the physical aspects, ethical considerations and 

risk factors associated with sexual behavior. They emphasized the risk factors in 

their teachings and were most intimidated by the increase of pornographic 

material containing misleading guidance. The mothers seemed to be at more ease 

giving sex education to their daughters than their sons, and were more concerned 

about the effects of pornography on their daughters than their sons. The mothers’ 

plethora of sex teaching techniques was categorized by value and purpose. Their 

methods were compiled into the following groups: Communicative behavior; 

Behavioral restraints; Education materials as an aid; Quality time; Valuable 

experience and expertise knowledge; Parental relationship; and Enhancement of 

family relations. The mothers’ repertoire of teaching methods increased if they 

considered their child to be or becoming sexually active. All mothers were 

certain that their children appreciated the education, but some were concerned if 

it was adequate. The mothers appeared isolated in their teachings at home, they 

received varying amount of help from the fathers, but all had ample expectations 

to the sex education provided by the school.   

 

It is hoped that the results may be of aid to campaigns of safer sex and other 

programs of preventive measures aimed towards young people. The study 

suggests a number of further investigative inquiries.   
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Formáli 

 

Viðfangsefni þessarar 15 eininga MA-ritgerðar í uppeldis- og menntunarfræðum 

er að kanna hvaða skilning mæður hafa á kynfræðslu 15 og 16 ára gamalla barna 

sinna. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Sigrúnu Aðalbjarnardóttur prófessor 

mikilvægan stuðning og hvatningu við verkefnið.  

 

Ég vil einnig þakka þeim mæðrum sem tóku þátt í rannsókninni og gerðu mér 

kleift að vinna þetta verkefni. Án þátttöku þeirra, einlægni og trausts hefði 

verkefnið aldrei orðið að veruleika. Einnig þakka ég öllum tengiliðunum fyrir 

þeirra þátt og fjölskyldu minni fyrir mikla þolinmæði meðan á vinnunni stóð. 

Sömuleiðis vil ég þakka yfirmönnum mínum fyrir að hafa veitt mér námsleyfi á 

lokasprettinum, Ými, Erpi og Birnu þakka ég yfirlesturinn og góðar ábendingar 

og öllum þeim sem studdu mig á einn eða annan hátt. 

 

Ein móðirin sagðist í rannsókninni hafa gert barni sínu grein fyrir að kynlíf væri 

ekkert grín og var sú hugsun hennar valin sem heiti ritgerðarinnar. Hér á hún við 

að kynlífi fylgi mikil alvara. Segja má að þessi hugsun hennar um kynlíf með 

barn sitt í huga eigi mjög vel við heildarupplifun allra mæðranna í rannsókninni. 

Sýn þeirra á kynlíf tengist jafnframt kynfræðslu þeirra; kynfræðsla mæðra virðist 

ekki heldur vera neitt grín.  

 

Ég tileinka þetta verkefni öllum mæðrum þessa lands, því það var tilhugsunin 

um þeirra oft ósýnilegu en mikilvægu störf sem gaf mér styrk og ánægju til þess 

að sinna verkefninu. 

 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst foreldum og þeim sem 

sinna forvarnar- eða meðferðarstörfum meðal foreldra og ungs fólks í grunn- og 

framhaldsskólum, á heilsugæslustöðvum og öðrum aðilum sem sinna foreldrum 

þessa lands. 
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Inngangur 

Val á viðfangsefni 

Kveikjan að þessu ritgerðarefni kemur frá starfi mínu sem félagsráðgjafi HIV-

jákvæðra og alnæmissjúkra við Landspítalann-háskólasjúkrahús. Verksvið mitt 

þar hefur verið að sinna andlegri og félagslegri velferð sjúklinganna og 

aðstandenda þeirra, ásamt forvörnum til dæmis í formi fræðslu. Þessi tæpu átta ár 

sem ég hef verið í starfi, hef ég því kynnst vel margvíslegum, alvarlegum 

afleiðingum þessa sjúkdóms bæði andlegum, líkamlegum og félagslegum. Eitt af 

því sem er skelfilegt við hann er að um helmingur þeirra sem greinast með hann 

á degi hverjum í heiminum er ungt fólk á aldrinum 15-24 ára. Smitunartíðnin er 

jafnframt há, en það greinist einn á fimmtu hverri sekúndu en einungis einn til 

tveir af hverjum 10 vita af smiti sínu. Um 40 milljónir HIV-smitaðir eru á lífi í 

dag og víða um heim er um faraldur að ræða sem er langt frá því að vera í rénum 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2004). Þetta getur snert okkur Íslendinga 

beint því ferðir landsmanna til annarra landa eru stöðugt að aukast.  

 

Hér á Íslandi eru, samkvæmt upplýsingum frá Landlæknisembættinu (2005a), 

flestir sem greinast 20-29 ára gamlir, en í raun getur fólk verið yngra þegar það 

smitast, því það getur gengið með sjúkdóminn í nokkur ár áður en það greinist. 

Fjöldi greindra einstaklinga hefur um árabil verið um 8-12 á ári, en heldur í hærri 

kantinum á síðastliðnum árum að síðasta ári undanskildu en þá greindust sjö 

einstaklingar. Stærsta breytingin á samsetningu smitaðra er sú að ekki er lengur 

um homma að ræða sem meirihluta smitaðra, heldur gagnkynhneigða 

einstaklinga, eða í 2/3 hluta tilvika frá árinu 1999 (Landlæknisembættið, 2005b). 

Allt ungt fólk hér á landi er nú í mun meiri hættu en áður að smitast af þessum 

sjúkdómi. Það að 8-12 manns hafi smitast að meðaltali á ári hverju hér á landi á 

síðastliðnum árum tel ég vera 8-12 of marga. Það að temja sér strax ábyrgt kynlíf 

hlýtur að stuðla að auknu öryggi í kynlífi á fullorðinsárunum.  

 

Til þess að glöggva sig betur á kynheilbrigði íslenskra unglinga, verður hér 

skoðuð tíðni klamydíusmits, HPV-smits, ótímabærra þungana og fóstureyðinga 
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meðal ungs fólks og staðan borin saman við hin Norðurlöndin.  

 

Árið 2004 smituðust 1735 einstaklingar af kynsjúkdómnum klamydíu eða 593 

miðað við 100.000 íbúa. Þetta eru tæplega fimm einstaklingar á dag, aðallega 

ungt fólk á aldrinum 15-25 ára. Ef hlutfallsleg skipting klamydíutilfella er 

skoðuð nánar eftir aldri þá er 15-19 ára gamalt fólk 25% heildarfjöldans en 83% 

allra klamydíusmitaðra eru 15-29 ára gömul (Landlæknisembættið, c). Þetta er 

mun hærri tíðni en á hinum Norðurlöndunum. Árið 2003 greindust sem dæmi í 

Finnlandi 195 menn með klamydíusmit og 296 konur miðað við 100.000 íbúa. 

Sambærilegar tölur í Danmörku voru 220 menn og 460 konur og í Svíþjóð 258 

menn og 337 konur. Á Íslandi var fjöldinn aftur á móti þetta sama ár 424 menn 

og 665 konur miðað við 100.000 íbúa (Health Statistics in the Nordic Countries 

2003, í prentun). Fjöldinn hér á landi hefur verið að aukast mikið frá árinu 1995, 

en klamydía getur meðal annars valdið ófrjósemi hjá stúlkum 

(Landlæknisembættið, c).  

 

Einnig er talið er að 40% ungra kvenna séu smitaðar af HPV-veiru 

(Landlæknisembættið, d) sem smitast við kynmök. Sýnt hefur verið fram á að 

hún sé meginástæða kynfæravartna hjá báðum kynjum og leghálskrabbameins 

hjá konum (Kristján Sigurðsson, 2001).  

  

Af þeim konum sem fóru í fóstureyðingu á Íslandi árið 2003 var helmingurinn á 

aldrinum 15-24 ára. Þá voru framkvæmdar 193 fóstureyðingar í aldurshópnum 

19 ára og yngri eða tæplega fjórar á viku (Landlæknisembættið, 2005e). Lifandi 

fæddir eftir aldri móður þetta sama ár, í aldurshópnum 19 ára og yngri, voru 167 

eða rúmlega þrír á viku (Landlæknisembættið, 2005f). Ef borin er saman 

aldursbundin tíðni fóstureyðinga á Norðurlöndunum 1996-2000 er tíðni 

fóstureyðinga meðal kvenna yngri en 20 ára hærri á Íslandi en á öðrum 

Norðurlöndum (NOMESCO, 2004). Fæðingartíðnin er einnig hæst á Íslandi 

innan Norðurlanda. Munar þar mestu um hærri fæðingartíðni meðal yngstu 

aldurshópanna, 15-19 ára og 20-24 ára (sama rit). 

 

Sóley S. Bender dósent við Háskóla Íslands, sem er frumkvöðull á sviði 

rannsókna í kynheilbrigði ungmenna hér á landi, hefur borið tíðni barneigna og 
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fóstureyðinga á Íslandi saman við tíðni á hinum Norðurlöndunum á árunum 

1976-1999. Þar kemur fram að tíðni barneigna og fóstureyðinga er mun hærri hér 

á landi en á hinum Norðurlöndunum. Árið 1999 voru 6,3% allra barna sem 

fæddust hér á landi börn kvenna undir tvítugu á sama tíma var tíðnin 1,4-2,7% á 

hinum Norðurlöndunum. Á árunum 1976-1999 jukust fóstureyðingar í þessum 

sama aldursflokki um 133% á Íslandi en lækkaði á hinum Norðurlöndunum um 

20-41%. Hún telur ástæður þess að hérna fæðist fleiri börn meðal annars 

menningartengda varðandi barneignir og eins hve Íslendingar hefja kynlíf ungir. 

Hún segir ástæðurnar einnig minni kynfræðsla hér á landi en á hinum 

Norðurlöndunum og verra aðgengi að getnaðarvörnum og minni notkun þeirra.  

Hún telur þörf á því að efla kynheilbrigði ungs fólks á Íslandi með því að nota 

mismunandi leiðir til forvarna (Sóley S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, 

2003). 

 

Þessar tölulegu upplýsingar sem fram hafa komið benda til brotalamar í 

samfélagi okkar á þessu sviði gagnvart ungu fólki. Leggja þarf meiri áherslu á 

markvisst og margþætt forvarnarstarf á kynlífs- og frjósemisheilbrigði ungs fólks 

til þess að reyna að stemma stigu við þessari stöðu. Í löndum eins og t.d. 

Hollandi og Svíþjóð, þar sem lögð hefur verið áhersla á að bæta kynfræðslu, 

opna umræðu um kynferðismál, markvissa fræðslustarfsemi og gott aðgengi að 

getnaðarvörnum, hefur náðst góður árangur í því að lækka tíðni ótímabærra 

þungana (Sóley S. Bender o.fl., 2000).  

 

Sá raunveruleiki sem fram kemur í dæmunum hér að ofan getur haft afdrifaríkar 

afleiðingar á líf fólks, ekki bara líkamlegar heldur líka andlegar og félagslegar. 

Margar afleiðingar eru það alvarlegar að þær geta haft varanleg neikvæð áhrif á 

heilsufar og félagslega stöðu þeirra sem fyrir þeim verða um ókomna framtíð. 

 

Orsakir þess að kynheilbrigði ungs fólks er ekki sem skyldi hér á landi eru 

eflaust margar. Einnig er unnt að takast á við vandann á margvíslegan hátt. Í 

ritgerð minni langar mig til þess að fara svolítið óhefðbundna leið og kynnast því 

hver þáttur mæðra er í því að efla kynheilbrigði barna sinna. Lítil áhersla hefur 

verið lögð á framlag mæðra í forvörnum hér á landi, en ég tel að því fjölbreyttari 

aðferðir sem hægt er að beita á þessu sviði og því fleiri sem taka þátt, þeim mun 
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meiri líkur séu til þess að ná árangri.  

 

Ástæða þess að ég vel mæður er sú að ég ásamt tveimur öðrum konum hef 

undanfarin tvö ár boðið foreldrum og unglingum í efstu bekkjum grunnskóla upp 

á fræðslu sem við köllum: Tölum saman - samskipti foreldra og unglinga um 

kynlíf. Á þessum fræðslufundum hafa foreldrar sýnt mikinn áhuga á því að fá 

upplýsingar og ræða mál er lúta að kynfræðslu og kynlífi unglinga og hið sama 

má segja um unga fólkið. Í rannsókn minni eru mæður viðmælendur en ekki 

feður þar sem ég vegna stærðar verkefnisins verð að afmarka mig. Ég tel það 

veita betri innsýn að skoða kynfræðslu einungis með augum annars kynsins. 

Áhugavert væri að kanna síðar hver sýn feðra er til kynfræðslu. 

 

Áður en lengra er haldið verða skilgreind tvö grunnhugtök sem eru í brennidepli 

í ritgerðinni: kynlíf og kynfræðsla. Notast er við útskýringu Sóleyjar S. Bender 

(2005) á hugtakinu kynlíf og þýðingu hennar á skilgreiningu bandarísku 

kynfræðslusamtakanna SIECUS á sama hugtaki: ,,Hugtakið kynlíf hefur mjög 

víðtæka merkingu. Íslenska orðið er samsett úr tveimur orðum, kyn og líf, og er 

ljóst af því að það höfðar til þess hvaða lífi við lifum sem kynverur. Í því felst 

hvaða augum við lítum á okkur sjálf sem konu eða karl, afstaða okkar til 

kynlífsmála, hvernig við hegðum okkur sem kynverur og komum fram við aðra.”  

Samkvæmt skilgreiningu SIECUS segir svo um hugtakið kynlíf: “Kynlíf felur í 

sér þekkingu, viðhorf, gildismat og hegðun einstaklingsins. Það nær til starfsemi 

kynfæra (svo sem kynsvörunar), sjálfsvitundar, kynhneigðar, kynhlutverka og 

persónuleika, hugsana, tilfinninga og sambanda. Siðferðislegir, trúarlegir og 

menningarlegir þættir hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn tjáir sig og 

hegðar sér sem kynvera.” 

 

Samkvæmt skilgreiningu SIECUS er kynfræðsla ævilangur ferill 

upplýsingaöflunar og mótunar viðhorfa, skoðana og lífsgilda. Kynfræðsla nær 

yfir kynþroska, frjósemisheilbrigði, persónuleg sambönd, innileg 

tilfinningasambönd, líkamsímynd og kynhlutverk. Kynfræðsla tekur jafnframt á 

líffræðilegum, menningarlegum, sálfræðilegum og trúarlegum þáttum kynlífs í 

vitsmunalegu, tilfinningalegu og samskiptalegu samhengi (SIECUS Fact Sheet, 

2001). 
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Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Fræðslufundirnir: Tölum saman, sem ég hef staðið að ásamt tveimur öðrum 

konum og haldnir eru með foreldrum og unglingum í grunnskólum, vöktu hjá 

mér forvitni að kynnast betur hver skilningur og staða mæðra er í þessum 

málum. Þær eru áhugaverður hópur í forvarnarsamhengi því þær standa svo 

nálægt börnum sínum og eru oftast taldar bera höfuðábyrgð á uppeldi barna í 

samfélaginu og einnig innan fjölskyldunnar (Jordan, Price og Fitzgerald, 2000). 

Rannsóknir sýna ennfremur að framlag þeirra í kynfræðslu getur haft mikið að 

segja fyrir kynheilbrigði ungs fólks. Fjölmargar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

þeir unglingar sem sögðust geta rætt við foreldra sína um kynlíf og kynþroska 

byrjuðu seinna að stunda kynlíf, voru ábyrgari í kynlífi og stunduðu sjaldnar 

skyndikynni en þeir unglingar sem töluðu ekki við foreldra sína (Blake, Simkin, 

Ledsky, Perkings og Calabrese, 2001; Jaccard, Dittus og Gordon, 1996; 

Kotchick, Miller og Forehand 2001; Pick og Palos, 1995). Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á svipaðar rannsóknarniðurstöður. Ungt fólk sem sagðist fá kynfræðslu 

heima hjá sér var ekki eins líklegt til þess að hafa samfarir (Lewis, 1973), það 

notaði frekar getnaðarvarnir og smokka (Sorensen, 1973; Rainforth, 1996) og 

hafði færri bólfélaga (Treboux og Busch-Rossnagel, 1990). Áhættuhegðun í 

kynlífi minnkaði einnig verulega (Holtzman og Rubinson, 1995).  

 

Gerðar hafa verið megindlegar rannsóknir um kynfræðslu foreldra á erlendri 

grundu en fáar eigindlegar rannsóknir hafa aftur á móti verið framkvæmdar. Hér 

á landi hefur kynfræðsla foreldra lítið verið athuguð. Tilgangur rannsóknar 

minnar er því að öðlast dýpri skilning á þeirri kynfræðslu sem mæður veita 

unglingum. Með því móti er betur hægt að átta sig á því hvað sé vel gert og hvar 

skórinn kreppir í kynfræðslu mæðra. Stuðst verður við eigindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem tekin voru opin viðtöl við sjö mæður 15 og 16 ára 

gamalla barna á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru: Hvað finnst mæðrum um framlag sitt við 

kynfræðslu barna sinna? Hver eru markmið mæðra við kynfræðslu barna sinna? 

Hvert er inntak fræðslunnar og hverjir eru áhersluþættirnir? Hvað finnst mæðrum 

um inntak og framlag feðra og skóla til kynfræðslu? Hvaða aðferðir segjast 
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mæður nota við kynfræðslu sína? Hvert er gildi og markmið þessara aðferða?  

Rannsóknarniðurstöður í hnotskurn 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal annars fram að mæðurnar upplifðu 

mikla ábyrgð í kynfræðslu, en höfðu jafnframt væntingar til framlags feðra og 

skólans. Ábyrgð þeirra og umhyggja skein í gegnum samtölin eins og rauður 

þráður. Greina mátti það markmið uppfræðslunnar að börnin nytu farsældar í 

kynlífi. Einnig kom fram ákveðinn ótti eða kvíði hjá þeim gagnvart öflum sem 

þær töldu að gætu komið í veg fyrir að svo gæti orðið. Hér má nefna 

kynlífsþrýsting en þó sérstaklega klámvæðinguna.  

 

Ábyrgð mæðranna og umhyggja í garð barnanna kom meðal annars fram í því að 

þær reyndu að veita börnunum ákveðna fræðslu til þess að gera þau sem best í 

stakk búin til þess að takast á við utanaðkomandi áreiti og njóta farsældar í 

kynlífi þegar þar að kæmi. Þessa fræðslu mátti greina í líkamlega, 

tilfinningalega- og siðferðislega þætti og áhættuþætti í kynlífi. Þær lögðu mikla 

áherslu á það að vernda börnin fyrir áhættum kynlífs sem var hugsanlega á 

kostnað þess að ræða meira um líkamlega og tilfinninga- og siðferðislega þætti 

kynlífs. Svo virtist vera sem þeim þætti auðveldara að veita dætrum sínum 

kynfræðslu en sonum. 

 

Sjá mátti að þær nýttu sér alls kyns aðferðir við kynfræðslu og sumar mæðurnar 

notuðu fleiri aðferðir en aðrar. Þær mæður sem áttu börn sem þær vissu að voru 

farin að stunda kynlíf eða væru í þann mund að fara að byrja beittu flestum 

aðferðunum. Aðferðirnar höfðu mismunandi gildi og markmið. Sumar 

aðferðirnar voru sem dæmi betur fallnar til þess að styrkja tengslin á milli móður 

og barns og að vera aðgengileg til þess að ræða saman um ýmiss konar málefni. 

Aðrar voru meira viðhorfsmótandi á þessu sviði. Þær mæður sem ekki töldu börn 

sín tilbúin til þess að fara að stunda kynlíf virtust nota færri aðferðir til þess að 

ná til barnanna.  

 

Öllum mæðrunum stóð ógn af klámvæðingunni. Smávægilegur munur kom þó 

fram á áhyggjum mæðranna eftir því hvors kyns barnið var. Mæður drengjanna 
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tveggja töldu syni sína vera orðna siðferðislega nógu sterka til þess að fást við 

áhrif klámvæðingarinnar sjálfir en mæður stúlknanna fimm höfðu ennþá 

áhyggjur af áhrifum hennar á dæturnar. Flestum mæðrunum fannst börnin hljóta 

að vera sátt við framlag þeirra í kynfræðslu en í einstaka tilvikum voru þær samt 

ekki vissar um að það dygði til. Þær mæður sem voru óöruggastar um eigið 

framlag áttu erfiðast með að ræða við börn sín. Þær beittu einnig mesta aganum 

og töluðu neikvæðast um framlag skólans.  

 

Á óvart kom hvað mæður töluðu oft út frá börnum almennt og var umhugað um 

farsæld þeirra líka. Það kom sérstaklega fram í því að þær töldu mörg heimili 

ekki sinna kynfræðslunni nægjanlega vel. Þeim fannst einnig mörg heimili ekki 

vera nægjanlega vel í stakk búin til þess að takast á við villandi upplýsingar 

klámvæðingarinnar. Þetta hafði áhrif á væntingar þeirra til skólans sem þeim 

fannst þurfa að gera ráð fyrir því að sum börn væru að fá mjög litla kynfræðslu 

heima fyrir. Fræðslan þyrfti því að vera víðtæk og koma jafnt inn á líkamlega og 

tilfinninga- og siðfræðilega þætti hennar. Þeim fannst skólinn líka geta náð til 

barna á annan hátt en foreldrarnir gerðu og bætt við og dýpkað þá fræðslu sem 

þau fengju heima fyrir. Nánast allar mæðurnar söknuðu meiri samvinnu við 

skólann og þess að vita ekki betur hvað skólinn væri að fræða um á þessu sviði.  

Mikilvægi  rannsóknarinnar  

Ég lagði upp í þessa rannsókn með það í huga að auka eigin skilning á 

kynfræðslu mæðra í þeirri von að geta ef til vill lagt eitthvað af mörkum til 

umræðunnar um kynfræðslu mæðra hér á landi. Þar sem rannsókn eins og mín er 

sjaldgæf hérlendis getur hún vonandi einnig aukið þekkingu og skilning annarra 

á kynfræðslu mæðra. 

 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst aðallega í þeim lærdómi sem fagfólk tengt 

foreldrum og foreldrar sjálfir geta dregið af henni. Hún getur sem dæmi nýst 

kennurum, hjúkrunarfræðingum og öðru starfsfólki sem sinnir kynfræðslu í 

skólum og á félagsmiðstöðvum. Einnig læknum, hjúkrunarfræðingum og öðru 

starfsfólki á heilsugæslustöðvum og unglingamóttökum landsins. Hún gæti 

gagnast félagsráðgjöfum, sálfræðingum og öðru starfsfólki félagsþjónustu og 
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meðferðarheimila ásamt öðrum fagaðilum sem sinna meðferðar- og 

forvarnarvinnu með foreldrum eða fjölskyldum. Einnig er hægt að nýta 

niðurstöðurnar til þess að þróa kynfræðsluefni fyrir foreldra. 

 

Ég vonast síðast en ekki síst til þess að rannsóknin gagnist foreldrum í 

kynfræðslu sinni. Þótt umræða um kynlíf hafi verið að opnast í samfélaginu á 

undanförnum árum, þá tel að hún eigi langt í land með að vera komin í ,,eðlilegt“ 

horf, svo ekki sé minnst á hver þáttur foreldra eigi að vera í þessu sambandi. 

Foreldrar virðast mjög einir á báti í kynfræðslunni en upplifa jafnframt mikla 

ábyrgð og vilja til að standa sig vel. Ég vona því að niðurstöður rannsóknarinnar 

geti hjálpað foreldrum að átta sig betur á eigin stöðu og ef til vill gefa þeim 

hugmyndir um hvernig best sé að halda áfram; að þroska sig og þróa sig á þessu 

sviði.  

 

Rannsókn um þetta efni getur einnig haft ákveðið sögulegt gildi því hún lýsir 

sjónarmiðum og skilningi mæðra um þetta efni á árunum 2003 og 2004 og 

enginn veit hvort sá skilningur og þau sjónarmið sem þar koma fram eigi eftir að 

breytast í framtíðinni og þá hvernig.             

 

Æskilegt væri að fylgja þessari rannsókn eftir með enn fleiri viðtölum við 

mæður. Einnig væri mikils virði að gera rannsóknir á kynfræðslu feðra, barna, 

unglinga, félaga og skóla. Þannig myndi nást enn breiðari, dýpri og heildstæðari 

mynd af þessu viðfangsefni, án efa öllum til heilla. 

Uppbygging rannsóknarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla, sem kemur á eftir innganginum, er 

fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er greint frá 

þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina, þátttakendum og aðgengi að þeim, 

gagnasöfnun og aðferðafræðilegum vanda. Í þriðja kafla er greint frá 

niðurstöðum á eftirtalinn hátt:  

(1) Mat mæðra á ábyrgð ólíkra aðila við kynfræðslu, framlagi þeirra og 

inntaki í fræðslu annarra. Gerð er grein fyrir sýn mæðra á eigið framlag 

við kynfræðslu og síðan á inntak og framlag feðra og skólans við 
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kynfræðslu.  

(2) Markmið, inntak og áhersluþættir í kynfræðslu að mati mæðra.  

(3) Aðferðir mæðra við kynfræðsluna. Tekin eru fyrir gildi og markmið 

aðferðanna, hvaða aðferðir eiga samleið og mögulegar ástæður fyrir 

mismunandi aðferðanotkun mæðranna.  

Í fjórða kafla eru umræður þar sem niðurstöðurnar eru settar í fræðilegt 

samhengi. Í  lokaorðum er meðal annars greint frá framtíðarsýn rannsóknarinnar.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Í stærstum hluta rannsókna á kynfræðslu foreldra eru notaðar megindlegar 

rannsóknaraðferðir og eru þær flestar frá Bandaríkjunum, en einnig frá Kanada 

og Ástralíu. Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknum sem taka fyrir ýmsa 

þætti í kynfræðslu foreldra, en einnig kynfræðslu mæðra sérstaklega, þegar slíkar 

upplýsingar eru fyrir hendi.  

Ábyrgð ólíkra aðila á kynfræðslu  

Skoðaðar verða rannsóknir á mikilvægi mæðra og feðra við kynfræðslu, mat 

foreldra og barna þeirra á kynfræðslu foreldranna og ábyrgð skólans við 

kynfræðslu. 

Mikilvægi foreldra við kynfræðslu 

Hér verða teknar fyrir rannsóknir sem segja til um það hvað foreldrum finnst um  

kynfræðsluhlutverk sitt. Einnig hver þáttur mæðra og feðra er við kynfræðslu 

sona sinna annars vegar og dætra sinna hins vegar. 

 

Frá alda öðli hefur vafalaust verið litið þannig á að foreldrar ættu að vera 

hornsteinn í kynfræðslu barna sinna (Rosenthal, Feldman og Edwards, 1998). 

Foreldrar hafa lengi óskað sér þess að vera þeir aðilar sem skipta veigamestu 

máli við kynfræðslu barna sinna og geti einna helst bent á hvað sé mikilvægt að 

fræða um (Swan, 1980).  

 

Í kanadískri rannsókn frá árinu 1998 kom fram að 88% foreldra fannst að þeir 

ættu fyrst og fremst að sinna kynfræðslu barna sinna (McKay, Pietrusiak og 

Holowaty, 1998). Í bandarískri rannsókn var niðurstaðan svipuð; meirihluta 

foreldra eða 80% fannst að fjölskyldan ætti að sinna stærstum hluta 

kynfræðslunnar, en fá stuðning frá utanaðkomandi aðilum, helst skólum 

(Rosenthal o.fl., 1998). Í einni rannsókn voru foreldrar spurðir að því hvort aðilar 

fyrir utan fjölskylduna ættu ef til vill frekar að bera meginábyrgð á 
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kynfræðslunni og hlutverk fjölskyldunnar væri ákveðinn stuðningur við hana. 

Einungis 14% foreldra voru því sammála (Jordan o.fl., 2000).  

 

Í rannsókn Werner-Wilson og Fitzharris (2001) kom fram að foreldrar töldu 

mikilvægt að þeir væru þátttakendur í kynfræðslu barna sinna. Samkvæmt 

Darvill og Powell (1995) voru foreldrar mikilvægustu kynfræðsluaðilar barna 

sinna, hvort sem þeir höfðu ætlað sér það eða ekki. Rannsóknir hafa líka sýnt að 

foreldrar vilja ræða við börn sín um þessi mál (Geasler, Dannison og Edlund, 

1995; Oliver, Leeming og Dwyer, 1998) og börn vilja að foreldrar veiti þeim 

kynfræðslu (Bennett og Dickenson, 1980; Fox og Inazu, 1980; Hutchinson og 

Cooney, 1998; Sorensen, 1973; White og DeBlassie, 1992).  

 

Í langflestum tilvikum var það móðirin sem bar hita og þunga af kynfræðslu 

dætra sinna og sona. Börn af báðum kynjum töluðu líka mun fremur um kynlíf 

og kynlífstengd málefni við mæður sínar en feður (King og Lorusso, 1997; 

Raffaelli, Bogenschneider og Flood, 1998). Það sama átti við um unglinga 

(Baldwin og Baranoski, 1990; Dilorio, Kelley og Hockenberry-Eaton, 1999; 

Downie og Coates, 1999; Jordan o.fl., 2000; Lefkowitz, Kahlbaugh og Sigman, 

1996; Miller, Kotchick, Dorsey, Forehand og Ham, 1998; Rosenthal, Senserrick 

og Feldman, 2001). Synir og dætur töluðu jafn mikið við mæður sínar um kynlíf 

og kynlífstengd málefni (Lefkowitz o.fl., 1996). 

 

Margar rannsóknir hafa þó sýnt að mæður töluðu meira við dætur sínar en syni 

um kynlíf (Gebhard, 1977; Lefkowitz o.fl., 1996; Lehr, Dilorio, Dudley og 

Lipana, 2000;  Miller o.fl., 1998; Nolin og Petersen, 1992; Noller og Callan, 

1990; Reinisch, 1990; Roberts, Kline og Gagnon, 1978; Walker, 2001). Ástæðan 

fyrir því að mæðrunum fannst þægilegra að tala við dæturnar gæti verið sú að 

þær eigi auðveldara með að nota eigin reynslu (Miller o.fl., 1998; Yarber og 

Greer, 1986; Walker, 2001).  

 

Feður töluðu aftur á móti meira við syni sína en dætur um kynlíf. Þeir töluðu 

yfirleitt mjög lítið við dæturnar um þessi mál (Jaccard og Dittus, 1993;  Miller 

o.fl., 1998). Samkvæmt rannsókn Yarber og Greer (1986) voru aðeins 17% feðra 

sem töldu sig skipta mestu máli við kynfræðslu sona sinna, en enginn þeirra taldi 
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sig gera það gagnvart dætrum sínum. Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að feður 

þekki betur kynlífsþarfir sona sinna en dætra (Dilorio o.fl., 1999). Synir töluðu 

jafnframt frekar við feður um kynlíf en dætur gerðu (Baldwin og Baranoski, 

1990; Dilorio o.fl., 1999; Downie og Coates, 1999; Jordan o.fl., 2000; Miller 

o.fl., 1998; Rosenthal o.fl., 2001). Báðir foreldrar ræddu samt álíka mikið um 

kynlíf við syni sína (Lehr, Dilorio, Dudley og Lipana, 2000).  

 

Í rannsókn Rosenthal og Collis (1997) sögðust foreldrar veita sonum sínum 

minni kynfræðslu en dætrum sínum. Þegar á heildina er litið virðast því synir fá 

minni kynfræðslu en dætur (Ansuini, Fiddler-Woite og Woite, 1996; Rainforth, 

1996).  

 

Margir feður litu á umræður um kynlíf við börnin vera á ábyrgð móðurinnar 

(King og Lorusso, 1997). Simanski (1998) taldi fjölmiðla hafa áhrif á það 

viðhorf að kynfræðsla sé fyrst og fremst hlutverk móðurinnar. Komið hefur fram 

að gæði fjölskyldutengsla tengjast því hvort feður taki þátt í kynfræðslu 

(Whalen, Henker, Hollingshead og Burgess, 1996). 

Mat foreldra og barna á  kynfræðslu foreldra 

Hér verður greint frá rannsóknum sem taka fyrir mat foreldra á eigin kynfræðslu 

og mat foreldra á kynfræðslu annarra foreldra. Einnig verður sagt frá 

niðurstöðum rannsókna á mati barna á kynfræðslu mæðra sinna og hvaða aðilar 

það eru sem börnum finnst veita þeim mestu kynfræðsluna.  

 

Flestir foreldrar telja sig veita börnum sínum mikla kynfræðslu og að aðrir 

foreldrar veiti mun minni kynfræðslu en þeir sjálfir gera. Í rannsókn Jordan og 

félaga (2000) í Bandaríkjunum kom til dæmis fram að nánast allir foreldrarnir, 

eða 94%, sögðust hafa talað við unglinga sína um kynlíf. Aftur á móti töldu 

aðeins 9% þeirra að aðrir foreldrar hefðu rætt nægilega vel við unglingana sína 

um kynlíf. 

 

Í rannsókn McKay og félaga (1998) í Kanada á 6833 foreldrum komu fram 

svipaðar niðurstöður; 73% foreldra voru annað hvort mjög sammála eða 

sammála því að þeir hefðu gefið börnum sínum fullnægjandi kynfræðslu. Aftur á 
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móti töldu 70% foreldra aðra foreldra hafa veitt börnum sínum ófullnægjandi 

kynfræðslu. Foreldrar höfðu yfirleitt meiri trú á eigin hæfni til þess að veita 

börnum sínum fullnægjandi kynfræðslu en á hæfni annarra foreldra gagnvart 

sínum börnum (Langille, Beazley og Doncaster, 1996; McKay, 1996; Welshimer 

og Harris, 1994).  

 

Ekki er alveg einhlítt hvort foreldrum finnist þeir veita börnum sínum viðhlítandi 

kynfræðslu. Í nokkrum rannsóknum hefur komið fram að meirihluti foreldra 

segist ekki hafa veitt börnum sínum þá kynfræðslu sem þeir gjarnan vildu 

(Bloch, 1978; Furstenberg, Herceg-Baron, Shea og Webb, 1984; Gilberg og 

Bailis, 1980; Huston, Martin og Foulds, 1990; Roberts o.fl., 1978). Í einni 

rannsókn voru bæði foreldrar og unglingar óánægðir með magn og gæði 

samræðna um kynlíf í fjölskyldunni (Warren, 1995).  Í annarri rannsókn kom 

fram mikill munur á því hvað ólíkar fjölskyldur ræddu mikið saman um kynlíf 

(Rosenthal og Collis, 1997).  

 

Stundum er ósamræmi á milli þess hvað mæður segja um kynfræðslu sína og 

þess sem börnin segja um kynfræðsluna. Í tveimur rannsóknum sem tóku fyrir 

samskipti foreldra og barna kom fram að mæður töldu sig hafa rætt meira um 

kynlíf við dætur sínar en dæturnar gáfu í skyn (Furstenberg o.fl., 1984 og 

Jaccard, Dittus og Gordon, 1998). Rannsókn Millers og félaga (1998) sýndi að 

mæður og unglingar voru nokkuð sammála í 58-77% tilvika; það var þó 

mismunandi eftir því um hvað var rætt. Þegar unglingarnir og mæðurnar voru 

ósammála um að eitthvert efni hefði verið rætt, voru meiri líkur á því að 

mæðrunum fyndist þær hafa rætt um efnið. Meiri samhljómur var á milli 

mæðgna en mæðgina. 

 

Þótt foreldrar séu oftast álitnir vera mikilvægustu aðilarnir við kynfræðslu barna 

sinna hafa börnin oft aðra sýn á því. Í nokkrum rannsóknum voru unglingar og 

fullorðnir spurðir að því hvaðan þeir höfðu helst fengið kynfræðslu sína, flestir 

sögðust hafa fengið hana frá jafningjum sínum (Gebhard, 1977; Reinisch, 1990; 

Sorensen, 1973). Í annarri rannsókn voru það kennarar og systkini sem 

þátttakendur sögðu að hefðu fyrst og fremst frætt sig um þessi mál (Ansuini o.fl., 

1996). Enn önnur rannsókn sýndi að unglingar fengju frekar upplýsingar um 
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kynlíf og kynþroska frá vinum sínum, skólum og bókum sem fjölluðu um þessi 

mál heldur en frá foreldrum (Sanders og Mullins, 1988). Þá hefur komið fram að 

einungis 10% karla og 16% kvenna nefna foreldra sem mikilvægustu aðilana í 

eigin kynfræðslu (Ansuini, Fiddler-Woite og Woite, 1996).  

