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Útdráttur 

Verkefni þetta er tilviksathugun á viðhorfi ungs fólks til kynlífs og kynlífsfræðslu. 

Hin eigindlega athugun byggir á viðtölum við tvö 18 ára ungmenni, stúlku og pilt. 

Markmiðið var að fá innsýn í viðhorf þeirra til kynlífs og hvernig þau meta þá 

fræðslu sem þau hafa fengið. Lagt var upp með þrjár rannsóknarspurningar: 

Hvert er viðhorf ungmennanna til kynlífs? Hvaða viðhorf telja þau unglinga hafa 

til kynlífs? Hvernig vilja þau sjá kynlífsfræðslu?  

Niðurstöður athugunarinnar sýna að báðum ungmennunum finnst klám birta 

óeðlilega og ranga mynd af kynlífi en kynlíf eigi í raun að vera samspil milli 

tveggja einstaklinga sem bera tilfinningar hvor til annars. Þau telja viðhorf 

íslenskra unglinga til kynlífs einkennast af kæruleysi; þeir byrji ungir að stunda 

kynlíf og sýni þónokkra áhættuhegðun í tengslum við það. Viðmælendur telja 

kynfræðslu fjalla um of fáa þætti kynlífs þar sem áherslan sé að mestu leyti á 

getnaðarvarnir og áhættuþætti því tengdu. Þá telja þeir kynfræðslu ekki ná til 

ungmenna; hún þurfi að vera ítarlegri þannig að útskýrt sé nánar hvað felist í 

kynlífi og hvernig beri að hegða sér þegar það er stundað. Leggja þurfi áherslu á 

fræðslu um eðli og mikilvægi fullnæginga, hvað sé eðlilegt og hvað sé óeðlilegt í 

kynlífi og þær afleiðingar sem óábyrgt kynlíf getur haft í för með sér.  
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Formáli 

Í þessarri tilviksathugun er leitast eftir að fá innsýn í viðhorf tveggja ungmenna til 

kynlífs og kynlífsfræðslu. Athugunin er verkefni mitt til BA-prófs sem metin er til 

14 ECTS eininga. Ástæða þess að áhugi kviknaði hjá mér fyrir þessu efni er tengt 

starfi mínu í félagsmiðstöð fyrir unglinga þar sem kynferðisleg viðhorf unglinga 

koma upp annað veifið. Stúlkur sem sækja félagsmiðstöðina hafa borið upp 

spurningar af ýmsum toga um kynlíf. Þær hafa velt fyrir sér hvenær rétti tíminn 

sé til þess að byrja að stunda kynlíf, hvað sé eðlilegt og hvað óeðlilegt, hvað séu 

eðlilegar væntingar varðandi kynlíf og margt fleira í þeim dúr. Mér þótti 

ánægjulegt að þær leituðu til mín og langaði að skoða betur hver viðhorf 

unglinga almennt eru til kynlífs, hvað hefur áhrif á viðhorfin og hvort kynfræðsla 

fjalli um þau mál sem þeir leita eftir.  

Leiðbeinandi verkefnisins var dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor í 

uppeldis-og menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni kærlega 

fyrir gott samstarf í gegnum ferli verkefnisins. Einnig vil ég þakka Önnu 

Þórhallsdóttur og Kolbrúnu Ýri Bjarnadóttur fyrir yfirlestur og gagnlegar 

ábendingar. Sérstakar þakkir fá viðmælendur mínir fyrir þátttökuna og það traust 

sem þeir sýndu mér. Þar sem lítið virðist vera til af athugunum af þessu tagi vona 

ég að á komandi árum opnist aukin umræða um viðhorf unglinga gagnvart kynlífi 

og að kynfræðsla aukist og breytist að sama skapi. 
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Inngangur 

Kynlíf er hluti af mannlegri tilveru og forsenda lífs okkar hér á jörðu. Kynlíf má því 

finna í öllum samfélögum heimsins þótt viðhorf og orðræða sé ef til vill misjöfn á 

hverjum stað fyrir sig. „Kynferðislega heilbrigð samfélög stuðla að kynferðislega 

heilbrigðum einstaklingum, en kynheilbrigði er aðeins mögulegt í samfélagi sem 

virðir réttindi kynverundar“ (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009, 322). Hér á landi er 

yfirleitt ekki litið á kynlíf sem jákvæðan kraft í lífi manna og kynheilbrigði er 

almennt óalgengt umræðuefni þrátt fyrir að kynlíf sé hluti af lífi allra manna (Jóna 

Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

Umræðan um kynlíf hefur tekið töluverðum breytingum á síðastliðnum 

áratugum. Í kringum 1930 var kynlíf lítið sem ekkert rætt. Þróunin hefur síðan 

verið á þann veg að kynlíf sem umræðuefni hefur orðið viðurkenndara og 

orðræðan um kynlíf einblínir ekki á tengsl þess við barneignir heldur snýr hún 

einnig að öðrum kynlífstengdum þáttum (Sóley S. Bender, 2006a).  

Unglingar eru áhrifagjarn hópur sem gengur í gegnum miklar 

þroskabreytingar á unglingsárunum. Kynhvötin fer að segja til sín og unglingarnir 

breytast bæði andlega og líkamlega. Þeir móta með sér sjálfsmynd, byrja að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og á líkamanum þróast kynferðisleg einkenni svo eitthvað 

sé nefnt (Sóley S. Bender, 2006b). Margir þættir geta haft áhrif á kynhegðun 

unglinga og viðhorf þeirra til kynlífs. Skilaboð úr umhverfinu geta haft áhrif á 

hegðun þeirra og mótað hana (Santrock, 2007). Dæmi um mótandi áhrifavalda í 

lífi unglinga má nefna skóla, foreldra, jafningja og fjölmiðla.  

Þegar kynhegðun ungs fólks á Íslandi er skoðuð má sjá að hér á landi byrja 

unglingar mjög snemma að stunda kynlíf og þungunartíðni meðal íslenskra 

stúlkna er töluvert hærri en á öðrum Norðurlöndum (Sóley S. Bender, Geirsson 

og Kosunen, 2003). Einnig er klámnotkun töluverð en sýnt hefur verið fram á að 

klámáhorf geti haft áhrif á viðhorf ungs fólks til kynlífs (Barnaverndarstofa og 

Rannsóknir og greining, 2006).  

Kynlífsfræðsla fyrir unglinga hér á landi virðist vera af skornum skammti þrátt 

fyrir mikilvægi hennar (Velferðarráðuneyti, 2000). Ég ákvað því að gera 

tilviksathugun á viðhorfum ungmenna til kynlífs og tók því viðtöl við tvo 18 ára 
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einstaklinga. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Hvert er viðhorf tveggja 

ungmenna til kynlífs? Hvaða viðhorf telja þau unglinga hafa til kynlífs? Hvernig 

vilja þau sjá kynlífsfræðslu?  

Í ritgerðinni koma meðal annars fram hugtökin kynlíf og klám. Í umfjöllun 

minni hef ég eftirfarandi skilgreiningar í huga:  

Kynlíf: Kynlíf felur í sér þekkingu, viðhorf, gildismat og hegðun 

einstaklingsins. Það nær til starfsemi kynfæra (svo sem kynsvörunar), 

sjálfsvitundar (identity), 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 (Pamar og Haffner, 1999, 5; Þýðing 

Sóleyjar. S. Bender, 2001). 

Klám: Í íslenskri orðabók er klám skilgreint sem „málfar, mynd eða 

annað sem beinir athyglinni að kynlífi eða kynfærum án nauðsynjar í 

listrænu samhengi, fræðslu e.þ.h“ (Íslensk orðabók, 2002, 784). Orðið 

klám er þó umdeilt og erfitt er að skilgreina það. Ekki er til nein 

skilgreining í íslenskum lögum á því hvað telst undir klám en 

félagsfræðingurinn og femínistinn Díana E. H. Russel skilgreint orðið 

svona: „Klám er efni sem sýnir kynlíf og/eða afhjúpuð kynfæri í 

tengslum við misnotkun og niðurlægingu þannig að slík hegðun sé 

studd, látin óátalin eða jafnvel hvatt til hennar“ (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2002, Hvað er klám?). 

Önnur hugtök eru skilgreind jafnóðum inni í textanum.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir þann fræðilega 

bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Kynntar eru rannsóknir sem gerðar hafa verið 

í tengslum við efnið, bæði erlendar og innlendar. Annar kaflinn fjallar um 

aðferðirnar sem notaðar voru við rannsóknina, segir frá þátttakendum hennar, 

gagnaöflun og greiningu þeirra. Í þriðja kaflanum eru niðurstöður athugunarinnar 

kynntar. Í umræðukafla, eða fjórða og síðasta kaflanum, eru helstu niðurstöður 

dregnar saman.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Markmiðið með þessum kafla er að gera fræðilegt yfirlit yfir kynhegðun ungs 

fólks, hvað hefur áhrif á hana og hvaða fræðsla er veitt um kynlíf. Í því sambandi 

er mikilvægt að taka fram að um fjölbreyttan hóp ungmenna er að ræða og því er 

ekki hægt að alhæfa að það sem fram kemur eigi við um öll ungmenni. Ég mun 

hefja umfjöllunina á því hvernig umræða um kynlíf og kynfræðslu hefur verið 

síðastliðna áratugi, síðan verður fjallað um hvernig þroski fólks er á unglingsaldri, 

þar á eftir hvað getur haft áhrif á kynhegðun og síðast en ekki síst hvernig staðan 

er í dag hér á landi varðandi kynhegðun ungs fólks.  

1.1 Umræða um kynlíf í sögulegu ljósi 

Á árum áður var kynlíf varla til umræðu í samfélaginu. Viðhorfið var á þann veg 

að kynlíf væri athöfn sem ekki átti að ræða og að einungis hjón stunduðu. Stór 

hluti síðustu aldar einkenndist því af þögn og fáfræði þegar kom að kynlífi (Sóley 

S. Bender, 2006a). Hér ætla ég að fara yfir þá lagalegu og samfélagslegu þróun 

sem hefur átt sér stað í þessum málaflokki á síðastliðinni öld. 

Bækur sem fjalla að einhverju leyti um kynlíf frá árunum í kringum 1930 fjalla 

flestar um hjón og hjónabönd. Fáar bækur voru um kynlíf utan hjónabands enda 

„átti“ ekki að stunda kynlíf nema innan hjónabands. Umræða um kynlíf ungs 

ógifts fólks var því ekki harla mikil. Það var ekki fyrr en árið 1934 sem umræðan 

opnaðist örlítið í kjölfar þess að kennari við Austurbæjarskóla fræddi nemendur 

sýna um kynfæri í kennslu sinni. Þetta olli miklu uppþoti og samfélagið fordæmdi 

kennsluna harkalega. Fólk leit svo á að þetta myndi leiða til óvarkárni ungmenna 

gagnvart kynlífi (Sóley S. Bender, 2006a). Það leið þó ekki nema ár, frá því að 

kennarinn hafði verið harðlega fordæmdur fyrir kennslu sína, þangað til að 

Alþingi setti lög sem snéru að kynferðislegum málum sem benti til framfara hvað 

varðaði umræðu á þessu málefni. Lögin nefndust „Lög um leiðbeiningar fyrir 

konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar.“ Fyrsta 

grein laganna fjallaði um að nú gætu konur leitað til læknis í sínu héraði eða 

kvensjúkdómalæknis og óskað eftir því að fá leiðbeiningar um getnaðarvarnir. 
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Læknum var skylt að veita konum þessar upplýsingar en þær mátti enginn annar 

hafa í fórum sínum (Lög um leiðbeiningar, 1935). 

Almenn viðhorf einkenndust af miklum fordómum um kynlíf. Eitt dæmi um 

slíkt má finna í bókinni Heilsurækt og mannamein frá árinu 1943. Einn kafli 

hennar fjallar sérstaklega um heilbrigt kynferðislíf. Í kaflanum er ein fyrirsögn 

sem kallast Sjúkt kynferðislíf. Í þeim kafla er farið sérstaklega yfir sjálfsfróun eða 

sjálfsflekkun eins og það er nefnt. Milljónir manna höfðu nefnilega haldið því 

fram árum saman að sjálfsfróun ylli geðveiki, fábjánahætti, flogaveiki, blettum 

fyrir augum og fjölda annarra einkenna sem gætu haft skaðandi áhrif á heilsu 

fólks. Í kaflanum er útskýrt að þetta sé misskilningur og að „sjálfsflekkun“ valdi 

engum slíkum einkennum. Það að fitla við eigin kynfæri væri þó hinn mesti ósiður 

(Fishbein, 1943). Þetta gefur vísbendingu um þau viðhorf sem ríkjandi voru um 

kynlíf á þessum árum.  

