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Kynfræðsla vegna óæskilegrar hegðunar

ÁSTÆÐUR

▪ Nemandi sýndi óæskilega hegðun

▪ Var á yngsta stigi

▪ Beraði sig, greip í kynfæri annarra 
og sýndi mikinn áhuga á kynfærum

AÐGERÐIR

▪ Atferlisinngrip

▪ Kynfræðsla
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Skipulag fræðslunnar

INNLEIÐING 

▪ Mynd sýnd í upphafi hverrar 
kennslustundar

▪ Útskýrt hvað myndin táknar

▪ Skilgreining á hugtökum eins og 
einkastaður, einkarými og 
almannafæri
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Skipulag fræðslunnar

▪ Uppbygging fræðslunnar:
▪ Lesum viðeigandi lífsleiknisögu af www.leikni.is og skoðum myndirnar 

vel

▪ Tengjum viðfangsefnið við líf nemandans

▪ Vinnum með vinnublað eða verkefni úr verkefnahefti

▪ Vinnublöðum og verkefnum safnað saman í möppu 
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http://www.leikni.is/


Leikni.is: Allt um stráka – Kynþroskinn
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Leikni.is: Sjálfsmynd - styrkleikar
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Leikni.is: Sjálfsmynd – Góð sjálfsmynd
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Árangur

▪ Nemandi er hættur að bera 
sig

▪ Hættur að grípa í kynfæri 
annarra

▪ Hættur að kyssa

▪ Lætur vita ef einhver kemur 
við einkastaðina sína

▪ Finnst þetta vera 
skemmtilegasta námsefni!
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Gott að hafa í huga við kynfræðslu og lífsleikni

▪ Mikilvægur námsþáttur og 
forvörn
▪ Ekki bara fara af stað vegna 

óæskilegrar hegðunar

▪ Ekki eftir neinu að bíða 

▪ Lifandi tímar

▪ Stundum breytist stefnan í 
kennslunni

▪ Mikið traust skapast á milli
nemanda og kennara

▪ Ótrúlega gaman
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Kynfræðsla og lífsleikni

▪ Hef kennt unglingum lífsleikni 
síðan 2014

▪ Haustið 2016 breytti ég 
kennsluháttum og námsefninu

▪ Hætti að nota gamla námsefnið

▪ Einfaldaði allt og setti inn þemu

▪ Byrjaði að nota lífsleiknisögur af 
www.leikni.is í jan 2017

▪ Kennslan tók stakkaskiptum
▪ Ég fékk verkfæri í hendurnar til að 

nota

http://www.leikni.is/


Uppbygging kennslustundar

▪ Lesum saman lífsleiknisögu af 
www. leikni.is

▪ Margar spurningar sem 
brenna 

▪ Nota samhliða aðrar myndir  
sem eru fundnar á netinu 

▪ Mikilvægt að hafa verkefni 
sem þau spreyta sig sjálf á til 
viðbótar 

▪ Einstaklingskennsla stundum 
nauðsynleg



Mikilvæg atriði

▪ Undirbúa nemendur með góðum fyrirvara

▪ Hlusta á nemendur og mæti þeim þar sem þeir eru sjálfir staddir
▪ Skilningur oft minni en maður heldur

▪ Kynfræðsla er ekki kynlíf 

▪ Hver tími getur tekið óvænta stefnu og verið óútreiknanlegur

▪ Lágmark að kenna 1 sinni í viku

▪ Allir tímar eins uppsettir allt þarf að vera einfalt og skýrt



Einfalt og skýrt - ekki tala undir rós

▪ Byrjaði á lífsleiknisögunni um 
netnotkun
▪ Þar var þörfin brýnust

▪ Ekki sýna nektarmyndir
▪ Hvað er nektarmynd?

▪ Sama og vera ber

▪ Hvað er að vera ber?

▪ Það þýðir að sýna myndir af 
einkasvæðunum þínum

▪ Hvað eru einkasvæðin mín?



Það sem kom á óvart 

▪ Mikið magn af allskonar klámi í gangi

▪ Fá upplýsingar frá öðrum eldri nemendum skólans um klám í 
símum

▪ Átta sig sjaldan á hvaða þetta þýðir og greina ekki á milli hvað er 
í lagi og langt út fyrir það sem kallast eðlilegt

▪ Misskilja mikið

▪ Vita ekki hvað sum hugtök standa fyrir og hvað felst í  þeim sbr. 
orðið nauðgun



Gott að hafa í huga

▪ Tengja efnið við áhugasvið nemenda og það sem er að gerast hjá þeim 
hverju sinni

▪ Engin spurning asnaleg eða dónaleg

▪ Mjög gott að hafa annan kennara að tala við og spegla það sem maður er 
að gera

▪ Samstarf við foreldra mikilvægt

▪ Sendi foreldrum bréf með upplýsingum um það sem á að fjalla um á 
vorönninni

▪ Hvaða kennsluefni er notað

▪ Upplýsa um efnistök og hugtök sem verður farið yfir:
▪ Einkarými, almannafæri, sjálfsmynd, tilfinningar, líkaminn, kynþroski, kynlíf, kynhneigð, blautir draumar, sambönd 

(ókunnugir, kunningi, vinur, að vera hrifinn af, kærasti, kærasta, aðdándi, fjölskylda)



Að lokum
▪ Mikill árangur 

▪ Vinsælir tímar - opnar umræður – áhugasamir nemendur

▪ Bætt líðan nemenda

▪ Aukin þekking

▪ Breytt bekkjarmenning

▪ Mikið forvarnagildi 

▪ Lífsleiknisögurnar á leikni.is breyttu miklu fyrir mig og mína nemendur- komu 
okkur á sporið með fræðsluna og umræður

▪ Við í Langholtsskóla hlökkum til að fá fleiri sögur! 

▪ Skora á aðra kennara og þroskaþjálfa sem eru að kenna nemendum með frávik að 
sinna þessara kennslu það eru ekki einhverjir aðrir að fara að gera - það er ekki 
eftir neinu að bíða!
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Takk fyrir okkur ☺