 

Mat foreldra getur líka falist í því að meta hvort börn hefji kynlíf snemma eða 

ekki. Rannsóknir sýna að börn byrja fyrr að stunda kynlíf en flestir fullorðnir 

hafa áttað sig á. Aldur þeirra sem byrja að stunda kynlíf færist sífellt neðar 

miðað við það sem áður var (Jordan o.fl., 2000). Í Bandaríkjunum og Puerto 

Rico var gerð rannsókn á 907 unglingum, 14-17 ára, og mæðrum þeirra. 

Rannsóknin leiddi í ljós að margir foreldrar vissu ekki að börnin væru farin að 

stunda kynlíf. Hvað synina varðar vissu 53% mæðranna að þeir voru byrjaðir að 

stunda kynlíf, en einungis 47% vissu að dætur þeirra voru farnar að stunda kynlíf 

(Miller og Whitaker, 2001).  Í rannsókn, sem stóð yfir í 17 ár á 1020 

þátttakendum sem fylgt var eftir frá þriggja ára til 21 árs aldurs, kom fram að 

28% karla og 32% kvenna hófu kynlíf fyrir 16 ára aldur (Paul, Fitzjohn, 

Herbison og Dickson, 2000). Hér á landi var meðal 17-20 ára ungmenna 

meðalaldur við upphaf kynlífs 15,4 ár árið 1996 (Sóley S. Bender, 1999). 

Mikilvægi skólans við kynfræðslu og inntak kynfræðslunnar 

Hér verða athugaðar rannsóknir á því hvað foreldrum finnst um mikilvægi 

skólans við kynfræðslu en fyrst og fremst verður lögð áhersla á hvers konar 

kynfræðslu þeir vilja að skólinn sinni. 

 

Í nokkrum rannsóknum hefur komið fram að foreldrum finnst kennarar og 

heilbrigðisstarfsfólk koma næst sér í ábyrgð á kynfræðslu barna sinna (Jordan 

o.fl., 2000; McKay o.fl., 1998; Seymour, 1998). Margar rannsóknir hafa sýnt að 

langflestir foreldrar vilja að kynfræðsla sé kennd í skólum og á það aðallega við 

um foreldra í Bandaríkjunum (Janus og Janus, 1993; Kenney, Guardado og 

Brown, 1989) og í Kanada (Langille, Beazley og Doncaster, 1996; Lawlor og 

Purcell, 1988; Marsmen og Herold, 1986; McKay, 1996; Verby og Herold, 

1992).  

 

Ennfremur hefur komið fram í rannsóknum að foreldrar vilja að margs konar 
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þættir kynfræðslu séu kenndir, fræðsla þeirra hefjist strax við byrjun 

grunnskólans og haldi áfram allan grunnskólann (Langille o.fl., 1996; McKay, 

1996). Í rannsókn McKay fannst til að mynda 82% foreldra að kenna ætti 

kynfræðslu frá byrjun grunnskólans og upp úr. Í rannsókn Jordan og félaga 

(2000) kom í ljós að 64% foreldra fannst að hefja ætti kynfræðslu áður en börnin 

færu í 7. bekk. Þeim fannst jafnframt að efnistök þyrftu að hæfa aldri og þroska 

barnsins (Jordan, o.fl., 2000; Silverstein og Buck, 1986). Kyn barna virtist ekki 

tengjast viðhorfi foreldra til kynfræðslu í skólum (Silverstein og Buck, 1986).   

 

Í  rannsókn þar sem foreldrar voru beðnir um að meta á hvaða aldri væri 

hentugast að kenna 15 mismunandi þætti um kynlíf eða hvort yfirleitt ætti að 

fjalla um þá, óskuðu langflestir foreldrar eftir því að allir 15 þættirnir væru 

kenndir einhvern tímann á skólagöngu barnanna. Það að byggja upp heilbrigð 

sambönd á jafnréttisgrunni var sá þáttur sem var vinsælastur, en hann var valinn 

af 86-95% foreldrum nemenda í 4. bekk (McKay o.fl., 1998). Þessi þáttur var 

einnig mjög vinsæll meðal 14-18 ára nemenda sem voru spurðir að því hvað 

þeim sjálfum fyndist mest þörf á að kynna sér í kynheilbrigðisfræðslu (McKay 

og Holowaty, 1997).  

 

Oft hefur verið talið að flestir foreldrar væru á móti því að umdeild efni eins og 

kynhneigð, getnaðarvarnir og fóstureyðingar væru tekin fyrir í kynfræðslu í 

skólum (McKay o.fl., 1998). Í kanadískri rannsókn frá árinu 1998 kom hið 

gagnstæða í ljós. Foreldrar óskuðu eftir því í 95% tilvika að fræðsla um 

kynhneigð, kynsjúkdóma, þar á meðal um alnæmi, ætti sér stað í 9.-12. bekk 

(McKay o.fl., 1998). Þetta var nokkuð hærri tala en í tveimur öðrum kanadískum 

rannsóknum þar sem 70% (Langille o.fl., 1996) og 76% (McKay, 1996) foreldra 

studdu það að í skólum væri fjallað um kynhneigð.  

 

Í bandarískri rannsókn Jordans og félaga (2000) kom fram að nánast öllum 

foreldrum fannst að kynfræðsla í skólum ætti að veita upplýsingar um 

kynsjúkdóma (91%) og getnaðarvarnir, þar á meðal smokka (92%). Þremur af 

hverjum fjórum eða 76% foreldra fannst að kynfræðslan ætti jafnframt að veita 

upplýsingar um öryggi í kynlífi þar með talið hvernig ætti að nota smokka. Á 

óvart kom hve hátt þetta hlutfall var, þar sem 82% foreldranna fannst jafnframt 
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eðlilegt að lögð væri áhersla á skírlífi. Í annarri rannsókn vildu yfir 80% foreldra 

að kennt væri um getnaðarvarnir í skólum (Langille o.fl., 1996; McKay, 1996). Í 

rannsókn McKay (1998) kom fram að 70% foreldra vildu að í kennslu væri 

fjallað um fóstureyðingar og aðrar leiðir sem geta komið í veg fyrir 

fóstureyðingar.  

 

Hér verða í örstuttu máli teknar saman þær rannsóknir sem sérstaklega áttu við 

mæður í þessum fyrsta hluta fræðilega kaflans. Í langflestum tilvikum var það 

móðirin sem bar hita og þunga af kynfræðslu dætra sinna og sona. Börn og 

unglingar af báðum kynjum töluðu einnig miklu frekar um kynlíf og 

kynlífstengd málefni við mæður en feður. Synir og dætur töluðu jafn mikið við 

mæður sínar um kynlíf og kynlífstengd málefni, en mæður töluðu aftur á móti 

meira við dætur sínar en syni um kynlíf. Ástæðan fyrir því að mæðrunum fannst 

þægilegra að tala við dæturnar er talin vera sú að þær áttu auðveldara með að 

nota eigin reynslu. Í samskiptum mæðra og barna kom fram að mæður töldu sig 

hafa rætt meira um kynlíf við dætur sínar en dætrunum fannst. Meiri samhljómur 

var á milli mæðgna en mæðgina um þetta. 53% mæðra vissu af því að synir 

þeirra voru byrjaðir að stunda kynlíf en einungis 47% mæðra vissu að dætur 

þeirra voru farnar að stunda kynlíf.   

Inntak og áhersluþættir foreldra / mæðra í kynfræðslu 

Fyrst verður hér bent á rannsóknir sem taka fyrir hvort foreldrar og börn tali 

saman um kynlíf, hve mikið þau tali saman og síðan hvað það er sem foreldrar 

leggja áherslu á að fræða börnin sín um. Skoðaðar verða rannsóknir á þekkingu 

mæðra og unglinga til ýmissa þátta kynlífs. Í framhaldi verður tekin fyrir 

rannsókn á mati fullorðinna kvenna til eigin kynfræðslu.  

Inntak og áhersluþættir kynfræðslunnar 

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum Crofts og Asmussens (1992) vildu mæður að 

börnin þeirra hefðu tilskilda þekkingu á kynlífi til þess að koma í veg fyrir að 

þau taki áhættur í kynlífi. Til þess að svo megi verða þurfa foreldrar og börn að 

tala saman.  
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Sumir rannsakendur hafa haldið því fram að foreldrar og unglingar tali harla lítið 

saman um kynlíf (Bandura, 1964; Montemayor, 1983; Petersen, 1988). Aðrar 

rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á að foreldrar og börn hafa rætt þessi mál 

(Baldwin og Baranoski, 1990; Fisher, 1990; Fox og Inazu, 1980; Tucker, 1989). 

Ekki er nóg að kanna einungis hvort talað er saman, einnig þarf að athuga hve 

mikið er talað saman um kynlíf. Í fleiri en einni rannsókn hefur komið fram hjá 

unglingum að frekar takmarkaðar umræður væru um kynlíf í fjölskyldum þeirra 

(Andre, Frevert og Schuchmann, 1989; Katchadourian, 1990; Noller og Bagi, 

1985; Wright, Ryan og Gabb, 1989). Í rannsókn Brocks og Jennings (1993) kom 

fram að upplýsingar um kynlíf voru einnig mjög takmarkaðar í samtölum mæðra 

og barna. Til þess að fá betri mynd af samtölum foreldra og barna um kynlíf þarf 

jafnframt að athuga um hvað er rætt. Rannsóknir á samtölum mæðra og barna 

um kynlíf hafa gjarnan leitt í ljós að fræðsla mæðra hefur tekið á mjög fáum 

þáttum kynlífs (Bloch, 1978; Gilbert og Bailis, 1980; Roberts o.fl., 1978). Í 

rannsókn Baldwins og Baranoskis (1990) kom fram að umræða foreldra og barna 

um kynlíf tók fremur mið af líkamlegum þáttum en ýmsum ákvörðunum í 

kynlífi. 

 

Í rannsókn Jordans og félaga (2000) á 375 foreldrum í Bandaríkjunum kom fram 

að af 17 kynfræðsluþáttum voru foreldrar líklegastir til þess að ræða við 

unglingana um þá ábyrgð sem það hefur í för með sér að verða foreldri (46%), 

um kynsjúkdóma (40%), stefnumót (37%) og það að stunda ekki kynlíf fyrir 

hjónaband (36%). Nánast öllum foreldrunum, eða 92%, fannst að upplýsingar 

um getnaðarvarnir, þar með um smokka, ættu að vera hluti af kynfræðslu. Þættir 

sem foreldrar ræddu ekki mikið eða alls ekki við unglingana voru sjálfsfróun 

(79%), vændi (68%), klám (63%) og fóstureyðingar og aðrar leiðir sem geta 

komið í veg fyrir fóstureyðingar (55%). 

 

Í svipaðri rannsókn Millers og félaga (1998) á 907 mæðrum og unglingum þeirra 

á árunum 1993 og 1994 í Bandaríkjunum kom fram að 10 ólíkir þættir kynlífs 

(aldur til að hefja kynlíf, getnaðarvarnir, smokkar, HIV/alnæmi, æxlun, 

líkamlegur þroski/kynþroski,  sjálfsfróun, kynsjúkdómar, kynlífsþrýstingur og 

val á kynlífsfélaga) voru ræddir í mismiklum mæli. Mest var rætt um 

HIV/alnæmi og kynsjúkdóma, en atriði eins og sjálfsfróun og líkamlegur þroski / 
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kynþroski voru minnst ræddir. Þættir sem mæður ræddu næst mest við 

unglingana, og þær og unglingurinn voru sammála um að hefði verið ræddir, 

voru smokkar, æxlun, kynlífsþrýstingur, hvenær hefja mætti kynmök og val á 

kynlífsfélaga. Þeir unglingar, sem höfðu einhvern tímann rætt við föður sinn um 

eitthvert kynferðislegt efni, höfðu einna helst talað um HIV/alnæmi og aðra 

kynsjúkdóma. Því næst höfðu þeir rætt um smokka, kynlífsþrýsting, val á 

kynlífsfélögum, hvenær eðlilegt væri að hefja kynlíf, æxlun og getnaðarvarnir. 

Umtalsverður hluti foreldranna og unglinganna höfðu ekki rætt marga af 

ofangreindum þáttum. Meiri líkur voru á því að unglingar af báðum kynjum 

hefðu talað við móður sína en föður um hvern og einn þessara 10 

kynfræðsluþátta. Mun líklegra var að synir hefðu talað við feður sína en að 

dæturnar hefðu gert það. Það var einnig mun líklegra að dætur segðust hafa rætt 

við mæður sínar en feður. 

 

Þekking mæðra á ýmsum þáttum kynlífs hefur verið könnuð. Í einni bandarískri 

rannsókn þar sem 90 unglingar 13, 14 og 15 ára gamlir og 73 mæður voru beðin 

um að útskýra sjö orð sem tengdust kynþroska (egglos, tíðir, sæði, sáðlát í 

svefni/votir draumar, hormónar, kynþroskaskeið og sáðlát) kom í ljós að mæður 

áttu erfitt með að útskýra þessi orð. Af þessu drógu rannsakendur þá ályktun að 

mæður væru illa undirbúnar til þess að kenna börnum sínum um kynlíf eða bæta 

við þær upplýsingar sem börnin fengju í skóla. Þekking unglinganna reyndist 

einnig lítil í þessari sömu rannsókn og hún jókst lítið með aldrinum eða með 

aukinni þátttöku í kynlífi (Hockenberry-Eaton, Richman, Dilorio, Rivero og 

Maibach, 1996).  

 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við ýmsar aðrar rannsóknir þar sem þekking 

ungs fólks á svipuðum þáttum var könnuð. Þær sýndu meðal annars að unglinga 

skorti upplýsingar um kynþroska, æxlun, kynsjúkdóma og getnaðarvarnir 

(Ammerman, Perelli, Adler og Irwin, 1992; Carver, Kittleson og Lacey, 1990; 

Freeman, Rickels, Huggins, Mudd, Garcia og Dickens, 1980; Leland og Barth, 

1992).  Í rannsóknum sem tóku sérstaklega fyrir getnaðarvarnir kom í ljós að 

unglingar misskildu gjarnan við hvers konar aðstæður konur gátu orðið þungaðar 

og þá skorti líka nægar upplýsingar um getnaðarvarnir (Kellinger, 1985; Padilla 

og Baird, 1991, Panzarine og Gould, 1988; Reichelt og Werley, 1975; Scott, 
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Shifman, Orr, Owen og Fawcett, 1988; Smith, Chacko og Bermudez, 1989).  

 

Í rannsókn Ansuinis og félaga (1996) í Bandaríkjunum var skoðað hvaða áhrif 

þekking á kynlífi gæti haft á velferð fólks síðar meir í lífinu. Þátttakendur voru 

700 á aldrinum 9-73 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að réttar 

upplýsingar á kynlífi höfðu haft mikil áhrif á vellíðan fólks. Hjá meirihluta 

þátttakenda rannsóknarinnar hafði vanþekking á kynlífi valdið sektarkennd, ótta 

og blygðun.  

 

Brock og Jennings (1993) skoðuðu í eigindlegri rannsókn í Bandaríkjunum hvers 

konar kynfræðslu 30 fullorðnar konur hefðu viljað fá frá mæðrum sínum. 

Minningar þeirra um kynfræðsluna sem þær fengu voru mestmegnis neikvæðar. 

Kynfræðslan hafði verið mjög takmörkuð og einkennst af aðvörunum og reglum. 

Þeim fannst hún einnig hafa einkennst af neikvæðum og óbeinum skilaboðum. 

Það sem mæðurnar söknuðu mest í kynfræðslunni voru ekki ákveðnar 

upplýsingar um einstaka þætti fræðslunnar heldur frekar hvernig móðir þeirra 

hafði nálgast kynfræðsluna. Þær vildu að þær hefðu átt kost á því að ræða um 

kynlíf á jákvæðan hátt eins og um eðlilegan hlut hefði verið að ræða. Flestar 

vildu að mæður þeirra hefðu getað talað við þær um þessi mál á opinn og 

þægilegan hátt. Þær hefðu verið til í að geta talað um tilfinningar og að þær 

hefðu fengið að vita að þær hefðu val um það hvernig þær gátu hagað kynlífi 

sínu. Rannsakendurnir drógu þá ályktun að flestum stúlkum sem væru komnar á 

fullorðinsár hefði fundist þær fá ófullnægjandi kynfræðslu. Konurnar álösuðu 

ekki mæðrum sínum fyrir þá kynfræðslu sem þær höfðu fengið, en þeim langaði 

til þess að geta veitt börnum sínum þá kynfræðslu sem þær hefðu sjálfar viljað 

fá.   

 

Hér verða í örstuttu máli teknar saman þær rannsóknir sem sérstaklega áttu við 

mæður í öðrum hluta fræðilega kaflans. Mæður vildu að börnin þeirra hefðu 

tilskilda þekkingu á kynlífi til þess að koma í veg fyrir að þau tækju áhættur í 

kynlífi. Upplýsingar um kynlíf virtust mjög takmarkaðar í samræðum mæðra og 

barna um kynlíf og taka á mjög fáum þáttum kynlífs. Fram kom að 10 ólíkir 

þættir kynlífs voru ræddir í mismiklum mæli. Það sem var mest rætt var 

HIV/alnæmi og aðrir kynsjúkdómar á meðan efni eins og sjálfsfróun, líkamlegur 
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þroski / kynþroski var minnst ræddur. Það sem móðir ræddi næst mest við 

unglinginn, og bæði hún og unglingurinn voru sammála um að hefði verið rætt, 

voru smokkar, æxlun, kynlífsþrýstingur, hvenær hefja mætti kynmök og val á 

kynlífsfélaga. Þegar mæður voru beðnar um að útskýra sjö orð sem tengdust 

kynþroska áttu þær erfitt með að útskýra þau. Rannsakendur drógu þá ályktun að 

mæður væru illa undirbúnar til þess að kenna börnum sínum um kynlíf eða bæta 

við þær upplýsingar sem börnin fengju í skóla. Minningar 30 fullorðinna kvenna 

um þá kynfræðslu sem þær fengu á unglingsárum voru mestmegnis neikvæðar. 

Kynfræðslan hafði verið mjög takmörkuð og einkennst af aðvörunum og reglum. 

Þeim fannst hún einnig hafa verið með mikið af neikvæðum og óbeinum 

skilaboðum. 

Samskipti foreldra / mæðra við kynfræðslu  

Í ýmsum rannsóknum hefur verið kannað hvort einhver umræða um kynlíf hafi 

átt sér stað hjá foreldrum og börnum þeirra og um hvað hafi verið rætt. 

Rannsóknir benda til að eðli samskipta foreldra og barna hafi einnig mikið að 

segja í kynfræðslu eins og greint verður frá hér á eftir. Flestar rannsóknir sem 

hafa tekið fyrir samskipti foreldra og unglinga hafa tekið mið af hugmyndum 

unglinganna sjálfra. Þær rannsóknir sem hafa sérstaklega rannsakað þátt 

foreldranna eru ekki eins margar, en ólíkir þættir hafa samt verið skoðaðir. Hér 

verður greint frá niðurstöðum rannsókna úr báðum þessum hópum, fyrst 

foreldranna og síðan unglinganna. 

Samskipti við börnin út frá sjónarhóli foreldra 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum nokkurra rannsókna sem hafa sýnt fram 

á að eðli samskipta foreldra og barna geta skipt máli við kynfræðslu. Sumar 

rannsóknir hafa þó ekki sýnt nein tengsl á milli kynfræðslu foreldra og samskipta 

við börnin, hvorki þegar horft er á magn eða eðli samskiptanna (Newcomer og 

Udry, 1984; Fisher, 1993). Greint verður frá mikilvægum einkennum góðra 

samskipta, hvernig gagnkvæmni í samskiptum, þar sem foreldri og barn skiptast 

á að hafa orðið, getur tengst því að læra um kynlíf og hvernig ákveðnar aðstæður 

geta ýtt undir umræðu um kynlíf.  
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Fram hefur komið að líkur á því að foreldri og barn séu sammála því að tilteknir 

10 þættir sem tengjast kynlífi hafi verið ræddir, jukust í takt við það hvað þau 

töldu samskiptin í fjölskyldunni vera opin og þægileg (Miller o.fl., 1998). Í 

öðrum rannsóknum hefur meðal annars komið fram að mikilvæg einkenni góðrar 

kynfræðslu byggist á því að vera opinn í almennum samskiptum (Fisher, 1990), í 

samræðum um kynlíf og að umræðurnar séu gagnkvæmar og jákvæðar án 

dæmandi athugasemda (Warren, 1995). Í einni rannsókn var fylgst með 

foreldrum tala við börn sín um kynlífstengd mál. Rannsóknin leiddi í ljós að 

ofangreind einkenni góðrar kynfræðslu voru ekki eins algeng og þegar rætt var 

um önnur mál (Kahlbaugh, Lefkovitz, Valdez og Sigman, 1997). 

 

Rozema (1986) skipti foreldrum í tvo hópa, annars vegar sem styðjandi foreldra  

og hins vegar sem foreldra í vörn. Hún komst að því að unglingar upplifðu 

gjarnan foreldra sína eins og foreldra í vörn þegar þeir ræddu um kynlíf. Í 

rannsókn Lefkowitz og félaga (1996) í Bandaríkjunum var fylgst með 31 móður 

ræða við 11-14 ára börn sín af báðum kynjum. Kannað var hvað þau skiptust 

mikið á að tala þegar þau ræddu saman. Einnig hvað þau töluðu mikið með því 

að telja orðin og kannað var hvor aðilinn væri meira ráðandi í umræðum um 

kynlíf samanborið við óskipulagðar umræður. Fylgst var með óbeinum 

skilaboðum, innihaldi og hvort fólkið blygðaðist sín á sama máta. 

Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að í umræðum milli móður og barns um 

kynlíf töluðu þau mismikið, notuðu færri orð og mæðurnar voru meira ráðandi í 

samskiptunum en í frjálsu umræðunum. Nánar til tekið töluðu mæðurnar 

helmingi meira en börnin, en 1,5 sinnum meira í frjálsu umræðunum. Mæður 

voru marktækt meira ráðandi í umræðunum við yngri börnin en þau sem eldri 

voru. Dregin var sú ályktun að móðirin hefði tekið yfir og sett sig í meiri 

kennarastöðu gagnvart yngri börnunum en þeim sem eldri voru. 

 

Í sömu rannsókn var alnæmi tekið til umfjöllunar og kannað hvort mismunandi 

samskipti mæðra og barna tengdust því hvað börnin lærðu mikið um alnæmi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær, að þar sem gagnkvæmni í 

samræðum um kynlíf var hvað mest, höfðu börnin lært meira um alnæmi en hin 

börnin. Þessi börn höfðu einnig hæfilega miklar áhyggjur af sjúkdómnum miðað 

við börnin sem áttu mæður sem voru meira ráðandi. Síðarnefndu börnin höfðu 
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annað hvort minni eða meiri áhyggjur af því að smitast af HIV/alnæmi. 

Rannsakendur drógu þá ályktun að mikil gagnkvæmni í samskiptum skilaði sér 

best í umræðum um kynlíf og í miðlun mikilvægra upplýsinga um einstaka þætti 

kynlífs. Þeir töldu að ef til vill hefðu umræðurnar um kynlíf samt verið minni en 

frjálsu umræðurnar, þar sem umræða um kynlíf væri mjög viðkvæmt efni 

(Lefkowitz o.fl., 1996).  

Samskipti við foreldra út frá sjónarhóli unglinga 

Flestar rannsóknir á samskiptum foreldra og unglinga hafa verið gerðar á 

viðhorfum unglinga til samskipta við foreldra. Rétt er að geta nokkurra þeirra til 

þess að fá betri heildarmynd af samskiptum foreldra og unglinga þótt sýn þeirra 

hafi ekki verið til athugunar í rannsókn minni. Fyrst verður getið um rannsókn 

sem athugaði hvernig uppeldishættir foreldra tengdust samskiptaþroska unglinga. 

Síðan verða skoðaðar niðurstöður rannsókna um tengsl á milli samræðna um 

kynlíf og samskiptahátta og hvernig slíkir þættir tengjast hegðun, ábyrgð og 

vellíðan unglings í kynlífi. Mismunandi skilgreining foreldra og unglinga á því 

hvað sé kynfræðsla getur útskýrt að einhverju leyti af hverju foreldrum finnst 

þeir gjarnan veita meiri kynfræðslu en börn þeirra segjast hafa fengið. Að lokum 

verður bent á rannsóknir á því hver á frumkvæðið að umræðu um kynlíf.  

 

Í sumum rannsóknum hafa hvorki fundist tengsl á milli innihalds kynfræðslunnar 

og hegðunar barnsins (Furstenberg o.fl., 1984; Tucker, 1989) né að kynfræðsla 

foreldra hafi bætt kynhegðun ungs fólks (Hutchinson og Cooney, 1998). Í öðrum 

rannsóknum, þar sem meiri áhersla hefur verið lögð á gæði en magn samskipta í 

fjölskyldum, hafa komið fram tengsl á milli kynfræðslu foreldra og hegðunar 

barna (Baldwin og Baranoski, 1990; Fisher, 1990; Fox og Inazu, 1980; Moore, 

Peterson og Furstenberg, 1986).  

 

Í nýlegri rannsókn á 1300 reykvískum unglingum í 9. bekk sem var fylgt eftir frá 

14-17 ára aldurs kom í ljós að hægt var að flokka uppeldisþætti foreldranna í 

fernt: leiðandi, eftirláta, skipandi og afskiptalausa. Niðurstöðurnar bentu til þess 

að við 14 ára aldur sýndu unglingar sem töldu sig búa við leiðandi uppeldishætti 

meiri samskiptaþroska en aðrir unglingar. Við athugun á forspá uppeldishátta 

foreldra við 14 ára aldur unglinganna um samskiptaþroska þeirra við 17 ára aldur 
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kom í ljós að bæði þeir unglingar sem töldu foreldra sína leiðandi og þeir sem 

töldu þá eftirláta reyndust sýna meiri samskiptaþroska 17 ára gamlir en unglingar 

afskiptalausra foreldra. Stúlkur sýndu meiri samskiptaþroska en drengir (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2005).  

 

Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að unglingar sem sögðust geta rætt við foreldra 

sína um kynlíf og kynþroska byrjuðu seinna að stunda kynlíf, voru ábyrgari í 

kynlífi og stunduðu sjaldnar skyndikynni en unglingar sem töluðu ekki við 

foreldra sína (Blake, Simkin, Ledsky, Perkings og Calabrese, 2001; Jaccard, 

Dittus og Gordon, 1996; Kotchick, Miller og Forehand 2001; Pick og Palos, 

1995). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á svipaðar rannsóknarniðurstöður. Ungt 

fólk sem sagðist fá kynfræðslu heima hjá sér var ekki eins líklegt til þess að hafa 

kynmök (Lewis, 1973); það notaði frekar getnaðarvarnir og smokka (Sorensen, 

1973; Rainforth, 1996) og hafði færri bólfélaga (Treboux og Busch-Rossnagel, 

1990). Áhættuhegðun í kynlífi minnkaði einnig verulega (Holtzman og 

Rubinson, 1995).  

 

Rannsóknarniðurstöður hafa líka leitt í ljós að það hvernig unglingar skynja 

viðhorf og leiðbeiningar foreldra sinna á þessu sviði tengist kynhegðun þeirra 

(Miller, McCoy, Olson og Wallace, 1986; Moore og Rosenthal, 1991). 

Unglingar, sem skynjuðu foreldra sína sem vingjarnlega og umhyggjusama, 

stunduðu síður kynlíf á unga aldri og notuðu getnaðarvarnir meira og markvissar. 

Unglingar sem aftur á móti upplifðu foreldra sína sem þrætugjarna og átakasama 

í þessum málum voru líklegri til þess að stunda kynlíf með þeim ásetningi að 

ögra foreldrunum. Unglingar sem höfðu lítil samskipti við foreldra sína voru 

fjórum sinnum líklegri til að sleppa umræðum um öruggt kynlíf við bólfélaga 

sinn. Þeir voru einnig tvisvar sinnum líklegri til að hafa minni áhrif á bólfélaga 

sinn um ástundun öruggs kynlífs eða segja nei við kynlífi (DiClemente, 

Wingood, Crosby, Cobb, Harington og Davies, 2001). 

 

Baldwin og Baranoski (1990) sýndu fram á að unglingum, sem sögðust lifa við 

opin samskipti innan fjölskyldunnar, fannst þeir fá meira út úr þeirri kynfræðslu 

sem þeir fengu en öðrum unglingum þótti. Eftir því sem unglingum fannst 

auðveldara að ræða þessi mál við foreldrana, því meiri kynfræðslu fannst þeim 
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þeir hafa fengið (Nolin og Petersen, 1992; Noller og Callan, 1990). Gagnkvæmni 

í samræðu, þar sem aðilar skiptust á að hafa orðið, og stuðningur í samskiptum 

hafði líka mikið að segja. Miklu skipti þó hverjir töluðu saman. Sem dæmi var 

meiri gagnkvæmni og stuðningur í samskiptum móður og dóttur en í samskiptum 

foreldra og sona (Whalen, 1996).  

 

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var á unglingsstúlkum í Bandaríkjunum kom 

fram að þremur af hverjum fjórum fannst fyrsta kynlífsreynslan óþægileg, 

þvingandi, sársaukafull eða leiðinleg. Um fjórðungi stúlknanna fannst aftur á 

móti fyrsta kynlífsreynslan jákvæð og ánægjuleg. Síðarnefndu stúlkurnar töluðu 

um opnar, ánægjulegar og þægilegar umræður við mæður sínar um kynlíf. Þessar 

stúlkur voru líklegri til þess að hafa tekið þátt í kynlífi þegar þær voru sjálfar 

tilbúnar og langaði til þess. Þær notuðu líka frekar getnaðarvarnir við fyrstu 

kynmök (Thompson, 1990).  

 

Þetta er sambærilegt niðurstöðum Fishers (1993) sem komst að því að því betri 

sem samskipti voru í fjölskyldum því líkari voru viðhorf foreldra og barna til 

kynlífs. Hann ályktaði út frá þessu að það að vera góð fyrirmynd verði til þess að 

unglingar byrji seinna að stunda kynlíf. Þetta styddi það að foreldrar væru 

mikilvægir í því að sinna kynfræðslu barna sinna (Mueller og Powers, 1990).  

 

Meiri líkur voru á því að foreldrar fremur en börn segðu að kynfræðsla hefði átt 

sér stað (King og Lorusso, 1997; Miller o.fl., 1998). Ein skýringin á því getur 

verið sú að foreldrar og börn skilgreina kynfræðslu á mismunandi hátt. King og 

Lorusso (1997) sögðu þennan mun tilkominn vegna þess að foreldrar litu meira á 

það að veita formlegar upplýsingar sem kynfræðslu, en börnum fyndist 

kynfræðsla ætti fremur að vera í formi umræðna. Þetta er í samræmi við 

umfjöllum þeirra Baldwins og Baranoskis (1990) sem sögðu að foreldrar teldu 

ekki vera tengsl á milli góðra samskipta og umræðna um kynlíf. Rannsóknir 

sýndu samt sem áður að unglingum fannst samskipti við foreldra sína betri og 

ánægjulegri ef umræður um kynlíf og kynlífstengda þætti voru inni í myndinni. 

 

Hver á frumkvæði skiptir líka máli í umræðum um kynlíf. Rannsóknir hafa sýnt 

að börn eiga frekar frumkvæði að slíkum umræðum en foreldrar (Geasler o.fl., 
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1995; Rosenthal o.fl., 1998). Þetta hefur þó þann ókost að börn sem ekki spyrja 

spurninga fá engin svör. Það að bíða eftir spurningum gæti gefið þau skilaboð að 

ekki eigi að spyrja spurninga (Walsh, Parker og Cushing, 1999). 

Hamlandi þættir við kynfræðslu foreldra 

Welshimer og Harris (1994) hafa ályktað sem svo að foreldrar séu óöruggari við 

kynfræðslu sína nú en fyrir áratug. Rannsakendur hafa bent á að umræður um 

kynlíf á milli foreldra og barna séu erfiðar (Baldwin og Baranoski, 1990; Fox og 

Inazu, 1980; Tucker, 1989). Hér verða teknar fyrir nokkrar rannsóknir sem hafa 

leitt í ljós margvíslegrar ástæður fyrir því að foreldrum finnst erfitt að ræða um 

kynlíf við börn sín. 

 

Sú staðreynd að foreldrar hafa ekki sjálfir fengið kynfræðslu virtist draga 

verulega úr samræðum foreldra og barna um kynlíf (King og Lorusso, 1997). Í 

rannsókn Bennetts (1999) sögðust margir foreldrar ekki vita hvernig þeir ættu að 

byrja samtalið og ekki heldur hvað þeir ættu að segja. Þeir vissu ekki hvernig 

þeir ættu að bera sig að vegna þess að foreldar þeirra höfðu ekki talað við þá um 

þessi mál þegar þeir voru unglingar. 

 

Niðurstöður tveggja eldri rannsókna sýndu að samræða foreldra og barna um 

kynlíf er takmörkuð, kynfræðslan óbein og veldur óþægindum (Philliber, 1980; 

Fox, 1981). Í tveimur nýrri rannsóknum kom einnig fram að foreldrum þætti 

kynfræðsla óþægileg (Jordan o.fl., 2000; Rosenthal o.fl., 1998). Í rannsókn 

Jordans og félaga (2000) kom fram að einu foreldri af hverjum fimm fannst 

óþægilegt eða mjög óþægilegt að tala við unglinginn sinn um kynlíf. Ástæða 

þess gæti verið neikvæðni unglinganna sjálfra til kynfræðslu foreldranna 

(Rosenthal o.fl., 1998).  

 

Foreldrar sögðust óttast að geta ekki svarað spurningum barnanna og fannst þeim 

oft óþægilegt að svara spurningum sem komu að óvörum eins og eftir 

sjónvarpsþátt eða auglýsingu (Bennett, 1999; Geasler o.fl., 1995). Þá langaði til 

að fá meiri þekkingu á kynlífi og kynþroska áður en þeir veittu börnunum 

kynfræðslu (Jordan o.fl., 2000). 
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Margar rannsóknir hafa sýnt að foreldrum finnst þá skorta réttar upplýsingar um 

kynlíf. Þeir væru þvingaðir og vandræðalegir þegar þeir reyndu að tala um 

kynlíf. Einnig væru þeir óöruggir um hvaða gildi og viðhorf þá langaði til þess 

að kenna börnum sínum (Gilbert og Bailis, 1980; Reinisch, 1990; Roberts o.fl., 

1978). Langflestir foreldrar höfðu reynt að forðast að tala um kynlíf (Rozema, 

1986). 

 

Sumir foreldrar óttuðust að kynfræðsla gæti misskilist sem eins konar ofbeldi 

eða yfirgangur. Þeir höfðu áhyggjur af því að gefa börnum sínum of miklar 

upplýsingar, of snemma (Geasler o.fl., 1995). Í rannsókn á hópi 11-14 ára 

unglinga kom fram að foreldrar töldu þá vera of unga til þess að fræða þá. 

Foreldrunum fannst einnig óþægilegt og vandræðalegt að fræða þá (Brooks-

Gunn og Furstenberg, 1989; Huston o.fl., 1990). 

 

Um 22% foreldra töldu að unglingar hefðu ekki áhuga á að tala við þá um þessi 

málefni og 17% voru ekki vissir (Jordan o.fl., 2000). Það getur tengst því að í 

sumum tilfellum voru unglingar búnir að fá fræðslu og upplýsingar annars staðar 

frá þegar foreldrar ætluðu að ræða við þá um kynlíf og kynþroska. Unglingarnir 

sögðu þá gjarnan við foreldra sína að þeir þyrftu ekki að ræða þessi mál við þá 

(Walker, 2001). Sumar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar sem töldu börn sín vera 

farin að stunda kynlíf ræddu frekar um kynlífstengd mál við þau (Raffaelli o.fl., 

1998; Rosenthal o.fl., 1998).  

 

Hér verða í örstuttu máli teknar saman þær rannsóknir sem sérstaklega áttu við 

mæður í þriðja og síðasta hluta fræðilega kaflans. Í umræðum móður og barns 

um kynlíf skiptust þau minna á að tala saman, notuðu færri orð og mæðurnar 

voru meira ráðandi í samskiptunum en þegar um frjálsar umræður var að ræða. 