Árin 1960-1970 einkenndust af áherslu á frjósemi og barneignir þar sem 

settar voru fram svokallaðar fjölskylduáætlanir í samfélögum víða um heim. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, eða WHO, setti fram skilgreiningu árið 1970 þar sem 

lögð var megináhersla á frjósemisþáttinn í kynlífi. Þar kom meðal annars fram 

fjölskylduáætlun um hversu mikilvægt væri að koma í veg fyrir óvelkomnar 

þunganir, að það þyrfti að gæta þess að ekki væri of stutt á milli þungana hjá 

konum og að fólk gæti sjálft ákveðið þann fjölda barna sem það ætlaði að 

eignast. Í skilgreiningunni kom fram það viðhorf að kynlíf væri til barneigna og lítil 

sem engin áhersla lögð á aðra þætti sem því tengjast (Sóley S. Bender, 2006a). 

Almenningur taldi umræðuna geta haft neikvæðar afleiðingar í för með sér. Þeir 

fullorðnu höfðu áhyggjur af því að þetta myndi leiða til lauslætis hjá ungu fólki 

því nú gæti það stundað kynlíf án þess að hafa áhyggjur af því að verða 

barnshafandi (Hannes Jónsson, 1964).  

Árið 1975 breyttust viðhorfin enn meira í samfélaginu og sett voru önnur lög 

á Alþingi hér á landi. Þessi lög tengdust ráðgjöf og fræðslu um kynlíf, barneignir, 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Í lögunum kom fram að fólk ætti að fá 

ráðgjöf um getnaðarvarnir og upplýsingar um hvernig hægt væri að útvega sér 

þær. Þessi ákveðna þjónusta kallaðist Ráðgjafaþjónustan þar sem fólk gat farið á 

heilsugæslustöðvar og sjúkrahús þar sem hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, 
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félagsráðgjafar og læknar veittu ráðgjöf og fræðslu (Lög um ráðgjöf og fræðslu, 

1975). Með þessum lögum opnaðist umræðan um þau kvenréttindi að fá að taka 

ákvarðanir um eigin líkama þegar ótímabær þungun hafði átt sér stað.  

Árið 1994 var áherslan enn lögð á frjósemina. Þá setti WHO fram skilgreiningu 

á frjósemisheilbrigði. Skilgreiningin var í grófum dráttum um frjósemi eins og á 

fyrri árum en þó var aðeins minnst á það að fólk ætti að stunda ábyrgt, gott og 

öruggt kynlíf (Sóley S. Bender, 2006a). Um þetta leyti fór vægi kynlífs að skipta 

meira máli í umfjöllun um kynheilbrigði. Kynheilbrigði tók nú bæði á að fólk 

myndi stunda heilbrigt kynlíf og frjósemisheilbrigði. Áherslur af þessu tagi koma 

fram í starfsáætlun Alheimssamtaka um fjölskylduáætlun (IPPF) og í skýrslu 

WHO. Starfsáætlun Alheimssamtakanna var sett fram árið 1992 og náði fram til 

ársins 2000 og skýrsla WHO kom út árið 2001 (IPPF, 1992; Evans og Huezo, 1997; 

WHO, 2001). Tekið var tillit til þess að í kynheilbrigði væri ekki horft eingöngu til 

líkamlegra þátta heldur samspili þeirra við andlega og tilfinningalega þætti og að 

það yrði til þess að einstaklingum líði vel í tengslum við kynlíf og frjósemi. Í 

skilgreiningunni á frjósemisheilbrigði var lögð áhersla á allt sem viðkemur 

frjósemi, að vernda hana, að geta takmarkað barneignir og fleira. Kynlífsheilbrigði 

fjallaði svo um heilbrigt kynlíf fólks, tilfinningar sem fylgja því, þörfina til þess að 

stunda kynlíf og þörf mannsins fyrir ást og umhyggju. Lögð var áhersla á að 

einstaklingar gætu notið sín sem kynverur í kynferðislegum samböndum og að 

slíkt væri gefandi og yrði til aukins þroska fólks í stað þess að lögð væri 

aðaláhersla á barneignir (Sóley S. Bender, 2006a).  

Kynlífsheilbrigði gengur nú til dags út á það að persónuleg viðhorf einstaklings 

til kynlífs megi ekki brjóta á siðferðiskennd rekkjunautar hans. Hver og einn setur 

sér kynferðisleg mörk þegar kemur að því að stunda kynlíf. Þessi mörk hvers og 

eins eru þær reglur sem gilda í kynlífinu og í kynferðislegum samskiptum. 

Einstaklingar þurfa að virða þessi mörk kynlífsfélaga síns. Heilbrigðissamtökin Pan 

American, WHO og Alheimssamtök um kynfræði settu fram skilgreiningu árið 

2000 þar sem talað er um kynlífsrétt fólks og mörkin sem það setur sér. 

Skilgreiningin hljóðar svo:  
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Kynlífsheilbrigði er stöðugt ferli sem felur í sér kynferðislega vellíðan 

á líkamlegu, andlegu, félagslegu og menningarlegu sviði. 

Kynlífsheilbrigði er það þegar hægt er á frjálsan og ábyrgan hátt að tjá 

kynferðislegar tilfinningar sem stuðla að persónulegri og félagslegri 

vellíðan og jafnframt styrkja einstaklinginn og samskipti hans. Það er 

ekki bundið við að vera án sjúkdóma eða heilsubrests. Til að öðlast og 

viðhalda kynlífsheilbrigði er nauðsynlegt að viðurkenna og viðhalda 

kynlífsrétti fólks (PAHO og WHO, 2000, 6). 

Skilgreiningin felur í sér jákvætt viðhorf til kynlífs. Hún leggur áherslu á frjálsa og 

ábyrga tjáningu tilfinninga til kynlífs, rétt eintaklingsins og sér kynlíf sem athöfn 

milli einstaklinga sem stuðlar að vellíðan og ánægju. Það er hægt að setja 

mismundandi merkingu á meginhugtök þessarar skilgreiningar. Frjáls tjáning 

getur falið í sér að einstaklingur geti tjáð kynferðislegar tilfinningar sínar og 

hugsanir án þess að búa yfir hræðslu við niðurlægingu. Kynferðisleg ábyrgð felur í 

sér að bera ábyrgð á því að nota og geta rætt getnaðarvarnir. Einnig að bera 

ábyrgð á gjörðum sínum og gæta að tilfinningum og vilja rekkjunautar síns (Sóley 

S. Bender, 2006a). Skilgreiningin nær yfir heilbrigðislega þætti kynlífs ásamt þeim 

félagslegu, tilfinningalegu og siðferðilegu. En þá má spyrja, eru allir þessir þættir 

ræddir í kynfræðslu eins og henni er háttað í dag?  

1.2 Þroski ungs fólks 

Unglingar ganga í gegnum margs konar þroskabreytingar á leið sinni frá 

barnæsku til fullorðinsára. Þau mótast líffræðilega, vitsmunalega, sálfélagslega, 

félagslega og líkamlega (Commendador, 2010). Miklar breytingar verða á líkama 

unglinga, þeir stækka hratt og þyngjast í samræmi við það. Kynferðisleg einkenni 

byrja að þróast á líkamanum, svo sem vöxtur kynfærahára og röddin breytist. Þar 

að auki byrjar að vaxa hár í andliti pilta og stúlkur fá brjóst og byrja á blæðingum 

(Santrock, 2007). Unglingar byrja einnig að finna fyrir kynhvöt, vilji fyrir nánum 

samböndum eykst og þeir byrja að prófa sig áfram á sviði kynlífs (Mueller, Gavin 

og Kulkarni, 2007).  
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Unglingar telja sig yfirleitt vera tilbúna til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir 

og leitast mikið eftir að fá að gera það. Þeir telja sig tilbúna til að gera það á 

viðeigandi og þroskaðan hátt en raunin er sú að þroski þeirra er ekki nægur í 

mörgum tilfellum (Santrock, 2007). Ein ástæða fyrir því er að unglingum líður oft 

eins og þeir séu „ódauðlegir“. Með því er átt við að þrátt fyrir að stunda 

áhættusama hegðun eins og óvarið kynlíf halda þeir því oft fram að það sé 

enginn möguleiki á að þeir verði ófrískir eða smitist af kynsjúkdómi (Huebner, 

2000).  

Hæfileikar í tjáskiptum eru enn í mótun á unglingsárunum og þegar kemur að 

kynlífi getur það haft áhrif. Unglingar eru oft ekki nægilega tilbúnir til að ræða við 

kynlífsfélaga sína um kynlífið og því ábyrgðahlutverki sem fylgir því að stunda 

það. Þetta getur valdið því að kynlífsheilbrigði þeirra er ógnað því að hræðslan 

við að tjá sig getur m.a. leitt til þess að getnaðarvarnir eru ekki notaðar eða 

einstaklingurinn treystir sér ekki til að tjá langanir sínar og tilfinningar. Þetta 

tjáleysi getur haft slæmar afleiðingar í för með sér, bæði andlegar og líkamlegar. 

Sem dæmi má nefna kynsjúkdómasmit, kvíða við að verða þunguð og/eða 

vonbrigði (Sóley S. Bender, 2006b).  

Samkvæmt kenningum Erik Erikson þróast sjálfsmyndin á unglingsárunum 

(Santrock, 2007). Einn mikilvægasti hluti þroska unglinga á þessum árum er talin 

vera þegar þeir reyna að gera sér grein fyrir því hverjir þeir eru og fyrir hvað þeir 

standa (Huebner, 2000). Á þessu tímabili standa þeir jafnframt frammi fyrir 

ýmsum nýjum hlutverkum, sem dæmi má nefna að vera þátttakandi í rómantík. 

Til að þróa sjálfsmyndina þurfa þeir að prófa sig áfram í þessum hlutverkum og 

foreldrar verða að gefa þeim tækifæri til þess (Santrock, 2007). Þar sem unglingar 

hafa ekki lokið við að móta sjálfsmynd sína getur verið að þeir taki áhættu, til 

dæmis í kynlífi, án þess að taka mið af afleiðingum gjörða sinna (Sóley S. Bender, 

2006b). 

Kynþroskaskeið og kynlíf getur haft áhrif á sjálfsmynd ungs fólks. Yfirleitt 

virðast þessir þættir hafa styrkjandi áhrif á sjálfsmynd pilta en lýsa sér ífrekar í 

minnkandi sjálfsmynd stúlkna. Þetta er líklega vegna þess að stúlkur lenda 

svolítið á milli steins og sleggju þegar kemur að kynlífi, þær finna fyrir kynhvöt og 

löngunum en eru oft hræddar um að ef þær stundi kynlíf verði þær stimplaðar 
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sem lauslátar (Schalet, 2010). Ef unglingar komast í gegnum þetta tímabil með 

heilbrigðum hætti og enda á jákvæðri slóð til að fylgja í lífinu, mun jákvæðri 

sjálfsmynd verða náð (Santrock, 2007).  

Hafa ber í huga að skilaboð sem koma úr umhverfi ungs fólks geta haft áhrif á 

hegðun þeirra og mótað hana. Þetta sýnir kenningasmiðurinn Albert Bandura 

fram á með kenningu sinni um félagsnám (social learning theory). Samkvæmt 

þeirri kenningu tekur fólk upp breitt svið af hegðun, hugsunum og tilfinningum 

með því að fylgjast með öðrum (observational learning) í kringum sig, svo sem 

vinum, fjölskyldu og/eða fjölmiðlum. Þetta má tengja við kynhegðun ungs fólks. 

Ef þau sjá kynlífstengt efni eða heyra mikið um það frá vinum og félögum getur 

það leitt til þess að þau taki sjálf upp hegðunina þrátt fyrir að upplýsingar geti 

verið miður æskilegar (Santrock, 2007).  

1.3 Ísland í dag  

Kynferðislegur lágmarksaldur á Íslandi er 15 ár samkvæmt lögum (Almenn 

hegningarlög 19/1940 a) en engu að síður benda rannsóknir til þess að hér á 

landi byrji fólk að stunda kynlíf á mjög ungum aldri. Mynd 1 sýnir hlutfall 16-19 

ára stúlkna og pilta eftir því á hvaða aldri þau höfðu kynmök í fyrsta skipti 

(Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). Athugunin fór fram árið 

2006. Á myndinni kemur fram að um 4% stúlkna og pilta hafa prófað kynlíf fyrir 

13 ára aldur. Sýnt hefur verið fram á að íslenskar stúlkur byrji mun fyrr en stúlkur 

í öðrum Evrópulöndum að stunda kynlíf. Íslenskir piltar eru á svipuðum aldri og 

piltar í öðrum Evrópulöndum (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan 

Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). 
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Mynd 1. Hlutfall 16-19 ára stúlkna og pilta eftir því á hvaða aldri þau höfðu kynmök 
í fyrsta skipti (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). 