Börnin lærðu mest um efnið alnæmi þegar gagnkvæmni í samskiptum mæðra og 

barna var hvað mest áberandi. Miklu skipti þó hverjir töluðu saman. Sem dæmi 

var meiri gagnkvæmni og stuðningur í samskiptum móður og dóttur en í 

samskiptum foreldra og sona. Stúlkur, sem töluðu um opnar, ánægjulegar og 

þægilegar umræður við mæður sínar um kynlíf, fannst fyrsta kynlífsreynslan 

jákvæð. Þessar stúlkur voru líklegri til þess að hafa tekið þátt í kynlífi þegar þær 

voru sjálfar tilbúnar og langaði til þess. Þær notuðu líka frekar getnaðarvarnir við 
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fyrstu kynmök. 

 

Eins og sjá má í þessum fræðilega hluta ritgerðarinnar hafa ýmsar rannsóknir 

verið gerðar á kynfræðslu foreldra. Í mörgum þeirra hafa verið notaðar 

megindlegar rannsóknaraðferðir, en eigindlegar rannsóknaraðferðir í litlum 

mæli. Flestar rannsóknirnar hafa tekið mið af viðhorfum og skoðunum unga 

fólksins til kynfræðslu foreldranna. Færri rannsóknir hafa beinst beint að 

foreldrunum sjálfum. Tiltölulega fáar rannsóknir hafa einungis tekið mið að 

kynfræðslu mæðra. Allar þessar rannsóknir gefa samt ákveðna mynd af því 

hvernig kynfræðslumálum mæðra er háttað, að minnsta kosti í þeim löndum sem 

rannsóknirnar ná til.  

 

Í þessum rannsóknum kom meðal annars fram að foreldrar töldu sig bera 

höfuðábyrgð á kynfræðslu barna sinna og fannst þeir yfirleitt standa sig vel í því 

hlutverki, oftast betur en börnunum fannst. Það sem virtist skipta miklu máli var 

hvort talað væri saman um kynlíf á heimilunum og hvernig það væri gert. Væru 

samskipti almennt opin og gagnkvæm og hægt að ræða um kynlíf á eðlilegan 

hátt, skilaði fræðsla foreldranna sér betur til barnanna. Fræðslan virtist samt oft 

vera einhæf og takmörkuð og af ýmsum ástæðum fannst mörgum foreldrum 

óþægilegt að veita kynfræðslu. Börn leituðu því gjarnan meira eftir fræðslu til 

jafninga sinna en foreldra. Þáttur föður í kynfræðslu virtist lítill, en foreldrar 

vildu að kynfræðsla skóla tæki á mörgum þáttum, einnig þeim sem voru 

umdeildir. Gengi kynfræðsla foreldranna vel hafði hún jákvæð áhrif á 

kynhegðun barnanna. Þau börn fóru sem dæmi að stunda kynlíf seinna og sýndu 

meiri ábyrgð í kynlífi.   

Íslenskar rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á kynfræðsla mæðra hér á landi. Það sem ber 

hæst á þessu sviði er framlag Sóleyjar S. Bender til rannsókna á kynheilbrigði 

unglinga og viðhorfa þeirra til kynlífs (Sóley S. Bender, 1999). Í rannsóknum 

hennar hefur meðal annars komið fram að fólk hér á landi byrjar ungt að stunda 

kynlíf, miðað við mörg lönd sem við gjarnan berum okkur saman við, eða að 

meðaltali 15,4 ára gömul. Sóley telur sérsniðna þjónusta sem tæki tillit til 
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sérstakra óska og þarfa ungs fólks hér á landi geta eflt kynheilbrigði þeirra til 

muna.  

Eina rannsóknin sem varð á vegi mínum um kynfræðslu foreldra var 

lokaverkefni þriggja hjúkrunarfræðinema til BS-prófs vorið 2003 en hún var 

gerð undir leiðsögn Sóleyjar S. Bender. Þeir notuðu rýnihópa með 15 foreldrum 

sem áttu börn í 10. bekk til að skoða kynfræðslu sem foreldrar veittu unglingum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru meðal annars þær að meirihluti 

foreldranna sagðist hafa fengið litla sem enga kynfræðslu frá foreldrum sínum. 

Sumir vildu bæta úr því og veita betri fræðslu sjálfir. Þeir litu á kynfræðsluna 

sem hluta af uppeldinu, eitthvað sem börnin ættu að læra af foreldrum og skólum 

alveg frá barnæsku. Fræðsluþörf barnanna væri samt ólík, hún færi eftir 

persónugerð hvers barns. Það kom einnig fram að foreldrunum fannst mikilvægt 

að kenna börnunum að þau þyrftu að bera ábyrgð á gjörðum sínum. Sjá mátti 

varnarleysi gagnvart klámvæðingunni og umræða um það hvaða úrræði gætu 

nýst í því sambandi. Foreldrarnir vildu gjarnan að meiri áhersla væri lögð á 

kynsjúkdóma í kynlífsumræðum, sérstaklega í skólanum. Það var mismunandi 

hvort foreldrar vissu hvernig kynfræðslunni væri háttað í skólanum. Þeir töldu 

börnin sín ekki byrjuð að stunda kynlíf og því ekki tímabært að ræða um 

getnaðarvarnir við þau ennþá. Margar mæður töldu að feður veittu unglingunum 

ekki kynfræðslu. Nokkrir foreldrar töluðu um að þeim þætti auðveldara að fræða 

stúlkur en drengi, því þær væru opnari en drengirnir (Gunnhildur Árnadóttir, 

Ragna M. Ragnarsdóttir og Sigurlaug G. Gunnarsdóttir, 2003).  

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Í anda Sóleyjar að efla forvarnir til þess að bæta kynheilbrigðismál ungs fólks 

hér á landi langar mig til að skoða betur hver þáttur mæðra er í kynfræðslu. 

Getur efling þessa hóps verið eitt af þeim úrræðum sem hægt væri að stefna að?  

 

Þótt ýmislegt hafi verið rannsakað í kynfræðslu mæðra, einkum erlendis, er 

mörgu enn ósvarað. Þar má nefna hvað það er sem auðveldar eða torveldar 

umræðu foreldra og barna um kynlíf. Með rannsókn minni vil ég fyrst og fremst 

kanna betur sýn mæðra á þá kynfræðslu sem þær veita börnum sínum og 
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aðferðirnar sem þær nota. Með hliðsjón af því leitast ég við að varpa ljósi á 

ýmsar aðferðir sem geta auðveldað umræðu milli mæðra og barna.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hvað finnst mæðrum um framlag sitt til kynfræðslu barna sinna?  

2. Hver eru markmið mæðra við kynfræðslu barna sinna? Hvert er inntak 

fræðslunnar og hverjir eru áhersluþættirnir? 

3. Hvað finnst mæðrum um inntak og framlag feðra og skóla til 

kynfræðslu?  

4. Hvaða aðferðir segjast mæður nota við kynfræðslu? Hvert er gildi og 

markmið þessara aðferða?  

  

Í sambandi við fjórðu rannsóknarspurninguna má benda á að ég hef ekki fundið 

neina erlenda rannsókn sem hefur tekið saman eða sundurgreint þessar aðferðir. 

Mér fannst því mikilvægt að fá þær fram og kanna gildi og markmið hverrar 

aðferðar með augum mæðra. Ennfremur vil ég athuga samþættingu þeirra og 

skoða hvers vegna mæður nota mismargar aðferðir. 

 

Mæðurnar sem tóku þátt í rannsókn minni eru að öllum líkindum opnari og 

frjálslegri í skoðunum um kynlíf og kynfræðslu en almennt gerist þar sem þær 

tóku þátt þrátt fyrir það að um viðkvæmt málefni var að ræða. Ekki er því 

óeðlilegt að telja að reynsla þeirra geti nýst öðrum mæðrum vel við kynfræðslu.  
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2. Aðferð 

Rannsóknaraðferðir 

Eins og fram hefur komið eru litlar sem engar rannsóknir til um kynfræðslu 

mæðra hér á landi. Það hefði því verið hægt að nálgast þetta viðfangsefni frá 

mörgum sjónarhornum. En stærð ritgerðarinnar og ráðstöfunartími til vinnslu 

hennar afmarkaði verkefnið strax í upphafi. Ennfremur hafði bakgrunnur minn 

og áhugi áhrif á þær áherslur sem urðu fyrir valinu. Með rannsókninni langar 

mig að skoða hvaða skilning og merkingu mæður leggja í kynfræðslu barna 

sinna. Mig langar til að rödd þeirra fái að heyrast. Ég tel slíka nálgun geta veitt 

áhugaverða innsýn og upplýsingar um kynfræðslu mæðra. 

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru best fallnar til þess að afla upplýsinga um 

það hvaða sýn mæður hafa og hvaða merkingu þær leggja í kynfræðslu sína 

(Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar rannsóknir eru samheiti yfir margar 

ólíkar rannsóknaraðferðir, en við gagnaöflunina eru meginaðferðirnar viðtöl og 

þátttökuathuganir. Markmiðið er að læra að skilja veröldina eins og þátttakendur 

skilja hana. Áhersla er lögð á að varpa ljósi á reynslu og líf þátttakenda með því 

að kanna hvaða merkingu eða skilning þátttakendur sjálfir leggja í líf sitt og 

aðstæður. 

 

Þegar um viðkvæm málefni er að ræða, eins og í rannsókn minni, er traust á milli 

þátttakenda og rannsakandans lykilatriði (Taylor og Bogdan 1998). Þá getur 

hentað vel að nota tengiliði sem viðmælendur treysta vel, en þessi 

rannsóknaraðferð býður upp á slíkan möguleika. Einnig er hægt að nota 

veltiúrtak, en þá vísar einn þátttakandi á annan og svo koll af kolli (Taylor og 

Bogdan, 1998). Með eigindlegum aðferðum gefst einnig tækifæri til þess oft á 

tíðum að ná til þeirra sem hvorki vilja né geta svarað spurningarlistum og nálgast 

rödd þeirra sem sjaldan heyrist í (Taylor og Bogdan, 1998). 

 

Eigindlegar rannsóknir eru kerfisbundnar, krefjast mikillar nákvæmni og fylgja 
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ákveðnum reglum en þær eru ekki staðlaðar. Rannsakandinn notar til dæmis ekki 

staðlaða spurningalista. Í opnum viðtölum, sem er sú aðferð sem ég nota mest í 

rannsókninni, gildir sú meginregla að spyrja opinna spurninga og leyfa fólki að 

tjá sig frjálst með eigin orðum um þau atriði sem skiptir það mestu máli. Lýsandi 

rannsóknargögnum er safnað af vettvangi með ýmsum aðferðum, en þau eru til 

dæmis afrituð viðtöl og skriflegar lýsingar á orðum og athöfnum. Niðurstöður 

eigindlegra rannsókna byggja síðan á aðleiðslu (Bogdan og Bilken, 2003; Taylor 

og Bogdan, 1998), en með því er átt við að rannsakandi þróar kenningar og 

tilgátur sem spretta upp af gögnunum sjálfum. Þýðing rannsóknarniðurstaðna 

skiptir miklu máli og er talið að hægt sé að læra af öllum aðstæðum og af öllum 

hópum. 

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sveigjanlegar og eru að þróast allt 

rannsóknarferlið. Rannsakandi fær þannig tækifæri til að þróa með sér skilning 

allt rannsóknartímabilið (Taylor og Bogdan, 1998). Lögð er áhersla á réttmæti 

sem vísar til þess hvort sú mynd sem rannsóknin dregur upp af veruleikanum 

standist samanburð við veruleikann (Østerud, 1998). Rannsakandi, sem er 

aðalrannsóknartækið, setur eigin skoðanir, trú, viðhorf og fyrirframhugmyndir til 

hliðar, að því marki sem slíkt er mögulegt. Lögð er áhersla á að rannsóknin hafi 

hagnýtt gildi. 

 

Vegna fæðar þátttakenda er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegrar 

rannsóknar yfir á þýðið, enda er tilgangurinn hennar ekki sá (Taylor og Bogdan, 

1998). Niðurstöður eigindlegra rannsókna geta gefið ágæta mynd af því hvaða 

skilning og merkingu þátttakendur hafa á ákveðnu sviði í lífi sínu og hvernig þeir 

meta eigin stöðu. Í þessari rannsókn geta þær því gefið ákveðnar vísbendingar 

um það hvernig málum sé háttað hjá öðrum mæðrum úti í samfélaginu. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hentuðu því vel í rannsókn minni. 

Þátttakendur  

Þegar ég ákvað að taka fyrir kynfræðslu foreldra í rannsókn minni taldi ég 

skynsamlegast að afmarka verkefnið aðeins við annað kynið. Mæður urðu fyrir 

valinu vegna þess að erlendar rannsóknir hafa sýnt að það eru fyrst og fremst þær 
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sem sjá um kynfræðslu í fjölskyldum (Katchadourian, 1990). Unglingar reiða sig 

einnig fremur á mæður en feður þegar kemur að umræðu um stefnumót og kynlíf 

(Hepburn, 1983; Youniss og Smoller, 1985; Greene og Grimsley, 1990). 

Mæðurnar í rannsókninni voru alls sjö. 

 

Þar sem um var að ræða viðkvæmt málefni skipti val viðmælenda miklu máli. Ég 

leit svo á að vinátta eða kunningsskapur gæti haft áhrif á það hve mikið 

viðmælandi treysti sér til þess að opna sig í viðtali og á hvaða hátt hann gerði 

það. Slíkt gæti því haft áhrif á hlutdrægni rannsóknarinnar. Til þess að draga úr 

þessum möguleika, taldi ég ráðlegt að ekki væru bein tengsl á milli rannsakanda 

og viðmælenda.  

 

Við rannsókn mína notaði ég aðallega tengiliði til þess að auðvelda mér aðgengi 

að viðmælendum. Tengiliðirnir voru í sex tilvikum samstarfsaðilar mínir og í 

einu tilviki ættingi sem ég vissi að ætti barn í 10. bekk. Þetta voru tengiliðir sem 

ég treysti vel og ég reiknaði því með því að þeir hefðu samband við þátttakendur 

sem þeir treystu líka vel. Þannig væri hægt að byggja upp traust og tengsl á milli 

þátttakenda og rannsakandans og leggja þar með grunn að því að geta talað 

saman um viðkvæma og persónulega hluti. Tengiliðirnir, sem þekktu öll 

skilyrðin sem ég setti, höfðu samband við mæður sem þeir þekktu eða könnuðust 

við, en í einu tilviki var notað veltiúrtak. Í því tilviki vísaði einn samstarfaðili 

minn mér á aðra konu og fann hún fyrir mig tvær mæður sem voru til í að taka 

þátt í rannsókninni.  

 

Tengiliðir mínir hringdu í sjö aðila en tvær mæður treystu sér ekki í viðtal. 

Önnur þeirra sagðist ekkert hafa frætt barnið sitt á þessu sviði og hefði því frá 

engu að miðla. Hún vildi því alls ekki koma í viðtal. Mæðrunum var  tjáð hvert 

umræðuefnið væri, svo þær gætu strax gert upp við sig hvort þær vildu taka þátt í 

slíku viðtali eða ekki. Þær mæður sem komu í viðtölin voru í tveimur tilvikum 

nátengdar tengiliðum mínum, hinar þekktust í gegnum félagsskap eða 

foreldrastarf í skólum. Ég þekkti ekki til neinna viðmælenda fyrir viðtalið. 

 

Við val á viðmælendum setti ég nokkur skilyrði. Eitt þeirra var að mæðurnar 

ættu 15 eða 16 ára gömul börn annað hvort í 10. bekk grunnskóla eða á fyrsta ári 
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í framhaldsnámi. Ástæða þessarar kröfu var fyrst og fremst sú að ég taldi mæður 

sem ættu börn á þessum aldri vera búnar að leggja mikilvægan grunn í 

kynfræðslu barna sinna því börnin væru komin á það þroskastig þar sem 

sjálfræði og sjálfstæði frá foreldrum væri áberandi (Steinberg, 1990). Ég reiknaði 

einnig með að kynfræðslumál höfðuðu sérstaklega til þeirra á þessum árum í lífi 

barnanna. Fjórar mæðranna, sem tóku þátt í viðtölunum, áttu börn í 10. bekk 

grunnskóla og þrjár á fyrsta ári í framhaldsnámi. Annað skilyrði sem ég setti var 

það að mæðurnar treystu sér í viðtal til mín til þess að ræða um þetta málefni og 

ættu yfirleitt ekki erfitt með að tjá sig. Ég reiknaði með að viðtal um 

kynfræðslumál gæti vafist fyrir sumum og gert erfiðara um vik en ella að tjá sig.  

 

Jafnframt var stefnt að því að hitta sem fjölbreyttastan hóp mæðra úr ýmsum 

stéttum þjóðlífsins. Á þann hátt fengi ég breiðari mynd af því hvernig 

kynfræðslumálum væri háttað. Þrjár þeirra voru háskólamenntaðar, ein stúdent 

og þrjár með minni menntun. Sex mæðranna voru útivinnandi, þrjár í fullu starfi, 

ein í vinnu og skóla, tvær í  hlutastarfi og ein heimavinnandi. Ég hafði einnig 

hug á því að hitta mæður sem áttu jafn marga drengi og stúlkur, því almenn 

samskipti foreldra og barna er ekki sú sama eftir því um hvort kynið er að ræða 

(Youniss og Smoller, 1985; Warren, 1995) og kynlíf drengja er frekar viðurkennt 

en kynlíf stúlkna (Moore og Rosenthal, 1993).  

 

Hér á eftir kynni ég stuttlega alla viðmælendur rannsóknarinnar, en til þess að 

gæta trúnaðar hefur nöfnum þeirra og ýmsum staðarháttum verið breytt.  

 

Anna Haraldsdóttir er 39 ára, gift og þriggja barna móðir. Hún er 

háskólamenntuð og búsett í Reykjavík. Hún er í fullri vinnu sem deildarfulltrúi 

við stofnun. Dóttir hennar Sigþrúður er elsta barnið hennar og er í 10. bekk í 

grunnskóla. Viðtalið var tekið á veitingarhúsi í miðbæ Reykjavíkur.  

 

Nanna Pálsdóttir er 37 ára, fjögurra barna móðir. Hún býr með föður yngsta 

barnsins. Hún er stúdent og aðallega heimavinnandi. Um helgar vinnur hún við 

afgreiðslustörf. Hún býr upp á annari hæð í blokk í úthverfi Hafnarfjarðar. 

Halldór, elsti sonur hennar, er 16 ára og á fyrsta ári í framhaldsskóla. Hann á 

bróður sem er tveimur árum yngri en hann. Viðtalið var tekið á heimili hennar. 
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Jóhanna Guðmundsdóttir er 49 ára, gift móðir eins barns og stjúpmóður 

annars barns, sem er löngu flutt að heiman. Hún er með framhaldsmenntun eftir 

háskólamenntun og er að taka eitt námskeið við Háskóla Íslands. Hún er í einni 

og hálfri stöðu í dæmigerðum karlaheimi og situr sem formaður í mikilsvirtri 

nefnd. Hún býr ásamt fjölskyldu sinni á Seltjarnarnesi. Dóttir hennar Bjarney, er 

16 ára og í fyrsta bekk í framhaldsskóla. Viðtalið átti sér stað á vinnustað mínum 

á Landspítalanum í Fossvogi.  

  

Marta Ásgeirsdóttir er 35 ára, tveggja barna móðir og komin nokkra mánuði á 

leið með hið þriðja. Hún býr ekki lengur með barnsföður sínum, en Halldóra 

dóttir hennar býr hjá honum. Hún er líka mikið heima hjá Mörtu þar sem þau búa 

mjög nálægt hvort öðru í Grafarvogi. Yngri dóttirin býr aftur á móti alfarið hjá 

móður sinni. Samband Mörtu og barnföðursins er að hennar mati mjög gott. Hún 

á sambýlismann sem hún er að fara að eignast þriðja barnið með. Hún er 

háskólamenntuð með meistaragráðu og í fullu starfi sem verkefnisstjóri í 

fyrirtæki. Dóttir hennar, Halldóra, er í 10. bekk grunnskóla. Viðtalið átti sér stað 

á vinnustað mínum á Landspítalanum í Fossvogi.  

 

Pálína er 47 ára, gift og fimm barna móðir. Hún vinnur við umönnun en er 

einnig nýbyrjuð í tveggja ára námi á fjölbrautarstigi. Var áður heimavinnandi. 

Stella dóttir hennar er í 10. bekk grunnskóla, en hún er fjórða barn hennar í 

systkinaröðinni. Viðtalið átti sér stað á vinnustað hennar.   

 

Rannveig er 35 ára, gift og tveggja barna móðir. Hún er ekki 

framhaldsskólagengin en er í hlutastarfi. Sonur hennar Jónas er eldra barn hennar 

og á fyrsta ári í framhaldsskóla. Viðtalið átti sér stað á vinnustað mínum á 

Landspítalanum í Fossvogi.  

Sólveig er 48 ára, gift og þriggja barna móðir. Hún er heimavinnandi og öryrki. 

Hún á dóttur, Maríu, sem er í 10. bekk í grunnskóla og er yngsta barn þeirra 

hjóna. Viðtalið átti sér stað á heimili hennar í lágri blokk í Kópavoginum. Hún 

var nýkomin úr aðgerð þegar ég heimsótti hana. 
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Viðmælendur mínir voru allir á aldrinum 35-49 ára, tveggja til fimm barna 

mæður og bjuggu á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Fimm voru giftar og bjuggu með 

barnsfeðrum sínum en tvær bjuggu með stjúpföður barnsins. Í öðru tilvikinu bjó 

barnið hjá föður sínum, en sökum nálægðar var það einnig mikið hjá móður sinni 

og stjúpföður.  

Framkvæmd rannsóknar 

Tekin voru opin viðtöl við sjö mæður sem áttu 15 eða 16 ára gömul börn. 

Tilkynnt var til Persónuverndar um framkvæmd rannsóknarinnar áður en að 

viðtölunum kom. Gagnasöfnunin átti sér síðan stað á tímabilinu frá september 

2003 til febrúar 2004. Haustið 2003 voru tekin viðtöl við Önnu Haraldsdóttur 27. 

september, Nönnu Pálsdóttur 16. október,  Jóhönnu Guðmundsdóttur 6. 

nóvember og Mörtu Ásgeirsdóttur 15. nóvember. Snemma á árinu 2004 voru 

tekin viðtöl við Pálínu Jóhannsdóttur, 7. febrúar, Rannveigu Pálsdóttur, 13. 

febrúar og að síðustu við Sólveigu Sveinsdóttur, 20. febrúar. Hér var um að ræða 

klukkustundarviðtöl við hverja og eina. 

 

Þegar tengiliðirnir höfðu samband við mig vegna mögulegs viðmælenda hringdi 

ég stuttu seinna í mæðurnar og útskýrði nánar fyrir þeim hvert markmið og 

fyrirkomulag viðtalsins væri. Það gerði ég til þess að þær vissu nákvæmlega að 

hverju þær gengju og gætu því gert enn betur upp við sig hvort þær vildu taka 

þátt eða ekki. Engin þeirra hætti við og við mæltum okkur fljótlega mót. Allar 

mættu stundvíslega á uppsettum tíma. 

 

Ég stakk gjarnan upp á því að hitta þær heima hjá þeim, svo fremi sem það væri 

hægt, því þar taldi ég þær vera öruggastar með sig og afslappaðastar. Gengi það 

ekki kannaði ég hvaða staður þeim þætti henta best. Til greina kæmu 

veitingarhús, vinnustaðurinn minn eða þeirra eða einhver annar staður sem þær 

höfðu aðgang að, þar sem þeim þætti gott að vera. Það gerðist einungis í tveimur 

tilvikum að við hittumst í heimahúsi, þar sem hinar töldu sig ekki fá nægjanlegt 

næði þar. Í einu tilviki hittumst við á veitingahúsi, öðru á vinnustað móðurinnar 

en í hin þrjú skiptin á skrifstofunni minni á Landspítalanum í Fossvogi. Á öllum 

þessum stöðum fengum við góðan frið og einbeitingu til þess að ræða málin.  
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Til þess að byggja betur upp traustið og mýkja andrúmsloftið bauð ég þeim 

gjarnan upp á kaffi og súkkulaði með kaffinu. Súkkulaðið var síðan skilið eftir í 

heimsóknunum. Við áttum líka óformlegt spjall og slógum á létta strengi áður en 

við byrjuðum viðtalið, til dæmis á meðan við skoðuðum vinnustaðinn, íbúðirnar 

eða náðum okkur í kaffi niður nokkrar hæðir á spítalanum. Ég upplýsti þær síðan 

um trúnaðinn og hvert markmið verkefnisins væri. Ég tjáði þeim að lítið væri 

vitað um það með hvaða augum íslenskar mæður litu kynfræðslu sína, þeirra 

framlag myndi því vera mikilvægt framlag á þá vogarskál. Vafalaust væru til 

margar aðferðir en engin ein væri öðrum fremri. Ég sagði þeim frá fyrirkomulagi 

viðtalsins sem tæki eina klukkustund, ekki væri notast við formlegan 

spurningalista en lögð áhersla á að viðmælendur tjáðu sig frjálst um efnið. 

Spurningar væru einungis til viðmiðunar. Þeim var sagt að þær gætu hætt 

viðtalinu hvenær sem þær vildu og neitað að svara spurningum ef þeim fyndist 

þær of nærgöngular eða óþægilegar. Þeim var sagt frá því hvernig ég myndi 

vinna áfram með viðtalið, það yrði tekið upp á segulband, skrifað nákvæmlega 

upp í tölvu og mögulega ætti ég eftir að vitna beint í þær í lokaskýrslunni. 

Nöfnum þeirra og staðháttum yrði breytt.  

 

Að þessu loknu hófst viðtalið. Byrjað var á því að spyrja um aldur og kyn 

unglingsins, systkinaröð, stærð fjölskyldunnar, aldur móður, hjúskaparstöðu, 

atvinnu og búsetu. Viðtalið byggðist síðan upp á opnum spurningum þar sem 

svör viðmælenda voru í fyrirrúmi. Ég reyndi að vera þolinmóð og leggja 

viðmælendum ekki orð í munn, þótt þeir væru stundum óöruggir eða lengi að 

hugsa. Það mátti gera ráð fyrir að slíkt gæti gerst í viðtali sem þessu og þagnir 

því mikilvægir umhugsunartímar. Í lok viðtalsins var aftur slegið á léttari strengi. 

Þá var óskað eftir því að fá mögulega að tengjast að nýju gerðist þess þörf. Sú 

varð ekki reyndin.   

 

Ég tel að þessi viðtöl hafi tekist vel til og viðmælendur mínir verið sáttir. 

Algengt var að ég var spurð beint eða óbeint að því eftir viðtölin hvernig mér 

fyndist þær sinna kynfræðslunni. Því reyndi ég að svara eftir bestu getu. Slíkar 

spurningar gáfu ef til vill til kynna óöryggi, löngun til að læra meira um þetta 

svið eða kannski bara að fá það staðfest að þær hefðu ekki verið sér til skammar. 
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Kynfræðsla er jú viðkvæmt efni. Ef til vill voru þær líka bara að reyna að 

tengjast mér betur til þess að öðlast meiri öryggi eftir að hafa tjáð sig um erfitt 

málefni.  

 

Ég hafði á tilfinningunni í viðtölunum að margt af því sem mæðurnar voru að 

ræða um við mig hefðu þær sjaldan eða aldrei rætt um áður. Það kom meðal 

annars fram í því að þær áttu stundum erfitt með að tjá sig eða finna réttu orðin 

yfir hlutina og sögðu það stundum beint út. Annað hvort sögðu þær að þær væru 

ekki vanar að ræða þessi mál eða að þær voru að átta sig betur á ýmsum þáttum á 

meðan  þær voru að tala. Það var því eitt og annað sem þær ætluðu sér að gera 

þegar heim væri komið.  

 

Það var líka greinilegt að mæðrunum þótti gott að geta rætt þetta efni, því þær 

voru ófeimnar að tjá sig. Ég þurfti alltaf að stoppa þær af þegar um klukkutími 

var liðinn af viðtalinu. Það verður að segjast að mér kom verulega á óvart hvað 

þær sýndu mikla einlægni og mikið traust í viðtölunum. Kannski segir það 

eitthvað til um þörfina fyrir því að ræða þessi mál.  

 

Stundum langaði þær í lok viðtalsins til þess að fá meiri upplýsingar eða mína 

sýn á ákveðnum þáttum sem þær höfðu rætt í viðtalinu. Ég sagði þeim þá frá 

mínum skoðunum eða frá upplýsingum sem ég hafði aflað mér um efnið. Mér 

fannst gott að geta komið til móts við þær á þennan hátt. Ég leit á það sem 

kærkomið tækifæri til þess að geta gefið svolítið af mér í staðinn fyrir allt það 

sem þær voru búnar að gefa mér. Mögulega var þetta vísbending um hvað fólk 

stendur oft eitt við að hugsa og sinna kynfræðslumálum innan fjölskyldunnar.  

Aðferðir við greiningu gagna 

Viðtölin voru öll tekin upp á segulband og síðan nákvæmlega afrituð í tölvu. 

(Afritunin tók um 100 klukkustundir). Síðan voru skráðir niður athyglisverðir 

þættir og hugleiðingar í kjölfar hvers viðtals. Skráningin var ekki 

persónugreinanleg. Þá voru viðtölin sjálf lesin aftur og aftur, strikað undir 

áhugaverða þætti og kóðuð nokkur þemu á spássíur blaðanna. Að því loknu voru 

dregin saman nokkur meginþemu sem breyttust við framvindu rannsóknarinnar 



 44 

og þegar fleiri viðtöl bættust við. Lögð var áhersla á að raddir mæðranna sjálfra í 

hverju þema heyrðust sem best. 

 

Þau meginþemu sem komu út úr viðtölunum sjö urðu að lokum þrjú; (1) ábyrgð 

ólíkra aðila til kynfræðslu, (2) markmið, inntak og áhersluþættir í kynfræðslu og 

(3) aðferðir mæðra við kynfræðslu. Hvert og eitt meginþema hafði nokkur 

undirþemu: 

1. Ábyrgð ólíkra aðila til kynfræðslu: (a) Mat mæðra á eigin mikilvægi og 

framlagi við kynfræðslu; (b) mat mæðra á inntaki og framlagi feðra; og 

(c) mat mæðra á inntaki og framlagi skóla við kynfræðslu. 

2. Markmið, inntak og áhersluþættir mæðra við kynfræðslu. (a) Markmið 

mæðra með kynfræðslu en þau skiptust í skammtíma- og 

langtímamarkmið; (b) inntak kynfræðslunnar sem voru líkamlegir og 

tilfinninga- og  siðferðislegir þættir og áhættuþættir. 

3. Aðferðir mæðra við kynfræðslu. Hér komu meðal annars fram 

mismunandi gildi og markmið aðferða og ólík notkun þeirra.  

 

Við vinnslu rannsóknarinnar voru útbúnar töflur þar sem ákveðnir þættir 

kynfræðslunnar voru skráðir og skoðaðir með tilliti til mæðranna (Bogdan og 

Bilken, 2003). Þá fóru að koma í ljós ýmsar áhugaverðar tengingar bæði á 

undirþemum og á milli meginþema.   

Aðferðafræðilegir erfiðleikar  

Ýmiss konar aðferðafræðilegur vandi kom upp við gerð rannsóknarinnar.  

 

Aðgengisvandi var eitt slíkt dæmi. Hann kom fram í því að tengiliðirnir áttu 

smám saman erfitt með að finna mæður sem uppfylltu öll þau skilyrði sem sett 

voru við val á þátttakendum. Það reyndist til dæmis erfitt þegar fram liðu stundir  

að finna mæður sem ekki voru með háskólamenntun. Ástæða þessa kann að vera 

sú að allir tengiliðirnir mínir nema einn, voru háskólamenntaðir og þekktu 

aðallega fólk sem voru með svipaðan bakgrunn og þær sjálfar, það er með 

háskólamenntun. Að ná til tveggja síðustu mæðranna sem ekki voru með 

háskólagráðu náðist að lokum með veltiúrtaki. Samstarfsaðili minn talaði við 
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formann foreldrafélags í skóla og fann hann tvær mæður í stjórn 

foreldrafélagsins. Erfiðara reyndist að láta jafnframt það skilyrði ganga upp við 

val á mæðrum að þær ættu álíka marga syni og dætur á þessum tilskilda aldri. 

Einungis náðist að finna tvær mæður sem áttu syni en fimm mæður sem áttu 

stúlkur á þessum aldri.  

 

Stundum tók tengiliðina svolítinn tíma að ná til mæðranna og í tvígang neituðu 

mæður að koma í viðtal. Önnur þeirra tók það skýrt fram að það væri vegna þess 

að hún hefði ekkert frætt barnið sitt um þessi mál. Það breytir vafalaust  

heildarmyndinni að ekki skuli allar, sem haft var samband við, hafa tekið þátt í 

rannsókninni. Þetta gefur einnig til kynna að ekki er um dæmigerðan hóp mæðra 

að ræða í rannsókn minni. Samkvæmt Dunne og félögum (1997) er ólíklegt að 

sjálfboðaliðar í kynfræðslurannsókn séu dæmigerðir fulltrúar almennings í 

landinu. Þeir hafi gjarnan meiri menntun en gengur og gerist, eru ekki eins 

íhaldssamir í stjórnmálaskoðunum og kynlífsmálum og ólíklegri til þess að sækja 

kirkju. Þeir tali á opnari hátt við börn sín um kynlíf en, í þessu tilviki, aðrar 

mæður. Skoða verður niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þessa.  

 

Ég geri því ráð fyrir að þær mæður sem tóku þátt í rannsókninni hafi haft opnari 

viðhorf til kynlífs og kynfræðslu en almennt gerist. Þær séu meðvitaðri og 

öruggari með sig á þessu sviði en gengur og gerist. Ég tel að þessir þættir komi 

ekki til með að skaða rannsóknina. Aðalatriðið er að vera sér meðvitaður um 

þetta og taka tillit til þess við túlkun niðurstaðna  rannsóknarinnar. 

 

Ég reyndi að velja mjög gaumgæfilega þann texta sem var hafður eftir 

viðmælendunum sjálfum til að styðja þau áhersluatriði sem mér fannst koma 

fram. Ég hef einnig reynt að hafa þennan texta eins rétt eftir og hægt er, en  það 

er aldrei hægt að gera það fullkomlega (Fairclough, 1989). Þegar viðtöl eru 

skráð, verða gjarnan mikilvægir þættir í samskiptum útundan sem skipta líka 

miklu máli, eins og hve hratt og hátt er talað, svipbrigði og ýmsar hreyfingar 

(Fairclough, 1989). 

 

Þá vil ég einnig nefna, að þar sem ég hef ákveðnar skoðanir á þessu efni og 

miklar væntingar til foreldra á þessu sviði, var mikilvægt að ég færi ekki að 
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fræða eða rökræða málin í viðtölunum ef skoðanir viðmælenda minna 

stönguðust á við mínar eigin eða þegar mér fannst eitthvað vanta upp á þekkingu 

þeirra. Mín afstaða í þessum efnum mátti ekki verða til þess að gera 

viðmælendur mína óörugga og að þeim fyndist lítið gert úr skoðunum þeirra og 

sjónarmiðum. Slíkt gæti gert þeim enn erfiðara fyrir að tjá sig um málefnið. Ég 

reyndi því eftir bestu getu að einbeita mér að því að nota virka hlustun og reyna 

að setja mig sem best inn í veruleika þeirra. Ég vildi reyna að mæta þeim þar 

sem þær voru og geta sýnt þeim nægilega virðingu, því það var þeirra skilningur 

og sjónarmið sem var kjarninn í verkefni mínu. Þótt reynt sé eins og frekast er 

kostur að draga úr hlutdrægni í rannsóknum, verður samt alltaf að gera ráð fyrir 

því að eigin persóna og bakgrunnur hafi einhver áhrif á samskipti, áherslur og 

framvindu viðtalsins.  
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4. Greining 

Í hinum þremur eftirfarandi greiningarköflum verða teknar fyrir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og ávallt lögð áhersla á það raddir mæðranna 

heyrist sem best. 

Sýn mæðra á ábyrgð og framlagi ólíkra aðila við kynfræðslu og á 

inntaki í kynfræðslu annarra 

Í þessum fyrsta greiningarkafla verður skoðað hverjir það voru sem mæðrunum 

fannst bera mesta ábyrgð á kynfræðslu barna sinna. Byrjað verður á því að taka 

fyrir mat þeirra sjálfra á eigin mikilvægi við kynfræðslu og hvernig þeim fannst 

þeim hafa tekist til. Síðan verður skoðuð sýn mæðranna á mikilvægi, inntaki og 

framlagi feðra við kynfræðslu og í framhaldi sýn mæðra á sömu þætti í 

skólanum.   

 

Stundum hugsuðu mæðurnar ákveðna þætti með börn sín í huga og í önnur skipti 

með önnur börn eða börn almennt í huga. Ekki er ólíklegt að þær hafi einnig oft 

á tíðum hugsað út frá eigin börnum þegar þær töluðu um börn almennt. Ástæða 

þessa getur verið sú að þeim fannst auðveldara að tjá sig um ákveðin efni út frá 

öðrum börnum en eigin barni, þar sem um viðkvæmt málefni var að ræða. Einnig 

getur verið að þeim hafi ekki aðeins verið umhugað um eigið barn heldur líka 

börn almennt nema hvort tveggja hafi verið. Þetta sjónarmið mæðranna að hugsa 

oft málin með börn almennt í huga, virðist tengjast áherslum þeirra á einstaka 

þætti hér á eftir. 

Mikilvægi mæðra við kynfræðslu barna sinna 

Allar mæðurnar voru sammála um það að foreldrarnir væru mikilvægastir eða 

mjög mikilvægir við kynfræðslu barna sinna. Í svörum þeirra kom greinilega 

fram hvað þær lögðu mikla áherslu á eigin ábyrgð. Ábyrgðin væri til komin 

vegna þess að það væru foreldrarnir sem kæmu börnunum í heiminn. Börnin 

væru þar með miklu tengdari foreldrum sínum en nokkrum öðrum. Það væri því 
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eðlilegt að þeir bæru höfuðábyrgð á því að ,,ala börnin upp og kenna þeim á lífið 

fyrir utan skólann“ eins og Sólveig orðaði það. Rannveig tiltók að það væri 

hlutverk foreldra að ,,hamra á þessu með ástina og virðinguna“. Mæðrunum 

fannst þær veita börnunum sínum betri kynfræðslu en ef aðrir ættu að sjá um 

hana. Jóhanna orðaði þetta á eftirfarandi hátt: ,,[Það er] of hart að fá upplýsingar 

um svona stóran þátt lífsins utan úr bæ. Sérstaklega lífs sem að tengist 

tilfinningalífi mjög mikið, vonandi hjá flestu fólki.”  

 

Ábyrgð mæðranna kom einnig fram í því að þær vildu allar að börnin þeirra 

leituðu til þeirra ef eitthvað væri að á kynlífssviðinu. Einungis Anna hafði bent 

dóttur sinni á ákveðið fólk eða stofnanir sem hún gæti leitað til, vildi hún ræða 

við aðra en sig um þessi mál eða ef hún þyrfti að leita sér aðstoðar með eitthvað. 

Ákveðin ástæða var fyrir því að Anna hafði gert það. Henni fannst dóttirin eiga 

erfitt með að ræða þessi mál við hana, alveg eins og henni sjálfri fannst þegar 

móðir hennar talaði við hana þegar hún var ung.  

Mat mæðra á eigin kynfræðslu  

Flestar mæðurnar sögðust vera sáttar við framlag sitt í kynfræðslumálum. Þær 

voru vissar um að börnin mætu það sem þær voru búnar að gera fyrir þau. Þeim 

fannst þær almennt búnar að leggja góðan siðferðisgrunn í gegnum árin sem 

hefði skilað sér vel. Þær höfðu líka verið og voru enn að vernda börn sín frá 

utanaðkomandi hættum.  

 

Leyfum mæðrunum að hafa orðið. Rannveig sagði um son sinn: ,,Ég er í raun 

búin að skila honum frá mér. Hann er orðinn svo ábyrgur sjálfur, mér finnst eins 

og hann sé fullorðinn“. Hún átti son sem var búinn að vera á föstu í 1½ ár og 

sagðist ekki telja sig hafa getað sinnt kynfræðslunni betur en hún hefði gert. Hún 

sagði að hann hefði ,,heilbrigða sýn í kynlífi“ og hún var afar ánægð með hann. 

Hana langaði til þess að leggja kynfræðsluna upp á sama hátt með næsta barni, 

en það barn væri tólf ára gömul stelpa. Hún spyrði þó ,,öðruvísi spurninga“. Mér 

fannst á henni að hún ætti við að dóttirin væri opnari en sonurinn var og spyrði 

nærgöngulli spurninga.  

 

Sólveig, móðir þriggja dætra, var sátt við framlag þeirra hjóna á þessu sviði 
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gagnvart öllum dætrum sínum. Hún sagðist stundum vera jafnvel ,,hreykin að 

því hve vel hefði tekist til“. Maðurinn hennar talaði oft um það við aðra hvað 

hann væri hreykinn af dætrum sínum og það væri konunni hans að þakka, því 

hann væri svo mikið að heiman. Sólveig benti á fleiri þætti sem henni fannst 

skipta máli í sínu mati. Hún sagðist hafa verið ,,vinkona barnanna frá byrjun“. 

Hún taldi sig líka vera heppna því dóttir hennar væri mjög opin ,,nánast eins og 

opin bók“. Hún þakkaði velgengnina líka eldri dætrum sínum sem væru fluttar 

að heiman. Þær hefðu líka gefið dótturinni ,,margar, góðar ráðleggingar“. Þeir 

þættir sem hún benti á að hefðu einnig mikið að segja vörðuðu tengsl hennar við 

dótturina, samskiptahæfni dótturinnar og stuðning frá eldri systrum, sem hún mat 

mikils. Hún telur dóttur sína vera mjög meðvitaða um hina ýmsu þætti kynlífs. 

Hér á hún að öllum líkindum við að kynfræðslan hafi skilað sér vel og dóttirin 

standi því tilfinninga- og félagslega sterkt að vígi og hafi ,,réttu“ viðhorfin til 

þess að spjara sig vel.  

 

Fleiri mæður voru ánægðar með framlag sitt en vildu samt hafa smá fyrirvara á 

því. Pálína, sem átti fjórar dætur og einn son, sagðist vera mjög sátt við það 

hvernig hún hefði almennt uppfrætt öll börnin sín á þessu sviði nema son sinn 

sem var á tvítugsaldri. Hún sagði: ,,Ég segi alltaf að auðveldar hefði verið að 

eiga 20 stelpur en hann einan. Því þær eru allar voðalega ljúfar þrátt fyrir skap.” 

Hún vildi þó hafa smá fyrirvara á þessu og sagði ,,þótt vel hafi gengið með 

stelpurnar, er aldrei hægt að vera alveg öruggur“.  

 

Tvær mæður, þær Anna og Marta, voru alls ekki vissar um það hvort að framlag 

þeirra dygði til. Anna, sem taldi dóttur sína vera sátta við þá fræðslu sem hún 

hefði gefið henni, efaðist samt um að hún hefði frætt hana nóg. Hún sagði það 

stafa af feimni sinni gagnvart efninu og að hún liti ekki á dóttur sína sem 

kynveru. Marta, sem meðal annars hafði áhyggjur af klámvæðingunni og 

fíkniefnaneyslu, var heldur ekki viss um að hún kæmist yfir allt það áreiti sem 

fylgdi því að ala upp barn. Hún taldi sig því geta gert betur á þessu sviði, en vissi 

ekki hvernig. Enginn gæti bent henni á það, þar sem ,,það er svo misjafnt hvað 

hentar hverju og einu barni“.   

 

Vafalaust má einnig horfa á mat mæðra á því hvernig þeim fórst kynfræðslan úr 



 50 

hendi út frá því hvort þær töldu börn sín vera farin að stunda kynlíf eða ekki. 

Nánast öllum mæðrunum var það mikils virði að börnin þeirra biðu sem lengst 

með það að hefja kynlíf en þau voru öll á aldrinum 15 til 16 ára. Öllum fannst 

þau ennþá vera of ung til þess nema einni móður. Þar sem nánast allar mæðurnar 

töldu víst að börn þeirra væru ekki farin að stunda kynlíf, hlýtur það að hafa 

gefið mæðrunum þá tilfinningu að hafa tekist vel til við kynfræðslu sína. Þær 

voru öruggar með sig og sögðust vita það ef börnin væru byrjuð að stunda kynlíf. 

Nefndu þær ýmsar ástæður máli sínu til stuðnings. Nanna hafði sem dæmi spurt 

son sinn og vinkonu hans að því hvort hann væri farin að stunda kynlíf og fengið 

staðfest að svo væri ekki. Marta sagði: ,,Ég hefði orðið vör við það til dæmis 

með símhringingum.”  Hún skoðaði reglulega skráðar hringingar í síma dóttur 

sinnar. 

 

Mæðurnar tiltóku líka að útivistartíminn væri í það ákveðnum skorðum, samvera 

það mikil og tengsl það náin, að það væri auðvelt fyrir þær að átta sig á því, ef 

svo væri. Kynmök er hægt að hafa hvenær sem er sólarhringsins þannig að það 

er spurning hvort að vel skipulagður útivistartími sé nógu öruggur mælikvarði í 

þessu samhengi. Pálína taldi sig myndi ,,vita það í gegnum eldri systur hennar“ 

sem hún væri í mjög góðu sambandi við. Sólveig sagði að dóttir hennar væri 

búin að lofa því þegar hún hæfi kynlíf að þá myndu þær ,,útvega getnaðarvörn 

saman, pilluna en helst smokk vegna kynsjúkdóma“. Hún sagði að dóttirin væri 

alltaf skotin í einhverjum strák og sýndi henni myndir af þessum strákum inni á 

heimasíðu skólans. Hún segðist reglulega ,,geta dáið úr ást til einhvers“. Sólveig 

taldi samt víst að hún væri ekki byrjuð að stunda kynlíf. 

 

Pálína sagðist ekki þurfa að hafa neinar áhyggjur af strákum því dóttir hennar 

væri ,,svo mikil skapkerling“. Það væri frekar að hafa áhyggjur af strákunum að 

þurfa að umgangast hana eins og hún væri. Ef dóttirin væri byrjuð að stunda 

kynlíf, vonaðist hún samt til þess að hún kæmi til sín og segði sér frá því. Pálína 

var að öllum líkindum hér með í huga óheppilegar afleiðingar af ótímabæru 

kynlífi og eigið ,,sjokk“ sem hún sjálf myndi fá í kjölfarið. Hún sagði að það 

væri betra að fá að vita strax um það þegar hún byrjaði, en að dóttirin kæmi allt í 

einu og segði ,,mamma ég er ófrísk, ég ætla að eiga það“.  
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Nokkrar mæður sögðu að þeim þætti ólíklegt að nokkrir í bekkjum barnanna 

væru byrjaðir að stunda kynlíf, því þau væru svo barnaleg, sérstaklega strákarnir. 

Þau væru í mesta lagi byrjuð að ,,deita“. Sólveig taldi til dæmis að flestar 

stelpurnar í kringum dóttur sína væru hreinar meyjar. Sumar stelpur í 9. og 10. 

bekk sæktu samt í 18-20 ára gamla stráka. Dóttur hennar fyndist það sem betur 

fer vera karlar og hefði engan áhuga á þeim. 

  

Langflestar mæðurnar töldu heimili í landinu almennt ekki sinna kynfræðslunni 

nægjanlega vel. Þær sögðu að fólk væri ,,of upptekið af eigin lífi og veraldlegum 

gæðum“. Lítill tími yrði til að tala saman og þá gleymdust þessir þættir. Nokkrar 

töluðu um að utanaðkomandi áreiti væru svo mikil að það gæti reynst venjulegu 

fólki erfitt að takast á við þau öll.  

 

Hér að ofan hefur verið skoðuð sýn mæðra á eigið mikilvægi við kynfræðslu og 

af hverju þeim þyki sú kynfræðsla mikilvæg. Einnig hefur verið skoðað þeirra 

eigið mat á því hvernig til tókst í kynfræðslunni. Þótt þær teldu sig vera 

mikilvægasta kynfræðsluaðilann, fannst þeim framlag feðra og skólans líka 

skipta miklu máli. Hér á eftir verður fyrst greint frá sýn mæðranna á kynfræðslu 

feðranna og því næst skólans.  

Framlag feðra við kynfræðslu barna sinna  

Mæðurnar skiptust í tvo hópa þegar þær mátu framlag feðra við kynfræðslu.  

 

Um helmingur mæðranna átti erfitt með að tjá sig þegar þær voru spurðar um 

framlag feðra. Engin þessara mæðra átti frumkvæði að því að ræða þátt þeirra í 

viðtalinu. Þegar þær voru spurðar um þátttöku feðranna sló gjarnan á þögn eins 

og þær vissu ekki alveg hverju skyldi svara. Það var greinilegt að þeim þótti 

hlutur föðurins við kynfræðslu barna sinna lítill. Ábyrgðin var nánast alfarið í 

þeirra eigin höndum í fjölskyldunni og skipti kyn barnsins hér engu máli. Þær 

sögðu kannski ekki beint út að þær væru ósáttar við að hlutunum væri háttað á 

þennan veg, en það mátti samt greinilega merkja í máli þeirra að þær hefðu verið 

til í að þáttur feðranna væri meiri.   

 

Jóhanna sagði að það væri kannski ekki óeðlilegt að kynfræðsla lenti í höndum 
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móðurinnar, því það væri hvort eð er hún sem væri að ,,sinna hinu tilfinningalega 

uppeldi barnanna“. Kynfræðsla væri hluti af því. Hún sagði að það kæmi 

örsjaldan fyrir að faðirinn segði eitthvað við dótturina, gjarnan það að hún skyldi 

vara sig á ýmsum hættum. Hún sagði jafnframt að dótturinni fyndist það bara 

fyndið og hlæi góðlátlega að honum. Hans heimur virkaði frekar fjarlægur heimi 

dótturinnar því þegar honum allt í einu datt í hug að leggja eitthvað af mörkum í 

kynfræðslumálum hitti hann gjarnan ekki í mark. Jóhanna sagði jafnframt að hún 

vonaðist til þess að feður framtíðarinnar tækju meiri þátt í barnauppeldinu, því 

,,börn hefðu gott af því að njóta uppeldis beggja“. Hér á hún við kynfræðslu 

almennt en trúlega byggir hún mat sitt á aðstæðum í fjölskyldu sinni. Kannski 

vill hún ekki vera að kvarta yfir orðnum hlut sem hún telur erfitt að breyta. Hún 

metur það ef til vill svo að breytinga sé frekar að vænta í öðrum fjölskyldum í 

framtíðinni en í hennar eigin. Hún taldi barnseignarfrí feðra vera jákvætt framlag 

í þá átt.   

 

Nanna sagði samskipti föðurins við elstu synina ,,ekki eðlileg síðustu árin“. 

Hann skipti sér lítið af þeim. Hér virðist sem um persónulegar ástæður hafi verið 

að ræða, en faðirinn er stjúpfaðir drengjanna. Anna sagði að þar sem hún hefði 

nánast eingöngu sinnt kynfræðslu unglingsstúlkunnar þeirra hingað til hefðu þau 

hjónin nýlega ákveðið að skipta kynfræðslunni á milli sín. Faðirinn hefði 

samþykkt að sinna kynfræðslu yngstu strákanna í staðinn þegar þar að kæmi. 

Henni leist samt ekki alveg nógu vel á þau rök sem faðirinn hafði komið með í 

þessari umræðu. Hann taldi það vera miklu minna mál að sinna strákunum, því 

að ,,strákar verða ekki ófrískir“. Móðirin var ekki alveg sammála því að ábyrgð 

þungunar hvíldi fyrst og fremst á stelpunum og hafði jafnframt áhyggjur að því 

að strákar fengju flestar upplýsingar um þessi mál úr klámheiminum.  

  

Þessar mæður voru beðnar um það seinna í viðtalinu að nefna eitthvað sem þeim 

fannst vera góður stuðningur við kynfræðslu. Engin þeirra nefndi föðurinn. Þær 

nefndu frekar vinkonur sem áttu börn á svipuðum aldri eða skólann.  

 

Um helmingur mæðranna mátu þó framlag feðranna á mun jákvæðari hátt. Þær 

voru ánægðar með framlag þeirra en sögðust veita meiri kynfræðslu en þeir 

gerðu. Það kæmi meðal annars til af því að þær væru meira með börnunum á 
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degi hverjum og sinntu börnunum því meira en þeir.  

 

Pálína sagði manninn sinn standa sig afar vel í kynfræðslunni og tæki mikinn 

þátt í henni. Hann hefði sem dæmi átt frumkvæði að því að ræða við næstelstu 

dóttur þeirra og hann hefði hjálpað henni sjálfri til þess að ,,verða opnari á þessu 

sviði“. Þau hefðu á eftir rætt ,,hispurslaust“ við dótturina um þessi mál og hann 

ræddi við hana um kynlíf á svipaðan hátt og hún sjálf gerði. Sem dæmi segði 

hann henni hvernig best væri að hegða sér í þessum málum gagnvart strákunum. 

Hann hafði til dæmis sagt henni að ,,strákar eru slæmir, þeir nota allar aðferðir til 

þess að komast ofan í buxurnar hjá stelpunum“. Hann bað dóttur sína að gera sér 

grein fyrir þessu og því að þeir notuðu ýmsar leiðir. Hún sagði að þau hjónin 

ræddu líka þessi mál saman og að þau töluðu oft saman um þessi mál við 

dæturnar.  

 

Rannveig sagði mann sinn og son vera duglega að ræða saman um tilfinningar 

og kynþroskann. Marta, sem var fráskilin, taldi pabbann leggja inn siðferðisleg 

gildi, en dóttirin bjó hjá honum. Sólveig sagði að faðirinn hefði rætt þessi mál 

við dótturina á sama hátt og hún gerði sjálf. Hann ,,notar hvorki fagorð eða 

rósamál, heldur kemur beint að hlutunum“. Hann sagði dótturinni frá eigin 

reynslu á unglingsárunum. Þá væri ,,aðalmálið að komast yfir stelpu til þess að 

geta gortað við félagana“. Á þessum árum væri það að vera á föstu með stelpu 

ekki inn í myndinni. Hann sagði að stelpur gengju líka í gegnum sitt tímabil. Þær 

reyndu að ,,leita að ofboðslega sætum strák“ og þótt þær fyndu einn sagði hann 

dóttur sinni að hann þyrfti alls ekki að vera hinn rétti, þótt hann væri sætur.  

Framlag skólans við kynfræðslu barna  

Hér verður tekin fyrir sýn mæðra á mikilvægi skólans við kynfræðslu. Því næst 

hvaða fræðslu þær töldu að skólinn ætti að veita og mat mæðranna á þeirri 

kynfræðslu sem hann veitir. 

 

Eins og fram hefur komið töldu mæðurnar foreldra vera mikilvægustu 

kynfræðsluaðilana. Þrátt fyrir það höfðu þær líka allar miklar væntingar til 

kynfræðslu skólans. Engin þeirra var í minnsta vafa um mikilvægi hans. Skólinn 

ætti einnig að axla ákveðna ábyrgð sem kæmu börnunum vel. Oftast töluðu þær 
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um þátt skólans út frá öðrum börnum eða börnum almennt. Vafalaust hafa þær 

einnig haft eigin börn í huga. Þessi sýn þeirra á mikilvægi kynfræðslu út frá 

börnum almennt tengdist því hvað þær töldu eiga að vera innihald 

kynfræðslunnar í skólanum.  

Mikilvægi skólans 

Mæðurnar nefndu margvíslegar ástæður fyrir mikilvægi skólans og drógu fram 

ýmsa þætti máli sínu til stuðnings.  

 

Nokkrar mæður bentu á mikilvægi skólans með tilliti til annarra barna sem þær 

töldu oft geta verið illa upplýst að heiman í kynfræðslumálum. Skólinn væri því 

mikilvægur til að þessi börn fengju nauðsynlegustu upplýsingar á þessu sviði. 

Jóhanna sagði sem dæmi um mikilvægi skólans: ,,Skólinn getur náð til krakka 

sem fá litlar upplýsingar og umræðu um þessu mál heima hjá sér.” Pálínu var 

frekar umhugað um vangetu foreldranna til þess að sinna kynfræðslunni. Hún 

taldi suma foreldra ekki vera að gera neitt í þessum málum. Foreldrar ættu líka 

oft erfitt með að ræða þessi mál og ,,stæðu jafnvel á gati þegar þeir ætluðu að 

taka sig til“. Auk þess ,,taka sumir foreldrar mjög seint við sér“.  

 

Sólveigu fannst að foreldrar ættu fyrst og fremst að reyna að standa sig betur á 

þessu sviði í stað þess að reyna að fría sig ábyrgð. Hún var því ekki alveg 

sammála hinum mæðrunum að þessu leyti. Hún sagðist líta á skólann ,,fyrst og 

fremst sem menntastofnun“, þó að börnin lærðu þar einnig sjálfsaga, virðingu og 

slíka þætti. Hún taldi marga foreldra vera með ,,allt of miklar kröfur á skólann“. 

Þeir litu á hann sem ,,geymlustað fyrir börnin og ætlast til þess að hann ali upp 

börnin fyrir þau. Sextán ára eiga þau að vita allt um allt“. Hér átti hún líka við 

kynfræðslu. 

 

Nokkrum mæðrum fannst tilvist skólans mikils virði því þá væri hægt að bjóða 

upp á  meiri breidd og dýpt í fræðslunni. Þær sögðu skólann koma inn á ,,aðra 

þætti en foreldrarnir gerðu“, sem væri börnunum mjög gagnlegt. Jóhanna leit á 

þátt skólans eins og um ,,ítarefni“ gæti verið að ræða ofan á fræðslu foreldranna. 

Hann hefði til dæmis ,,aðgang að sérfræðingum“. Sumar mæðurnar töluðu líka 

um það að skólinn nálgaðist fræðsluna á annan hátt en foreldrarnir gerðu. Pálína 
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sagði að þeir gerðu það á ,,fræðilegri hátt“, þeir fjölluðu sem dæmi um líkamann. 

Foreldrarnir ræddu aftur á móti við börnin á ,,persónulegri hátt“, þeir notuðu sem 

dæmi sína eigin reynslu.  

 

Rannveig mat fræðslu skólans út frá breyttum þörfum barnanna á þessum árum. 

Krakkarnir vildu sem dæmi smám saman fara að þróa meira einkalíf. Þess vegna 

væru skólarnir mikilvægir, börnin gætu leitað eitthvað annað en til foreldranna. 

Önnur móðir var sama sinnis. Hún sagði það geta verið ,,auðveldara fyrir börnin 

að spyrja sumra spurninga þar en heima. Skólinn þekkir börnin á annan hátt en 

foreldrarnir“.  

 

Einnig benti Pálína á mikilvægi kynfræðslu með tilliti til sérstæðra aðstæðna 

sumra barna. Kynfræðsla væri sérstaklega mikilvæg ,,fyrir stúlkur sem hafa 

orðið fyrir misnotkun, því þær hefðu enga sjálfsvirðingu lengur“. Einnig fyrir 

,,stelpur sem byrja kynlíf snemma, því þær hafa oft lágt sjálfsmat“. Strákarnir 

kölluðu þær ,,druslur“, því þeir vissu að þeir ,,geta alltaf komið þar við, ef aðrar 

stelpur vilja þá ekki“.  

Inntak og áherslur skólans 

Hér verður tekin fyrir sýn mæðranna á hvers konar fræðslu þær vildu að skólinn 

veitti. Þær nefndu ýmis atriði. Sumt voru þær sammála um annað ekki og 

einstaka þætti nefndi bara ein og ein móðir. Þær horfðu eingöngu á þessi atriði 

með tilliti til barna almennt eða til annarra barna.  

 

Nokkrum mæðrum fannst skólinn eiga að sinna þáttum um líkamleg atriði eins 

og vitneskju um ,,blæðingar, tíðahringinn, sáðlát og kynþroskann, kynnast 

líkama sínum“. Sumum mæðrum fannst líka rétt að hann sinnti tilfinningalegum 

og félagslegum þáttum eins og virðingu. Pálína sagði: ,,Til þess að geta borið 

virðingu fyrir öðrum þurfa þau að læra að geta borið virðingu fyrir sjálfum sér 

líka ... takist skólanum að vinna á þessu plani þá gerir hann góða hluti.” Anna 

lagði áherslu á fræðslu um kynsjúkdóma og Rannveig um getnaðarvarnir og 

hvernig fólk ætti að bera sig að í kynlífi. Hún var sammála því að skólinn ætti að 

sinna tilfinningalega þættinum og benti á að það ætti að reyna að samtvinna alla 

þessa þætti.  
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Sólveig var ekki sammála því að skólinn ætti líka að sinna persónulegu 

þáttunum. Hún sagði að sér fyndist ekki hægt að ætlast til þess að skólinn sæi til 

dæmis um það að ,,ræða um samfarir, kynlíf og annað slíkt í smáatriðum“. Hún 

taldi það vera ,,of erfitt fyrir einn kennara að gera það fyrir framan 20 manns“. 

Henni fannst að foreldrar ættu auðveldlega að geta sinnt því sjálfir.  

Mat á framlagi skólans 

Mæðurnar mátu framlag skólans á mismunandi hátt. Flestar voru sammála um 

það að hann stæði sig ekki nógu vel, en tvær mæður voru ánægðar með hann. 

Fáeinar tiltóku að kynfræðsla væri vafalaust mjög misjöfn eftir skólum. Önnu 

fannst að skóli barnanna legði ekki nægjanlega áherslu á kynfræðslu miðað við 

,,hvað það er mikilvægt“. Marta sagðist ekki vera nógu ánægð með skólann því 

að hann væri ,,ekki nógu einstaklingsmiðaður“. Hér á hún væntanlega við að þar 

sem hvert barn sé einstakt eins og hennar eigið barn og því með ólíkar þarfir, 

þurfi kennslan að taka betur mið að því. Hugmynd hennar er í samræmi við 

breyttar áherslur í skólum í dag en samkvæmt þeim ber meðal annars að að 

stefna að meiri einstaklingsmiðaðri kennslu en verið hefur. 

 

Mæðurnar áttu erfitt með að tjá sig um innihald fræðslunnar því flestar töluðu 

um það að þær vissu varla hvernig kynfræðslunni í skóla barna þeirra væri 

háttað. Samvinnan við skólann hefði verið lítil sem engin. Marta sagði: ,,(Mér) 

finnst ég alltaf fá svo ótrúlega lítil viðbrögð frá skólanum um það hvað er að 

gerast í skólanum. Og ef ég skipti mér of mikið af,  þá er ég alveg svona: Oh shit 

er hún mætt aftur.” Hún sagði að sér fyndist ekki vera pláss fyrir hana, 

skilaboðin væru: ,,Þú ert bara foreldri, vertu heima.” Hennar skoðun væri samt 

sú að:  ,,Skólinn þarf að vera í einhverju samhengi við það sem er að gerast 

heima og öfugt.” Hún taldi dóttur sína hafa fengið einhverja kynfræðslu í 

lífsleikninni, líffræðinni eða náttúrufræðinni. Siðferðislegir þættir hefðu verið 

ræddir í lífsleikninni.  

 

Rannveig sagðist hafa viljað fylgjast með kynfræðslunni í skóla barnsins síns og 

hún hefði því spurt son sinn reglulega út í hana. Hún hefði ekki orðið vör við að 

hann hefði fengið neina kynfræðslu fyrr en í 10. bekk. Henni fannst það of seint, 
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kynfræðsla ætti að vera kennd markvisst frá 8. bekk. Þar sem hún leitar til 

sonarins eftir upplýsingum er sá möguleiki fyrir hendi að hann hafi ekki sagt 

henni frá allri þeirri kynfræðslu sem þó átti sér stað í bekknum. Það þarf þó ekki 

að vera.  

 

Nánast allar mæðurnar voru sammála um það að skólarnir legðu alltof litla 

áherslu á samstarf um þessi mál. Það var einnig skoðun mæðranna tveggja sem 

sögðust vera ánægðar með framlag skólans. Sólveig sagði ,,samvinna heimilis og 

skóla er frekar lítil á þessu sviði“. Flestar vildu sjá að samstarf yrði aukið og að 

skólinn hefði frumkvæði í að koma því á laggirnar.  

 

Pálína og Sólveig voru þær mæður sem sögðust vera ánægðar með framlag 

skólans. Í mati sínu var Pálína meðal annars með þær framfarir í huga sem höfðu 

átt sér stað frá því að hún var í grunnskóla. ,,Þetta er ekki, það var bara flett fram 

hjá þessari síðu hérna þegar maður var unglingur. Þessi eina síða sem var í 

bókinni sem átti að kenna okkur eitthvað í sambandi við það.” Hér á hún við að 

kynfræðslan í hennar ungdæmi rúmaðist bara á einni blaðsíðu í bók, en 

kennarinn sleppti þeirri blaðsíðu. Hún nefndi mikilvægi tilfinningalegra og 

félagslegra þátta en sagðist samt telja áherslu skólans aðallega vera á hinum 

líkamlegu þáttum og kynsjúkdómum. Hún mat þær áherslur skólans mikið. Þrátt 

fyrir að skólinn sinnti ekki fleiri þáttum í kynfræðslunni sem gæti komið 

mörgum börnum til góðs, hafði hún jákvætt viðhorf til skólans. ,,Ég held að 

skólinn geri samt rosalega mikið ... ég er sannfærð um það að skólinn er að 

standa sig vel í þessum [málum].” 

 

Hið jákvæða mat Sólveigar á kynfræðslu skólans byggði hún fyrst og fremst á 

þeirri kynfræðslu sem dóttir hennar hafði fengið í skólanum. Áherslan hefði 

verið á líkamlega þætti, getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Þessum þáttum fannst 

Sólveigu að skólinn ætti fyrst og fremst að sinna. Hún hafði ekki orðið vör við 

að skólinn sinnti ,,persónulegum þáttum“ enda fannst henni að slíkir þættir ættu 

fyrst og fremst að vera í verkahring foreldranna. Sólveigu fannst kynfræðslan 

hafa verið heilmikil hjá dótturinni, en hún hafði ,,hafist í 7. bekk og verið alveg 

upp í 10. bekk“. Áherslur fræðslunnar hefðu einnig verið ,,breytilegar frá ári til 

árs“ og tekið mið af þroska barnanna. Skólinn hefði fengið hrós fyrir 
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kynlífsfræðsluna, einkum sýningarkennsluna um getnaðarvarnir. Hún var líka 

jákvæð í garð ungra kennara því þeir ,,notuðu oft eigin reynslu“ til þess að kenna 

börnunum. Kennari dóttur hennar hefði sem dæmi sagt krökkunum heilmikið frá 

tækni- og glasafrjóvgun sem hún sjálf var að ganga í gegnum. Meginniðurstaða 

Sólveigar var því að ,,skólinn er að standa sig vel“. 

 

Báðar þessar mæður lögðu mikla áherslu á það að líkamlegir þættir, 

kynsjúkdómar og getnaðarvarnir væru teknir fyrir á ábyrgan hátt í skóla og voru 

því sáttar. Pálína hefði getað hugsað sér að skólinn tæki enn fleiri þætti fyrir en 

þá líkamlegu. Hún var samt ánægð með framlag skólans mögulega vegna 

jákvæðs hugarfars hennar og þess að hún horfði á kynfræðsluna í sögulegu 

samhengi og fannst því ekki hægt að ætlast til meira. Kynfræðslan hafði jú tekið 

miklum framförum frá því hún sjálf var ung.  

Samantekt  

Ef teknar eru saman helstu niðurstöður kom greinilega fram í viðtölunum við 

mæðurnar að flestar upplifðu mikla ábyrgð þegar kom að kynfræðslu. Þær litu á 

kynfræðslu sem eðlilegan þátt við að ala upp börn sín og að framlag þeirra væri 

mest í fjölskyldunni. Þær hugleiddu einnig hvernig þeim fannst þeim hafa tekist 

til og yfirleitt voru þær sáttar við framlag sitt, en þó ekki alltaf. Fáeinar mæður 

töldu sig ekki hafa frætt nóg. Nefnd var feimni við efnið, óöryggi að geta tekist á 

við allt það áreiti sem væri í gangi eða þær vildu hafa varann á, þótt ekkert benti 

til annars en vel gengi.  

 

Þótt þeim fyndist þær gegna höfuðhlutverki við kynfræðsluna, töldu þær allar 

mikilvægt að feðurnir og skólinn tæki líka virkan þátt í henni. Það var misjafnt 

hvað þær ræddu mikið framlag föðurins og hvernig þær mátu það. Um helmingi 

mæðranna fannst faðirinn leggja lítið sem ekkert af mörkum við kynfræðsluna, 

en um helmingur mátu framlag feðranna mikils. Allar virtust samt jákvæðar fyrir 

fræðslu feðra. 

 

Öllum mæðrunum fannst fræðsla skólans þýðingarmikil. Þar sem mæðurnar 

töldu oft geta verið um að ræða brotalöm í kynfræðslu annarra foreldra, fannst 

þeim fræðsla skólans sérstaklega mikilvæg börnum þessara foreldra. Þætti eins 
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og kynþroska, kynsjúkdóma og getnaðarvarnir ætti skólinn því að taka fyrir. 

Flestar voru líka sammála því að hann ætti að taka fyrir siðferðislega þætti eins 

og virðingu, þótt það væru fyrst og fremst foreldrarnir sem ættu að sinna þeim. 

Sumar töldu skólann geta sinnt ákveðnum þáttum kynfræðslunnar á betri hátt en 

foreldrarnir gerðu eins og um kynsjúkdóma, en oftast fannst þeim skólinn geta 

gefið börnunum meiri dýpt og breidd í efni sem annars væri til umfjöllunar 

heima. Þær söknuðu því oft meiri samvinnu við skólann.  

Markmið, inntak og áhersluþættir mæðra í kynfræðslu 

Hér að framan kom fram að mæðurnar litu á sig sem þann aðila sem bæri 

höfuðábyrgð á kynfræðslu barnanna sinna. Í þessum kafla verður í upphafi greint 

frá þeim markmiðum sem taka mátti eftir að mæðurnar höfðu að leiðarljósi við 

kynfræðslu sína. Megináhersla verður síðan lögð á það að kynnast inntaki og 

áhersluþáttum mæðranna í kynfræðslu. 

Fyrsta kynlífsreynslan mikilvæg 

Hjá öllum mæðrunum kom greinilega fram að þær vildu að kynlíf barnanna 

þeirra yrði sem farsælast. Í tilsvörum þeirra mátti greina það bæði í skammtíma- 

og langtímamarkmiðum þeirra. Flestar mæðurnar horfðu til þess hvernig fyrsta 

kynlífsreynsla barnanna þeirra yrði, en einnig hvað við tæki hjá þeim á 

fullorðinsárunum. Ábyrgð þeirra var því ekki einungis bundin tímanum sem þau 

dvöldu í heimahúsum, heldur líka löngu eftir að þau voru flutt að heiman.  

 

Flestar mæðurnar voru samt uppteknastar af skammtímamarkmiðunum. Þeim var 

mikið í mun að fyrsta kynlífsreynsla barnanna gengi vel fyrir sig. Þær vildu að 

hún yrði jákvæð, börnin yrðu ekki fyrir vonbrigðum eða upplifðu erfiðleika. 

Önnu fannst mikilvægt að fyrsta kynlífsupplifunin yrði ekki ,,eitthvað ömurlegt“ 

og Jóhönnu fannst ,,óhugnanlegt að sofa í fyrsta skiptið hjá einhverjum manni 

sem maður þekkir ekki“ og átti við dóttur sína og börn almennt. Sólveig hafði 

sagt dóttur sinni að ,,fyrsta skiptið væri mikilvægasta skiptið“. Hún kæmi alltaf 

til með að muna það. Það væri mikilvægt fyrir hana að muna það sem ,,eitthvað 

skemmtilegra og fallegra en til dæmis á vaskahúsgólfi í afmælispartý“. Hún kvað 

dótturina vera sammála sér um þetta. 
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Í svörum nokkurra mæðra kom einnig fram að þær töldu kynfræðslu þeirra líka 

geta haft áhrif á fullorðinsárum barnanna. Pálína sagði til dæmis að kynfræðsla 

foreldra væri nauðsynleg til þess að börnin gætu ,,spjarað sig sem best á þessu 

sviði á fullorðinsárunum“. Fengju börn ekki réttu fræðsluna og rétta upplifunina í 

kynlífi frá upphafi, væri mikil hætta á því að það gæti skapað börnum vandamál 

alla ævi. ,,Sálfræðihjálp á fullorðinsárum getur ekki bætt það upp.”  