 

Margir íslenskir unglingar, eða um 79-90%, telja eðlilegt að unglingar sem eru 16 

ára og yngri stundi kynlíf en ekki nema 8% þeirra telja sig reiðubúna að takast á 

við þær afleiðingar sem því getur fylgt. Rannsóknir hafa sýnt að þessi aldurshópur 

sé yfirleitt hvorki líkamlega né andlega tilbúinn til þess að stunda kynlíf (Kolbrún 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

Þungunartíðni ungra stúlkna er töluvert hærri hér á landi þegar miðað er við 

hin Norðurlöndin. Sé horft til fæðingatíðni árið 1999 þá voru 6,3% allra barna 

sem fæddust hér á landi börn kvenna undir tvítugu á meðan prósentan var ekki 

nema 1,4-2,7% af fæðingartíðni hinna Norðurlandanna (Sóley S. Bender o.fl., 

2003). Þetta má líklega tengja við hversu ungar íslenskar stúlkur eru þegar þær 

byrja að stunda kynlíf. Eins og fram hefur komið getur ungur aldur þeirra haft 

áhrif á tjáskipti og ákvarðanatöku (Sóley S. Bender, 2006b). Íslenskar stúlkur eiga 

einnig Norðurlandamet í fjölda rekkjunauta og hefur sú tala hækkað hvað 

hraðast hér á landi að meðaltali eftir árgöngum miðað við önnur Norðurlönd. 

Einnig hefur verið sýnt fram á að þær virðast ekki velta fyrir sér kynferðislegri 

fortíð rekkjunauta sinna (Laufey Tryggvadóttir o.fl., 2007). 

Rannsókn sem gerð var af Rannsóknum og greiningu ásamt 

Barnaverndarstofu árið 2006 bendir til að klámnotkun sé þónokkur meðal 

íslenskra ungmenna. Sýnt hefur verið fram á að klám gefur ekki rétta mynd af 
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kynlífi og að það geti haft áhrif á viðhorf ungs fólks til kynhegðunar. Niðurstöður 

sýndu að nánast allir unglingar hefðu séð klám eða kynlífstengt efni einhvern 

tímann á ævinni. Í þessari sömu rannsókn var einnig spurt út í hvort einstaklingi 

þætti ekkert athugavert við að stunda kynlíf með fleiri en einum einstaklingi á 

einu kvöldi. 8% stúlkna og 12% pilta voru sammála um að það væri ekkert 

athugavert við það. (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). Þegar 

þessar tölur voru bornar saman við klámnotkun kom í ljós að þeir sem horfðu oft 

á klám voru líklegri til að finnast í lagi að sofa hjá fleiri en einum einstaklingi á 

einu kvöldi (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). Einnig virðast 

þeir sem horfa á klám vera líklegri til þess að stunda endaþarmsmök og taka þátt 

í hópkynlífi (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

Vændi er ef til vill ekki það fyrsta sem sem kemur upp í hugann þegar horft er 

til ungs fólks og viðhorfs þess til kynlífs. Þó kemur fram í rannsókn sem gerð var 

hér á landi á árunum 2000-2003 meðal ungs fólks á aldrinum 16-19 ára að vændi 

meðal ungs fólks viðgengst. Niðurstöður rannsóknarinnar voru byggðar á svörum 

þeirra sem viðurkenndu að hafa þegið greiðslu eða greiða í skipti fyrir kynmök en 

um 2% svöruðu þeirri fullyrðingu játandi (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). Þessi 

tala hefur farið hækkandi með árunum því árið 2006 taldi 12% pilta og 5% 

stúlkna ekkert athugavert við það að gera einhverjum kynferðislegan greiða fyrir 

inngöngu í partý (sjá mynd 2) (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 

2006). Einnig var merkilegt að sjá að 7 af hverjum 10 einstaklingum sem 

viðurkenndu að hafa stundað einhverskonar vændi voru piltar. Þessi kynjamunur 

vakti nokkra athygli í ljósi þess að eldri rannsóknir hafa einblínt á vændi og 

„óheilbrigt kynlíf“ stúlkna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).  
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Mynd 2. Hlutfall 16-19 ára stúlkna og pilta sem fannst ekkert athugavert við það að 
gera einhverjum kynferðislegan greiða fyrir inngöngu í partý (Barnaverndarstofa og 
Rannsóknir og greining, 2006). 
 

1.4 Áhrifaþættir á viðhorf og hegðun 

Ungmenni eru áhrifagjarn hópur og verða fyrir miklum áhrifum úr umhverfi sínu, 

svo sem frá skóla, foreldrum, vinum og öðrum úr samfélaginu þar sem þau fá 

fjöldan allan af skilaboðum um kynlíf í gegnum fjöl- og netmiðla (Sóley S. Bender, 

2006b). Fræðsla er því mikilvæg fyrir þennan aldur (Velferðarráðuneytið, 2000). 

Hér verður farið yfir mikilvægi kynfræðslu og hvernig henni er háttað í grunn- og 

framhaldsskólum, hvaða áhrif foreldrar og jafningjar geta haft á ákvarðanatöku 

ungs fólks um kynlíf og hvaða áhrif fjölmiðlar geta haft í því samhengi. 

1.4.1 Kynfræðsla í skólum  

Talið er mikilvægt að byrja að fræða ungt fólk um kynlíf áður en það byrjar að 

stunda það. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef það er gert eru meiri líkur á að 

einstaklingarnir bíði með að byrja að stunda kynlíf og að það auki líkur á að þeir 

noti getnaðarvarnir í fyrsta skiptið (Mueller o.fl., 2008). Mikill misskilningur er 

meðal ungs fólks hér á landi þegar kemur að kynlífi, til dæmis um að engar líkur 

séu á þungun við rofnar samfarir og að getnaðarvarnarpillan veiti vörn gegn 

kynsjúkdómum (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl. 2008). Kynfræðsla getur haft mikið 

forvarnargildi. Hún getur komið í veg fyrir slíkan misskilning og skilað sér í aukinni 

þekkingu ungs fólks og gert það meðvitaðara um ákvarðanatöku í tengslum við 
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kynlíf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2009).  

Í lögum um ráðgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir, fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir frá árinu 1975 kemur fram að fræðsluyfirvöldum beri skylda 

til að veita börnum og unglingum fræðslu um kynheilbrigði. Þegar þessi löggjöf er 

skoðuð sést að kynfræðsla ætti að vera skylda í námskrám grunnskóla og 

skilgreind þar sérstaklega. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur þó hvergi fram 

sérstök skilgreining á því hvað skuli kenna í kynfræðslu. Þar segir að það sé 

kennaranna sjálfra að ákveða hversu mikil áhersla er lögð á slíka fræðslu. Tvær 

námsgreinar, lífsleikni og líffræði, eiga að koma að kynfræðslu innan grunnskóla.  

Í lífsleikni er lögð áhersla á að efla þroska nemenda almennt svo sem 

sjálfsþekkingu þeirra, samskipti og lífsstíl (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Allir 

þessir þættir tengjast því að þroskast sem kynvera og eiga í samskiptum við aðra 

einstaklinga en það er þó lítið sem ekkert nefnt í námskránni. Í lokamarkmiðum 

lífsleikni er tekið fram að einstaklingar þurfi að læra að bera ábyrgð á eigin lífi og 

fíkniefnaneysla er sérstaklega nefnd í því tilliti. Tekið er sérstaklega fram að allir 

skólar eigi að vera með forvarnaráætlun í starfi sínu en þar er ekkert minnst á 

kynlíf. Það eina sem fram kemur um kynlífstengt efni er í lokamarkmiðum 

lífsleikni 10. bekkjar. Þar er gert ráð fyrir því að allir einstaklingar geri sér grein 

fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynferði og kynhlutverk og hvaða hlutverki þau 

gegna í tengslum við kynímynd og kynupplifun. Í námskránni er því hvergi 

niðurneglt hvað felast eigi í kynfræðslu (Velferðarráðuneyti, 2000).  

Í líffræði er einungis rætt um líffræðilegan þátt þroska. Samkvæmt námskrá 

eiga einstaklingar að læra að þekkja líkama sinn og vita hvernig hann virkar. Fram 

kemur að einstaklingar eigi að geta tekið skynsamlega afstöðu í kynferðismálum 

út frá þeirri þekkingu sem þeir hafa á einkennum og hlutverki 

kynþroskaaldursins. Eins og sjá má er því heldur ekki farið sérstaklega yfir það í 

líffræði hvernig kynfræðslu á að vera háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007).  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla er kynfræðsla ekki nefnd. Í námskránni kemur 

fram að skólarnir eigi að fjalla um áfengis-og vímuefnavarnir, umhverfismennt og 

jafnrétti en ekkert er nefnt um kynlíf og mögulegar áhættur þess. Í skólunum er 

heldur ekki til neitt heildstætt námsefni í kynfræðslu og er einungis fjallað 
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yfirborðslega um getnaðarvarnir. Skortur er því á námsefni en góð námsgögn eru 

einn lykill að því að efni komist vel til skila. Einnig er það mjög mikilvægt til þess 

að styðja kennara og skólahjúkrunarfræðinga í kennslu kynfræðslu 

(Velferðarráðuneyti, 2000).  

Kynfræðsla hér á landi hefur lengi verið gagnrýnd fyrir að vera 

vandamálamiðuð. Það sem rætt er í kynfræðslu eru þær neikvæðu líkamlegu 

afleiðingar sem það getur haft í för með sér svo sem kynsjúkdómar og 

ótímabærar þunganir. Lítil áhersla hefur verið lögð á að styrkja unglingana og 

auka færni þeirra á þessu sviði. Unglingar eru sjálfir farnir að kalla eftir betri 

fræðslu án hræðsluáróðurs. Fram hefur komið að þeim finnist mikilvægt að geta 

rætt þessi mál opinskátt og að kynlíf hætti að vera feimnismál (Sóley. S. Bender, 

2006b). Þess háttar kynfræðslu má til dæmis sjá í Hollandi þar sem hún er 

skilgreind skýrt og greinilega í námskrám. Þar er ánægja kvenna í kynlífi rædd 

opinskátt ásamt sjálfsfróun, samkynhneigð, mikilvægi þess að treysta á sjálfan sig 

í kynlífi, heilbrigðum kynferðislegum samböndum á unglingsárum og mörgu fleiru 

í þeim dúr (Schalet, 2010). Þótt íslenskir unglingar hafi kallað eftir þess háttar 

kynfræðslu virðist hún yfirleitt ekki vera veitt hér á landi (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, 2002a). Því má velta fyrir sér hvort ekki sé komin tími til að breyta 

kynfræðslunni í átt að því sem fram fer í Hollandi. 

1.4.2 Foreldrar  

Sigurlaug Hauksdóttir (2006) fjallar um hlutverk foreldra í kynfræðslu barna sinna 

í greininni, Forvarnarstarf um kynheilbrigði: Unglingamóttaka og félagsráðgjöf. 

Hún bendir á að mörgum foreldrum finnist erfitt og vandræðalegt að ræða þessi 

málefni og einhverjir hafa talið umræðu um kynlíf geta leitt til þess að unglingar 

stundi það frekar. Sýnt hefur verið fram á þveröfuga þróun því á heimilum sem 

kynlíf er rætt opinskátt eru börn og unglingar líklegri til að byrja seinna að stunda 

kynlíf og verða ábyrgari gagnvart því en þeir unglingar sem hafa ekki fengið 

fræðslu heima fyrir (Ali og Dwyer, 2011; Wetherill, Neal og Fromme, 2010). Stór 

hluti foreldra telur að fræðsla frá þeirra hálfu skipti miklu máli þrátt fyrir að þeir 

eigi erfitt með að ræða um kynlíf. Einnig þykir þeim mikilvægt að geta leitað sér 

upplýsinga og fræðslu um hvernig er best að fræða börn um slík málefni 
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(Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Vonast er til að ef foreldrar ræða opinskátt við 

börn sín um kynlíf og af einlægni geti þeir byggt upp traust milli sín og barna 

sinna. Með því móti geti þeir stuðlað að því að barnið öðlist jákvæða og 

heilbrigða sjálfsmynd í kynlífi og þegar börnin verða forvitnari um kynlíf verði 

líklegra að þau leiti til foreldra sinna eftir svörum og leiðbeiningum (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009).  

Þegar kemur að viðhorfi ungs fólks til kynlífs skipta viðhorf foreldra til kynlífs 

unglinga þeirra miklu máli eins og Amy Schalet (2010) sýnir fram á í 

samanburðarrannsókn sinni á viðhorfi bandarískra og hollenskra foreldra til 

kynhegðunnar unglinga sinna. Almennt álit bandarískra foreldra var að 

unglingsárin einkennist af hormónabreytingum og taumlausri kynhvöt. Foreldrar 

litu svo á að það væri þeirra hlutverk að halda þessum tilfinningum í skefjum hjá 

unglingum sínum og vonuðust þeir til að þetta gengi yfir sem allra fyrst. 