 

Í viðtölunum við mæðurnar mátti greina að þær vildu fræða börn sín um ákveðna 

þætti í kynlífi til þess að þau yrðu sem best í stakk búin til þess að verjast ýmsum 

hættum í kynlífi sem spillt gætu þeim áformum að þau upplifðu farsælt kynlíf. 

Þegar á heildina var litið mátti skipta þessum þáttum í þrennt eftir eðli þeirra. 

Þetta voru líkamlegir þættir, tilfinninga- og siðferðislegir þættir og áhættuþættir. 

Verður fjallað um þá í þessari röð.  

Líkamlegir þættir 

Í viðtölunum lögðu mæðurnar ekki mikla áherslu á það að ræða við mig um 

líkamlega þætti kynfræðslu sinnar. Hvort það endurspeglaði litla áherslu 

mæðranna á slíka þætti eða hvort þær vildu öllu heldur einbeita sér að öðrum 

þáttum í viðtölunum er ekki gott að vita, nema hvort tveggja hafi verið. 

Mögulega gat bakgrunnur minn sem félagsráðgjafi líka hafa orðið til þess að þær 

hafi rætt út frá félagslegum þáttum á kosnað líkamlegra þátta.  

 

Hverjar svo sem ástæðurnar voru fyrir því að þær lögðu litla áherslu á líkamlega 

þætti í kynfræðslu sinni, voru nokkrar mæður sem sögðust hafa rætt við börnin 

sín um kynþroskabreytingar. Sólveig sagðist hafa frætt dóttur sína um ,,bæði 

andlegar og líkamlegar breytingar á unglingsárunum, brjóst og skapsveiflur“. 

Flestar mæðurnar vörðu samt mestum tíma sínum í það að tala um blæðingar. 

Þær töluðu um blæðingar með margvíslega þætti í huga eins og mikilvægi þess 

að byrja snemma á þeirri fræðslu. Sólveig sagði ,,ég byrjaði þegar dóttirinn var 

10 ára og ræddi þetta öðru hvoru næstu þrjú árin“. Hún vildi að dóttir sín væri 

vel undirbúin þegar þar að kæmi til þess að fyrirbyggja að hún fengi ,,panik“. 

Aðrar mæður ræddu um notkun binda og aðra tæknilega þætti blæðinga.  
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Hér virtist kyn barnanna ekki alltaf skipta öllu máli því Nönnu fannst eðlilegt að 

strákar kynnu ýmislegt fyrir sér í stelpumálum og öfugt. Hún sagði: ,,... synir 

mínir kunna ýmislegt um það að fara á túr, hvernig bindi eru notuð og geta líka 

keypt þau án þess að fara í klessu.” Hjá sumum mæðrum mátti merkja kvíða við 

að fræða syni sína um þætti sem eingöngu vörðuðu stráka. Tvær mæður sögðust 

sem dæmi hafa kviðið því að þurfa að tala um vota drauma/sáðlát í svefni við 

syni sína. Önnur þeirra fékk manninn sinn til að tala við soninn um það. Þegar 

hin kom sér loksins að því að tala við son sinn, vissi sonurinn allt um það úr 

skólanum.  

Tilfinninga- og siðferðislegir þættir í kynlífi 

Nokkrar mæður bentu einnig á mikilvægi tilfinninga- og siðferðislegra þátta í 

kynlífi. Þetta voru þættir eins og ánægja í kynlífi, sjálfsvirðing, virðing fyrir 

öðrum og að kunna að setja mörk. 

 

Sólveig hafði bent dóttur sinni á að maður stofnaði ekki til sambanda ,,nema þig 

langi til þess sjálf og báða aðila langi til þess“. Í samböndum væri síðan hægt að 

láta vel að hvort öðru án þess að hafa kynmök. Hún sagði ,,það er ekki alltaf 

nauðsynlegt í samböndum að hafa samfarir. Það er líka hægt að liggja bara 

saman, kúra og tala saman“. Hér getur hún hafa átt við eigin reynslu því hún 

sagðist hafa byrjað með manni sínum 14 ára, en þau ekki farið að hafa samfarir 

fyrr en hún var sextán ára. Hún talaði jafnframt um jákvæðar tilfinningar í kynlífi 

og jafnrétti sem þar ætti að ríkja. Hún hafði sagt við dóttur sína að ,,samfarir er 

falleg athöfn sem báðir aðilar eiga að hafa ánægju af. Maður á ekki að stunda 

kynlíf bara fyrir hinn aðilann“. Hún sagði henni að þetta gilti í öllum 

samböndum alveg frá unglingsárum og fram eftir öllum aldri. Báðir aðilar eigi 

að fá jafn mikið út úr sambandinu.  

 

Pálína sagðist hafa sagt við dætur sínar ,,kynlíf á að vera rómantískt“. Nanna 

sagðist hafa sagt við son sinn:  

 

,,Kynlíf er ekki djók, heldur eitthvað sem þarf að fylgja 

mikil alvara. Það á alls ekki að sofa hjá, bara til þess að 

sofa hjá. Það er mikilvægt að líta ekki á mótaðilann sem 
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leikfang. Það á alltaf að sýna mótaðilanum virðingu sama 

af hvoru kyni hann er. Kynlíf er eitthvað sem maður gerir 

af heilum hug, eins og önnur mál.”  

 

Nokkrar mæður töluðu um mikilvægi virðingar í kynlífi. Þær áttu flestar við 

virðingu fyrir sjálfum sér, en sumar einnig fyrir öðrum. Rannveig vildi að börnin 

vissu að það væri ,,ástin og virðingin í kynlífi sem skiptir mestu máli. Kynlíf er 

heilagt, eitthvað sem maður leikur sér ekki að“. 

 

Mæðrunum fannst greinilega að það ætti að vera yfirveguð ákvörðun þegar 

barnið færi að stunda kynlíf. Nokkrar mæður sögðust sem dæmi hafa sagt 

dætrum sínum að kynlíf ætti alls ekki að stunda bara með einhverjum, jafnvel 

þótt þær þekktu hann aðeins. Þær ættu ekki heldur að vera stöðugt að skipta um 

bólfélaga. Pálína sagði að kynlíf ætti aðeins að stunda ,,með manni sem þú elskar 

og vilt virkilega vera með“. Þær bentu á að það væri heldur ekki sama hvar það 

væri stundað. Sólveig sagði: ,,... kynlíf á ekki að stunda bara einhvers staðar, í til 

dæmis bíl eða vaskahúsi. Þú átt að velja þér stað og stund.” Pálína sagðist hafa 

sagt við dóttur sína ,,aldrei að gera það í bíl með einhverjum og einhverjum“.  

 

Mæðurnar bentu líka dætrum sínum á nauðsyn þess að kunna að setja mörk, að 

geta sagt já og nei við aðstæðum sem kynnu að koma upp í kynlífi. Þær yrðu að 

vita það að þær ættu að ,,stjórna á sínum eigin forsendum en ekki hins aðilans“. 

Ein móðir taldi að stelpur væru oft ,,óöruggar og létu vaða yfir sig“. Bent var á 

að hér gæti sjálfsvirðing komið að góðu gagni. Jóhanna lagði áherslu á það við 

dóttur sína að hún ætti ,,fyrst og fremst að passa sig sjálf, ekki treysta því að 

aðrir gera það fyrir mann“.  

 

Mæðurnar komu sjaldan inn á viðkvæm málefni af mjög persónulegum toga. 

Tvær mæður töluðu um fullnægingu, önnur hafði rætt um hana við dóttur sína, 

hin var að hugsa um að gera það en gerði það aldrei. Sólveig var því sú eina sem 

sagðist hafa talað við dóttur sína um fullnægingu. Hún sagðist hafa sagt við 

dóttur sína ,,strákarnir eiga auðvelt með að fá fullnægingu, en stelpurnar verða 

meira að finna út úr þessu sjálfar. Þær verða að kynnast sér og geta rætt málin til 

þess að þær geti notið kynlífsins til jafns við strákana“. Fáeinar mæður tóku fram 
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að þeim fyndist það ekki hlutverk þeirra að kenna dætrum sínum tæknileg atriði 

kynlífs. Marta átti vafalaust við hvernig maður ber sig að í kynlífi þegar hún 

sagði og átti við dóttur sína: ,,Hún verður að sigla þennan þroskasjó sem að 

þarna þarf til.” 

 

Það kom nokkrum sinnum í ljós að mæðrunum fannst auðveldara að fræða dætur 

sínar um ákveðna þætti í kynlífi og kynlíf almennt en syni sína. Sem dæmi þá 

sagðist Pálína sem átti fimm börn, fjórar stelpur og einn strák, frekar geta ,,frætt 

20 stelpur um kynlíf en einn strák“. Hér átti hún við hvað það væri miklu 

auðveldara að fræða dætur sínar um kynlíf en son sinn sem var um tvítugt. Hún 

tiltók líka að mismunandi skapgerð stúlknanna skipti hér engu máli.  

 

Rannveig fann fyrir meira óöryggi þegar hún hugsaði um viðkvæmt málefni með 

son sinn en dóttur í huga. Þegar dóttir hennar 14 ára spurði hana: ,,Er vont að 

missa meydóminn?“, sagði hún að það hefði verið auðveldara að svara henni en 

ef sonur hennar hefði spurt hana þessarar sömu spurningar. Hún sagði: ,,... ég 

held að það sé ... öðru vísi fyrir mig að þú veist að svara henni heldur en ef hann 

(sonurinn) hefði spurt þessar spurningar.”   

 

Pálína segist hafa frætt dætur sínar um kynlíf, en lítið talað við son sinn um ,,til 

dæmis það að fróa sér … þetta var bara aldrei rætt“. Hér á Pálína líklegast við að 

hún hafi frætt dætur sínar um sjálfsfróun en ekki son sinn. Hún taldi að faðir 

hans hefði ekki heldur rætt þessi mál við hann. Það er eins og hún þyrfti að 

afsaka það að hafa ekki frætt hann. Hún gerði það að vissu leyti með því að 

kasta ábyrgðinni yfir á hann. Hún benti á persónuleikaeinkenni hans og 

samskiptahætti. Hún sagði að hann hefði ekki fengið fræðslu því hann væri svo 

,,lokaður“. Hún nefndi líka að frumkvæðið hefði ekki heldur komið frá syninum. 

,,Hann spurði mig ekki þessarar spurningar.”  

Áhættuþættir 

Flestar mæðurnar vörðu mestum tíma í það að tala um áhættuþætti. Þetta voru 

allt þættir sem mæðurnar óttuðust að gætu haft slæmar afleiðingar fyrir börn 

þeirra og fannst því rétt að vara börn sín við þeim. Þetta voru þættir eins og 

kynsjúkdómar, kynlífsþrýstingur, notkun getnaðarvarna, aldur við fyrstu kynmök 
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og klámvæðingin. Spyrja má hvort að umræða um þessa þætti hafi fyrst og 

fremst haft þann tilgang í hugum mæðra að hræða börnin frá kynlífi til þess að 

vernda þau frá ákveðnum hættum í kynlífi. Mæðurnar ræddu mest aldur við 

fyrstu kynmök og klámvæðinguna, enda stóð þeim mikil ógn af henni.  

 

Anna og Marta sögðust oft hafa rætt við dætur sínar á neikvæðum nótum um 

kynlíf. Anna sagðist hafa gert það vegna þess að ,,ég lít ekki á dóttur mína sem 

kynveru og ég tala við hana um þessi mál vegna þess að ég hef áhyggjur af 

barninu mínu“. Marta sagðist gjarnan tala neikvætt um kynlíf af því hún væri oft 

að tala um þessi mál út frá fréttum. Þar væri oft fjallað um ,,neikvæða þætti 

kynlífs, kynsjúkdóma eins og alnæmi og klamydíu, umræðan verður því oft 

neikvæð“.  

 

Nokkrar mæður höfðu áhyggjur af því að dætur þeirra og aðrar stelpur gætu 

orðið fyrir þrýstingi að stunda kynlíf áður en þær væru tilbúnar til þess. Þessi 

þrýstingur kæmi frá ,,strákum eða vinkonum sem væru farnar að sofa hjá og þær 

vildu ekki vera einar um að vera byrjaðar“. Pálína hafði líka meiri áhyggjur af 

því núna en þegar hún var að ala eldri börnin upp, að ungar stúlkur yrðu fyrir 

meiri þrýstingi af karlmönnum til þess að stunda munnmök og 

endaþarmssamfarir. Hún hafði heyrt að þeir gjarnan ætluðust til þess að ungu 

stúlkurnar gerðu þetta. Hún sagðist  hafa sagt við dætur sínar: ,,Viljið þið ekki 

svoleiðis þá segið þið bara nei. Ekkert öðruvísi.” Öllum mæðrunum fannst rétt að 

vara dætur sínar við kynlífsþrýstingi.  

 

Langflestar mæðurnar sögðust hafa talað um getnaðarvarnir við börn sín. Flestar 

sögðust hafa talað um mikilvægi smokksins og pillunnar þegar að kynlífi kæmi. 

Ein hafði einungis rætt við dóttur sína um mikilvægi þess að getnaðarvörn yrði 

notuð. Tvær mæður, þær Anna og Sólveig, höfðu boðið börnunum sínum að fara 

með þeim og útvega þeim getnaðarvörn, óskuðu þær þess. Nanna hafði bent syni 

sínum á það að væri kynlíf stundað væri ,,alltaf viss hætta á því að hann geti 

orðið pabbi. Getnaðarvarnir duga oft ekki til“. 

Aldur við fyrstu kynmök      

Mæðurnar lögðu áherslu á það að börnin væru tilbúin til þess að stunda kynlíf 
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áður en þau hæfu kynlíf. Því væri mikilvægt að þau byrjuðu ekki að stunda 

kynlíf of snemma. Það gæti verndað þau frá villustígum í kynlífi.  

 

Langflestum mæðrunum fannst börnin sín ennþá vera of ung til þess að byrja að 

stunda kynlíf. Eins og fram hefur komið voru þau ýmist 15 eða 16 ára gömul. 

Þær komu með ýmsar ástæður fyrir því að best væri að bíða með að hefja kynlíf. 

Margar töluðu um að aukinn þroski kæmi sér vel. Þá myndu þau ,,stunda kynlíf 

með öðru hugarfari“. Þau ættu þá líka að geta ,,haft meiri stjórn á sér“. Ein sagði: 

,,Það munar um hvert hálft árið.”  

 

Þeim fannst mikilvægt að börnin væru sjálf tilbúin til þess að stunda kynlíf þegar 

þau byrjuðu. Pálína vildi að dóttir sín biði sem lengst með að byrja, þá væru 

meiri líkur á því að ,,hún finni einstakling sem hún er tilbúin til að vera með“. 

Sólveig sagði að ef dóttir hennar byrjaði ung að stunda kynlíf þá yrði hún að 

öllum líkindum með eldri strákum og það vildi hún ekki að gerðist. Sumar 

mæður nefndu ákveðinn aldur og oftar en ekki var hann til kominn út frá þeirra 

eigin reynsluheimi. Sólveigu og Önnu fannst að hægt væri að líta á 16 ára aldur 

sem ákveðin neðri mörk. Þá hófu þær sjálfar kynlíf. Sólveig sagði að ,,ástæða 

þess getur verið að þá byrjaði ég sjálf að stunda kynlíf og það var aldurinn sem 

maður fékk sjálfræði (samkvæmt lögunum)“.  

 

Fleiri mæður töluðu einnig um ákveðinn aldur. Jóhanna talaði um að henni 

fyndist vera ,,of mikil nánd og tilfinningalegar bindingar fyrir 16 ára gamalt barn 

að standa í föstu kynlífssambandi“. Henni fannst 18 ára passlegur aldur til þess 

að hefja kynlíf, en dótturinni 17 ára. Jóhönnu og fleiri mæðrum fannst samt 

aldurinn svolítið afstæður því börn þroskuðust misjafnlega hratt. Meginreglan 

væri því sú því eldri því betra. Sólveigu þótti mikilvægast að börnin væru búin 

að ,,fá góðan undirbúning að heiman, veganesti, þroska til þess að skilja að þau 

væru að gera rétt fyrir sjálf sig“. 

 

Rannveig var í svolítilli sérstöðu hvað þetta varðar. Hún byrjaði fjórtán ára með 

eiginmanni sínum en hann var fyrsta og er eina ástin í lífi hennar. Þegar sonur 

hennar byrjaði á föstu í 10. bekk fannst henni hún því ekki geta sagt mikið. 

Henni fannst hún aftur á móti vera með aðrar tilfinningar gagnvart 14 ára gamalli 
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dóttur sinni. Skynsemin segði eitt en tilfinningarnar annað. Hún sagði: ,,Það 

togast á í mér mömmutilfinningin og það hvað ég sjálf byrjaði ung.”  

 

Jóhönnu fannst að þegar að ungt fólk færi í föst sambönd ætti það ekki að þurfa 

að stunda kynlíf alveg strax. Henni fannst reyndar ekki gott að ungt fólk yrði par 

allt of snemma og væri öllum stundum saman, því ,,fólk er ennþá að taka út 

mikinn þroska“. Hún taldi fólk líka þurfa að hitta einhverja fleiri heldur en einn 

ákveðinn aðila. Það lægi ekkert á. Hún sagðist ekki heldur myndi samþykkja að 

,,einhver flytur heim til mín eða jafnvel einhverjir í röð“. Þetta tengdist því líka 

að börn þyrftu að taka ábyrgð á sér á ákveðnum aldri. Eina undantekningin sem 

hún myndi gera hvað þetta varðaði væri ,,ef ég held að dóttir mín sé í sjúku 

sambandi, þá myndi ég vilja hafa hana nálægt mér“. 

Klámvæðingin     

Þær hættur sem mæðurnar voru sérlega uppteknar af í viðtölunum var 

klámvæðingin. Í umræðunum um klámið notuðu þær sterkustu lýsingarorðin og 

lýstu mestu áhyggjunum. Mæðurnar virtust ekki bara hafa áhyggjur af 

klámvæðingunni vegna barna sinna heldur líka vegna barna annarra.  

 

Þær lýstu klámi sem ,,truflunum“ og sögðu að klámvæðingin væri alveg 

,,hræðileg“. Sólveig sagðist hafa verulegar áhyggjur af því ,,hvað kynlífi væri 

mikið breytt í klám“. Rannveigu fannst ágangurinn hefði magnast mikið á 

undanförnum tveimur árum. Hún sagði að það væri engu líkara en að ,,holskefla 

hefði gengið yfir landið af klámi í tölvunni, súlustöðum í fréttum og svo 

framvegis“. Þröskuldurinn væri því alltaf að lækka. Þær óttuðust að klámið gæti 

gefið börnunum rangar hugmyndir um kynlíf. Samkvæmt Pálínu ætti kynlíf að 

vera eitthvað ,,fallegt og gott milli tveggja persóna sem elska hvor aðra og bera 

virðingu fyrir hvor annarri“. Í klámi væri kynlíf ekki fallegt, því í því væri ,,allt 

leyfilegt“. Í því væri lýst afbrigðilegu kynlífi eins og þríhyrningi sem væri 

,,subbugangur“ að hennar mati. Þetta gæti haft slæm áhrif á ungt fólk sem væri 

ennþá óharðnað. Tilvist kláms skapaði vandamál. Það yrði ,,meiri sori og allt 

subbulegra“. 

 

Þær töluðu líka um að aðgangur unga fólkins að interneti, blöðum og ,,hryllingi“ 
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eins og Sólveig tók til orða og átti við klám, væri mjög auðveldur. Fyrirmyndir 

væru orðnar út um allt. Sjónvarpsstöðin PoppTV væri sem dæmi mjög vinsæl 

meðal yngstu unglinganna. Þar væri ,,þröskuldurinn orðinn mjög lár“. Í því væri 

endalaus skírskotun í kynlíf og það væri skrumskælt. Rannveigu fannst að það 

væri verið að ,,skemma það sem fallegt væri, viðhéldi mannkyninu og svalaði 

ákveðnum tilfinningum sem við öll bærum“. Hún nefndi fyrirmyndirnar Britney 

Spears og Christinu Agulera. Margar stelpur héldu að þær ættu að haga sér og 

klæða sig eins og þær. Þessi þróun væri líka slæm fyrir stráka því ,,þeir væru 

gjarnan sýndir sem dólgar“. Hún óttaðist að þetta gæti haft áhrif á virðingu barna 

almennt. Virðingarleysið síaðist smátt og smátt inn í þau. Henni fannst sem 

dæmi virðingin hafa verið að dvína gagnvart kennurum í skólum. 

Virðingarleysið hefði líka áhrif á kynlífssviðinu. Kynlíf ætti að vera einkamál 

fólks. Fólk ætti að geta tengst annarri manneskju og kynlífið ætti þá að vera 

eitthvað sem parið ætti sameiginlegt. Klámið ynni á móti þessu. 

 

Þrátt fyrir það að mæðurnar hefðu áhyggjur af klámvæðingunni og neikvæðri 

þróun á þessu sviði voru þær ekki að deyja ráðalausar. Ábyrgð þeirra kom skýrt 

fram á þessu sviði líka og vilji til þess að vernda börn sín fyrir hinum villandi 

áreitum klámheimsins. Flestar mæðurnar töldu sig vera búnar að leggja mikið af 

mörkum með því að byggja barnið sitt upp siðferðislega og þar með auðvelda 

því að takast á við á hinar misvísandi upplýsingum úr klámheiminum.  

 

Hér kom fram smávægilegur munur á mæðrum drengjanna og stúlknanna. 

Mæður beggja drengjanna töldu þá ekki þurfa meiri umræður á þessu sviði, því 

þeir hefðu góðan grunn að byggja á. Þeim fannst þær búnar að leggja ákveðinn 

siðferðislegan grunn sem dygði þeim til þess að takast á við áreiti umhverfisins. 

Mæður drengjanna tveggja virtust því ekki lengur hafa miklar áhyggjur af 

,,hættum samfélagsins“ eins og áhrifum klámsins.  

 

Mæður stúlknanna lögðu aftur á móti áherslu á áframhaldandi mátt umræðnanna 

sem mótvægi við boðskap klámvæðingarinnar. Jóhanna sagðist sem dæmi ræða 

allt milli himins og jarðar við dóttur sína og þær kryfu málin til mergjar. Pálína 

sagðist reyna að uppfræða börnin sín um það hvað væri til dæmis eðlilegt kynlíf. 

Kynlíf ætti að vera ,,á milli tveggja manneskja sem bæru virðingu hvor fyrir 
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annarri“. Þær ættu líka að reyna að sinna þörfum hvorrar annarrar. Í kynlífi ,,á 

ekki að ríkja sjálfselska heldur jafnvægi þar sem báðir aðilar fullnægja þörfum 

hvors annars“. Marta sagðist kenna börnunum sínum að vera gagnrýnin á 

fjölmiðla og hafði búið til leik sem gengi út á það að giska á hvað væri ekta og 

hvað plat í auglýsingum. Börnin hrópuðu ,,plat, plat, ekki hægt“ þegar þeim 

fannst farið yfir strikið.  

 

Rannveig hafði rætt sérstaklega við son sinn um þessi mál í 6. eða 7. bekk. Hún 

vildi ,,byrgja brunninn“ eins og hún sagði sjálf, áður en hún tæki eftir því að 

hann væri farinn að skoða klám. Henni fannst klámið vaða uppi og hún sjálf oft 

vera eins og ,,Davíð gegn Golíat“ í þessum málum. Í stað þess að gefast upp, 

taldi hún mikilvægt að eiga gæðastundir með börnunum sínum og ræða málin 

við þau. Sólveig sagði að þau hjónin hefðu rætt um þetta við dóttur sína og þótt 

að dóttirin hefði engan áhuga á því að horfa á klám, hefðu þau samt læst fyrir 

henni og vinum hennar þann möguleika að geta skoðað klám í tölvunni þeirra á 

heimilinu. 

 

Nokkrar mæður lýstu yfir áhyggjum af öðrum börnum sem þær töldu lítið hafa 

verið talað við og vissu ekki hvar eðlileg mörk væru á þessu sviði. Sólveig, sem 

sagðist þekkja nánast hvern einasta ungling skólans í gegnum bekkjarfulltrúa- og 

foreldrafélagsstarfið í skólanum í gegnum tíðina, hafði áhyggjur af ýmsum 

foreldrum skólans. Henni fannst að sumir fullorðnir ættu að ,,vera opnari fyrir 

því að ræða um kynlíf við unglingana sína“ en þeir væru í reynd. Hún nefndi sem 

dæmi hús í hverfinu þar sem eldri strákar væru gjarnan að stunda kynlíf með 

ungum stelpum. Þetta vissu nánast allir foreldrar unglingadeildarinnar, samt 

væru 14 ára stelpur að fara þangað í heimsókn. Hún taldi foreldra annað hvort 

ekki vera að ræða þetta við dætur sínar, þeir réðu ekki við börnin sín, stelpurnar 

gegndu þeim ekki eða foreldrunum væri sama.  

 

Jóhönnu fannst samfélagið sýna ákveðið hömluleysi á ýmsum sviðum meðal 

annars varðandi klámvæðinguna og hafði áhyggjur af því hvaða afleiðingar það 

gæti haft í för með sér fyrir land og þjóð. Hún leit svo á að ,,með því að ala ekki 

fólk upp með norm bæði á sviði kynlífs og annarra mannlegra samskipta, þá 

erum við að koma okkur upp mjög miklum vandamálum í framtíðinni á öllum 
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sviðum þjóðfélagsins“. 

Samantekt  

Ef teknar eru saman helstu niðurstöður mátti greina að mæðrunum var mikið í 

mun að fyrsta kynlífsreynsla barnanna gengi vel fyrir sig. Nokkrar komu einnig 

inn á mikilvægi kynfræðslu þeirra fyrir kynlíf barna þeirra á fullorðinsárunum. 

Þær lögðu einnig áherslu á ákveðna þætti í kynfræðslu sinni til þess að reyna að 

undirbúa börnin sem best áður en kæmi að því að þau færu að stunda kynlíf.  

 

Þættir sem mæðurnar tóku fyrir í kynfræðslu sinni en lögðu þó ekki mikla 

áherslu á að ræða í viðtölunum voru líkamlegir og tilfinninga- og siðferðislegir 

þættir. Af líkamlegu þáttunum ræddu þær mest um blæðingar. Flestar töluðu um 

tilfinninga- og siðferðislega þætti við börn sín en í mismiklum mæli. Flestar 

nefndu örfá dæmi eins og mikilvægi jákvæðra tilfinninga í kynlífi og virðingar 

og það að geta sagt já og nei í kynlífi. Aðallega var það ein móðir sem nefndi 

ýmsa tilfinninga- og siðferðislega þætti. Stundum var eins og mæðrunum fyndist 

erfiðara að tala um kynlíf eða ákveðna þætti kynlífs við syni sína en dætur. Þetta 

voru þættir eins og kynlíf almennt, sjálfsfróun og að missa meyjarhaftið.  

 

Þættir sem mæðrunum virtist mest umhugað um voru ýmsir áhættuþættir sem 

tóku mið af því að hræða börnin frá kynlífi eða vernda þau frá ýmsum hættum 

þess. Þetta voru þættir eins og kynlífsþrýstingur og kynsjúkdómar. Þær vildu 

ekki heldur að börnin þeirra byrjuðu of snemma að stunda kynlíf til að þau væru 

sem mest tilbúin þegar að því kæmi. Þær litu á klámvæðinguna sem sérstaka ógn 

á þessu sviði því hún gæfi börnunum ranga mynd að því hvað eðlilegt kynlíf 

væri. Mæðurnar reyndu með ýmsum ráðum að mynda mótvægi gegn villandi 

skilaboðum hennar og öðru neikvæðu áreiti frá umhverfinu. Þrátt fyrir áhyggjur 

sínar töldu þær eigið framlag oft geta dugað til, þótt sumar væru ekki alveg 

vissar um að það væri nægjanlegt. Sterkasta vopn sitt í baráttunni gegn 

klámvæðingunni, töldu þær að byggja upp siðferðisgrunn barnanna og vera 

stöðugt með umræðuna í gangi. Mæðrum drengjanna tveggja fannst þær ekki 

lengur þurfta að nota þetta ,,vopn,“ því drengirnir væru orðnir það siðferðislega 

sterkir að þeir gætu tekist á við áreitið sjálfir. 
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Aðferðir mæðra við kynfræðslu sína 

Hér verða teknar fyrir þær aðferðir sem mæðurnar sjö sögðust hafa notað við 

kynfræðslu sína. Ég ákvað að draga allar aðferðirnar sem mæðurnar nefndu fram 

í dagsljósið, því að þær sýna hvað hægt var að veita kynfræðslu á margvíslegan 

hátt.  

 

Þessar aðferðir hafa mismunandi tilgang og skipti ég þeim niður í nokkur þemu 

eða flokka eftir innihaldi þeirra. Flokkarnir eru sjö og kallast hér: 

samskiptahættir, aðhaldsaðgerðir, fræðsluefni sem hjálpartæki, gæðastundir, 

reynsla og fagþekking dýrmæt, samband foreldra og styrking fjölskyldutengsla. 

Hver flokkur hefur að geyma nokkrar aðferðir sem er með sömu markmið og 

gildi í kynfræðslunni. Aðferðirnar í hverjum flokki fyrir sig eru því líkari í eðli 

sínu en aðferðirnar í hinum flokkunum.  

Samskiptahættir 

Langflestar mæðurnar lögðu mikla áherslu á tiltekna samskiptahætti eða 

samræðu í kynfræðslu sinni, það er hvernig þær töluðu við barnið sitt. Þeir þættir 

sem þeim fannst hér skipta miklu voru að byrja fræðsluna snemma, samskiptin 

væru eðlileg, notað væri hispurslaust tal og sagt frá eigin reynslu, talað væri í 

léttum tón og stuðningur kæmi frá eiginmönnum þeirra. 

  

Allar mæðurnar lögðu áherslu á það að byrja snemma með fræðsluna og halda 

uppteknum hætti fram eftir öllum aldri. Marta sagðist ekki taka frá neinn 

sérstakan tíma í þetta, þetta væri í rauninni alltaf í umræðunni. Hún sagði: 

,,Maður er alltaf að ala upp.” Anna sagði að það sem hún hefði verið að fræða 

um hefði breyst með árunum. Hún aðlagaði fræðsluna líka þroska dótturinnar. 

Fyrir einu til tveimur árum var hún að tala við hana um það ,,að breytast úr 

stelpu yfir í konu, blæðingar og ýmislegt sem því fylgir“. Í dag væri hún meira 

að ræða við hana um það að ,,ekki stunda kynlíf fyrr en hún er tilbúin til þess“.  

 

Flestar mæðurnar lögðu áherslu á það að ræða um kynlíf á eðlilegan hátt alveg 

eins og alla aðra þætti í uppeldinu. Aðdragandinn ætti alltaf að vera eðlilegur og 

það ætti ekki gera of mikið úr hlutunum. Marta sagðist hafa rætt hlutina frá því 
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dóttir hennar var lítil á ,,mjög óformlegan hátt og örugglega bæði meðvitað og 

ómeðvitað“. Nanna benti á að henni fyndist hún ekki beint vera að fræða son 

sinn, ,,heldur væru þau meira að tala saman um kynlíf“. Oftast áttu mæðurnar 

meira frumkvæði að umræðunni en það var ekki alveg algilt. Að mati mæðra 

virtist flestum börnunum finnast þessi umræða við mæður sínar eðlilegar. Anna 

kvartaði yfir því að þessi umræða væri erfið og að dóttir hennar stæði ,,gjarnan 

upp og fer ef ég segi skoðun mína“. Það væri aftur á móti auðveldara að ræða 

þessi mál ef vinkonur móðurinnar væru á staðnum. Þá sæti dóttirin á meðan á 

umræðum stæði. 

 

Þær voru allar sammála því að þessi mál ættu að ræðast jafnt og þétt og nota 

aðstæður sem byðust á degi hverjum. Þá yrði þetta mjög auðvelt og aldrei 

vandræðalegt. Það ætti sem dæmi alls ekki að vera þannig að sest væri niður, 

jafnvel með blöð og punkta, og halda hálfgerða fyrirlestra eins og ein móðirin 

tók til orða. Marta sagði: ,,Ég sest ekki inn í sófa og afgreiði þetta ekki í eitt 

skipti fyrir öll.”  

 

Sumar mæðranna minntust á mikilvægi þess að vera aðgengilegar eða eins og 

Sólveig orðaði það: ,,Það þarf að kenna þeim að það sé alltaf hægt að leita til 

manns ef það er eitthvað.” Pálína sagði og átti við börnin sín: ,,Liggi einhverjum 

eitthvað á hjarta, þá er það rætt, það er ekkert öðruvísi.” 

  

Nokkrar mæður töluðu um það að það væri mikilvægt að ,,tala hispurslaust“, eða 

koma beint að hlutunum. Væri talað eins konar ,,rósamál“ þá væri meiri hætta á 

að misskilningur gæti skapast. Tala ætti blátt áfram um hlutina eða eins og 

Sólveig sagði: ,,Segja til dæmis ef ég er með strák og ætla að ríða....” Marta 

sagðist alltaf reyna að vera rosalega skýr. ,,Þú deyrð ef þú færð þetta. Þú deyrð ef 

þú gerir svona. Það er ekkert verið að ... fegra hlutina neitt rosalega.” Þær litu 

svo á að einföld og skýr orðræða sem barnið ætti auðvelt með að skilja, gæti 

komið í veg fyrir misskilning. 

   

Nokkrar mæður töluðu gjarnan í léttum tóni eða gerðu grín til þess að koma 

ákveðnum skilaboðum á framfæri. Sem dæmi sagðist Sólveig stundum segja við 

dóttur sína að það gæti verið gott að hún færi í heimsókn til eldri systra sinna, 
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svo að þau foreldrarnir ,,gætu nú gert eitthvað“. Dóttirin sem skildi við hvað var 

átt brást ekki vel við, því henni fannst kynlíf 35 ára og eldri ,,rosalega 

ógeðslegt“. Úr þessu spunnust umræður og hækkaði dóttirin mörkin upp í 40 ár 

eftir að hafa hugsað dæmið út frá elstu systur sinni. Þegar Rannveig tók eftir því 

að sonur hennar í níunda bekk var kominn með fiðring gagnvart stelpum, ákvað 

hún að minna hann á smokkinn í léttum tóni. Hún sagði: ,,Mundu að setja 

öryggið á oddinn og fara úr sokkunum.” Hún hafði líka sagt þetta við bestu vini 

hans. Hún sagðist hafa gert þetta á þennan hátt til þess að ,,læða þessu að á þeirra 

level“, ekki vera of háfleyg. Þá færi þetta bara ,,inn um eitt og út um hitt“.  

  

Ef mæðurnar voru áhyggjufullar út af einhverju á þessu sviði, ræddu þær gjarnan 

við eiginmenn sína. Annað hvort talaði móðirin síðan sjálf við barnið eða þau 

bæði saman. Þetta höfðu nokkrar mæður gert og gátu áhyggjuefnin verið af 

ýmsum toga. Þetta voru sem dæmi áhyggjur vegna kláms í tölvum og myndir frá 

súlustöðum í fréttatímum sjónvarpsins yfir kvöldverðarborðinu. Í stað þess að 

slökkva á fréttum sjónvarpsins sem sýndi súlustaði, þótti Rannveigu mikilvægt 

að þau hjónin ræddu við son sinn um skoðanir þeirra svo að hann vissi að það 

væri ekki sjálfsagt að karlmenn færu á slíka staði. Þau ræddu einnig við hann í 

rólegheitunum um mikilvæga þætti í kynlífi eins og virðingu sem aldrei væri 

sýnt í klámi. Pálína talaði um það að þau hjónin væru sammála því að þau gætu 

ekki stjórnað kynlífi barna sinna heldur aðeins leiðbeint þeim á sem bestan hátt, 

svo að börnin skildu hvað þau væru að gera. Leiðirnar yrðu þau síðan að finna 

sjálf.    

 

Jóhanna lagði áherslu á að opin samskipti væru mikilvæg þar sem báðir aðilar 

gætu tjáð sig óþvingað um allt mögulegt. Hún sagði að ákveðinn siðferðis- og 

samskiptagrunnur væri lagður strax á unga aldri og hann ætti síðan að vera við 

líði fram eftir öllum aldri. Á unglingsárunum yrði síðan byggt á þessum grunni.  

Aðhaldsaðgerðir 

Þrjár mæður, þær Sólveig, Anna og Pálína, bentu á ákveðnar leiðir til þess að 

gefa börnum sínum aðhald. Þær lögðu allar áherslu á útivistartímann, en töluðu 

einnig um mikilvægi þess að vaka eftir börnunum, færu þau út að skemmta sér 

og að sýna ákveðið aðhald fengju þau að sofa annars staðar. Þær töluðu einnig 
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um mikilvægi reglna og umræðna um vín og eiturlyfjavandann. 