Hollenskir foreldrar voru á öðru máli þar sem þeir litu á kynhegðun unglinga sem 

sjálfsagðan hlut. Þeir töldu kynhvötina eðlilegan þátt í þroska ungs fólks og lögðu 

mikinn metnað í að fræða börnin sín um kynlíf og þáttum því tengdu. Þegar 

unglingarnir voru spurðir út í viðhorf sín til kynlífs kom skýrt í ljós að viðhorf 

foreldra skiptu miklu máli. Í svörum kom fram að unglingar frá báðum löndum 

byrjuðu að stunda kynlíf á svipuðum aldri en hollenskir unglingar voru ólíklegri til 

þess að stunda kynlíf utan fastra ástarsambanda. Einnig hefur verið sýnt fram á 

að bandarískar stúlkur séu níu sinnum líklegri til þess að verða þungaðar heldur 

en þær hollensku. 

Mun á umræðu um kynlíf má einnig sjá þegar kynfræðsla í skólum er borin 

saman í Bandaríkjunum og Hollandi. Í Hollandi er til að mynda fjallað um 

fullnægingar, sjálfsfróun og samkynhneigð ásamt getnaðarvörnum og þess háttar 

en í Bandaríkjunum er megináherslan lögð á skírlífi þótt einnig sé minnst á 

getnaðarvarnir (Schalet, 2010). Debra Haffner (1993) hefur komist að sömu 

niðurstöðum og Schalet (2010). Hún telur mikilvægt að litið sé á kynlíf unglinga 

sem eðlilegan þátt í þroska þeirra og nauðsynlegt sé að hjálpa þeim að 

viðurkenna sig sem kynverur, með öllum þeim löngunum og þrám sem því fylgir.  

Þegar kynfræðsla og umræða um kynlíf unglinga á Íslandi er tekið til athugunar er 

áhugavert að sjá að fræðsla og orðræða hér á landi svipar meira til þess sem 
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viðgengst í Bandaríkjunum en Hollandi (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002a) þrátt 

fyrir nálgun þess síðarnefnda að kynfræðslu. Það kemur ef til vill ekki á óvart ef 

horft er til þeirrar staðreyndar að lítill hluti foreldra virðist fræða börn sín um 

kynlíf hér á landi (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

1.4.3 Jafningjar 

Sambönd við jafningja spila stóran þátt í lífi ungs fólks (Santrock, 2007). Unglingar 

verja yfirleitt stórum hluta af tíma sínum með jafningjum frekar en foreldrum og 

fjölskyldu (Padilla-Walker og Bean, 2009). Þeir sækjast oft eftir því að „passa inn 

í“ hópinn og öðlast viðurkenningu innan hans. Oft er það vegna þess að þeir vilja 

forðast að verða að athlægi, vera niðurlægðir og þurfa að skammast sín 

(Lachbrook, 2000). Til að koma í veg fyrir þetta stjórnast þeir oft af því hvernig 

jafningar hegða sér og þeim félagslega þrýstingi sem þeir finna fyrir (Ali og 

Dwyer, 2011). Jafningjar geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á einstaklinga 

en sýnt hefur verið fram á að neikvæður jafningjaþrýstingur hefur yfirleitt meiri 

áhrif en sá jákvæði. Þ.e. ef þrýst er á einstakling á báða vegu er hann líklegri til að 

láta undan neikvæða þrýstingnum. Þannig myndi þátttaka í áhættusamri hegðun 

(neikvæður þrýstingur) vega meira en betri námsárgangur (jákvæður þrýstingur). 

Þrýstingur getur einnig verið beinn og óbeinn. Dæmi um beinan þrýsting er þegar 

einstaklingur er „manaður“ í að gera eitthvað ákveðið en óbeinn er sá þrýstingur 

sem einstaklingur upplifir í tengslum við að passa inn í hópinn (Padilla-Walker og 

Bean, 2009).  

Þegar kynhegðun er skoðuð í ljósi félagslegs þrýstings má sjá að jafningjar 

hafa töluverð áhrif á það hvort einstaklingur innan sama hóps byrjar að stunda 

kynlíf. Taldar eru líkur á því að einstaklingur byrji að stunda kynlíf hækki um 2% ef 

um 10% af vinahóp hans er þegar byrjaður að stunda það. Einnig hafa sést tengsl 

á milli kynhegðunnar jafningja og fjölda rekkjunauta einstaklinga (Ali og Dwyer, 

2011). Það að láta undan þrýstingi getur leitt til þess að ungt fólk stundi kynlíf 

sem það sjái svo eftir. Hér á landi er töluverður hluti 16-19 ára unglinga sem 

hefur lent í þeirri stöðu eða 37% stúlkna og 25% pilta eins og sjá má á mynd 3. 

Erlendar rannsóknir styðja þessar niðurstöður um eftirsjá ungmenna eftir að hafa 
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stundað kynlíf (Martino, Collins, Elliot, Kanouse og Berry, 2009; Wight, 

Henderson, Raab, og Abraham, 2000).  

 

 

Mynd 3. Hlutfall þeirra 16-19 ára stúlkna og pilta sem hafa stundað kynlíf sem þau 
sáu eftir (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). 

 

1.4.4 Fjölmiðlar 

Klámvæðing er hugtak sem sett hefur verið yfir þá breytingu sem orðið hefur á 

fjölmiðlun á síðastliðnum árum og áratugum. Klámvæðing er það þegar klám 

smokrar sér hægt og rólega inn í okkar daglega líf, ekki einungis í gegnum 

internetið heldur einnig í gegnum auglýsingar, sjónvarpsefni og 

tónlistarmyndbönd sem samþykkt fyrirbæri og jafnvel menningarlega dáð 

(Jafnréttisstofa, e.d). Nú til dags er auðvelt að nálgast klám, til dæmis í gegnum 

internetið, þrátt fyrir að hér á landi sé ólöglegt samkvæmt íslenskum 

hegningarlögum að birta klám, búa það til og dreifa því (Almenn hegningarlög nr. 

19/1940b). Ungur framhaldsskólapiltur lýsir þessari breytingu á fjölmiðlun vel í 

grein sem hann skrifaði á fréttavef Vísis (www.visir.is) snemma árs 2011, hér er 

brot úr henni:  

 

Okkar heimur er gjörólíkur því sem þið [vísar til fullorðinna í dag] 

þekktuð á okkar aldri. Við erum ný kynslóð. Við lifum í rafrænum 

heimi. Internet einelti og grófar netsíður eru daglegt líf margra á 

mínum aldri. Það er staðreynd sem þarf að horfast í augu við. 
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Þeirri hugmynd er snemma komið inn hjá strákum að karlmennirnir 

eigi að ráða. Það er ekki okkur að kenna. Þá hugmynd má rekja til 

kvikmynda, fjölmiðla, bókmennta og allrar umræðu. 

 

Öllum þessum þáttum er stjórnað af fullorðnum. Eiginleg fræðsla 

hefur ekki tilskilin áhrif þegar samfélagsandinn segir okkur annað. 

Það þurfa allir að taka þátt og sameinast í því að breyta hugarfarinu 

(Árni Beinteinn Árnason, 2011). 

 

Eins og greinin bendir til hafa fjölmiðlar áhrif á ungt fólk. Unglingar gætu farið að 

viðurkenna kynlíf eins og þau sjá það í kringum sig, á óábyrgan hátt. Þau sjá kynlíf 

í sjónvarpsþáttum, hálfnaktar konur í tónlistarmyndböndum, klám og annað á 

internetinu. Slíkt gefur yfirleitt ekki rétta mynd að kynlífi og áhorf á þess háttar 

myndefni getur haft áhættusama kynlífshegðun í för með sér (Sóley S. Bender, 

2006b).  

1.5 Afstaða ungs fólks til kynlífs 

Í yfirliti Jónu Ingibjörgu Jónsdóttur (2009) um nokkrar rannsóknir á afstöðu 

stúlkna og pilta til kynlífs kemur fram að stúlkur eru mun líklegri en piltar til þess 

að segja að væntumþykja, ást og tilfinningaleg skuldbinding sé það sem skipti 

mestu máli í kynlífi. Piltarnir eru líklegri til að leggja meiri áherslu á ánægju og 

líkamlegan ágóða kynlífsins. Dönsk rannsókn á 15-19 ára ungmennum leiddi þó í 

ljós að helmingur þeirra, bæði stúlkur og piltar, hafði stundað kynlíf með 

einstaklingi sem viðkomandi var ekki ástfangin af og hafi einungis gert það 

ánægjunnar vegna. Í annarri rannsókn meðal 17 ára ungmenna í Svíþjóð kom 

fram að þau töldu hvorki ást né fast samband vera nauðsynleg forsenda til að 

stunda kynlíf.  

Í rannsókn sem gerð var hér á landi á viðhorfum ungs fólks gagnvart kynlífi 

leit það ekki á kynhegðun ungra stúlkna og pilta á sama hátt. Þannig var lauslæti 

ungra pilta viðurkenndara heldur en lauslæti stúlkna og ungmennin töldu að 

stúlkur þyrftu frekar að líta vel út í bólinu en piltar (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 
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2002b). Þessi ólíka afstaða til kynlífs stúlkna og pilta virðist mjög ríkjandi í 

viðhorfum ungs fólks til kynlífs og getur gert það að verkum að ungar stúlkur 

þora ekki að láta kynferðislegan áhuga í ljós vegna þess að þær eru hræddar um 

að vera álitnar „hórur“ eða „druslur“. Piltar virðast eiga síður við þetta vandamál 

að stríða og lítur út fyrir að þeir eigi auðveldara með að tjá kynferðislegan áhuga 

(Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009; Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002b).  

Í tímaritinu Pediatrics var greint frá rannsókn þar sem viðhorf ungs fólks til 

munnmaka voru borin saman við viðhorf þess til leggangakynlífs. Í niðurstöðum 

kom fram að 19,6% þátttakenda höfðu stundað munnmök á móti 13,5% sem 

höfðu stundað leggangakynlíf en 10% höfðu stundað hvort tveggja. Alls 31,5% 

þátttakenda þótti líklegt að þeir myndu stunda munnmök næstu 6 mánuði á móti 

26,2% sem áætluðu að þeir myndu stunda leggangakynlíf á sama tímabili. Svör 

þátttakenda bentu til þess að þeim fyndist munnmök samfélagslega 

viðurkenndari athöfn fyrir þeirra aldur heldur en leggangakynlíf. Ungmennin 

töldu einnig að mannorð þeirra myndi frekar skerðast við að stunda 

leggangakynlíf. Rannsakendur telja mikilvægt að ungt fólk tengi kynlíf ekki við 

skerðingu á mannorði en niðurstöður benda til viðhorfsbreytingar hjá ungu fólki 

gagnvart kynlífi og hvað þau telja að felist í því (Halpern-Felsher, Cornell, Kropp 

og Tschann, 2005).  
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1.6 Markmið og rannsóknarspurningar  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf tveggja ungmenna til kynlífs 

og kynlífsfræðslu. Leitast er við að varpa ljósi á viðhorf þeirra til kynlífs með því 

að fá fram þeirra álit ásamt því að athuga hvaða viðhorf þau telja unglinga hafa til 

kynlífs eins og staðan er í dag. Einnig er markmiðið að fá innsýn í þá fræðslu sem 

þeim hefur veitt í tengslum við kynlíf, hvert þeirra mat er á henni og hvort þeim 

finnist eitthvað vanta í fræðsluna. Lítið virðist vera til um rannsóknir sem vekja 

athygli á viðhorfum ungs fólks gagnvart þessum atriðum. Þar af leiðandi var lagt 

upp með rannsóknarspurningarnar: Hvert er viðhorf ungmennanna til kynlífs?, 

Hvaða viðhorf telja þau unglinga hafa til kynlífs? og Hvernig vilja þau sjá 

kynlífsfræðslu?.  
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2. Aðferð  

2.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari athugun var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research methods). Slíkar aðferðir grundvallast af því að kanna hvenær, hvernig 

og hvers vegna einstaklingur gerir ákveðna hluti. Með þessu er rannsakandi að 

kanna og upplýsa hvernig mannfólkið skapar félagslegan veruleika. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu, það merkir að kenning er mótuð eftir á 

eða á meðan rannsakandi er á vettvangi. Kafað er djúpt ofan í þau málefni sem 

eru til skoðunar og rannsakandi reynir að komast að ýmsu sem er e.t.v. ekki hægt 

að útskýra á einfaldan og fljótlegan hátt. Með aðferðinni er unnið með orð og 

orðræðu ásamt hegðun og tilfinningum þátttakenda gagnvart því málefni sem 

skoðað er hverju sinni. Með þessari aðferð leitast rannsakandi við að komast að 

og skilja þá merkingu sem fólk setur í líf sitt og aðstæður og fá þátttakendur 

tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum og skilningi á framfæri. Þær aðferðir 

sem eru hvað algengastar við eigindlega gagnaöflun eru opin viðtöl, 

þátttökuathuganir, skrifleg gögn og rýnihópar (Esterberg, 2002).  

Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð er ekki gert ráð fyrir að 

niðurstöður hennar endurspegli skoðanir eða aðstæður annarra einstaklinga. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi slíka aðferð fyrir mína rannsókn er sú að tilgangur 

hennar var að afla þekkingar og innsýn í viðhorf ungra einstaklinga til kynlífs og 

þá fræðslu sem þeir hafa fengið. Opin viðtöl teljast góð leið í könnun á slíkum 

málefnum (Esterberg, 2002). 

2.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru tveir einstaklingar, stúlka og piltur. Bæði eru 

þau 18 ára að aldri og stunda nám við framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Skilyrðin sem þátttakendur þurftu að uppfylla voru einungis að einstaklingar 

væru 18 ára gamlir. Aðferð sem þessi við val á þátttakendum kallast markvisst 

úrtak. Það á við um þegar þátttakendur eru valdir af ásettu ráði með tilliti til 

rannsóknarspurninga (Esterberg, 2002). Ég mun lýsa þátttakendum í mjög stuttu 

máli en til að gæta trúnaðar við þá hafa þeim verið gefin dulnefni.  
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2.2.1 Dóra Margrét Pétursdóttir er 18 ára að aldri og stundar nám á 

framhaldsskólastigi á höfuðborgarsvæðinu. Hún er utan af landi en býr á virkum 

dögum í Reykjavík til þess að geta stundað námið. Dóra vinnur í hlutastarfi með 

náminu.  

2.2.2 Sindri Már Gunnarsson er 18 ára og stundar nám á framhaldsskólastigi í 

Reykjavík. Hann býr í Reykjavík og vinnur hlutastarf með skólanum.  

2.3 Gagnaöflun 

Rannsóknarvinnan stóð yfir í rúmlega 4 mánuði á vormisseri 2011. Viðtölin voru 

tekin dagana 24. og 25. mars en á þeim tíma var tekið eitt viðtal við hvorn 

þátttakanda. Bæði viðtölin fóru fram í fundarherbergjum í framhaldsskólum 

þeirra og voru þau hljóðrituð. Viðtölin voru bæði u.þ.b. 35 mínútur að lengd.  

Áður en formleg gagnaöflun hófst greindi ég þátttakendum frá rannsókn 

minni. Ég útskýrði fyrir þeim tilgang og markmið rannsóknarinnar og sagði þeim 

hvernig ég hugðist afla þessara gagna (sjá viðauka 1). Þeim var heitið fyllsta 

trúnaði og sagt að hvergi myndu koma fram persónuupplýsingar um þá sem gætu 

tengt þá við rannsóknina. Einnig var tekið fram að þeir mættu sleppa því að svara 

einstökum spurningum og að mögulegt væri að draga sig úr rannsókninni hvenær 

sem er ef þess væri óskað. 

Gagnaöflun fór fram með opnun viðtölum þar sem viðmælendur voru hvattir 

til að tjá afstöðu sína. Viðtölin fengu að þróast í takt við svör þeirra. 

Rannsóknarspurningarnar voru þó hafðar að leiðarljósi í viðtölunum.  

2.4 Gagnagreining 

Eftir að gagnaöflun lauk voru viðtöl afrituð nákvæmlega og hófst vinna við 

greiningu þeirra. Gögnin voru lesin nokkrum sinnum með það í huga að afmarka 

áhugaverða þætti. Að því loknu komu nokkur meginþemu úr hvoru viðtali skýrt 

og greinilega í ljós. Svör viðmælenda við samskiptaklípu í tengslum við kynlíf voru 

einnig greind út frá þroskalíkani dr. Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og dr. Roberts 

Selmans um sálfélagslegan þroska. Samskiptaklípan hljóðar svo:  
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Siggi og Anna eru nýbyrjuð saman. Siggi er aðeins eldri en Anna og 

hefur reynslu af samböndum og kynlífi. Siggi þrýstir á Önnu á að byrja 

að sofa saman en Anna hefur aldrei áður sofið hjá og hefur sagt 

honum að hún sé ekki tilbúin.  

 

Þroskalíkanið skiptist í þekkingu og skilning, samskiptahæfni og persónulega 

merkingu. Einungis voru greind svör er tengdust samskiptahæfni viðmælenda. 

Þegar samskiptahæfni er greind er leitast við að komast að því hvernig börn og 

unglingar leysa vanda sem upp getur komið í samskiptum. Þetta er gert með því 

að setja fyrir þau samskiptaklípur sem sýna mismunandi sjónarmið einstaklinga 

og þau spurð spurninga í tengslum við söguna. Svör þeirra eru síðan greind út frá 

hæfni þeirra til að greina að og samræma sjónarmið þeirra einstaklinga sem eiga 

í hlut. Greiningu á samskiptahæfni er skipt upp í fjögur stig eftir því hvernig börn 

og unglingar skilgreina og leysa vanda. Stigin eru: hvatvísar leiðir (t.d. strunsa 

burt), einhliða leiðir (taka einungis annað sjónarmiðið til greina t.d [Siggi sé bara] 

„graður í að stunda kynlíf“), tvíhliða leiðir (taka bæði sjónarmiðin til greina t.d. 

„hún *Anna+ er að segja honum *Sigga+ að hún sé ekki tilbúin og hann er að reyna 

að þrýsta á hana að stunda kynlíf með sér“) og gagnkvæmar leiðir (bæði 

sjónarmið tekin til greina en líka eðli samskipta eins og að vilja ræða málið frá 

báðum sjónarmiðum og komast að sameiginlegri niðurstöðu t.d „tala saman um 

þetta [og] reyna að komast að einhverri niðurstöðu sem báðir aðilar eru sammála 

[um]...þá fá báðir að segja sína skoðun og segja afhverju hún vill ekki sofa hjá 

honum og hann fengi að hlusta á það og segja [svo] sína skoðun.) (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þroskagreining af þessu tagi kemur fram í lok 

niðurstöðu hvors viðmælenda fyrir sig.  
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3. Raddir tveggja ungmenna 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um þá fræðslu sem viðmælendur segjast hafa fengið og viðhorf þeirra til 

kynlífs og kynlífsfræðslu. Einnig eru vangaveltur þeirra um togstreitu í 

samskiptum í tengslum við kynlíf skoðaðar (sbr. samskiptaklípa). Fjallað verður 

um sýn þeirra hvors um sig. 

3.1 Dóra Margrét Pétursdóttir 

Meginþemu í frásögn Dóru eftir greiningu voru þörf á meiri kynfræðslu, ánægja 

og unaður í kynlífi, kæruleysi og tilfinningar og traust. 

3.1.1 Þörf á meiri kynfræðslu 

Í viðtalinu gefur Dóra til kynna oftar en einu sinni að þörf sé á meiri fræðslu fyrir 

ungt fólk um kynlíf og fleira því tengdu. Henni finnst þurfa að fara „miklu betur í 

hlutina“, „taka betri tíma í það“ og hafa fræðsluna meiri en hún er í dag. Þetta 

finnst henni mikilvægt vegna þess að þegar ungt fólk tekur fyrstu skrefin í kynlífi 

veit það í raun ekkert út í hvað það er að fara; hvað og hvernig á að gera hlutina. 

Dóra telur sig ekki hafa fengið næga fræðslu. Fræðslan byrjaði í 6. bekk og hélt 

aðeins áfram í 7. bekk. Þar var farið yfir grunnatriði þess að byrja á 

kynþroskaaldri. Hún segir: „...það var mikið tekið fyrir bara hvernig sköpin á sitt 

hvoru kyninu voru og það var mjög mikið tekið svona blæðingar hjá stelpunum 

og sáðlát hjá strákum en það var í rauninni ekki tekið mikið meira.“ Síðan nefnir 

hún dæmi um að það hafi verið farið aðeins ítarlegar í sömu hluti í 7. bekk. 

Næstu kynfræðslu fékk hún í 9. og 10. bekk þar sem farið var yfir getnaðarvarnir, 

minnst á fullnægingar og fleira. Þá var áherslan á mikilvægi þess að fá 

fullnægingu í kynlífi án þess að það væri útskýrt hvernig slíkt væri mögulegt. Dóru 

finnst mikilvægt að þetta sé rætt betur vegna þess að unglingar vita ekki hvað 

þeir eru að gera og missa því mögulega af miklu ef fullnæging á sér ekki stað. 

Þannig geti margar stúlkur talið sig stunda kynlíf einungis til þess að pilturinn fái 

fullnægingu. Hún segir að stúlkur eigi oft erfiðara með að fá fullnægingu og þess 

vegna sé mikilvægt að útskýra fyrir þeim hvernig hægt sé að bæta það.  
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Hún telur kennsluna þó almennt séð hafa verið ágæta. Þau fengu öll námsefni 

í kynfræðslu sem var farið yfir einu sinni í viku. Umsjónarkennarinn kenndi efnið 

og Dóra taldi hann hafi gert sitt besta í þeim efnum og segir í því samhengi: 

„...hún var alltaf svona solltið vandræðaleg að vera að kenna þetta; það var eins 

og hún vissi ekki alveg hvernig hún ætti að kenna þetta, hvað hún ætti að segja.“  

Hún fékk einnig kynfræðslu í 1. bekk í menntaskóla. Þá kom félagið Ástráður sem 

er forvarnarstarf á vegum læknanema. Þá var sagt frá praktískum hlutum eins og 

hver verðmunurinn sé á smokkapakka og bleyjupakka. Þetta fannst Dóru mjög 

sniðugt því henni finnst mikilvægt að ungt fólk viti hvað það er að fara út í ef það 

skyldi verða barnshafandi. Að hennar mati er lítið um þess háttar fræðslu í dag og 

því geri fólk sér ekki grein fyrir mögulegum afleiðingum kynlífs.  

Dóra telur líklegt að einhverjir foreldrar fræði börn sín um kynlíf en ekki 

líklegt að unglingar spyrji foreldra sína um hluti eins og fullnægingar. Dóru finnst 

mikilvægt að ungt fólk fái fræðslu um hvernig hægt sé að njóta kynlífs án þess að 

það hafi einhverjar afleiðingar í för með sér. Foreldrar séu e.t.v. eins misjafnir og 

þeir eru margir en ungt fólk upp til hópa þurfi að fikra sig áfram upp á eigin 

spýtur. 

Dóru finnst mikilvægt að rætt sé við ungt fólk um hvað sé eðlilegt og hvað sé 

óeðlilegt í kynlífi en einnig um ástæður eða tilgang kynlífs og að lögð sé áhersla á 

að ekki skuli láta undan þrýstingi hvað það snertir. Þ.e. að þetta sé ákvörðun sem 

hver og einn þarf að taka með sjálfum sér og að allir þurfi að „virða sín takmörk.“ 

Einnig finnst henni mikilvægt að unglingar geri sér grein fyrir hvernig hægt sé að 

stunda kynlíf og njóta þess án þess að þurfa að eiga við afleiðingar líkt og 

ótímabæra þungun. 

3.1.2 Ánægja og unaður í kynlífi 

Dóra var spurð út í hvað henni þætti vera eðlilegt kynlíf og hún svaraði: 

...ætli það sé ekki bara á milli fólks eða para sem finnur alveg þú veist 

tilfinningar, já sem er með tilfinningar til hvors annars eða ... það vill 

bara vera náin og eða þú veist saman eða ég veit ekki eða 

samtengdara, bara veita hvoru öðru ánægju. Ég held það sé eðlilegt 

...eitthvað kærustupar með kertaljós og í trúborðanum 
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[kynlífsstelling] og voða rómantískt bara... ætli það sé ekki bara kynlíf 

sem veitir báðum aðilum unað eða að það líði hvorugu eitthvað 

kjánalega á meðan þau eru að gera það. 

Því næst var hún spurð hvað henni þætti vera óeðlilegt kynlíf og hún sagði 

eftirfarandi: „...eins og í þessum klámmyndum og eitthvað ... já bara eitthvað 

svona sem ekki á að gera.“ Dóra segir að einhver hluti af ungu fólki í dag sé 

örugglega ekki sammála henni í sambandi við eðlilegt og óeðlilegt kynlíf og að 

klámmyndir og kynlífstengt efni gæti litað viðhorf unglinga til þess. Hún telur að 

það sem hún sjái óeðlilegt við klám telji sumir eðlilegt og að þannig fari kynlíf 

fram í raunveruleikanum. 