 

Nokkrar mæður sögðust vera með strangan útivistartíma. Anna lagði áherslu á 

það að þau hjónin væru samstíga í ákvarðanatöku og að þau væru alveg 

,,samferða í því að útivistarreglur og annað gilda“.  Pálína sagði að lögreglan 

hefði sagt að ,,það væri eftir útivistartímann sem slæmu hlutirnir gerðust“. Þess 

vegna léti hún virða útivistartímann á sínu heimili, þótt hún gæfi einstaka sinnum 

undanþágu frá honum. Dóttir Sólveigar átti alltaf að koma heim klukkan hálf 

ellefu á virkum dögum og hálf tólf um helgar. Ef það var eitthvað sérstakt, 

afmæli eða uppákomur, gat hún fengið að vera lengur. Þá náðu þau í hana.  

 

Dóttir Sólveigar hafði átt það til að verða fúl og vilja vera lengur úti. Hún hafði 

þá sagt við foreldra sína að hinir krakkarnir mættu vera hálftíma lengur. Þá sagði 

Sólveig að þau hjónin hefðu alltaf sagt við dótturina að þau gætu ekki stjórnað á 

annarra manna heimilum, en þau gætu stjórnað á sínu eigin heimili: ,,Á meðan 

þú ert undir okkar þaki, á okkar ábyrgð og við sjáum um þig, þá þarft þú að fara 

eftir reglunum sem við setjum þér.” Allar reglur væru samt þannig að það var 

hægt að hliðra til, þannig að allir yrðu sáttir. Dóttirin var nú farin að virða 

útivistartímann. Hún var hætt að vilja vera lengur úti, þótt hinir krakkarnir væru 

það. Sólveig sagði að þau hjónin yrðu samt að passa sig á því að líta ekki alltaf á 

hana sem litla barnið, þótt hún væri yngst. Kannski þyrftu þau að fara að skoða 

útivistartímann aftur. 

 

Sólveig var ein um að segja frá því að hún hafði haft það sem reglu að vaka alltaf 

eftir stelpunum þegar þær voru úti að skemmta sér. Þegar þær eltust og fóru að 

koma heim klukkan tvö til þrjú á nóttunum, voru þær beðnar um að ýta við 

móður sinni þegar þær voru komnar heim. Þannig gat hún haldið áfram að 

fylgjast með neyslu þeirra og öðrum þáttum. 

 

Pálínu og Sólveigu fannst mikilvægt að fylgjast með því hvar dætur þeirra 

svæfu, óskuðu þær eftir að sofa annars staðar. Sólveig sagðist hafa haft það sem 

reglu frá því að dæturnar voru litlar að þær gistu einungis með ,,nánustu 

vinkonunum“ þrátt fyrir þrýsting um annað. Hún sagði það vera mikilvægt að 

hafa alltaf samband við foreldra vinkonunnar hvort það stæðist að barnið fengi 
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að gista. ,,Það er ekkert óvanalegt að krakkar spila með þetta. Þær ætla að gista 

hver hjá annarri, en fara svo bara eitthvert allt annað t.d. í partý.” Hún sagði að 

foreldrar hefðu viðurkennt þetta á fundum í skólanum að þeir hefðu ekki gert 

nógu mikið af því að hringja og fylgjast með. Sólveig og Pálína litu á samstarf 

við aðra foreldra á þessu sviði sem mikilvæga tryggingu þess að vel gengi. 

 

Sólveigu var líka umhugað um það að foreldrar keyptu ekki vín handa börnum 

sínum 15 ára gömlum til þess að fara með á útihátíðir. Hún hafði áhyggjur af því 

hve margir foreldrar héldu það að ef að barnið þeirra væri farið að smakka 

áfengi þá væri eins gott að þeir keyptu vínið fyrir það, til þess að þau vissu hvað 

það væri að drekka. Foreldrar væru að brjóta lög ef þau keyptu handa þeim vín. 

,,Er allt í lagi að sýna barninu að maður brjóti lög? Hafa engar umræður átt sér 

stað á heimilinu um áfengi og hvað eigi að varast?“ Hún hafði heyrt um unga 

stúlku sem hafði verið nauðgað eftir að foreldrar hennar hefðu gefið henni bjór 

fyrir útihátíð. Stelpan hefði bara haldið áfram að drekka. 

 

Nokkrar mæður lýstu áhyggjum sínum af eiturlyfjum. Pálína sagði að það væri 

bæði orðið meira magn af þeim og til alls kyns nýjar tegundir. Stöðugt yngra 

fólk væri líka að verða neytendur. Oft þyrftu bæði kynin að borga neysluna með 

vændi. Þá væru pottþétt ekki notaðir smokkar. Pálína sagðist ,,treysta alveg eigin 

börnum en ekki hinum aðilunum“. Það sem hún óttaðist mest væri að það væru 

til svo margs konar leiðir til þess að lokka unglingana til þess að taka þátt. Eitt af 

því sem væri notað núna væri smjörsýra í drykki. Hún hafði áhyggjur af þessu 

bæði út frá eigin og annarra börnum. Það væri mikilvægt að ræða þessar hættur 

við börnin. 

Fræðsluefni sem hjálpartæki 

Nánast öllum mæðrunum fannst hjálplegt að nota bækur, bæklinga, tímarit og 

fjölmiðla til þess að fræða börnin sín um kynlíf. Flestar notuðu bækur og 

fjölmiðla, einungis Sólveig og Nanna notuðu bæklinga og tímarit í þessum 

tilgangi. 

 

Nokkrar mæður töluðu um bækur sem þær notuðu til að einfalda umræðuna um 

kynlíf á meðan börnin voru lítil. Þannig hefðu þær sem dæmi átt auðveldara að 
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svara spurningunni ,,hvernig börnin verða til“. Þeim fannst mikilvægt að geta 

svarað vel og flettu því upp í bók. Bókin fjallaði um margt sem gjarnan tengdist 

þessu efni og var jafnvel með myndum líka. Oftast töluðu mæðurnar bara um 

,,bókina“, en þær töldu hana heita: Hvernig verða börnin til eða: Hverju svarar 

læknirinn. Rannveig sagðist hafa byrjað að nota bókina við fimm eða sex ára 

aldur barnsins. Barnið spurði spurninga og var farið í gegnum tiltekið efni með 

því, þar til það varð ánægt.  

 

Þegar dóttir Pálínu var níu ára fór hún með bókina niður í kjallara og fræddi sex 

ára gamalt barn sem þar bjó, hvernig börnin verða til. Þetta gerði dóttirin því 

barnið í kjallaranum hafði haldið að nýjasti heimilismeðlimur þeirra hefði komið 

með storkinum. Þetta vildi dóttirin strax leiðrétta. Pálínu segist alltaf hafa fundist 

eðlilegt að börn viti ,,að fólk þurfi að lifa saman“. Hér á hún vafalaust við að 

henni finnist að börn eigi að fá að vita að fólk þurfi að hafa kynmök til þess að 

geta eignast börn. 

 

Þegar kom að unglingsárunum hafði dóttir Sólveigar áhuga á því að fræðast um 

kynsjúkdóma. Þá fór Sólveig og útvegaði bæklinga um þá. Dóttirin las 

bæklingana og spurði móðir sína að því sem hún skildi ekki. Þar sem það var 

eitthvað sem Sólveig gat ekki svarað, var leitað til heimilislæknisins. Hún gat 

útskýrt það sem upp á vantaði. Dóttirin var alsæl með það og móðirin líka.  

 

Nanna keypti stundum tímaritið Bleikt og blátt. Þegar hún hafði lesið það yfir, 

fór hún gjarnan með það inn í herbergi stráka sinna og sagði þeim að þeir mættu 

lesa það. Hún vildi ekki að þeir þyrftu óvart að rekast á blaðið eða jafnvel stela 

því. Hún vildi ,,afdramatisera“ það að fá sér upplýsingar um kynlífsmál og taldi 

þetta blað oft vera með nokkuð eðlilega umfjöllun um ýmsa hluti á þessu sviði. 

 

Flestar mæðurnar töluðu um það að horfa á sjónvarp og skoða dagblöð væri 

kjörið tækifæri til þess að segja skoðun sína og reyna að koma af stað umræðum. 

Þessi aðferð væri hægt að nota fram eftir öllum aldri. Marta sagðist gjarnan 

notfæra sér ,,... umræður í fjölmiðlum og bíómyndum og fleira“ til þess að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Hún sagði að það yrði kannski oft til þess að 

umræðan yrði um ,,alvarlega, skelfilega og hræðilega hluti eins og alnæmi í 
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Afríku“.  

 

Jóhanna, sem hafði áhyggjur af klámvæðingunni og óheppilegum áhrifum 

hennar, sagðist stundum spyrja dóttur sína álits á sjónvarpsþáttum sem hún væri 

að horfa á. Hún sagði að stundum sæi dóttirin í gegnum þá, en stundum horfði 

hún á ,,hræðilega þætti eins og Sex in the city, bara til þess að upplifa spennuna“.  

Pálína talaði um það hvað það væri gott að nota ,,hér og nú tækifæri“ til umræðu. 

Sem dæmi fékk eiginmaður Pálínu nýlega netpóst um stelpu sem lenti í slæmum 

félagsskap og erfiðleikum í kjölfarið. Þau kölluðu þá í stelpuna sína til þess að 

sýna henni póstinn og vara hana við. ,,Það er fullt af hættulegu fólki í 

samfélaginu.”  

Gæðastundir 

Tvær mæður, þær Sólveig og Rannveig töluðu um mikilvægi gæðastunda, en það 

er skipulagður tími sem foreldrar gefa börnum sínum til umræðu um ýmis mál. 

Þær gæðastundir sem mæðurnar sögðust nota voru eldhúsborðsumræður, 

rúmstokksumræður og bíltúrar. 

 

Sólveig sagði það vera hefð á heimili sínu þegar að dóttir hennar kæmi heim úr 

skólanum, ,,settist hún hjá sér við eldhúsborðið og segði sér frá því sem gerst 

hafði í skólanum“. Í framhaldi af því væri gjarnan alls kyns málefni rædd eins og 

kynlíf og drykkja. Þessar umræður tóku alltaf eina klukkustund, stundum tvær og 

jafnvel þrjár.  

Sólveig var heimavinnandi húsmóðir og því alls ekki víst að allir útivinnandi 

foreldrar geti gefið sér tíma til slíkra eldhúsborðsumræðna eins og Sólveig gaf 

dóttur sinni.   

 

Rannveig sagði að hún hefði ákveðið að hafa það sem reglu frá því að börnin 

urðu ,,karakterar“ að hafa ,,rúmstokksumræður“. Það þýddi að þegar hún 

skynjaði þörf til umræðna, settist hún hjá barninu við rúmstokkinn á kvöldin. Í 

stað þess að það læsi upp í rúmi það kvöldið, ,,ræddu þau saman um hvernig 

dagurinn hafði verið“. Hún sagðist skynja þörfina út frá háttalagi barnanna, til 

dæmis ef þau væru að vafra eitthvað í kringum hana þegar kominn væri 

háttatími. Stundum langaði hana bara líka sjálfa til þess að setjast niður með 
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þeim og tala við þau. Rannveig leit á rúmstokksumræður sem mikilvægar, því að 

í erli dagsins næðist oft ekki að ræða saman á þennan hátt. Ýmis mál væru rædd 

á svona stundum, bæði ,,það sem gott væri og vont“. Hún taldi þetta vera góðan 

grunn að byggja á. 

 

Rannveig sagðist nota tímann vel þegar hún keyrði krakkana á milli staða á 

daginn. Slökkt væri á útvarpinu og alls kyns málefni væru rædd, jafnt af þessum 

toga sem öðrum. Stundum tækju þau smáaukabíltúr til þess að geta lokið 

umræðunni. Það var heldur ekki tiltökumál að fara í sérstakan bíltúr þegar börnin 

langaði til þess að ræða málin. Rannveig sagðist vera mjög ánægð með þetta 

fyrirkomulag.  

Reynsla og fagþekking dýrmæt 

Flestar mæður sögðust nýta sér eigin og annarra reynslu og fagþekkingu við 

fræðslu sína. Þetta var persónuleg reynsla og/eða fagþekking úr eigin starfi, frá 

starfsfólki skólans eða frá ættingjum og starfsfólki heilsugæslunnar.  

 

Nokkrar mæður notuðu eigin reynslu, eins og þegar þær voru að tala um það við 

börnin sín hvenær best væri að hefja kynlíf. Sólveig hafði sem dæmi minnt 

dóttur sína reglulega á það að hún byrjaði með pabba hennar þegar þau voru 14 

ára, en þau hófu ekki kynlíf fyrr en 16 ára. Anna hafði líka sagt dóttur sinni að 

hún hafi verið á sautjánda árinu þegar hún hóf kynlíf með föður hennar. Hér 

vitna þær báðar í eigin reynsluheim eflaust í þeirri von að geta verið fyrirmyndir 

á þessu sviði.   

 

Nanna benti á að þótt að umræðan gæti stundum verið erfið, væri sannleikurinn 

samt alltaf sagna bestur. Því þyrfti að ,,tala um alla hluti eins og þeir eru, þá 

verða þeir minna mál“. Sem dæmi hafði hún sagt syni sínum frá því að hún hefði 

verið misnotuð í æsku. Hún vildi að hann vissi að slíkt væri til og hún vildi líka 

að hann gæti passað sig á slíku ofbeldi. Hún notaði sína eigin erfiðu reynslu til 

þess að sonurinn gæti lært af henni.  

 

Pálína sem hafði keyrt leigubíl, hafði sagt börnunum sínum fullt af sögum úr 

starfi, án þess þó að brjóta trúnað. Hún sagðist verða vitni af ýmsu hræðilegu, 
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vegna þess að það hefði orðið aukning á notkun ýmissa fíkniefna og fólk væri oft 

dauðadrukkið. Hún notaði reynslu sína úr starfi til þess að gera börn sín 

meðvituð um hvernig ástandið gat verið og ef til vill fá umræður í þeirri von um 

að það gæti verið þeim víti til varnaðar. 

 

Rannveig hafði áhyggjur af því að 13 ára gömul dóttir hennar væri farin að hitta 

strák úr skólanum. Hún hringdi því í hjúkrunarfræðinginn í skólanum til þess að 

kynna sér hvernig kynfræðslunni væri háttað í 8. bekk. Þá fékk hún að vita að 

það væri ,,engin markviss kynfræðsla fyrr en í 9. bekk“. Hjúkrunarfræðingurinn 

kvað dóttur hennar vera vel bráðþroska og líta út fyrir að vera eldri en hún væri, 

en aðrir jafnaldrar hennar gætu verið eins og lítlar píslir við hliðina á henni. 

Breiddin væri mikil í hverjum bekk og miklar breytingar frá ári til árs á þessum 

árum. Hjúkrunarfræðingurinn sagðist geta tekið þetta efni fyrir í 8. bekk með 

stelpunum, en það væri spurning hvort halda ætti fræðslu fyrir þær allar saman. 

Hún bauðst líka til þess að ,,gefa dóttur hennar sérstakan tíma“.  

 

Rannveig var mjög ánægð með þetta tilboð, en fannst samt ekki tímabært að 

þiggja neina aðstoð, þar sem hún sjálf gæti annast þetta. Hún lagði áherslu á það 

að ,,foreldrar eru með aðalábyrgðina á uppeldinu“. Kynfræðsla mæðranna er 

vafalaust ekki mikið rædd utan heimilis. Reynsla Rannveigar segir okkur að 

sérstök fræðsla og samvinna á þessu sviði getur verið möguleg, ef haft er 

samband við skólann.   

 

Anna hafði sagt dóttur sinni að hún gæti alltaf haft samband við sig ef hún yrði 

fyrir ,,þrýstingi frá jafnöldrum“ eða ,,ef hún vill byrja að stunda kynlíf og þarf 

pilluna“. Vildi hún aftur á móti ekki ræða við sig, sem hún svo sannarlega vonaði 

að kæmi ekki til, hafði hún sagt henni að hún gæti alltaf ,,leitað til frænku sinnar 

sem kann mikið um þessi mál. Hún getur líka farið á heilsugæslustöðina“.  

 

Pálína sagði að það væri frekar að krakkarnir hennar bentu henni á staði en 

öfugt. Þau vissu sem dæmi hvaða númer þau ættu að hringja í hjá Rauða 

krossinum ef þeim liði illa. Flestar aðrar mæður höfðu ekki sagt börnum sínum 

hvert þau gætu leitað, ef þau vildu frekar ræða við einhverja aðra en foreldra sína 

um þessi mál. 
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Samband foreldra  

Tveimur mæðrum, þeim Sólveigu og Pálínu, fannst kynlíf vera langt frá því að 

vera bara samfarir. Þær bentu börnunum sínum á ýmsa þætti í samskiptum þeirra 

hjóna sem þær töldu skipta miklu máli í kynlífi. Sem dæmi var það stundin fyrir 

framan sjónvarpið á kvöldin og hvernig þau kveddust og heilsuðust á hverjum 

degi. Það væri einnig mikilvægt að hafa alltaf eigin fjölskyldu í fyrirrúmi. 

 

Sólveig hafði sagt við dóttur sína að það væri mikilvægt í samböndum að geta 

sýnt ástúð á margvíslegan hátt. Kynlíf þyrfti ekki alltaf að vera í myndinni. Í 

þessu sambandi hafði hún bent dóttur sinni á það að fylgjast með sambandi 

þeirra hjóna, sem Sólveig sagði að væri gott. Þau hjónin væru sem dæmi oft að 

kúra saman á kvöldin fyrir framan sjónvarpið. Þá gat dóttirin átt það til að segja: 

,,Kelirófur.” Þau grínuðust gjarnan með þetta og dóttirin hafði einhvern tímann 

sagt: ,,Já þetta er kallað að kúra, er það ekki?”  

 

Sólveig hafði líka bent dótturinni á hvernig faðir hennar kveddi hana alltaf á 

morgnana. Móðirin hafði spurt hana hvað hann gerði. ,,Hann kyssir þig og segir 

bless ástin mín, ég elska þig. Sé þig í kvöld.” Eitthvað svipað gerðist þegar hann 

kom heim á kvöldin. Hann kyssti líka alltaf dóttir sína á kvöldin og sagði: ,,Góða 

nótt ástin mín, ég elska þig.” Þetta hafði hann alltaf gert frá því hún var lítil. 

Sólveig gerði það líka, en notaði aðeins önnur orð. Svona hlýja og ástúð fannst 

Sólveigu skipta miklu máli í sambandi og hún hjálpaði dóttur sinni að taka eftir 

slíkum þáttum svo hún yrði meðvituð um gildi þeirra. Pálína sagði að samband 

þeirra hjóna væri mjög gott. Hún sagði að hún hefði bent dætrum sínum á að 

horfa á heildina. ,,Tengslin við manninn skipti miklu máli, ekki bara kynlífið.“  

  

Pálína lagði áherslu á að rækta eigin fjölskyldu. Hún sagði að ,,sú fjölskylda sem 

hjón stofna til á alltaf að vera í fyrirrúmi“. Fjölskyldurnar sem þau yfirgæfu ættu 

ekki að hafa of háan sess. Tengslin ættu að fá að myndast í nýju fjölskyldunni án 

afskipta þeirrar gömlu. Það væri því mikilvægt fyrir hjón að vera svolítið 

eigingjörn hvort á annað. Næstelsta dóttir þeirra hafði reyndar áhyggjur af því að 

hún eignaðist aldrei mann af því að hún héldi að það yrði svo erfitt að geta 

komist í jafn gott samband og foreldrar hennar væru í. 
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Styrking fjölskyldutengsla 

Þrjár mæður, þær Pálína, Sólveig og Rannveig, sögðust nota ýmsar aðferðir til 

þess að bæta tengslin milli barnsins og þeirra sjálfra, vina þeirra og eldri systra 

og fjölskyldunnar allrar. Aðferðirnar sem þær notuðu voru líkamleg snerting, 

,,mömmu-dóttur dagar“, heimili þeirra sem ,,félagsheimili“, tengsl við eldri 

systur og fjölskyldukvöld. 

 

Rannveig taldi það hafa mikið að segja að ,,kyssa og knúsa barnið alveg frá 

fæðingu“. Það ætti ekki að hætta því þótt það væri komið á kynþroskaaldurinn. 

Á tímabili vildi sonur hennar ekki kossa. Þá sagði Rannveig að það væri í 

staðinn hægt að ,,rugla í hárinu eða taka um axlirnar“. Hún taldi einhverja 

snertingu vera góðan grunn á þessu sviði. Núna var sonur hennar, sem var 16 

ára, kominn yfir þetta og ,,knúsaði alla í bak og fyrir og þau hvort annað“.  

 

Sólveig notaði eina aðferð sem var vel til þess fallin að treysta bönd þeirra 

mæðgna. Þær höfðu haft það sem reglu frá því að dóttirin fermdist að gera 

eitthvað saman að lágmarki tvo daga í hverjum mánuði. Þær kölluðu þetta 

,,mömmu-dótturdag“. Þær völdu gjarnan stysta skóladaginn og fóru eða gerðu 

eitthvað saman að honum loknum. ,,Við dúllum okkur eða slæpumst, keyrum 

niður Laugaveginn, förum í Kringluna og á kaffihús.“ Þá röbbuðu þær heilmikið 

saman. Dóttirin var mjög ánægð með þessa hefð og vildi alls ekki að henni yrði 

breytt. 

 

Heimili Sólveigar hafði alltaf verið hjá öllum þremur dætrunum eins og 

,,félagsheimili“. Þær höfðu allar átt mikið meira af stráka- en stelpuvinum. Þau 

hjónin litu á þá sem ,,heimalinga“, gáfu þeim oft mat og fleira í þeim dúr. Þau 

sýndu dætrum sínum traust og virðingu með því að opna heimili sitt fyrir vinum 

þeirra. Það gaf foreldrunum jafnframt gott tækifæri til þess að fylgjast með 

vinahópnum, hvernig hann mögulega breyttist og  þróaðist. 

 

Tvær mæður, þær Pálína og Sólveig, sögðu dætur sínar fá miklar upplýsingar um 

kynlíf frá elstu systrum sínum sem væru fluttar að heiman. Tengslin á milli 

þeirra væru mjög góð og yngri dæturnar lærðu mikið af reynslu þeirra eldri. 

Pálína sagði í því tilefni. ,,Það getur haft sína kosti að vera ekki elstur.“  
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Sólveig sagði að dóttir hennar væri oft hjá eldri systrum sínum. Þær héldu 

svokölluð ,,systrakvöld“. Þá ,,gistir hún hjá þeim og þær gera eitthvað 

skemmtilegt saman“. Dóttirin ræddi við þær ýmis málefni meðal annars það sem 

hún væri óánægð með heima hjá sér eða það sem henni fannst mamma sín vera 

ósanngjörn með eða gamaldags. Þetta gæti leitt til gagnlegra umræðna á ýmsum 

sviðum. 

  

Til þess að styrkja fjölskyldutengslin héldu Sólveig og fjölskylda hennar alltaf 

,,fjölskyldukvöld“. Það gerðu þau með því að taka alltaf frá laugardagskvöldin 

fyrir fjölskylduna ,,til þess að þau gætu átt náðuga stund saman“. Eiginmaðurinn 

sem vann mikið tók þá alltaf frí og borðaður var góður matur. Dóttirin naut þess 

að taka þátt í undirbúningnum og áttu þau alltaf indæla stund saman. 

Samantekt   

Þær aðferðir sem mæðurnar sögðust nota við kynfræðslu sýna að hægt er að 

veita kynfræðslu á margvíslegan hátt. Þær geta gefið foreldrum og öðrum 

áhugasömum hugmyndir að leiðum til þess að efla eigin kynfræðslu.   

 

Þær aðferðir sem höfðu sömu gildi og markmið voru sett saman í einn flokk og 

urðu flokkarnir sjö að tölu. Samskiptahættir, sem hefur að geyma hvenær og 

hvernig mæðurnar töluðu við börn sín. Hér er átt við viðhorf og skipulag á 

samræðum móður og barns í tengslum við kynfræðslu. Aðhaldsaðgerðir, þar 

sem teknar eru fyrir leiðir sem mæðurnar nota til þess að vernda börnin frá 

óheppilegri kynlífsreynslu. Fræðsluefni sem hjálpartæki, sem tekur fyrir ýmist 

fræðsluefni sem hentar vel til kynfræðslu. Gæðastundir eru skipulagðar 

umræðustundir sem móðir og barn geta átt saman á ákveðnum stöðum og á 

ákveðnum stundum. Reynsla og fagþekking dýrmæt er byggð á reynslu og 

fagþekkingu mæðranna sjálfra og annars fólks á sviði kynlífs sem börnin geta 

nýtt sér. Samband foreldra nýta mæður til að benda börnum sínum á nokkra 

þætti í samböndum hjóna sem skipta máli í kynlífi. Styrking fjölskyldutengsla, 

þar sem teknar eru fyrir aðferðir sem stuðla að því að treysta tengsl milli 

fjölskyldumeðlima og annarra náinna aðila, en traust tengsl auðvelda samskipti 

um allt mögulegt, meðal annars kynlíf. 
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4.  Umræða 

Í þessum kafla verða dregnar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

settar í fræðilegt samhengi.  

Mæður sem markhópur 

Mjög ánægjulegt var að sjá mæður í rannsókn minni líta á sig sem mikilvægustu 

kynfræðsluaðila barna sinna jafnt í fjölskyldunni sem og í samfélaginu öllu. Þær 

voru áhugasamar um kynfræðslu sína og litu á hana sem hluta af öðru uppeldi 

sem þær stóðu fyrir. Þessar mæður sinntu henni einnig frá því börnin voru lítil og 

alveg upp úr. Ég segi ánægjulegt því að þessi viðhorf mæðra eru mikilvæg 

forsenda forvarnarstarfs um kynheilbrigði unglinga sem þörf er á að efla hér á 

landi. Hingað til hefur ekki mikil áhersla verið lögð á þátt mæðra í þessum 

forvörnum hérlendis, en ég tel þær vísbendingar sem koma fram í rannsókn 

minni sem yfirleitt eru studdar af erlendum rannsóknarniðurstöðum, vera tilefni 

til þess að endurskoða þær áherslur (Blake o.fl., 2001; DiClemente o.fl., 2001; 

Holtzman og Rubinson, 1995; Jaccard, Dittus og Gordon, 1996; Kotchick, Miller 

og Forehand 2001; Miller o.fl., 1986; Moore og Rosenthal, 1991; Pick og Palos, 

1995; Rainforth, 1996; Sorensen, 1973). 

 

Ég tel því mæður sem markhóp mikilvægan við kynfræðslu þar sem aðferðir sem 

hafa verið notaðar til forvarna fram að þessu virðast ekki hafa dugað til. Þættir 

eins og há tíðni klamydíu (Health Statistics in the Nordic Countries 2003, í 

prentun), fóstureyðingar og barneignir unglinga hér á landi miðað við á 

Norðurlöndunum (Sóley S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, 2003), eru 

til vitnis um það. Þetta bendir okkur á nauðsyn þess að finna fleiri leiðir til þess 

að takast á við þennan vanda. Af hverju ekki að styrkja mæður sem eru nú þegar 

að sinna kynfræðslu? Þær eru hópur sem tengist börnum þessa lands sterkum 

böndum. Þær hafa reynslu af kynfræðslu sem hægt er að byggja á og þær hafa 

trúlega allflestar áhuga á að sinna kynfræðslu. Þetta tel ég vera trausta undirstöðu 
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góðs forvarnarstarfs. Með viðeigandi undirbúningi og skipulagi þar sem yrði 

reynt að ná til sem allra flestra mæðra þessa lands, væri eflaust hægt að koma 

einhverju góðu til leiðar á þessu sviði. Aukin áhersla á þátt mæðra í forvörnum 

yrði ný áhersla á þessum vettvangi, sem ég reyndar persónulega hef reynslu af og 

tel lofa góðu. Áhersla á kynfræðslu mæðra ætti ekki að vera á kostnað þeirra 

forvarnaraðferða sem þegar eru í gangi heldur viðbót.  

Markmið mæðra 

Hvaða vísbendingar úr rannsókn minni er mikilsvert að hafa með í farteskinu 

áður en skipulegar forvarnaraðgerðir yrðu framkvæmdar? Fyrst er að huga að því 

hver séu einkenni og markmið þeirrar kynfræðslu sem mæður veita í dag. Í 

rannsókn minni kemur fram að mæður eru að leggja ýmislegt af mörkum við 

kynfræðslu barna sinna þótt þær fari ekki hátt með það. Kynfræðsla fer oftast 

fram í mikilli kyrrþey á milli móður og barns og aðrir aðilar virðast koma lítið 

inn í myndina nema einstaka sinnum feður og brottfluttar eldri systur. Margar 

erlendar rannsóknir hafa einmitt sýnt að það er fyrst og fremst mæður sem bera 

hita og þunga af kynfræðslu barna sinna (Dilorio, Kelley og Hockenberry-Eaton, 

1999; Downie og Coates, 1999; Jordan o.fl., 2000; King og Lorusso, 1997; 

Lefkowitz, Kahlbaugh og Sigman, 1996; Miller, Kotchick, Dorsey, Forehand og 

Ham, 1998; Raffaelli, Bogenschneider og Flood, 1998; Rosenthal, Senserrick og 

Feldman, 2001). Þótt kynfræðslustörf mæðra séu oft æði ósýnileg, þá var 

umhyggja og ábyrgð þeirra eins og rauðir þræðir í gegnum kynfræðslu þeirra. 

Þær vildu börnunum sínum augljóslega vel og höfðu að leiðarljósi að börn þeirra 

nytu farsældar í kynlífi í framtíðinni. Greina mátti skammtímamarkmið sem 

gengu út á það að fyrsta kynlífsreynsla þeirra yrði jákvæð og langtímamarkmið 

að börnin gætu líka notið kynlífs á fullorðinsárunum. Ábyrgð þeirra getur því átt 

við tíma löngu eftir að börnin eru flutt að heiman. Markmið mæðra við 

kynfræðslu, umhyggja þeirra og ábyrgð er mikilvægur grundvöllur fyrir gott 

forvarnarstarf.  

 

Þegar styrkja á mæður til forvarna í kynfræðslu er mikilvægt að hafa í huga að 

margt bendir til þess að þær standi mjög misjafnlega að vígi við að fræða börn 

sín um kynlíf. Sumar sinni kynfræðslu afar vel, aðrar geta verið óöruggar á 
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einhverjum sviðum kynfræðslunnar og enn aðrar eru lítið sem ekkert að gera í 

þessum málum eins og fram hefur komið í erlendum rannsóknum.  

 

Ekki er ólíklegt að mæðurnar í rannsókn minni hafi verið í sterkari kantinum í 

kynfræðslumálum en gengur og gerist, enda voru þær yfirleitt ánægðar með 

framlag sitt þótt einstaka væru ekki vissar um það hvort það dygði til. Þetta 

sjónarmið kemur einnig fram í erlendum rannsóknum, mæður segjast oftast vera 

ánægðar með eigið framlag  (Jordan o.fl., 2000; McKay o.fl., 1998) þótt það sé 

ekki algilt.  

Fortíðarvandi 

Þótt mæðurnar í rannsókn minni hafi að öllum líkindum verið konur sem höfðu 

opnari og frjálslegri skoðanir á kynfræðslu en almennt er, tel ég mikilvægt að 

gera ráð fyrir mikilli breidd kvenna í forvarnarvinnu. Erlendar rannsóknir benda 

til þess að mæður séu að sinna kynfræðslunni misvel, en yfirleitt sé fræðsla 

þeirra bæði lítil og einhæf (Brock og Jennings, 1993; Miller o.fl., 1998). 

 

Hver getur verið ástæða þess að fræðsla þeirra er lítil og einhæf og hvað er við 

því að gera?  Hvernig geta mæður á sig blómum bætt?  

 

Eitt af því sem mæður virðast eiga við að etja á þessu sviði er ákveðinn 

,,fortíðarvandi“. Ein móðir talaði um að hún væri feimin við að ræða þessi mál 

við dóttur sína og óttaðist hún að hafa ekki frætt hana nóg fyrir vikið. Aðrar gátu 

verið óöruggar um framlag sitt. Önnur móðir vildi til að mynda ekki koma í 

viðtal, sagðist ekkert hafa frætt barnið sitt neitt um þessi mál. Í erlendum 

rannsóknum hefur einmitt komið fram að sú staðreynd að mörgum foreldrum 

finnist þeir sjálfir skorta fyrirmyndir við kynfræðslu, geri þeirra eigin kynfræðslu 

erfiðari (Bennett, 1999; King og Lorusso, 1997). Þeir verða óöruggir í því hvað 

þeir eiga að fræða barnið um, hvenær þeir eiga að gera það (Bennett, 1999), hvað 

mikið þeir eiga að segja (Geasler o.fl., 1995), hvaða gildum og viðhorfum þeir 

eiga að miðla (Gilbert og Bailis, 1980; Reinisch, 1990; Roberts o.fl., 1978) og 

svo framvegis. Það má því segja að þetta sé eins konar fortíðarvandi sem 

vafalaust margir foreldrar eiga við að etja, en þeim beri jafnframt að fá aðstoð 
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við. Ef vel á að takast til við forvarnir þarf að huga vel að þessum vanda.  

 

Í erlendum rannsóknum hafa foreldrar bent á ýmislegt sem þeir telja að komi sér 

að gagni við kynfræðslu (Huston o.fl., 1990; Jordan o.fl., 2000, Walker, 2001, 

Werner-Wilson og Fitzharris, 2001). Ekki er ólíklegt að margt af því eigi líka við 

hérlendis. Sumum foreldrum finnst það hafa háð þeim að hafa ekki fengið 

fræðslu eða þjálfun sem foreldri á þessu sviði. Þeir telja að fræðsla geti gert þá 

meðvitaðri um þörfina á  kynfræðslu og gert þá öruggari að ræða þessi mál við 

börnin sín (Walker, 2001). Foreldrar sem tóku þátt í rannsókn Werner-Wilsons 

og Fitzharris (2001) fannst það geta verið gagnlegt að fá fyrirlestra í skólanum 

um sama námsefni og börnin væru að fást við. Móðirin í rannsókn minni sem 

fannst erfitt að sinna kynfræðslu sökum feimni við efnið ræddi um að námskeið 

gæti verið góð leið til þess reyna að bæta sig á þessu sviði. Talið er að foreldrar 

geti haft gagn af fræðslu þar sem þeir njóta stuðnings frá fagfólki og öðrum 

foreldrum. Kynfræðslunámskeið fyrir foreldra geti einnig aukið samskipti 

foreldra og barna um málefni tengd kynlífi (Huston o.fl., 1990).  

 

Í rannsókn Jordans og félaga (2000) kom fram að 23% foreldra sögðust ekki hafa 

fengið neinar formlegar upplýsingar eða undirbúning til þess að sinna 

kynfræðslu unglinganna sinna. Þeir fullyrtu jafnframt að það sem myndi hjálpa 

þeim mest í samskiptum við unglingana væri að fá fréttablað reglulega um 

kynferðisleg málefni er varða unglinga. Margir foreldrar sögðust helst nota 

skrifaðar upplýsingar í kynfræðslu sinni. Mæðurnar í rannsókn minni notuðu 

ýmis konar fræðsluefni eins og bækur, bæklinga og tímarit við kynfræðslu sína. 

Ef til vill finnst einhverjum foreldrum betra að fá skriflegar upplýsingar því það 

er ,,öruggara“ en að þurfa að hitta aðra foreldra og ræða málefni af 

kynferðislegum toga augliti til auglitis við þá. Vafalaust er misjafnt hvað hentar 

hverjum og einum. Ég tel að það sé skynsamlegast að hafa sem mesta fjölbreytni 

í nálgunum, því á þann hátt sé auðveldara að ná til sem allra flestra foreldra.  