3.1.3 Kæruleysi 

Dóra telur unglinga sífellt verða yngri og yngri þegar þeir byrja að stunda kynlíf. 

Hún segir þá vera forvitna og það sé ein ástæða þess að þeir byrji snemma. Einnig 

að þeim finnist þeir vera orðnir fullorðnir sem geri það að verkum að þeir telja sig 

vera tilbúna til þess. Hún segir:  

...Ég man að á þessum aldri fannst manni maður ekkert of ungur... 

Manni fannst, maður var 11 ára og maður var orðin ógeðslega stór, 

12 ára gat maður gert þetta, 13 ára þannig manni fannst maður alveg 

vera nógu þroskaður eða svo núna er maður orðin 18 og lítur til baka 

og bara sér bara börn sem eru 11, 12, 15 ... eru ennþá bara börn... 

Hún telur ungt fólk í dag ekki taka kynlíf alvarlega; að því finnist þetta lítið mál og 

sé ekkert að passa sig. Það stundi oft kynlíf til þess eins að geta sagt við aðra að 

það hafi misst mey- eða sveindóminn og telji þetta í raun vera einhvers konar 

samkeppni. Hún telur ástæðuna fyrir þessu vera að þau sjálf séu að reyna að sýna 

fram á eigin þroska en einnig að þau fái hugmyndir úr atriðum í bíómyndum og 

þess háttar. Dóra telur kæruleysið ekki einskorðast við mjög unga einstaklinga 

þegar kemur að kynlífi. Hún er einungis 18 ára en segist í raun vera eina stelpan í 

sínum vinkonuhópi sem sé ekki ófrísk. Jafnframt telur hún vinkonur sínar ekki 

átta sig á afleiðingum þess að verða ófrískar. Hún segir: „Ég held að ég sé eina 

stelpan í mínum vinkonuhópi sem er ekki ólétt... þær bara átta sig ekki á því ... 
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maður heyrir fólk tala um, hvað myndir þú gera ef þú yrðir ólétt? [og svarið er] ég 

myndi bara fara í fóstureyðingu.“ Henni finnst stúlkur í dag tala um 

fóstureyðingar eins og slíkt sé ekkert mál, að þær séu ekki meðvitaðar um að þær 

eyði heilu lífi. Hún telur þá upplifun að fara í fóstureyðingu geta setið á sál 

stúlkna til æviloka:  

....Fólk gerir sér örugglega ekki grein fyrir því hversu alvarlegt þetta er 

eða ... að þetta er líf. Þetta, þetta gæti orðið manneskja þegar það er 

orðið stórt, að bara næsta forseta eftir 20 ár eða eitthvað maður veit 

aldrei. Ég veit líka það að það eru rosalega margar stelpur sem fara, 

eins og í fóstureyðingu, þær skemmast bara á sálinni. Þær hugsa bara 

endalaust um þetta að þær gætu átt lítið barn í dag. 

Dóra var spurð hvort hún teldi viðhorf ungs fólks hafa breyst í gegnum tíðina. 

Hún taldi að svo væri og sagði:  

...Eins og í gamla daga þá mátti þetta alls ekki viðgangast eins og í 

dag. Og ef að þetta hefði verið gert, þá eins og þetta er í dag bara 

ekkert mál bara farið og sofið hjá næsta manni, það hefði verið dæmt 

fyrir hórdóm og eitthvað þvílíkt vesen. Ég held að bara viðhorf, æi, 

álit allra bæði krakka eða þú veist unglinga og fullorðinna hafi breyst 

á kynlífi.  

Hún segir að líklega megi tengja breytingu á viðhorfum ungs fólks til kynlífs við 

aukna þekkingu og þá staðreynd að getnaðarvarnir eru til staðar í dag sem fólk 

gat ekki nýtt sér áður fyrr.  

3.1.4 Tilfinningar og traust  

Lesin var upp samskiptaklípa fyrir Dóru sem hljóðaði svo:  

Siggi og Anna eru nýbyrjuð saman. Siggi er aðeins eldri en Anna og 

hefur reynslu af samböndum og kynlífi. Siggi þrýstir á Önnu á að byrja 

að sofa saman en Anna hefur aldrei áður sofið hjá og hefur sagt 

honum að hún sé ekki tilbúin.  
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Hún var fyrst spurð um vandann í sögunni og líðan einstaklinganna í henni, hún 

svaraði: „Ætli það sé ekki bara svona, að hann sé bara graður í að stunda kynlíf, 

kannski ekkert mikið af tilfinningum hjá honum, ef hann getur ekki virt það sem 

hún segir honum.“ Að hennar mati taldi hún þetta vera vandamál vegna þess að 

Anna var „ekki tilbúin“. Dóra sagði að „hver og einn hafi sinn þægindahring“ sem 

viðomandi gangi ekki út úr nema að vera tilbúin til þess. Siggi sé að reyna að ýta 

Önnu út úr þessum hring vitandi það að hún sé ekki tilbúin. Henni finnst líklegt að 

Anna gæti verið að bíða eftir því að vera viss um að vera nægilega hrifin af Sigga 

til þess að ganga svona langt með honum. Einnig telur hún traust og tilfinningar 

skipta máli þegar spurt var um hvers vegna Anna vildi ekki sofa hjá Sigga. Hún 

segir:  

Af því að hún hefur aldrei gert það áður og vill örugglega bíða, 

kynnast honum kannski betur, sjá hversu mikið hún getur treyst 

honum ooog já bara sjá hvort hún sé kannski virkilega það hrifin af 

honum að hún vill hleypa honum inn á sitt svæði. 

Þá var Dóra spurð hvers vegna henni þyki traust skipa máli í þessu samhengi. Hún 

svarar: „...mér finnst það bara aðalmálið, ef þú treystir ekki aðilanum þá getur 

hann gert eitthvað við þig sem þú vilt ekki ... misnotað þig ... og það getur bara 

eyðilagt ... þína sálar eða bara þinn innri mann, það getur fylgt þér alla ævi.“ 

Því næst var hún spurð um hvort hún héldi að það gæti verið einhver önnur 

ástæða fyrir því að Siggi vildi sofa hjá Önnu sem hún taldi ekki vera. Anna héldi 

einfaldlega að hann vissi hvernig þetta væri, hann hefði „prófað þetta áður og 

vildi meira.“ Dóra bendir ítrekað á mikilvægi tilfinninga Önnu, það að hún bíði 

eftir að upplifa nægar tilfinningar gagnvart Sigga og að hún treysti honum nógu 

mikið til að vilja sofa hjá honum. Hún telur Önnu líða illa vegna þrýstingi frá Sigga 

og að hún sé að velta fyrir sér hvers vegna hann geti ekki virt skoðanir hennar og 

tilfinningar. Dóra kemur því vel á framfæri að Siggi hafi ekki tilfinningar, hann beri 

ekki virðingu fyrir Önnu og sé einungis að leita að kynlífi.  

Þegar Dóra er aftur á móti spurð hvernig hún haldi að Sigga líði með að Anna 

vilji ekki sofa hjá honum svarar hún: „Það er erfitt að segja, ætli honum líði ekki 

bara, kannski er hann bara það hrifinn af henni að hann vill hana strax, kannski er 



34 

honum bara alveg sama, ég er ekki viss...“. Hér, þegar hún er beðin um að setja 

sig í spor Sigga, kveður við svolítið annan tón þar sem hún tekur nú til greina að 

hann gæti verið hrifinn af Önnu. Þetta má einnig sjá á svari hennar við 

spurningunni, heldur þú að Sigga finnist erfitt að Anna skuli ekki treysta honum? 

Hún svarar: „Það gæti verið, kannski vill hann bara sýna henni ... að hún geti 

treyst honum en það getur líka verið að honum sé bara alveg sama.“ 

Samkvæmt þroskalíkani (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) greini ég hugsun 

Dóru tvíhliða þegar kemur að því að skilgreina vandann í sögunni. Hún nefnir 

hliðar beggja aðila þegar hún hugar að líðan þeirra og afstöðu. Hlið Önnu er þó 

ráðandi. Hún veltir fyrir sér margs konar tilfinningum Önnu og 

langtímaafleiðingum kynlífsreynslunnar á sálarlíf hennar ef hún léti undan 

þrýstingnum. Jafnframt leggur hún áherslu á gildi trausts í samskiptunum sem 

vísar til sálfræðilegs skilnings (sbr. einkenni gagnkvæmrar hugsunar). Afstaða 

Sigga kemur ekki eins skýrt fram og bendir Dóra nokkrum sinnum á að honum sé 

líklega sama um tilfinningar Önnu. Spurning er hvort leitað hafi verið nægilega 

eftir hugsun Dóru um hlið Sigga. 

Loks var Dóra spurð um leiðir til þess að leysa vandann milli Sigga og Önnu. 

Dóra telur bestu leiðina fyrir Önnu og Sigga að leysa þetta mál með því að ræða 

málið. Hún telur það bestu leiðina til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

sem báðir aðilar geta verið sáttir við. Hún segir: 

...Með því að setjast niður og tala saman. Ég meina ef að þau geta 

ekki virt jújú Anna þarf reyndar líka að virða það að hann vill fá 

eitthvað þannig þau gætu örugglega talað saman, kannski komist að 

niðurstöðu prófað eitthvað smá. Og ef að Anna treystir sér ekki í það 

þá geta þau hætt eða beðið í smá tíma í viðbót og sjá hvort hann geti 

virt það, bara ræða málið held ég held að það sé alltaf langbest. 

Hún telur að ef Anna og Siggi myndu fara þessa leið þá myndi „hún finna álit hans 

á sér, [myndi hún] finna meira traust [til hans] [og] meiri virðingu [hans gagnvart 

sér+.“ Einnig telur hún líklegra að Sigga myndi líða eins og hún gæti treyst honum 

og að með þessu gæti hann sýnt henni að hann sé traustsins verður.  
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Samkvæmt þroskalíkaninu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) flokka ég leiðir 

Dóru til þess að leysa mál Önnu og Sigga sem gagnkvæma. Hún leggur áherslu á 

að þau ræði málið. Í svari sínu bendir hún á að báðir aðilar þurfi að virða 

ákvörðun hins aðilans. Hún telur þau þurfa að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu með samræðum til þess að báðir aðilar verði ánægðir með útkomuna. 

3.2 Sindri Már Gunnarsson 

Meginþemu eftir greiningu viðtalsins við Sindra voru skortur á kynfræðslu, „Klám 

ekki það sama og kynlíf“, kæruleysi og traust og virðing.  

3.2.1 Skortur á fræðslu 

Sindri fékk kynfræðslu í fyrsta og eina skiptið þegar hann var í 10. bekk í 

grunnskóla. Fræðslan kom frá Ástráði sem er félag læknanema. Tvær konur komu 

í skólann og fræddu nemendur en aðalumræðuefnið voru getnaðarvarnir. Hann 

var ekki nægilega ánægður með fræðsluna og segir: „Þetta var ekkert spes, ekki 

eins og hérna fíkniefna ekki svona fíkniefnadrasl þar sem Maggi kemur þá grípur 

maður allt inn í. Þarna var maður bara að hlusta og svo fór þetta allt.“ Sindri telur 

fræðsluna sem veitt er í dag ekki vera grípandi og að hún fari ekki nógu oft fram 

svo að fólk taki mark á henni. Hún fari í raun inn um annað eyrað og út um hitt og 

hefur þar með ekki nægilega mikil áhrif á ungt fólk í dag. Hann segir:  

Það vantaði að þau kæmu öll þrjú árin og fara með þetta í 

framhaldskólana líka, það var alveg 5 eða 6 stelpur sem voru með 

mér í árangi sem eru óléttar núna eða búnar að eiga þannig það 

mætti alveg fara að herða á þessu.  

Sindri telur núverandi fræðslu hafa lítil sem engin áhrif á kynhegðun ungs fólks. 