Samskipti 

Önnur vandamál sem einnig komu fram hjá nokkrum mæðrum í rannsókn minni 

voru erfiðleikar við að tala við börnin um þessi mál. Mæðurnar þurftu alltaf að 
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taka frumkvæði í samskiptunum og annað hvort gáfu börnin í skyn að þau vildu 

ekki tala um kynlíf við þær eða það var eins og þau hlustuðu ekki. Þegar 

aðstæður eru sem þessar má búast við því að það geti smám saman dregið úr 

frumkvæði mæðra til fræðslu. Það sé jafnframt hætta á því að það sem barnið er 

frætt um fari inn um annað eyrað og út um hitt. Rannsóknir hafa einmitt sýnt að 

þeim mun opnari (Bennett, 1999), gagnkvæmari og jákvæðari sem unglingar 

skilgreindu samskiptin við mæður sínar, þeim mun meiri kynfræðslu fannst þeim 

þeir hafa fengið (Whalen o.fl., 1996). Opin og gagnkvæm samskipti virtist vera 

lykilforsenda þess að kynfræðsla næði fram að ganga. Ekki nægir að hugsa um 

innihald fræðslunnar, það þarf líka að hugsa um hvernig henni sé miðlað. Ég 

held að það megi alltaf gera ráð fyrir því að einhverjar mæður geti átt í 

samskiptaerfiðleikum við börn sín og er mjög mikilvægt að tekið sé tillit til þess 

við skipulagningu forvarna.  

Inntakið 

Hvað með inntakið í kynfræðslu mæðranna? Ein þeirra leiða sem mæðurnar 

notuðu til þess að gera börn sín sem best í stakk búin til þess að njóta kynlífs 

seinna meira var að fræða þau um líkamlega, tilfinninga- og siðferðislega þætti 

og áhættuþætti. Allir þættirnir skipta miklu máli hver á sinn hátt og hjálpa 

unglingunum til að öðlast mikilvæga þekkingu á sjálfum sér, efla siðferðisþroska 

sinn og vitneskju um hvað ber að varast áður en að kynlífi kemur. Þegar þessir 

þrír þættir voru skoðaðir nánar virtust mæðurnar ekki leggja mikla áherslu á það 

að ræða um líkamlega, tilfinninga- og siðferðislega þætti kynlífs við börn sín. 

Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknarniðurstöður (Baldwin og 

Baranoski,1990; Bloch, 1978; Gilbert og Bailis, 1980; Roberts o.fl., 1978; Miller 

o.fl., 1998). Áhugavert væri að gera aðra umfangsmeiri rannsókn hérlendis sem 

kannar hvað það er sem mæður helst leggja áherslu á í kynfræðslu sinni og 

hvenær þær veita hana.  

 

Eru áherslusvið flestra mæðra við kynfræðslu takmörkuð? Sé það rétt að hægt sé 

að yfirfæra erlendu niðurstöðurnar á íslenskar aðstæður, gæti ein ástæða þess að 

þær fræði lítið um líkamlega þætti verið sú að þær telji skólann sjá að mestu leyti 

um slíka fræðslu? Nokkrar mæður töldu skólann vera að sinna þeim þáttum. 
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Gæti það líka hugsast að mæðurnar telji að jákvæð umræða um tilfinninga- og 

siðferðislega þætti geti virkað hvetjandi á börnin á þann hátt að börnin hreinlega 

verði spenntari fyrir því að hefja kynlíf snemma en hefði umræðan ekki átt sé 

stað?  

 

Mæðrunum ber að vita hvernig þessum þáttum er í raun háttað. Hvers konar 

kynfræðsla á sér stað í skólum? Er umræða um tilfinninga- og siðferðislega þætti 

hvati til ástundun kynlífs? Flestar rannsóknir hafa leitt í ljós að svo sé ekki. Þeir 

unglingar sem sögðust geta rætt við foreldra sína um kynlíf almennt og 

kynþroska byrjuðu seinna að stunda kynlíf, voru ábyrgari í kynlífi og stunduðu 

sjaldnar skyndikynni en þeir unglingar sem sögðust ekki tala við foreldra sína 

(Blake o.fl., 2001; Miller og Forehand, 1998). Ég reikna með að þetta séu 

upplýsingar sem margir foreldrar myndu vilja hafa í fórum sínum. Þekking á 

þessum rannsóknarniðurstöðum, getur vafalaust hjálpað einhverjum þeirra til 

þess að vinna að breyttum áherslum í kynfræðslu sinni. Aðrir þurfa ef til vill 

meiri aðstoðar við. 

Áhættuþættir 

Hugur mæðra í rannsókn minni var tíðast bundinn þeim þáttum sem gátu 

mögulega stuðlað að áhættusamari kynlífshegðun. Þetta voru þættir eins og val á 

kynlífsfélaga, kynlífþrýstingur, kynsjúkdómar, getnaðarvarnir, aldur við fyrstu 

kynmök og klámvæðing. Í umræðu um áhættuþættina mátti merkja mestu 

áhyggjur mæðranna enda um að ræða hættur sem gátu komið í veg fyrir að 

mæðurnar næðu settum markmiðum í kynfræðslu sinni. Þær vildu að börnin 

þeirra gætu notið farsældar í kynlífi. Það var því kannski ekki að undra að þessir 

þættir lægju þeim mikið á hjarta. Áhersla þeirra á klámvæðinguna kom á óvart 

miðað við erlenda rannsókn sem sýndi að klám var einn þeirra þátta sem 

foreldrarnir ræddu ekki mikið eða alls ekki við unglingana sína (Jordan o.fl., 

2000). Eru áherslur mæðranna ef til vill að segja eitthvað um sérstöðu samfélags 

okkar? Á klámvæðingin sterkari ítök hér en í öðrum samfélögum sem við helst 

berum okkur saman við? Eða hefur landslagið breyst mjög síðan rannsóknin var 

gerð? Hér væri áhugavert að sjá hvort í rannsóknum megi finna mun á Íslandi og 

öðrum líkum samfélögum í þessu efni. 
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Klámvæðingin var sá áhættuþáttur sem skipaði stóran sess hjá mæðrunum. Fram 

kom beint eða óbeint ákall um breytingar á því sviði. Þótt allar mæðurnar legðu 

metnað sinn í það að fjalla við börn sín um klámvæðinguna, hver á sinn hátt, 

voru nokkrar ekki alltaf vissar um að það dygði til. Misvísandi og villandi 

upplýsingar um kynlíf hafa eflaust aldrei verið til í jafn miklu magni og jafn 

aðgengilegar ungu fólki og einmitt í dag. Börn hafa því eflaust aldrei þurft eins 

mikið á því að halda og núna að þróa með sér gagnrýna hugsun og meta hvað sé 

siðferðislega rétt. Fræðsla og upplýsingar mæðra geta hér skipt miklu máli því 

góð tengsl og skýr skilaboð um hvað mæðrum finnst um þessa þætti, geta haft 

mikil áhrif á viðhorf barna og forðað þeim frá áhættuhegðun (Nelson, Troy og 

MacDonald, 1999). 

 

Nauðsynlegt er að taka áhyggjur mæðranna af klámvæðingunni alvarlega en þær 

virtust vera að fást við hana hver í sínu horni. Til að koma til móts við ákall 

mæðranna um aðstoð í því efni væri sem dæmi mikilsvert að samfélagið legði 

sitt af mörkum til þess að reyna að dempa og helst uppræta áhrif 

klámvæðingarinnar. Samfélagið þyrfti líka að auðvelda mæðrum þessa lands að 

fást við þetta mál með börnum sínum á meðan klámvæðingin er fyrir hendi. 

Hægt væri í könnun að spyrja mæðurnar sjálfar álits á því í hvaða formi þær 

vildu fá aðstoð. Hér væri sem dæmi hægt að búa til bæklinga sem tækju á klámi 

á þann hátt að mæður gætu nýtt sér það í samskiptum við börn sín. Einnig væri 

hægt að hafa málþing, námskeið og stofna til umræðuhópa um þessi mál. 

Vafalaust myndu slík úrræði, sem væru upplýsandi og tengdu mæðurnar betur 

saman, geta virkað bæði styrkjandi og hvetjandi.  

Tilfinninga- og siðferðislegir þættir 

Ég tel að lengi hafi verið þörf á meiri umræðu um tilfinninga- og siðferðislega 

þætti kynlífs en klámvæðingin hefur gert þá umræðu ennþá brýnni en ella. 

Klámið gefur ungu fólki oft mjög brenglaðar hugmyndir um það hvað sé í raun 

eðlilegt kynlíf. Ég tel öll börn eiga skilyrðislausa kröfu á því að vita hvað 

eðlilegt kynlíf er og geta spurt alls kyns spurninga sem brenna á þeim á þessu 

sviði.  

 

Gæti hugsast að mæðurnar fjölluðu lítið um tilfinninga- og siðferðislega þætti 
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vegna þess að þær voru óöruggar um hvað bæri að fræða um og vegna óttans við 

klámvæðinguna. Gæti það verið að hin mikla klámvæðing, sem einkennt hefur 

samfélag okkar á síðustu árum, hafi orðið til þess að mæður leggi meiri áherslu á 

umræðu um áhættuþætti en þær ella hefðu gert. Það gæti síðan haft þær 

afleiðingar að kraftarnir fara of mikið í það að tala um það sem neikvætt er í 

kynlífi á kostnað þess sem er jákvætt.  

 

Í raun er hægt að líkja kynlífi við það að eignast barn; það er fyrst og fremst 

dásamlegt þótt því geti fylgt ýmis vandamál. Útgangspunktur okkar í fræðslu um 

kynlíf ætti því alltaf að vera jákvæðu þættirnir í kynlífi. Geta talað um þá á 

eðlilegan hátt eins og framfarirnar hjá litla barninu okkar. En hverjir eru þessir 

jákvæðu þættir? Sem dæmi er kynlíf fyrst og fremst eitthvað fallegt og gott sem 

hjálpar okkur til að tengjast annarri persónu alveg sérstökum böndum. Það er 

fullt af einstökum tilfinningum sem krefjast þess að við höfum ákveðinn þroska 

til þess að eyðileggja þær ekki og kunnáttu til að leyfa þeim að njóta sín. Við 

þurfum til dæmis að þekkja okkur sjálf og geta tjáð okkur bæði um tilfinningar 

okkar, hvað okkur finnst gott og hvernig við getum stuðlað að öryggi í 

samskiptum okkar við hinn aðilann. Við eigum líka að kunna að hlusta á þarfir 

hins aðilans og virða þær eins og okkar eigin þarfir. Það er slæmt ef börn halda 

að kynlíf sé bara tæknilegur atburður og hefja þar með kynlíf of snemma.     

 

Ótti okkar vegna klámvæðingarinnar eða annarra neikvæðra þátta má ekki verða 

til þess að við gerum kynlíf að eins konar grýlu í augum barna okkar. Með því að 

upphefja gildi tilfinninga og siðferðis í kynlífi hjálpum við börnum okkar til að 

byggja upp betra mótvægi gegn klámvæðingunni. Það gefur börnunum sterkari 

siðferðisgrunn að byggja gagnrýni sína á. Ég tel að ríkulegar upplýsingar um 

tilfinninga- og siðferðislega þætti geri börn betur undirbúin hvers þau megi 

vænta í eðlilegu kynlífi þegar þar að kemur. Þekki þau þá þætti sem skipta máli í 

kynlífi, verði til þess að þau bíða frekar með að hefja kynlíf þangað til þau finna 

að þau hafa tilskilinn þroska til þess að geta stundað ábyrgt og gefandi kynlíf. 

Þetta er í samræmi við ýmsar rannsóknir sem hafa sýnt að unglingar sem segjast 

geta rætt við foreldra sína um kynlíf og kynþroska byrja seinna að stunda kynlíf 

og eru ábyrgari í kynlífi þegar þau byrja (Blake o.fl., 2001; Jaccard, Dittus og 

Gordon, 1996; Kotchick, Miller og Forehand, 2001; Pick og Palos, 1995) en þeir 
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unglingar sem segjast ekki geta rætt við foreldra sína. Rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvæg einkenni góðrar kynfræðslu sé að vera opinn í almennum samskiptum 

(Fisher, 1990), í samræðum um kynlíf og að umræðurnar séu gagnkvæmar, 

jákvæðar og ekki dæmandi (Warren, 1995). Opin samskipti gerir umræðu um  

bæði líkamlega, tilfinninga- og  siðferðislega þætti kynlífs bæði auðveldari og 

eðlilega. 

 

Þetta er í samræmi við sýn mæðranna í rannsókn minni. Þær vildu gjarnan að 

börnin byrjuðu sem seinast að stunda kynlíf svo að þau væru sem þroskuðust og 

best undirbúin áður en kæmi að því að byrja. Það er mæðrunum því vafalaust 

mikils virði að vera vel upplýstar um kosti opinna og gagnkvæmra samskipta 

sem er mikilvæg forsenda þess að börnin bíði með að hefja kynlíf. 

 

Foreldrar þurfa eflaust að gefa sér betri tíma til þess að sinna kynfræðslu. Ef lítill 

tími er fyrir hendi, tel ég vera vissa hættu á því að umræða um tilfinninga- og  

siðferðisleg málefni lúti í lægra haldi fyrir umræðunni um hættur. Ástæðuna fyrir 

því tel ég vera þá að það er auðveldara að tala um hættur, slíkir þættir eru frekar 

ræddir í samfélaginu, en umræðan um tilfinninga- og siðferðisleg málefni krefst 

þess meðal annars að um traust tengsl, opin og gagnkvæm samskipti sé að ræða. 

Það tekur tíma að byggja upp slík tengsl og viðhalda þeim. Virkir 

samskiptahættir taka tíma ef vel á að vera. 

Feður 

Þótt mæður telji sig bera mesta ábyrgð í kynfræðslunni í fjölskyldunni bentu þær 

einnig á ábyrgð feðra og jafnvel eldri systra barnsins. Ég tel fræðslu feðra skipta 

miklu máli af fleiri en einni ástæðu. Gera má ráð fyrir að þeir séu mikilvæg 

fyrirmynd sona sinna á þessu sviði og að stundum vilji synir frekar ræða um 

ákveðin mál við feður sína en mæður (Baldwin og Baranoski, 1990; Dilorio o.fl., 

1999; Downie og Coates, 1999; Jordan o.fl., 2000; Miller o.fl., 1998; Rosenthal 

o.fl., 2001). Eins og kom fram í rannsókn minni virðast feður líka fræða um 

kynlíf út frá öðrum sjónarhornum en mæður, sem gefur bæði dætrum og sonum 

meiri vídd í þessi mál. Þeir eru því einnig mikilvægir fyrir kynfræðslu dætra 

sinna. 
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Um helmingur feðra tóku þátt í kynfræðslu barna sinna í rannsókn minni. Í 

bandarískri rannsókn kemur fram að feður taka mjög lítinn þátt í kynfræðslu 

barna sinna (Yarber og Greer, 1986), en tala þó aðeins meira við syni sína en 

dætur sem þeir tala nánast ekkert við (Jaccard og Dittus, 1993;  Miller o.fl., 

1998). Getur verið að íslenskir feður sinni meiri kynfræðslu en feður í 

Bandaríkjunum? Gæti þá ein ástæða þess verið sú að með aukinni áherslu og 

umræðu um jafnrétti síðustu tvo áratugi eða síðan þessi rannsókn var gerð, hafi 

virkni feðra aukist. Önnur ástæða gæti verið að þátttaka mæðra í atvinnulífinu 

hér á landi er meiri en víða erlendis og feður taki þar af leiðandi virkari þátt í 

uppeldi barna sinna hér á landi en til dæmis í Bandaríkjunum. Einnig ber að taka 

tillit til þess að þær mæður sem völdust til þátttöku í rannsókn minni voru að 

öllum líkindum opnari á þessu sviði en gengur og gerist í samfélaginu og því 

hvorki þær né feðurnir dæmigerðir fulltrúar almennings í landinu. Ástæður þess 

að feðurnir í minni rannsókn tóku meiri þátt í kynfræðslunni en kom fram í 

erlendu rannsókninni geta eflaust verið margar. Ekki má gleyma því að fáir voru 

í úrtakinu og því þarf stærra úrtak til að álykta af meira öryggi um þennan mun. 

Mæðurnar virtust meta þátttöku feðra vel og á þeim heimilum þar sem þeir tóku 

ekki þátt var greinilegt að þær hefðu metið það hefðu þeir verið virkir.  

 

Það vildi svo til að þær mæður sem voru jákvæðari út í framlag feðranna voru 

frekar þær sem voru eða höfðu verið heimavinnandi, unnu hlutastörf og voru 

ekki með háskólamenntun. Hver ástæða þess er er ekki gott að segja. Mögulega 

getur það verið viðhorf, persónulegir þættir og aðstaða feðranna sjálfra sem 

skiptu hér höfuðmáli eins og áhugi þeirra á kynfræðslu, geta og/eða tími til þess 

að sinna þessu hlutverki. Hér getur líka verið munur á viðhorfum og væntingum 

mæðra til þátttöku feðranna og á þátttöku þeirra yfirleitt í fjölskyldulífinu. Ef til 

vill telja þær þátt feðra þarfari eða raunhæfari en hinar mæðurnar og hafa meiri 

tíma til þess að finna leiðir til þess að hann taki þátt í fjölskyldulífinu eins og 

með sérstökum fjölskyldukvöldum. Rannsóknir hafa sýnt að gæði 

fjölskyldutengsla tengjast því hvort feður taki þátt í kynfræðslu (Whalen, 

Henker, Hollingshead og Burgess, 1996). Getur verið að langur vinnudagur hafi 

þarna áhrif á. Þyrfti ef til vill að stytta hann? Þetta eru einungis getgátur, 

áhugavert væri að rannsaka hvort þessi munur á þátttöku feðra við kynfræðslu 
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kemur fram í stærri hópi og kanna betur hverjar ástæður þessa munar gæti verið, 

komi hann fram.   

 

Er helmings þátttaka feðra við kynfræðslu í rannsókn minni ef til vill vísbending 

um það að við séum ekki komin lengra í jafnréttismálum en raun ber vitni? Ef 

skoðaðar eru rannsóknir á þátttöku feðra við kynfræðslu kom fram í rannsókn 

King og Lorusso (1997) að margir feður litu á umræður um kynlíf við börn sín 

sem ábyrgð móðurinnar. Ekki er gott að vita hvort hægt er að yfirfæra þessar 

rannsóknarniðurstöður á íslenskan veruleika. Það gæti verið mikils virði að 

kanna hvort slíkt viðhorf eigi við hér á landi líka.  

 

Takmörkuð þátttaka feðra gerir ábyrgð mæðra við kynfræðslu í fjölskyldunni 

enn meiri en hún þyrfti að vera og mæðurnar verða enn einangraðri en ella við 

þetta starf sitt. Þær eru oft að sinna henni einar og umræður fyrir utan heimilið 

vafalaust fátíðar. Það tel ég fyrir víst þar sem mikill þagnarmúr hefur legið um 

þetta efni svo öldum skiptir og kynfræðsla lítið verið rætt. Umræðan hefur 

reyndar verið að opnast á undanförnum árum en að öllum líkindum mest meðal 

yngsta fólksins. Álagið á mæður við fræðsluna verður því fyrir vikið mikið og 

börn fá ekki notið þeirrar víddar í kynfræðslu sem feður hefðu getað veitt þeim. 

Erlendar rannsóknir sýna líka að synir fá minni kynfræðslu en dætur (Ansuini 

o.fl., 1996; Rainforth, 1996) þótt það hafi ekki komið vísbending í þá veru í 

rannsókn minni. Mögulega telja mæður feður veita börnum sínum, sérstaklega 

sonum sínum, meiri fræðslu en þeir gera. 

 

Nauðsynlegt er því að efla fræðslu feðra eins og kostur er. Ein leið til þess er að 

vinna áfram að úrbótum í jafnréttismálum eins og feðraorlof er jákvætt dæmi 

um. Slík úrræði eiga að mínu mati tvímælalaust eftir að hjálpa feðrum til virkari 

þátttöku í uppeldi. Einnig þarf að gera könnun meðal feðra eins og mæðra á því 

hvað þeir telja geta hjálpað þeim sérstaklega við kynfræðslu. Áhugavert væri 

einnig að rannsaka betur sýn feðranna sjálfra á kynfræðslu.  

Kynjamunur á fræðslu foreldra 

Með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknarinnar vaknar sú spurning hvort munur 
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geti verið á áhyggjum mæðra af klámvæðingunni og af kynlífsþrýstingnum, eftir 

því hvort þær væru mæður drengja eða stúlkna. Þegar rannsóknin átti sér stað 

höfðu hinar tvær mæður drengjanna ekki eins miklar áhyggjur af þessum 

,,hættum samfélagsins“ eins og mæður stúlknanna. Mæður drengjanna töldu sig 

báðar vera búnar að leggja tilskilinn siðferðisgrunn til þess að þeir gætu sjálfir 

tekist á við klámvæðinguna á heilbrigðan og eðlilegan hátt. Mæðrum dætranna 

fannst aftur á móti þær verða að halda áfram að ræða áhrif þessara áhættuþátta 

við þær til þess að geta betur tryggt að vel færi. Getur verið að mæður stúlkna 

séu áhyggjufyllri yfir klámvæðingunni en mæður drengja? Rannsóknir sýna að 

kynlíf drengja er viðurkenndara en kynlíf stúlkna (Moore og Rosenthal, 1993). 

Leyfist drengjum þá jafnframt meira á kynlífssviðinu en stelpum?  

 

Mæður drengjanna virtust ekki heldur vera uppteknar að því að synir þeirra yrðu 

fyrir kynlífsþrýstingi öfugt við flestar mæður stúlknanna. Er þetta vísbending um 

að það séu fyrst og fremst stúlkur sem verði fyrir kynlífsþrýstingi? Þýðir það að 

mæður ræða þennan þátt minna við drengi en stúlkur? 

 

Ég tel þó að báðar mæður drengjanna í rannsókn minni hafi reynt að veita 

drengjum sínum góða kynfræðslu þar sem þær voru báðar búnar að leggja góðan 

siðferðisgrunn hjá þeim. Báðar höfðu rætt um mikilvægi virðingar og önnur 

hafði sagt við soninn að hann gæti alltaf orðið faðir stundaði hann kynlíf. Hin 

móðirin hafði talað um mikilvægi tilfinninga eins og ástar í kynlífi. Þetta segir 

okkur að báðar hvetja þær þá til ábyrgðar og til ákveðins siðferðis í kynlífi, eins 

og stelpurnar.  

 

Ein móðir sagði að henni hefði fundist það mjög óþægilegt ef sonurinn hefði 

spurt hana að því hvort það væri vont að missa meyjarhaftið. Hún sagði að henni 

hefði aftur á móti ekki fundist það svo erfitt þegar dóttirinn, 14 ára, spurði hana 

þessarar spurningar. Í viðtali við eina móðurina kom fram að manni hennar 

fannst létt verk að sjá um kynfræðslu sona þeirra þegar þar að kæmi, ef hún sæi 

um unglingsstelpuna. Ástæða þess að kynfræðsla sona var einfaldari í augum 

föðurins var sú meðal annars að synir gætu ekki orðið þungaðir eins og dætur. Er 

ennþá verið að firra drengi ábyrgð og kasta ábyrgðinni á stelpur í kynlífi?  
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Mæðurnar í rannsókninni virtust einnig eiga auðveldara með að tala við dætur 

sínar en syni um hina ýmsu þætti kynlífs. Það samræmist rannsóknum sem hafa 

sýnt að mæður tala meira við dætur sínar en syni um kynlíf (Walker, 2001) og að 

að stelpur fá meiri kynfræðslu en strákar (Rosenthal og Collis, 1997). Um meiri 

gagnkvæmni í samskiptum móður og dóttur er líka að ræða (Whalen o.fl., 1996).  

 

Ein af ástæðunum fyrir því að mæðurnar tali meira við dæturnar gæti verið sú að 

þeim finnist þægilegra að tala við þær því þá eiga þær auðveldara með að nota 

eigin reynslu (Miller o.fl., 1998; Walker, 2001). Sem dæmi þá sagðist ein 

móðirin sem átti fimm börn, fjórar stelpur og einn strák, frekar geta frætt 20 

stelpur um kynlíf en einn strák. Hér átti hún við hvað það væri miklu auðveldara 

að fræða dætur sínar en son. Getur verið að það skapi meira óöryggi að fræða um 

þá þætti kynlífs sem eru mjög framandi fyrir eigið kyn? Við þekkjum þá síður á 

eigin skinni, erum því verr upplýst þar sem við getum síður notað okkar eigin 

reynslu.  

 

Getur verið samhengi á milli þess að foreldrar veiti sonum minni kynfræðslu og 

þess að minni kröfur séu gerðar í þeirra garð á þessu sviði? Þeir séu afskiptari og 

þurfi því sjálfir að afla sér upplýsinga um þessi mál? Það geti orðið til þess að 

þeir leiti sér í meira mæli en annars upplýsinga til jafnaldra sinna eða á netinu? 

Þá aukast jafnframt líkurnar á því að þeir fái villandi eða rangar upplýsingar á 

þessu sviði. Hér gæti verið áhugavert að gera rannsókn og kanna hvort drengir 

hér á landi leiti í meira mæli eftir upplýsingum um kynlíf á netinu og meðal 

jafnaldra en stúlkur gera. Hvers konar upplýsingar um kynlíf eru börn að fá frá 

slíkum stöðum?  

 

Leggja þarf áherslu á að bæði kynin fái jafnmikla kynfræðslu. Í raun og veru ætti 

það að vera réttur þeirra. Bæði stelpur og strákar þurfa að vera vel upplýst um 

hina ýmsu þætti kynlífs og gagnrýnin á öll þau villandi skilaboð um kynlíf sem 

stöðugt dynja á þeim. Þau þurfa bæði að geta tekið þátt í umræðu um siðferði 

kynlífs til þess að tryggja jafna ábyrgð þeirra í kynlífi.  

 

Ég tel að ef kynfræðsla beinist frekar að einu kyninu en öðru, geti það aukið 

líkur á því að það kyn upplifi meiri ábyrgð í kynlífi. Annað kynið sem fái minni 
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kynfræðslu reyni því frekar að afla sér upplýsinga um kynlíf frá jafningjum, en 

erlendar rannsóknir sýna að það er oft reyndin (Gebhard, 1977; Reinisch, 1990; 

Sorensen, 1973). Þetta á reyndar oft við um bæði kynin. Þetta eykur líkur á 

villandi upplýsingum um kynlíf. Rannsóknir hafa sýnt að finnist börnum þau fá 

litla sem enga kynfræðslu heima hjá sér eru líklegri til þess að hafa kynmök 

(Lewis, 1973), nota síður getnaðarvarnir og smokka (Sorensen, 1973; Rainforth, 

1996) og hafa fleiri bólfélaga (Treboux og Busch-Rossnagel, 1990). 

Áhættuhegðun í kynlífi jókst verulega (Holtzman og Rubinson, 1995). Því er til 

mikils að vinna fyrir stráka og bæði kynin að hér sé rétt að málum staðið.  

 

Þetta þýðir að það þarf að veita báðum kynjunum meiri kynfræðslu, strákunum 

samt enn meiri en stelpunum til að jafna stöðu þeirra. Magn og innihald 

kynfræðslunnar ætti aldrei að fara eftir því hvors kyns barnið er. Í forvörnum er 

mikilvægt að upplýsa foreldra og aðra þá sem sjá eitthvað um uppeldi barna um 

þessar staðreyndir í þeirri von að hægt verði að koma betur á móts við þarfir 

beggja kynjanna.  

 

Áhugavert væri að rannsaka betur þann mun sem gæti verið á kynfræðslu mæðra 

og feðra eftir kynjum barna hér á landi. Ekki væri heldur óeðlilegt að kanna 

einnig sýn barnanna á þeirri kynfræðslu sem þau fá frá móður og föður. Ég tel 

slíkar rannsóknir geta veitt mikilvægar grunnupplýsingar sem hægt væri að 

byggja á til þess að geta betur komið til móts við kynfræðsluþörf beggja kynja. 

Stefna verður að jafnrétti á þessu sviði sem öðrum. Ég tel að jöfn ábyrgð í kynlífi 

komi báðum kynjunum til góða þegar upp er staðið.   

Skóli 

Mæðurnar höfðu miklar væntingar til kynfræðslu skólans sem er skiljanlegt 

þegar horft er til þess að skólarnir eru oft einu aðilarnir sem deila með 

mæðrunum ábyrgðinni á kynfræðslu barna þeirra. Þær töldu samt eigin ábyrgð 

við kynfræðslu vera meiri en skólans. Sömu viðhorf til kynfræðslu skólans má 

einnig sjá í erlendum rannsóknum (Jordan o.fl., 2000; McKay o.fl., 1998; 

Seymour, 1998). Þar sem mæðrunum fannst mörg börn ekki vera að fá tilskilda 

kynfræðslu heima hjá sér, fannst þeim mikilvægt að skólinn næði til allra barna 
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og byði upp á fjölþætta kynfræðslu. Mæðurnar tiltóku bæði mikilvægi 

líkamlegra og tilfinninga- siðferðislegra þátta.  

 

Mér finnst mæðurnar hafa mikið til síns máls í þessum efnum, því það er eflaust 

sama hve mikil fræðsla og annað kynfræðsluefni er í boði, það verða alltaf 

einhverjir foreldrar sem nýta sér það ekki og sinna kynfræðslu áfram illa eða 

ekki neitt. Margbreytileiki okkar mannanna er og verður alltaf mikill. 

Kynfræðsla skóla þarf því að taka mið af fjölþættri kynfræðslustefnu að mínu 

mati. Mæðurnar litu einnig til þess að fræðsla skólans gæfi eigin og öðrum 

börnum sem fengju fræðslu meiri breidd og dýpt í kynfræðsluna. Þær bentu 

einnig á að kynfræðsla í skólum gæfi börnum líka kost á því að geta rætt við aðra 

aðila innan skólans um þessi mál óskuðu þau þess. Þessa þætti mátu þær mikils. 

Væntingar til skólans í þessum málaflokki voru því miklar.  

 

Stóra vandamálið sem kom fram við skólann var það að mæðurnar vissu lítið 

hvað skólinn var að fræða um. Þær töldu hann leggja mesta áherslu á líkamlega 

þætti en vissu oft ekki nákvæmlega hvaða þættir það voru né hvenær sú fræðsla 

átti sér stað. Þær mátu samt fræðslu um slíka þætti mikils. Flestar nefndu einnig 

mikilvægi tilfinninga- og siðferðislegra þátta, en töldu að skólinn sinnti þeim 

lítið sem ekkert. Þær bentu líka á að samstarfi skólans við foreldra væri mjög 

ábótavant. Hér er úrbóta þörf til þess að hjálpa foreldrum og skólum til þess að 

verða meira samstíga í kynfræðslu sinni. Efla þarf þetta samstarf og opna betur 

skólann fyrir foreldrum. Æskilegt væri að mæður viti alltaf hvað frætt er um í 

skólanum og hvenær það er gert. Byði skólinn öðru hvoru upp á fundi eða 

fræðslu um þessi mál væri það einnig mikill kostur. Samvinna heimilis og skóla 

um þetta efni er líka mikilvæg vegna þess hvað þetta efni er lítið uppi á borðinu 

og viðkvæmt.  

 

Með því að vita betur hvað skólinn er að fræða um, eiga mæður auðveldara með 

að efla og styrkja þá fræðslu sem fram fer í skólanum. Það að vita ekki 

nákvæmlega hvað verið er að fræða um þar, getur orðið til þess að mæður fara 

að geta sér til um hvað það er. Það getur orðið til þess að þær ákveða að sleppa 

tiltekinni fræðslu í góðri trú um að barnið sé að fá þá fræðslu í skólanum. Það 

þarf síðan alls ekki að vera reyndin. Hér væri ekki úr vegi að gera könnun á því 
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hvað það er sem skólar eru að kenna börnum á hinum ýmsu stigum námsins, 

hvenær og hvernig það er gert. Þetta eru upplýsingar sem tvímælalaust gætu 

gagnast mæðrum vel. Er kynfræðsla mjög misjöfn eftir skólum?  

 

Einnig væri hægt að kanna hug mæðra, kennara og annars starfsfólks sem sinnir 

kynfræðslunni í skólum á því hvort og þá hvernig hægt væri að gera kennsluna 

sýnilegri foreldrum og bæta samvinnu heimilis og skóla í kynfræðslu. Ein móðir 

benti á að það væri mikilvægt að skólinn ætti frumkvæði að því að efla tengslin 

á milli heimila og skóla og er ég henni sammála. Vafalaust er það ekki eins 

einfalt mál fyrir foreldri að banka upp á hjá skóla og biðja um betri kynfræðslu 

eins og að biðja um betri kennslu í flestum öðrum greinum. Ástæða þess er eðli 

efnisins sem er lítið upp á yfirborðinu og fólk er ennþá óöruggt og feimið að 

ræða um. 

 

Jafnframt væri æskilegt að kanna betur hug mæðra til þess hvað þeim finnist eiga 

að vera inntak skólans í kynfræðslu og hvenær þeim finnst að kenna ætti hina 

ýmsa þætti kynlífs. Eins og fram kemur í fræðilega hluta ritgerðarinnar, hefur 

þetta verið gert í öðrum löndum og það sýndi sig í þeim rannsóknum að mæður 

vildu að kennt væri um mjög fjölbreytt efni, líka efni sem væru umdeild 

(McKay, Pietrusiak og Holowaty, 1998). Þær hafa líka á því ákveðna sýn hvenær 

best sé að gera það (Jordan, ofl., 2000; Silverstein og Buck, 1986). 

Menntamálayfirvöld myndu síðan þurfa að samræma niðurstöðurnar þeirra eigin 

fagþekkingu og hugmyndum.  

Aðferðir 

Ég geri ráð fyrir að kynfræðsla mæðra sé oft á tíðum ekki mjög skipulagt athæfi. 

Hún geti því átt undir högg að sækja í okkar hraða, stressaða og tímasnauða 

þjóðfélagi. Óþægileg og erfið málefni, eins og kynfræðsla getur verið í augum 

margra, verði því gjarnan látin sitja á hakanum fyrir auðveldari og skemmtilegri 

umræðuefnum í fjölskyldunni. Mikilvægt er að við íhugum þetta og hver og einn 

skoði eigin stöðu. Við verðum meðal annars að huga að því hvort við séum sátt 

við eigið framlag á þessu sviði og ef svo er ekki, finna út hverju við viljum 

breyta.  
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Ég vil nú gefa þeim aðferðum sem mæðurnar drógu fram í rannsókn minni 

ítarlegri skil því ég tel þær mögulega geti gagnast fólki sem vill átta sig betur á 

eigin stöðu og ef til breyta einhverjum áherslum í kynfræðslu sinni. Hvert er 

raunverulegt markmið og skipulag þessara aðferða? Gagnast fræðsla betur þegar 

fleiri en ein aðferð er notuð á sama tíma? Fyrst verða tekin fyrir markmið og 

skipulag aðferðanna áður en ég tek fyrir samþættingu þeirra.  

 

Markmið aðferða mæðranna sem hér eru kallaðir samskiptahættir er að geta á 

sem áhrifaríkastan hátt átt samskipti við börnin sín. Hér á ég við hvers konar 

skipulag þær vilja hafa á samræðunum eða umræðunni um kynlíf við börn sín.  

 

Mæðurnar lögðu hér áherslu á stað og stund, hvenær best væri að vera með 

kynfræðslu. Þetta átti bæði við hvenær í lífi barnsins ætti að byrja og hvenær í 

hinu daglega lífi ætti að vera að fræða. Þær töldu mikilvægt að byrja fræðsluna 

snemma í lífi barnsins og halda uppteknum hætti fram eftir öllum aldri. Þetta er 

alveg í takt við rannsókn McNaughton (1997) sem taldi að best væri að leggja 

grunninn snemma ef foreldrar vildu hafa áhrif á börn sín á þessu sviði á 

unglingsárunum. Börn byrjuðu að læra um kynlíf löngu áður en þau byrjuðu í 

leikskóla.  

 

Mæðurnar töluðu um að ræða þyrfti jafnt og þétt um málin og nota aðstæður sem 

byðust á degi hverjum. Þær tiltóku einnig hvernig best væri að tala saman. Hér 

áttu þær við viðhorf til umræðunnar sjálfrar. Ræða ætti um kynlíf á eðlilegan hátt 

alveg eins og alla aðra þætti í uppeldinu. Þær nefndu líka hvernig form 

samræðunnar ætti að vera. Tala ætti hispurslaust saman eða koma beint að 

hlutunum. Ekki nota ,,rósamál“ þá væri meiri hætta á misskilningi. Gjarnan 

mætti tala saman í léttum tóni eða gera grín til þess að koma ákveðnum 

skilaboðum á framfæri. Mæðurnar lögðu mikla áherslu á það að nota ,,rétta“ 

samskiptaþætti í viðtölunum. Ástæða þess gæti verið sú að umræða um kynlíf er 

oft vandmeðfarin. Það má segja að áherslur mæðranna á ofangreinda þætti í 

samskiptunum sé í samræmi við þær rannsóknir sem hafa sýnt að mikilvæg 

einkenni góðrar kynfræðslu sé að vera opin í almennum samskiptum (Fisher, 

1990), í samræðum um kynlíf (Warren, 1995) og að umræðurnar séu 
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gagnkvæmar og jákvæðar og ekki dæmandi (Warren, 1995).   

 

Markmið aðhaldsaðgerðanna er að koma í veg fyrir að eitthvað neikvætt gæti 

hent börnin og átti það oftast við á kvöldin og nóttunum. Mæðurnar töldu að ef 

börn væru úti langt fram eftir nóttum gæti það boðið hættunni heim jafnt í kynlífi 

sem og á annan hátt. Slík reynsla gæti haft afdrifarík áhrif á velferð barna á þessu 

sviði. Mæðurnar settu því börnunum ákveðin mörk sem tóku sem dæmi mið af 

útivistarreglunum til þess vernda þau. Aðrar aðgerðir áttu við börnin þegar þau 

dvöldu annars staðar eftir útivistartíma eins og þegar um gistingar var að ræða. 

Einnig settu mæðurnar ákveðnar reglur varðandi áfengi og fíkniefni til þess að 

koma í veg fyrir að þessir þættir yllu börnunum tjóni. Það má gera ráð fyrir að 

þær hafi talið það að viðhafa ákveðnar reglur og aga sem góða leið til þess að 

sýna börnunum ást og umhyggju og vernda þau frá hættum í kynlífi. 

 

Flokkurinn fræðsluefni sem hjálpartæki er vel til þess fallinn að miðla þekkingu, 

því hér er notað fræðsluefni sem eins konar hjálpartæki við kynfræðsluna. 

Fræðsluefnið sem mæðurnar nýttu gátu verið bækur, bæklingar, tímarit og 

fjölmiðlar og var alltaf aðlagað aldri barnsins. Þetta fræðsluefni sem mæðurnar í 

rannsókninni nýttu sér, má segja að séu bæði hefðbundnar og óhefðbundnar 

leiðir við kynfræðslu, allt eftir því hvað mæðurnar nýttu sér það í miklum mæli 

við kynfræðslu sína. Þetta samræmist rannsóknarniðurstöðum Jordans og félaga 

(2000) en þar kom meðal annars fram að margir foreldrar sögðust helst nota 

skrifaðar upplýsingar í kynfræðslu sinni. Vafalaust hafa skriflegar upplýsingar 

bæði upplýsandi og styrkjandi áhrif í kynfræðslu foreldra. Það getur verið mikils 

virði ef foreldrum finnst þeir vera óöruggir við kynfræðslu sína eins og fram 

hefur komið í erlendum rannsóknum að sé oft reyndin (Gilbert og Bailis, 1980; 

Reinisch, 1990; Roberts o.fl., 1978). 

 

Það fræðsluefni sem mæðurnar byrjuðu gjarnan að nota voru bækur. Þegar 

komið var fram á unglingsárin var algengara að þær notuðu bæklinga og tímarit. 

Tímaritið tel ég að megi skilgreinast sem frekar óhefðbundin leið. Notkun 

ýmissa fjölmiðla var alltaf í gangi og reynt að aðlaga umræðurnar eftir þroska 

barnsins. Einhver fræðsla gerðist í kyrrþey eins og við lestur tímaritsins, en 

fræðslan út frá bókum, bæklingum og fjölmiðlum kallaði á samskipti mæðranna 
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og barnanna. Þær leiðir hafa því eflaust oft orðið til þess að skapa umræður um 

tiltekið efni. Foreldrarnir voru líklegast ekki einungis að miðla þekkingu til barna 

sinna um kynlíf með þessari aðferð, heldur líka vinna ákveðna viðhorfsvinnu. 

  

Flokkurinn gæðastundir hefur þann tilgang að gera samskipti barna og foreldra 

aðgengilegri. Samskiptin voru annað hvort skipulagðar hefðir í heimahúsi eins 

og eldhúsborðsumræður og rúmstokksumræður eða skipulagðar utanhúss eins og 

í bíltúrum. Umræðan gat því bæði átt sér stað heima og heiman eða hvenær sem 

börn eða foreldrar fundu þörf fyrir því að ræða mál af þessum eða öðrum toga. 

Eldhúsborðsumræður voru háðar því að móðirin væri heimavinnandi eða komin 

heim þegar barnið kom heim úr skólanum. Rúmstokksumræður og bíltúrar gátu 

átt við bæði heima- og útivinnandi foreldra.  

 

Gæðastundir höfðu einnig þann tilgang að geta boðið upp á meiri dýpt í 

samskiptum, því oft er ekki mikill tími til stefnu í hinu daglega lífi. Slíkt 

auðveldar umræðu um viðkvæm efni sem kynfræðsla getur stundum verið. Það 

getur verið mikils virði að skipuleggja tíma til samskipta á þennan hátt ekki síst í 

ljósi þess að rannsóknir hafa oft sýnt að umræður um kynlíf í fjölskyldum eru 

takmarkaðar (Andre, o.fl., 1989; Katchadourian, 1990; Noller og Bagi, 1985; 

Wright o.fl., 1989; Brock og Jennings, 1993). Greinilega kom fram hjá 

mæðrunum í rannsókn minni eins og í erlendum rannsóknum  að foreldrar vilja 

ræða við börn sín um kynlíf (Geasler, Dannison og Edlund, 1995; Oliver, 

Leeming og Dwyer, 1998). Börn vilja jafnframt að foreldrar veiti þeim 

kynfræðslu (Bennett og Dickenson, 1980; Fox og Inazu, 1980; Hutchinson og 

Cooney, 1998; White og DeBlassie, 1992).  

 

Flokkurinn sem kallaður var reynsla og fagþekking er dýrmæt, byggir á 

aðferðum sem gaf kynfræðslunni meiri vídd. Hér var opnað fyrir reynsluheimi 

og fagþekkingu mæðranna sjálfra, öflun upplýsinga frá öðrum aðilum og 

kannaðir möguleikar á samstarfi um þessi mál eins og hjá starfsfólki skóla. 

Börnunum var einnig bent á staði og fólk, ættingja og fagfólk, sem gat aðstoðað 

þau á þessu sviði, yrði þess þörf. Þessi aðferð kom ekki einungis fram í minni 

rannsókn heldur líka í erlendum rannsóknum þar sem foreldrar láta í ljós að þeim 

finnist kennarar og heilbrigðisstarfsfólk koma næst sér í ábyrgð á kynfræðslu 
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barna sinna (Jordan, o.fl., 2000; McKay o.fl., 1998; Seymour, 1998). Foreldrar 

vilji einnig að kynfræðsla sé kennd í skólum (Janus og Janus, 1993; Langille 

o.fl., 1996; Lawor og Purcell; McKay, 1996; Verby og Herold, 1992). Þessi 

aðferð sem byggir meðal annars á tengingu út á við er mikilvægur grunnur fyrir 

aukið samstarf foreldra, unglinga, skóla, heilsugæslustöðva, unglingamóttaka og 

fleiri staða um þessi mál. 

 

Flokkurinn samband foreldra hefur með foreldra sem fyrirmyndir að gera. Með 

þætti sem snerta kynlíf, eins og margt annað í tilverunni, dugar ekki bara að 

reyna að hafa áhrif á börn í orði heldur þarf það líka að vera á borði. Foreldrar 

sem fyrirmyndir á þessu sviði, verða því annað hvort til þess að styrkja töluð orð 

sín með hegðun sinni eða til þess að draga úr þeim. Með því að fylgjast með því 

hvernig foreldrar sýna hvort öðru ást og umhyggju í hina daglega lífi getur haft 

áhrif á viðhorf barnanna á þessu sviði. Þau tileinka sér oft ómeðvitað svipuð 

viðhorf og hegðun og foreldrarnir hafa. Það var ein af rannsóknarniðurstöðum 

Fishers (1993) en hann komst að því að því betri sem samskiptin voru í 

fjölskyldum því líkari voru viðhorf foreldra og barna til kynlífs. Hann ályktaði út 

frá rannsókn sinni að það að vera góð fyrirmynd verði til þess að unglingar 

stunda seinna kynlíf. 

 

Mæðurnar bentu börnunum sínum á það að fylgjast með ákveðnum þáttum í 

samskiptum þeirra hjóna. Þáttum eins og ,,kúrerí“ og kveðjustundum. Ekki er 

ólíklegt að með því að benda þeim á þá hjálpi það börnunum að verða fyrr 

meðvituð um það að kynlíf er ekki bara samfarir heldur margvíslegir aðrir þættir. 

Það getur auðveldað þeim að setja strax eðlilegar kröfur í samböndum sem þau 

eiga sjálf eftir að stofna til, jafnvel fyrr en varir. Rannsóknarniðurstöður hafa líka 

leitt í ljós að það hvernig unglingar skynja viðhorf og leiðbeiningar foreldra 

sinna á þessu sviði tengist kynhegðun þeirra (Miller, McCoy, Olson og Wallace, 

1986; Moore og Rosenthal, 1991). Unglingar sem skynjuðu foreldra sína sem 

vingjarnlega og umhyggjusama, stunduðu síður kynlíf á unga aldri og notuðu 

getnaðarvarnir meira og markvissara. Þeir unglingar sem upplifðu aftur á móti 

foreldra sína sem þrætugjarna og átakasama í þessum málum, voru líklegri til 

þess að stunda kynlíf með þeim ásetningi að ögra foreldrum sínum. 

(DiClemente, Wingood, Crosby, Cobb, Harington og Davies, 2001). 
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Aðferðir mæðranna í flokknum styrking fjölskyldutengslna eru hefðir sem taka 

mið að því að byggja upp náin tengsl innan fjölskyldunnar sem auðveldaði síðan 

samskipti. Hefðirnar tengdu alla fjölskyldumeðlimina saman á afslappaðan og 

uppbyggilegan hátt t.d. með fjölskyldukvöldum. Aðrar hefðir tóku meira mið af 

því að styrkja tengsl móður og barns eins og móður-dóttur dagar. Tíminn og 

virðingin sem fjölskyldan sýndi barninu með þessum aðferðum, hefur vafalaust 

mikil og góð áhrif á sjálfsmynd og samskiptahæfni barnsins. Þetta er í anda 

leiðandi uppeldishátta sem haf sýnt sig að efla samskiptaþroska barna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1995). Í ákveðnum tilvikum voru einnig ræktuð tengsl fyrir 

utan kjarnafjölskylduna eins og við eldri systur og vini barnsins. Þetta voru hvort 

tveggja tengsl sem mæðurnar töldu hafa mikil áhrif á viðhorf barnsins til kynlífs 

og á vellíðan þess. 

 

Gæti hugsast að styrking fjölskyldutengslna auðveldaði samskipti í öllum hinum 

flokkunum. Börn sem eru í góðum tengslum við foreldra sína, geta eflaust fengið 

mikið út úr samskiptum sínum við þá. Niðurstöður rannsóknar á mismunandi 

uppeldisháttum hafa sýnt að unglingar leiðandi foreldra sýndu betra sjálfsálit og 

minni depurð en aðrir unglingar (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja 

Garðarsdóttir, 2004). Góð samskipti verða til þess að unglingar muna betur það 

sem sagt er við þau og boðskapur foreldranna, hver sem hann er, verður því betur 

tryggður (Nolin og Petersen, 1992). Þótt megintilgangur styrkingar 

fjölskyldutengslna væri ekki beint að leggja upp til umræðna um kynlíf, gat slík 

umræða samt átt sér stað. Góð tengsl auðveldar umræðu um kynlíf en unglingar 

sem sögðust lifa við opin samskipti í fjölskyldu sinni fannst þeir fá meira út úr 

þeirri kynfræðslu sem þeir fengu en aðrir unglingar gerðu (Baldwin og 

Baranoski, 1990). Opnar og þægilegar umræður um kynlíf geta haft mikil áhrif í 

lífi unglinga. Í einni rannsókn fannst sem dæmi um fjórðungi stúlkna fyrsta 

kynlífsreynsla þeirra vera jákvæð og ánægjuleg. Þessar stúlkur töluðu um opnar, 

ánægjulegar og þægilegar umræður við mæður sínar um kynlíf. Þær voru einnig 

líklegri en hinar stúlkurnar til þess að hafa tekið þátt í kynlífi þegar þær voru 

sjálfar tilbúnar og langaði til þess. Þær notuðu frekar getnaðarvarnir í sínum 

fyrstu kynmökum. Hinum stúlkunum, þar sem samskiptin í fjölskyldunni voru 

ekki sem skyldi, fannst fyrsta kynlífsreynslan aftur á móti vera óþægileg, 
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þvingandi, sársaukafull eða leiðinleg (Thompson, 1990).  

 

Mikilvægt er að skoða hvernig þessar aðferðir styrkja hvor aðra. Gæti til dæmis 

aðferðir úr flokknum samskiptahættir verið auðveldari í notkun ef einnig eru 

notaðar aðferðir úr flokkunum fræðsluefni sem hjálpartæki eða gæðastundir eins 

og rúmstokksumræður. Notkun aðferða úr hinum tveimur síðastnefndu flokkum 

geta mögulega gert það auðveldara um vik að nota jákvæða samskiptahætti og ná 

jafnframt meiri dýpt í umræðuna en ella.  

 

Annað dæmi gæti verið að flokkurinn aðhaldsaðgerðir, þar sem til dæmis er 

farið eftir ákveðnum reglum um útivistartíma og að sofa annars staðar, gangi 

betur fyrir sig ef fjölskyldutengslin eru sterk. Einnig ef boðið er upp á aðferðir úr 

flokknum gæðastundir eins og eldhúsborðsumræður og umræður í bíltúrum. 

Notkun aðferða úr þessum tveimur síðastnefndu flokkum geta mögulega gert 

tengslin í fjölskyldunni jákvæðari og nánari en þá getur verið auðveldara að beita 

aga og ákveðnum reglum sem ætlast er til að barnið fari eftir.  

 

Mæðrunum fannst dagblöð og fjölmiðlar sem tilheyra flokknum fræðsluefni sem 

hjálpartæki, oft góðar leiðir til þess að miðla þekkingu og koma umræðu af stað 

á þessu sviði. En umræðan getur orðið of neikvæð, eins og ein móðirin benti svo 

réttilega á, þar sem áherslur fréttaflutnings eru gjarnan neikvæðar. Þess vegna 

þarf að vera hægt að beina umræðunni sem skapast við fréttaflutninginn inn á 

aðra og jákvæðari þætti líka. Hér gæti flokkurinn gæðastundir eins og 

rúmstokksumræður eða spjall við eldhúsborðið eftir skólann komið að góðu 

gagni, því þessar aðferðir geta vafalaust boðið upp á breiðara og jákvæðara 

sjónarhorn við kynfræðslu.  

 

Ein móðir átti í erfiðleikum með flokkinn samskiptahætti því dóttirin gekk 

gjarnan í burtu ef móðirin reyndi að tala við hana. Móðirin sýndi þá útsjónarsemi 

og sveigjanleika og notaði þess í stað aðferðina reynsla og fagþekking er 

dýrmæt. Móðirin upplýsti dótturina um fólk og staði sem hún gæti leitað til út í 

samfélaginu, óskaði hún upplýsinga eða aðstoðar á þessu sviði.  

 

Þessi sama móðir sinnti flokknum aðhaldsaðgerðum, sem á meðal annars við 
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útivist og svefn hjá vinkonum, af mjög mikilli festu. Hún talaði aftur á móti lítið 

um aðrar aðferðir í viðtalinu. Reynsla hennar getur verið lýsandi fyrir foreldra 

sem eiga börn sem eru lokuð og tjá sig lítið. Svo ég tali nú ekki um ef foreldrið á 

sjálft erfitt með að ræða þessi mál sökum feimni og óöryggis eins og hún sagðist 

vera. Hér er spurning hvort notkun einhverrar aðferðar eins og úr gæðastundum, 

til dæmis bíltúrs eða mömmu- og dótturdags einu sinni til tvisvar í mánuði, gæti 

liðkað til við samskipti þeirra mæðgna og opnað þau aðeins. Mögulega þyrfti 

einnig að vera hægt að bjóða upp á þjálfum og upplýsingar um samskipti. 

 

Á óvart kom hvað mæðurnar í viðtölunum notuðu í heild sinni margs konar 

aðferðir við kynfræðslu sína og hve markmið og skipulag aðferðanna var ólíkt. 

Að beita einungis aðferðum úr einum flokki myndi líklegast ekki skila miklu. 

Kannski má draga þá ályktun að uppalendur þurfi að tileinka sér aðferðir úr 

öllum flokkunum þar sem hver þeirra þjónar mismunandi markmiði. Það gæti 

hugsast að allar aðferðirnar úr flokkunum samskiptahættir og aðhaldsaðgerðir 

séu nauðsynlegar til þess að eðlileg umræða geti átt sér stað um kynlíf og til að 

tryggja öryggi barnsins frá óþarfa hættum á þessu sviði. Það gæti einnig verið að 

nota þyrfti einhverja aðferð úr hverjum hinna flokkana en alls ekki allar. Verði 

erfiðleikar við notkun einnar aðferðar, gæti hugsast að hægt væri að nota aðrar 

aðferðir úr sama eða öðrum flokki í staðinn. Vafalaust þarf oft á tíðum jafnframt  

að leita annarra leiða. Áhugavert væri að kanna með markvissum hætti hvers 

konar aðferðir henta best með mismunandi aðstæður í huga.   

  

Ég vona að hinar margvíslegu aðferðir sem reyndust mæðrunum í rannsókninni 

árangursríkar, geti auðveldað mæðrum og feðrum að finna sér aðferðir sem þeir 

telja að geti hentað þeim til þess að auðvelda umræðuna um kynlíf. Úr nógu er 

að moða og vafalaust eru til enn fleiri aðferðir en þær sem komu fram í rannsókn 

minni. Val á aðferðum fer eftir því hvert markmið okkar er með þeirri breytingu 

sem við óskum eftir að gera. Hver og einn verður því að finna þá aðferð sem 

kemur honum sjálfum best að gagni við kynfræðslu sína. Mikilvægt er einnig að 

gera ráð fyrir að kynfræðsla taki tíma því það þarf oft að framkvæma hana út frá 

margvíslegum markmiðum samtímis. Sem dæmi getur þurft að vera í gangi á 

svipuðum tíma vinna við að byggja upp og viðhalda traustum tengslum við 

barnið. Við þurfum jafnframt að vera viðhorfsmótandi, fræðandi og góðar 
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fyrirmyndir. Það þarf að gefa tíma fyrir umræðu þegar barninu hentar og nota 

fræðsluefni þegar það á við. Einnig er nauðsynlegt að bæði foreldri og börn eigi 

frumkvæði að kynfræðslunni. 

Barnið sem kynvera 

Athyglisvert var að greina mátti mismunandi afstöðu mæðra til þess hvenær börn 

þeirra hæfu kynlíf. Það kom í ljós að fimm mæður litu ekki á börn sín sem 

kynverur á meðan að tvær þeirra gerðu það. Geta ólík viðhorf mæðra að þessu 

leyti tengst því hvenær og hvernig mæður veita kynfræðslu? Erlend rannsókn 

sýndi að mæður sem héldu að börn sín væru byrjuð að stunda kynlíf, veittu þeim 

meiri kynfræðslu en aðrar mæður gerðu (Raffaelli o.fl., 1998; Rosenthal o.fl., 

1998). Þetta gefur til kynna að mæður sem telja að börn hafi hafið kynlíf eða séu 

í þann mund að gera það vilji fylgja börnunum sínum þéttar eftir. Aðrar 

rannsóknir hafa síðan sýnt að einungis um helmingur mæðra veit að barn þeirra 

er byrjað að stunda kynlíf (Miller og Whitaker, 2001). Getur þetta verið 

vísbending um að stór hluti mæðra séu almennt að hefja kynfræðslu sína of seint 

miðað við þroska barnsins? Sjálf hef ég heyrt fagmann segja að hann teldi 

foreldra vera að meðaltali um tveimur árum á eftir börnum sínum með 

kynfræðslu. Hverjar geta ástæður þessa verið?  

 

Getur ein ástæða þess að mæður hefji kynfræðslu á unglingsárunum of seint 

verið sú að mæðrum hætti til þess að horfa of lengi á börnin sín sem börn en ekki 

sem kynverur? Það getur því reynst fallvölt aðferð fyrir mæður að ætla að veita 

meiri kynfræðslu þegar þær vita að barnið hefur hafið kynlíf. Getur þessi sýn 

mæðra ef til vill verið ein ástæða þess að þær leggja svona mikla áherslu á 

áhættuþættina? Þær séu með því að reyna að vernda börnin sín frá 

utanaðkomandi hættum. Spurning er hvort að áherslur á áhættuþættina verði á 

kostnað umfjöllunar um líkamlega, tilfinninga- og siðferðislega þætti kynlífs? Ef 

þær legðu áherslu á þá þyrftu þær jafnframt að horfast í augu við börn sín sem 

kynverur.  

 

Þær fáu mæður sem horfðu á börn sín sem kynverur í rannsókn minni voru þær 

mæður sem töldu að barnið þeirra væri byrjað að stunda kynlíf eða í þann mund 
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að byrja það. Þær höfðu sjálfar byrjað ungar og fannst ekkert óeðlilegt við það að 

börnin þeirra gætu einnig byrjað ung. Þetta voru einmitt þær mæður sem virtust 

nota flestar aðferðirnar við kynfræðslu sína. Þær hafa ef til vill gert það vegna 

þess að þeim fannst börnin vera heldur ung til þess að hefja kynlíf og vildu 

tryggja að allt gengi sem best. Þeim hefur mögulega fundist að með því að nota 

margar aðferðir til kynfræðslu hjálpaði það þeim til þess að tengjast barninu 

betur og um leið að fylgja því þéttar eftir með kynfræðslu.   

 

Þær mæður sem sögðust eiga erfitt með að horfa á börn sín sem kynverur vildu 

síður að börnin þeirra byrjuðu að stunda kynlíf strax. Þau væru of ung og 

óþroskuð til þess að þeirra mati. Með því að mæður láti börn sín heyra og finna 

að þeim finnist þau ekki tilbúin til að hefja kynlíf, getur haft þau áhrif að seinka 

því að börnin hefji kynlíf. Börn eru næm á viðhorf og skoðanir foreldra sinna og 

verða gjarnan fyrir miklum áhrifum af þeim (Miller o.fl., 1986; Moore og 

Rosenthal, 1991). Ekki er samt sama hvernig unglingar skynja viðhorf og 

leiðbeiningar foreldra sinna á þessu sviði (Miller, McCoy, Olson og Wallace, 

1986; Moore og Rosenthal, 1991). Upplifa unglingar foreldra sína sem 

þrætugjarna og átakasama í þessum málum, voru þeir líklegri til þess að stunda 

kynlíf með þeim ásetningi að ögra foreldrum sínum en þeir unglingar sem skynja 

foreldra sína sem umhyggjusama og vingjarnlega (DiClemente, Wingood, 

Crosby, Cobb, Harington og Davies, 2001). Misjafnt var hvort þessar mæður 

höfðu sjálfar hafið kynlíf snemma. 

 

Getur verið að sýn mæðra á því hvort þær líti á börn sín sem kynverur eða ekki 

og hvað þær telji vera stutt í það að börn þeirra fari að stunda kynlíf tengist því 

hvað þær nota margar stuðningsaðferðir? Athyglisvert væri að gera frekari 

rannsóknir og kanna hvort hér geti verið um mögulega tengingu að ræða. Einnig 

að skoða hvort mæður noti fleiri aðferðir þegar þau telja börn sín byrjuð að 

stunda kynlíf ung að aldri en þegar þau eru orðin eldri. Mér þætti ekki ólíklegt að 

það gæti verið reyndin. Verðugt væri að kanna betur hvort það geti verið tengsl á 

milli þess hvernig sýn mæður hafa á barni sínu sem kynveru og þess hvenær og 

hvernig kynfræðslu þær veita börnunum sínum.  

 

Áhugavert væri jafnframt að gera könnun hérlendis og athuga hvað mæður í raun 
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vita oft af því að börn þeirra séu farin að stunda kynlíf. Til mikils er að vinna 

fyrir mæður að þekkja stöðu sína að þessu leyti, því þá geta þær hagað 

kynfræðslu sinni í meiri samræmi við það og átt meiri möguleika á því að 

fyrirbyggja að barnið lendi í óþarfa vandamálum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

foreldrar ættu ekki að bíða með það að ræða við börn sín þar til þau verði eldri 

því umræður um kynlíf verða gjarnan minni á unglingsárunum (Pistella og 

Bonati, 1998). Mikilvægt sé því að hefja forvarnir áður en börn ná þeim aldri því 

annars geti það verið of seint. Þá geta þau þegar verið farin að stunda 

áhættuhegðun (Croft og Asmussen, 1992).  

 

Myndu upplýsingar til mæðra um þessar staðreyndir breyta áherslum þeirra á 

þessu sviði? Ég tel það svo sannarlega þess virði að láta á það reyna. Hér gæti 

líka skólinn komið inn með tímanlega fræðslu og unnið hana í góðri samvinnu 

við mæðurnar. 

 

Þar sem viðtölin voru opin er ekki ósennilegt að innihald viðtalanna geti einnig 

endurspeglað ólík áherslu- og áhugasvið viðmælendanna. Sumar mæðurnar voru 

til dæmis uppteknari að því að ræða um innihald kynfræðslu í viðtalinu en aðrar 

um aðferðir. Mæðurnar fimm sem litu ekki á börn sín sem kynverur hafa því ef 

til vill notað fleiri aðferðir en fram komu í viðtölunum. Hér er fyrst og fremst um 

hugleiðingar að ræða og eflaust til enn fleiri skýringar en hér hafa komið fram.  

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn, sem er ein sú fyrsta sem tekur fyrir kynfræðslu mæðra hér á 

landi (sjá Gunnhildur Árnadóttir o.fl., 2003), hefur ýmsar takmarkanir. Hún nær 

sem dæmi einungis til sjö mæðra. Það að nota fáa þátttakendur er þó oft 

einkennandi fyrir eigindlega rannsókn (Minichiello, Aroni, Timewall og 

Alexander, 1995). Þrátt fyrir að ég hafi fengið miklar upplýsingar frá 

mæðrunum, er hér um að ræða fámennan hóp og byggja niðurstöður mínar fyrst 

og fremst á túlkun á lýsingum þeirra. Ég tel þennan fjölda samt ekki rýra 

niðurstöður rannsóknar minnar því hægt er að öðlast góðan skilning á ýmsum 

málefnum þótt þátttakendur séu fáir. Vafalaust myndu samt fleiri rannsóknir sem 

væru byggðar upp á svipaðan hátt og mín geta dýpkað enn frekar þann skilning 
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og þá sýn mæðra á kynfræðslu sem fram koma í rannsókn minni og nýjar víddir 

á kynfræðsluhlutverki þeirra gætu litið dagsins ljós. Einnig mætti leita svara 

fleiri mæðra með spurningalistum sem byggja á áhersluatriðum sem fram komu 

hjá þessum sjö mæðrum. 

 

Annar annmarki í rannsókn minni var sá að gagnaöflun afmarkaðist eingöngu 

við mæður. Þótt börn og feður komi einnig við sögu í rannsókninni, er ekki 

skipulega gerð grein fyrir hver sýn þeirra er til kynfræðslunnar. Ljóst er því að 

margt er enn órannsakað um kynfræðslu hér á landi.  

 

Það má einnig líta á það sem ákveðna takmörkun á rannsókn minni að ekki voru 

gerðar neinar tilraunir til þess að sannreyna það sem viðmælendur mínir tjáðu 

mér um hina ýmsu þætti kynfræðslunnar með þátttökuathugunum, viðræðum við 

maka eða með viðtölum við börnin og skólann.  
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Lokaorð 

Umræða um kynlíf og kynfræðslu hefur farið fremur leynt í gegnum aldirnar en 

það er enginn sem segir að svo þurfi að vera áfram. Ég held að það hafi aldrei 

verið mikilvægara en einmitt núna að rjúfa þá þögn sem hvílir um kynlíf, því 

villandi og misvísandi upplýsingar sem berast börnum okkar um kynlíf, eru 

allsráðandi í dag. Ekki er gott að vita hvert stefnir verði ekki gripið inn í strax. 

Leitast þarf við að gera kynfræðslu og umræðu um kynlíf að eðlilegum þætti í 

augum allra. 

 

Siðferðislega er ekki rétt og í raun mikil áhætta að sinna kynfræðslu ungs fólk á 

ófullnægjandi hátt, eins og ég tel því miður oft vera reyndin hér á landi. Lélegt 

skipulag getur bitnað hart á unglingunum. Ónógar eða villandi upplýsingar í 

kynlífi og litlir möguleikar unglinga að leita til ábyrgra aðila með spurningar 

eiga ekki að verða til þess að börn verði til dæmis ófrjó vegna klamydíu, eignist 

barn á unga aldri eða þurfi að fara í fóstureyðingu að óþörfu. Við þurfum svo 

sannarlega að bæta aðstæður barna á þessu sviði með margvíslegum úrræðum.  

 

Ég tel rannsókn mína gefa góðar vísbendingar um það að mæður hér á landi geti 

verið mikilvægur markhópur við kynfræðslu barna sinna sem geti látið margt 

gott af sér leiða. Sterk tilfinningatengsl, jákvæð afstaða til kynfræðslu, góð 

aðstaða nálægt börnunum og ákveðin reynsla á þessu sviði eru mikilsverðir 

þættir sem gott er að byggja á. Þær voru yfirleitt að veita viðameiri og 

fjölbreyttari kynfræðslu en ég hafði vænst. Mæðurnar í rannsókn minni bentu 

sem dæmi á fjölbreyttar aðferðir sem læra má af. Allar þjónuðu aðferðirnar 

mismunandi markmiði við kynfræðslu. Þær geta vonandi komið þeim að gagni 

sem vilja auðvelda umræðuna um kynlíf í fjölskyldunni og bæta kynfræðslu sína 

á ólíkan hátt. 

 

Með því að hlýða á tal mæðranna fannst mér ég oft finna fyrir því hve einar þær 

gátu verið við kynfræðslu sína; oft án umræðu og nokkurrar leiðsagnar frá 

umhverfinu. Ég varð vör við að ýmsir þættir við kynfræðslu vöktu hjá þeim 
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sterkar tilfinningar. Þetta voru þættir eins og klámvæðingin en hún veldur þeim 

miklum áhyggjum og gerir kynfræðslu þeirra erfiðari og flóknari en hún ella 

þyrfti að vera. Mæðurnar gáfu í skyn að hún gæti verið hættuleg viðhorfum 

barna til kynlífs. Búast má við að sýn þeirra a klámvæðingunni sé ákveðin 

vísbending um ástand sem geti átt við fleiri mæður þessa lands. Nauðsynlegt sé 

því að grípa í taumana og taka á þessum vanda sem fyrst.  

 

Stundum var eins og þeim fyndist einstaka þættir mikilvægir en erfiðir að fræða 

um. Þar má nefna ,,viðkvæma” þætti sem þær töldu sig þurfa að fræða syni sína 

um. Þetta kallar á aukna samvinnu við feður sem virðast ekki sinna kynfræðslu í 

miklum mæli. Þeir þurfa að koma sterkar inn í kynfræðsluna en þeir gera. Það er 

eðlilegt á jafnréttistímum og út frá þörfum bæði stúlkna og drengja. Fræðsla 

feðra myndi auka við kynfræðslu barnanna og gefa þeim nýja vídd í hana. 

Mikilvægt er að halda áfram að vinna að jafnréttismálum á borð við feðraorlof til 

þess að flýta fyrir að feður sinni uppeldinu í ríkara mæli. Kynfræðsla í skólum 

þarf einnig að verða sýnilegri og betur samræmd kynfræðslu foreldra sem myndi 

vafalaust stuðla að meiri og betri kynfræðslu barna og gera hana heilsteyptari.  

 

Umræðan um kynlíf og kynfræðslu hefur opnast mikið á síðustu tveimur 

áratugum í kjölfar alnæmisfaraldursins og hefur meðal annars ýmist prentað efni 

um kynlíf litið dagsins ljós. En þar sem að þagnarmúrinn um kynlíf og 

kynfræðslu hefur staðið lengi er ljóst að þörf er á víðtækum rannsóknum á þessu 

sviði og aukinni áherslu um upplýsingar um heilbrigt kynlíf og kynfræðslu hér á 

landi. Vinna þarf því áfram að rannsóknum, bæði eigind- og megindlegum á 

mæðrum, börnum, unglingum, feðrum, félögum og skólastarfi til þess að reyna 

að fá sem heildstæðasta mynd af því hvernig kynfræðslumálum er háttað jafnt 

hér á landi sem annars staðar. Því betri upplýsingar um hver staðan er, því 

auðveldara er að skipuleggja forvarnir og úrræði sem komið geta að gagni. 

Kynlíf unglinga er of vandmeðfarið svið til þess að við getum látið vera að sinna 

því.  

 

Kanna þarf hvers konar úrræði hentar öllum þeim aðilum sem taka þátt í 

kynfræðslu barna. Hvað er það til dæmis sem mæðrunum sjálfum finnst helst 

vanta upp á? Hér væri vert að gera rannsókn og kanna hvort og þá hvers konar 
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fræðslu og þjálfun mæðrum finnst þær helst hafa þörf á og í hvaða formi þær 

gætu einna helst hugsað sér að fá hana. Ekki er ólíklegt að þarfir mæðra séu 

mismunandi og leiðir sem henta þeim ólíkar. Sumar skorti ef til vill upplýsingar 

um líkamlega eða tilfinninga- og siðferðislega þætti, aðrar um samskiptalega 

þætti eða jafnvel bæði. Einhverjum hentar betur að fá skriflegar upplýsingar, 

öðrum námskeið og umræður eða jafnvel bæði. Eflaust er þörf á því að þróa 

mismunandi leiðir til fræðslu.  

 

Ekki má gleyma því að margar hendur vinna létt verk. Allir þeir sem koma 

nálægt kynfræðslu þyrftu því að geta unnið sem ein heild. Það er því í raun ekki 

nóg að skipuleggja einungis úrræði fyrir móðurina, það þyrfti einnig að kanna 

hvers konar úrræði hentaði öllum hinum kynfræðsluaðilunum. Samhliða 

styrkingu mæðra til betri forvarnarstarfs við kynfræðslu ætti því einnig að styrkja 

feður, kennara, heilbrigðisstarfsfólk, námsráðgjafa, starfsfólk félagsmiðstöðva og 

aðra uppalendur. Hér gæti verið æskilegt að bjóða upp á kynfræðslunámskeið, 

samskiptaþjálfun og umræður um kynlíf.  

 

Fleiri úrræði eru einnig nauðsynleg. Skipuleggja þyrfti betur kynfræðslu í aðal- 

og skólanámskrá grunnskólanna. Í dag er til kynfræðsluefni sem heitir 

Kynfræðsla: Lífsgildi og ákvarðanir og er hugsað fyrir nemendur á unglingastigi 

grunnskóla. Þetta kynfræðsluefni frá árinu 1991 er kennarabók, myndbandsspóla 

og foreldrahefti. Gera þyrfti námsefni í kynfræðslu einnig fyrir unglingana sjálfa 

og fyrir fleiri aldursstig grunn- og framhaldsskóla. Útbúa þyrfti jafnframt efni 

fyrir alla þá aðila sem koma nálægt kynfræðslu skólans á hinum ýmsu stigum 

það er að segja fyrir nemendur, kennara og foreldra. Auka þarf einnig vægi 

kynfræðslu í kennaranámi, í hjúkrunarfræðinámi, félagsráðgjöf, námsráðgjöf, 

sálfræði, læknisfræði og fleiri slíkum greinum við Háskóla Íslands til þess að 

fagfólk eigi auðveldara með að sinna kynfræðslu þegar það tekur til starfa. Ef vel 

á að takast til þurfa einnig yfirvöld að setja sér markmið og marka sér skýra 

stefnu um forvarnarstarf í kynheilbrigðismálum; hvaða leiðir sé hægt að fara til 

þess að taka á þessu máli af alvöru. Tryggja þarf jafnframt fjármagn til nýrra 

forvarnaraðgerða. 

 

Rödd foreldra og allra annarra sem sinna kynfræðslu þurfa að heyrast betur og 
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samfélagið að kunna að hlusta á hugmyndir þeirra og tillögur til úrbóta. Aukin 

áhersla á forvarnir til þess að efla kynheilbrigði barna er fyrir löngu tímabær.  
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