Einnig telur hann að Ástráður komi voðalega lítið í skólana í dag. Hann bendir á 

að þegar konurnar tvær hafi komið hafi allir verið saman í einni stofu en hann 

telur að það hefði verið betra að skipta bekknum upp eftir kynjum. Mikilvægt sé 

að það opnist umræða þegar verið er að ræða um svona mál og líklegra sé að það 

gerist ef stúlkur og piltar eru ekki saman í fræðslunni. Sindri segist ekki hafa 

fengið aðra kynfræðslu og telur nauðsynlegt að slíkt sé einnig í boði á 
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framhaldsskólastigi. Hann segir: „Bara svona kannski ná meira til unga fólksins 

áður en það gerir einhverja vitleysu, fara láta barna sig og eitthvað.“ 

Sindri talar um að réttur tími til þess að byrja að stunda kynlíf sé líklega við 

15-16 ára aldur en segir þó að á þeim aldri sé ungt fólk ekki tilbúið að takast á við 

þær afleiðingar sem því gæti fylgt. Þess vegna telur hann mjög mikilvægt að fólk 

fái fræðslu. Hann telur ástæðuna fyrir því að fólk gæti ekki nægilega vel að sér 

geti tengst háu verði á getnaðarvörnum og að það hafi ekki allir efni á að nýta sér 

þær. Ásamt fræðslu um getnaðarvarnir finnst Sindra að það þurfi að fræða ungt 

fólk um kynlífið sjálft til þess að það fái rétta sýn á það. Þegar hann var spurður 

um hvað væri mikilvægt í því sambandi svarar hann:  

Bara svona helstu atriði sem gerast í kynlífinu skilurðu, að það sé ekki 

eitthvað svona rugl að gerast, bara svo að þau viti hvað þau eiga að 

gera....bara svona að það séu báðir aðilar svona til í sama kynlífið. Að 

það sé ekki annar aðilinn sem er ósáttur eða annar sé sáttari en hinn 

eða eitthvað. Og svona að það komist að einhverri svona því sem þau 

væru bæði til í að gera.  

Einnig telur hann mikilvægt að gera ungu fólki grein fyrir hvað sé eðlilegt og hvað 

sé óeðlilegt kynlíf. Sindri telur hluta ungs fólks ekki geri sér ekki grein fyrir 

muninum þar á og að það sé margt sem geti haft áhrif á það, líklega hafi 

klámáhorf hvað mest áhrif. Hann segir: 

Það er náttúrulega voðalítið fræðsla um þetta þannig að þau vita 

ekkert hvernig þetta er, skilurðu. Það er ekkert verið að fræða þau 

inní þetta. Og svo bara líka að sumir horfa of mikið á klám og það er 

náttúrulega mjög röng skilaboð.  

Sindri telur skipta miklu máli að mismunandi þættir kynlífs séu ræddir almennt 

og opinskátt. Hann telur þó að ef foreldrar myndu reyna að fræða börn sín þá 

myndu börnin ekki taka mikið mark á því og því þurfi utanaðkomandi aðilar að sjá 

um fræðsluna að mestu. Hann bendir á að það þyrfti að ræða sérstaklega um t.d. 

fullnægingar vegna þess að hann telur mikilvægt að báðir aðilar fái eitthvað út úr 

kynlífinu og að það sé ekki einungis annar aðilinn sem fái fullnægingu. Þegar 
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annar aðilinn sé búin/n að fá fullnægingu geti verið að hann nenni ekki meir og 

þá hefur hinn aðilinn ekki jafn mikla ánægju af. Hann telur einstaklingin sem fær 

fullnægingu yfirleitt vera karlmanninn.  

3.2.2 „Klám ekki það sama og kynlíf“ 

Sindri var spurður um hvað væri rangt við skilaboðin sem koma úr klámmyndum 

og hann benti á að klám og kynlíf væri ekki það sama. Klám sé leikið og sumt af 

því fari ekki rétt fram. Hann segir það sem fram fari í klámmyndum sé ekki 

venjulegt kynlíf sem flestir stunda. Þar séu oft fleiri en tveir, þrír, fjórir að stunda 

kynlíf saman og „allir mennirnir að prófa sömu konuna á sama klukkutímanum.“ 

Hann segir þetta ekki eðlilegt að hans mati en það gætu einhverjum þótt það: 

„Þetta er allt svona geðveikt eitthvað hardcore eitthvað svona ekkert eins og 

venjulegt kynlíf, nema fólk sem að stundar svona hart kynlíf og eitthvað svona 

það er kannski í þessum pakka.“ Hann heldur því fram að ef ungt fólk horfi á klám 

gætu einhverjir talið að maður eigi að haga sér í kynlífinu „eins og maðurinn gerði 

í klámmyndinni“ og telur það ekki hafa góð áhrif á ungt fólk.  

Þegar kemur að eðlilegu kynlífi telur Sindri það einkennast af tveimur 

einstaklingum sem njóta ásta. Honum finnst það skipta máli að báðir aðilar vilji 

það sama í kynlífinu og að hvorugur einstaklingurinn sé að þrýsta á hinn að gera 

eitthvað sem hann er ekki tilbúin til. Sindri er þá spurður hvort hann haldi að þess 

háttar þrýstingur eigi sér stað í kynlífi ungs fólks í dag. Hann svarar: „Já það er 

örugglega eitthvað verið að gera þetta, skiluru. Hún vill ekki gera þetta og hann 

allt í einu „jú gerum þetta“ og eitthvað vesen.“ Í svona aðstæðum telur Sindri 

líklegt að stúlkan gefi undan í einhverjum tilfellum. Sindri segist ekki búast við að 

allir séu sammála honum um muninn á eðlilegu og óeðlilegu kynlífi og að það sé 

áhyggjuefni.  

3.2.3 Kæruleysi  

Sindri telur að unglingum finnist ekki mikið mál að stunda kynlíf. Að hans mati 

spáir fólk ekki mikið í ást, trausti og þess háttar fyrstu árin þegar það byrjar að 

stunda kynlíf og segir: „...þetta er meira bara svona að missa sveindóminn og 

meydóminn, þá eru allir sáttir.“ Hann telur að bæði kynin hafi þessa afstöðu 

þegar það byrjar að stunda kynlíf. Þegar Sindri er spurður út í viðhorf unglinga til 
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kynlífs í nútíma samfélagi þá svarar hann: „Ábyggilega voða lítið það er bara 

svona, hugsa bara ég vil sofa hjá þessari og þessari og þessari, það er ekkert 

eitthvað svona neitt sérstakt viðhorf... þau gera það bara, prufa og verð að vera á 

undan þessum...“ Hann telur einnig að hluti ungs fólks myndi láta undan þrýstingi 

frá vinum í sambandi við kynlíf: „... það getur verið líka að einn sé ekki búinn að 

fá að ríða, þá eru allir eitthvað „Hvað?“ að ýta undir það og þá svona verður hann 

að fá það.“ 

Sindri segir kynlíf hafa breyst í gegnum árin. Hann segir að nú til dags skipti 

þetta fólk ekki jafn miklu máli og því sé það almennt kærulausara. Hann segir: 

„...þetta var mikið meira svona penna og svoleiðis.... núna er þetta bara undir 

sæng og ljúka sér af sem fyrst.“  

3.2.4 Traust og virðing 

Eftir að samskiptaklípa Önnu og Sigga var lesin upp fyrir Sindra var hann spurður 

spurninga um vandann í sögunni og leiðir til að leysa hann. Hann túlkaði vandann 

á þann hátt að Anna væri ekki tilbúin og að Siggi þrýsti á hana að stunda kynlíf. 

Þetta taldi hann vera vandamál „af því að Anna vill greinilega ekki gera það 

[stunda kynlíf] strax af því að hún er ekki tilbúin, þá ætti hann bara að virða það. 

Ef það er einhver ást í þessu, annars finnur hann bara einhverja aðra.“ Ástæðuna 

fyrir því að Anna vilji ekki sofa hjá Sigga telur Sindri vera að hún gæti verið að 

bíða og sjá hvort að hún treysti honum. Hann segir: „...Hún vill kannski geyma 

það aðeins lengur eða, getur náttúrulega verið að hún treysti honum ekki og 

getur verið ...að traustið sé að koma. Að hún sé að reyna að bíða eftir því“ En 

þegar hann er spurður hvers vegna Siggi vilji sofa hjá segir hann: „Graður 

einstaklingur... það getur líka verið að hann vilji bara sofa hjá henni og hætta 

síðan með henni eða eitthvað þannig.“ Hann telur Önnu líða illa í þessari stöðu 

og að hún gæti mögulega verið með samviskubit yfir því að vilja ekki sofa hjá 

Sigga „af því að hún heldur kannski að hann fari frá sér ef hún vill ekki sofa hjá 

honum.“ Hann nefnir að samviskubitið geti orðið til þess að hún gefi eftir. Hann 

bendir þó einnig á að Sigga gæti liðið illa vegna þess að Anna vill ekki sofa hjá 

honum en hann ætti að skilja að hún sé ekki tilbúin og ef hann elski hana virði 

hann hennar ákvörðun.  
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Þegar skilgreining Sindra á vanda sögunnar er skoðuð í ljósi þroskalíkansins 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) má sjá að hugsun hans er tvíhliða og jafnvel 

gætir gagnkvæmni í henni. Hann tekur mið af sjónarmiðum beggja aðila þegar 

hann skilgreinir vandann. Það skipti Önnu miklu máli að geta treyst Sigga og ef 

Siggi elski hana skilji hann hennar ákvörðun um að bíða með að sofa hjá honum. 

Þannig skipta ást, traust og skilningur í sambandinu miklu máli en Sindri tekur 

tillit til þessara sálfræðilegu þátta þegar hann skilgreinir málið. Hann telur bestu 

lausnina á málinu vera að setjast niður og ræða saman. Að Anna og Siggi reyni að 

komast að einhverri niðurstöðu þar sem báðir aðilar eru ánægðir. Það finnst 

honum mikilvægt og segir: „Þá ... fá báðir að segja sína skoðun og segja af hverju 

hún vill ekki sofa hjá honum og hann fengi að hlusta og segja sína skoðun.“ Hann 

telur margt geta komið út úr því að ræða saman. Þau gætu komist að niðurstöðu 

um að „bíða lengur“, þau gætu komist að því að „sofa saman“ eða „hætta 

saman.“ 

Þegar rýnt er í svör Sindra útfrá þroskalíkaninu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007) virðist vera hægt að flokka hugsun hans undir gagnkvæmar leiðir. Hann 

leggur áherslu á að parið ræði saman og nefnir að máli skipti að báðir aðilar fái að 

segja sína skoðun en þá yrði tekin ákvörðun sem báðir aðilar yrðu sáttir við. 

Þannig mætast þau á miðri leið og hvorugur aðilinn er ráðandi. Þó telur hann 

ólíklegt að þetta sé sú leið sem unglingar í dag myndu fara. Þegar hann var 

spurður hvernig þetta mál myndi líklega enda taldi hann Önnu hugsanlega gefa 

eftir og sofa hjá Sigga. Ástæðan fyrir því væri sú að hann væri eldri og að stelpum 

þætti „skemmtilegra að vera með eldri strákum“ vegna þess að þeir eru 

mögulega með bílpróf og bíl. Það myndi henta stelpunum vel því þá kæmust þær 

hvert sem þær vildu með vinkonum sínum. Anna væri í raun að stunda kynlíf með 

Sigga af praktískum ástæðum. 

3.3 Samantekt 

Hér verður tekið saman hvað er líkt og ólíkt með viðtölunum við Sindra og Dóru 

og er sú samantekt sett fram í töflu 1. Eins og taflan sýnir nefna þau bæði 

mikilvægi þess að kynfræðsla sé kennd. Þeim þótti einnig báðum mikilvægt að 

ánægja í kynlífi yrði rædd í þeirri fræðslu. Sindri taldi að henni væri þannig háttað 
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í dag að unglingar tækju ekki mark á henni og leggur áherslu á að til þess að 

breyta því þurfi kynfræðslan að vera grípandi. Bæði Dóra og Sindri héldu því fram 

að viðhorf ungs fólks gagnvart kynlífi hafi breyst og að það einkennist af 

kæruleysi. Þau töldu kæruleysið lýsa sér í hárri tíðni þungana meðal 

unglingsstúlkna og að ungt fólk væri í samkeppni um að byrja sem fyst/ur að sofa 

hjá. Báðum þótti þeim líklegt að unglingar myndu láta undan jafningjaþrýstingi 

þegar kæmi að kynlífi. Dóra tók fram að hún telji stúlkur ekki gera sér grein fyrir 

alvarleika fóstureyðinga. Dóra og Sindri voru sammála um að 15-16 ára aldur 

væri rétti aldurinn til þess að byrja að stunda kynlíf. Sindri nefndi að honum 

fyndist líklegt að ungt fólk notaði ekki getnaðarvarnir vegna þess hversu dýrar 

þær væru. Dóra lítur hins vegar svo á að sýna þurfi ungu fólki fram á verðmuninn 

á kaupum á smokkum annars vegar og bleyjum hins vegar. Báðum þótti þeim 

klám birta óeðlilega mynd af kynlífi og að það sem gert væri í klámi væri yfirleitt 

ekki gert í venjulegu kynlífi. Sindri lagði áherslu á sameiginlegan vilja einstaklinga 

í kynlífi en Dóra lagði meiri áherslu á nánd, unað og tilfinningar. Báðum þótti 

þeim samskipti vera besta leiðin til að leysa vanda sem upp getur komið milli 

einstaklinga í tengslum við sambönd og kynlíf.  

 
Tafla 1. Samantekt á því hvað er líkt og hvað er ólíkt með viðtölum Dóru og 
Sindra. 
 

Hvað er líkt og ólíkt í viðtölum við Dóru og Sindra Dóra  Sindri 

Mikilvægi kynfræðslu x x 

Að ræða þurfi mikilvægi ánægju í kynlífi x x 

Unglingar taka ekki mark á kynfræðslu  x 

Áhersla á að kynfræðsla sé grípandi  x 

15-16 ára réttur aldur til að byrja að stunda kynlíf x x 

Unglingaþunganir algengar x x 

Unglingar láta undan vegna jafningjaþrýstings í tengslum við kynlíf x x 

Breytingar á viðhorfum ungs fólks x x 

Unglingar í samkeppni um að byrja að stunda kynlíf x x 

Ungar stúlkur gera sér ekki grein fyrir alvarleika fóstureyðinga x  

Dýrt að kaupa smokka  x 

Áhersla á sameiginlegan vilja einstaklinga í kynlífi  x 

Áhersla á nánd, unað og tilfinningar í kynlífi x  

Klám sýnir óeðlilegt kynlíf og getur haft áhrif á viðhorf ungs fólks x x 

Samskipti besta leiðin til að leysa vanda x x 
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4. Umræður 

Meginniðurstöður þessarar tilviksathugunar sýna að margt er líkt með því sem 

fram kom hjá báðum ungmennunum þeim Dóru og Sindra. Í þessum kafla eru 

niðurstöður dregnar saman undir hverri rannsóknarspurningu og efnið sett í 

fræðilegt samhengi. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru þrjár. 

Niðurstöður við þeirri fyrstu, Hvert er viðhorf ungmennanna til kynlífs?, voru á 

þann veg að bæði Dóra og Sindri telja kynlíf eins og það fer fram í klámmyndum 

óeðlilegt kynlíf, að þar fari fram kynferðislegar athafnir sem fara yfirleitt ekki 

fram í venjulegu kynlífi. Sem dæmi nefnir Sindri hópkynlíf. Dóra segir klám vera 

„subbulegt“, að það sýni ekki kynlíf eins og það er venjulega og að 

einstaklingarnir í kláminu stundi ekki kynlíf fyrir sjálfa sig heldur til að kveikja 

kynhvöt áhorfenda. Bæði Dóra og Sindri telja hluta ungmenna í dag vera 

ósammála þeim hvað varðar skilgreiningu á óeðlilegu kynlífi og að það geti haft 

áhrif á kynhegðun þeirra. Þau telja mikilvægt að ungt fólk sé frætt um hvað sé 

eðlilegt og hvað sé óeðlilegt kynlíf. Sýnt hefur verið fram á að nánast öll 

ungmenni á aldrinum 16-19 ára hafa einhverntímann horft á klám og að klám 

geti haft áhrif á viðhorf ungs fólks til kynlífs.Til dæmis voru þeir sem horfðu á 

klám líklegri til að finnast ekkert athugavert við að hafa kynmök við marga 

einstaklinga á einu kvöldi (Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006).  

Niðurstöður við annarri rannsóknarspurningunni, Hvaða viðhorf telja þau 

unglinga hafa til kynlífs?, eru einnig áþekkar hjá Dóru og Sindra. Að þeirra mati 

einkennist sýn ungs fólks á kynlíf af kæruleysi. Þau telja að margir passi sig ekki 

nægilega og sofi í raun hjá hverjum sem er. Einnig að sumir unglingar séu í 

einhvers konar samkeppni um að vera fyrst/ur til að byrja að sofa hjá sem geri 

það að verkum að þau byrja jafnvel fyrr að stunda kynlíf en ella. Þetta er í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem benda til þess að stúlkur hér á landi velti oft og 

tíðum ekki fyrir sér kynferðislegri fortíð rekkjunautar síns. Þar að auki eiga 

íslenskar stúlkur Norðurlandamet í fjölda bólfélaga og sú tala virðist fara 

hækkandi með hverju ári sem líður (Laufey Tryggvadottir o.fl, 2007). Sindri telur 

líklegt að einhverjir einstaklingar stundi kynlíf til þess að vera ekki sá eini í 

vinahópnum sem hefur ekki reynslu af því. Einnig telur hann líklegt að vinir og 
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félagar þrýsti á þá sem hafa ekki stundað kynlíf. Dóra segist vona að unglingar 

virði sín eigin takmörk og stundi ekki kynlíf vegna þess að þeir finna fyrir þrýstingi 

þótt hún sé viss um að einhver hluti þeirra láti undan þrátt fyrir að vera ekki 

tilbúin til að stunda kynlíf. Sýnt hefur verið fram á að jafningjar geta haft áhrif á 

ákvarðanatöku ungs fólks. Þrýstingur jafningja getur þannig orðið til þess að ungt 

fólk byrjar að stunda kynlíf sér í lagi ef margir í vinahópnum hafa nú þegar 

stundað það (Ali og Dwyer, 2011). 

Að mati Dóru og Sindra er réttur aldur til að byrja að sofa hjá í kringum 15-16 

ára. Þetta er í samræmi við íslensk lög þar sem kynferðislegur lágmarksaldur er 

15 ár hér á landi (Almenn hegningarlög nr.19/1940). Íslenskar rannsóknir benda 

til þess að unglingar séu að meðaltali rúmlega 15 ára þegar þeir byrji að stunda 

kynlíf en þó séu töluvert margir sem byrji fyrr og það nái allt niður í 13 ára aldur 

(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). Dóra og Sindri töldu einstaklinga á aldrinum 15-

16 ára (og yngri) þó ekki vera reiðubúna að takast á við þær afleiðingar sem kynlíf 

getur haft í för með sér en fyrri rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á sömu 

niðurstöðu (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

Bæði Dóra og Sindri vilja fá meiri kynlífsfræðslu eins og sjá má á svörum 

þeirra við þriðju rannsóknarspurningunni, Hvernig vilja ungmennin sjá 

kynlífsfræðslu?. Þau nefna að meginumræðuefni í kynfræðslu sem þau fengu í 

skóla hafi verið um getnaðarvarnir. Þessi áhersla er viðurkennd, þ.e. að í 

kynfræðslu hér á landi sé að miklu leyti fjallað á yfirborðskenndan hátt um 

getnaðarvarnir (Velferðarráðuneyti, 2000). Kynfræðsla er talin vandamálamiðuð 

þar sem lítil áhersla er lögð á að styrkja ungt fólk á sviði kynlífs sem gæti aukið 

færni þeirra (Sóley Bender, 2006b). Niðurstöður athugunarinnar leiða í ljós að 

bæði ungmennin kalla eftir víðari nálgun í kynfræðslu og vilja að tekið sé á fleiri 

þáttum en er gert nú til dags. Þau töldu að fræðslan þyrfti að vera ítarlegri og 

frætt væri um fleiri kynferðisleg atriði eins og mikilvægi fullnæginga og ánægju í 

kynlífi. Bæði héldu því fram að hluti stúlkna fengi ekki fullnægingu og að 

einhverjar þeirra vissu líklega ekki hvernig hægt væri að fá hana. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að kynfræðsla sem tekur á fjölbreytilegum þáttum getur haft árangur í 

för með sér. Slíkt má til dæmis sjá í Hollandi þar sem rætt er um ánægju kvenna í 

kynlífi, sjálfsfróun og heilbrigð kynferðisleg sambönd á unglingsárum svo ekki 
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fleira sé nefnt. Fræðslan í Hollandi hefur skilað sér í lægri þungunartíðni og 

lækkandi fjölda rekkjunauta (Schalet, 2010). Niðurstöður viðtalanna við Dóru og 

Sindra sýndu einnig að mikilvægt sé að fræðsla sé ítarlegri, grípandi og að hún nái 

til unga fólksins.  

Í íslenskum námskrám grunn- og framhaldsskóla kemur ekki fram hvað 

kynfræðsla felur í sér og kennarar virðast ráða því sjálfir í hversu miklu mæli þeir 

fræða nemendur sína um kynlíf (Velferðarráðuneyti, 2000). Einnig er óljóst 

hvernig kennarar og kennaranemar eru undirbúnir í því að taka efnið fyrir og 

hvort þeim sé leiðbeint nægilega um hvernig megi fræða nemendur um kynlíf. 

Dóra segir umsjónarkennarann sinn hafa séð um kynfræðsluna sem hún fékk í 

grunnskóla og nefnir að hann verið vandræðalegur og í raun ekki vitað hvað hann 

ætti að segja.  

Dóra telur það misjafnt hvort foreldrar ræði við börn sín og unglinga um kynlíf 

en hún telur ungt fólk ekki vera líklegt til að leita leiðbeininga foreldra sinna í 

tengslum við það. Sindri var sammála þessu en telur að ef foreldrar ræða við 

börn sín um kynlíf þá sé ólíklegt að þau taki mark á því sem foreldrarnir segja. 

Rannsóknir virðast þó benda til að mikilvægt sé að foreldrar ræði kynlíf opinskátt 

við börn og unglinga og fræði þau á því sviði því það geti haft áhrif á 

ákvarðanatöku þeirra í átt að ábyrgari kynhegðun (Schalet, 2010). Vonir eru 

bundnar við að slík umræða foreldra og barna geti leitt til jákvæðrar og 

heilbrigðrar sjálfsmyndar í kynlífi (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009).  

Ýmislegt fleira kom fram í kjölfar samskiptaklípu sem Dóra og Sindri fengu að 

kljást við. Bæði Dóra og Sindri töldu að þegar að kæmi að kynlífi skipti traust og 

virðing í sambandi almennt meira máli hjá stúlkum en piltum. Hvort um sig 

nefndu þau að stúlkur frekar en piltar vilji bíða eftir því að finna fyrir trausti til 

einstaklings áður en þær sofi hjá honum. Einnig töldu þau bæði að eðli samskipta 

skipti miklu máli í samböndum þegar kæmi að því að annar aðilinn vilji stunda 

kynlíf en hinn ekki. Þau lögðu ríka áherslu á að málið væri rætt og þannig yrði 

komist að sameiginlegri niðurstöðu sem báðir einstaklingar væru ánægðir með. 

Mikilvægt væri að byggja á gagnkvæmu trausti og virðingu í samskiptum sem 

þessum. Sindri ræddi meðal annars um sálrænar afleiðingar sem geta fylgt því ef 

stúlkur fylgja ekki eigin vilja. Þessi hugsun þar sem lögð er áhersla á að báðir 
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aðilar hafi sitt að segja um lausn mála er flokkuð sem gagnkvæm samkvæmt 

þroskakenningum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Slík hugsun getur reynst ungu 

fólki erfið en sýnt hefur verið fram á að ef erfiðleikar eru í tjáskiptum þess getur 

það leitt til þess að samræður um kynlíf eiga sér ekki stað (Sóley S. Bender, 

2006b). 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að einungis voru tekin viðtöl við tvö 

ungmenni og því ekki hægt að alhæfa neitt né yfirfæra á aðra einstaklinga út frá 

þeim niðurstöðum sem hér fengust. Athugunin gefur þó örlitla innsýn inn í 

viðfangsefnið og gæti leitt til þess að fleiri og stærri rannsóknir verði gerðar á 

viðhorfum ungs fólks til kynlífs og kynlífsfræðslu og að þannig komist þeirra 

sjónarhorn á framfæri.  

Þegar ég skoða niðurstöður athugunarinnar í samhengi við niðurstöður 

annarra rannsókna finnst mér þær gefa til kynna að mikilvægt sé að rannsaka 

nánar hvernig kynfræðslu er háttað innan íslenskra skóla. Ég tel að nauðsynlegt 

sé að leiðbeina kennurum hvað þetta varðar, að þeir séu fræddir um hvað þurfi 

að ræða og hvernig er best að hátta fræðslunni. Að mínu mati ætti enginn að sjá 

um kynfræðslu nema hann sé reiðubúinn til þess þar sem slík fræðsla ætti að 

vera markviss og vel undirbúin. Til þess þarf gott námsefni en þáttur kennarans 

er veigameiri. 

Að mínu mati þarf að rannsaka nánar viðhorf ungs fólks til kynlífs og hvernig 

það telur umhverfisþætti, t.d. foreldra, vini og fjölmiðla, hafa áhrif á viðhorf 

þeirra til kynlífs. Hvernig ungt fólk lítur á kynlíf, þar sem ekki einungis líffræðilegir 

þættir kynlífs eru ræddir heldur einnig jákvæðir kimar þess og margskonar 

siðferðilegar, tilfinningalegar og félagslegar hliðar. Á þeim grunni væri skoðað 

hvernig fræðslu og umfjöllun um kynlíf sé best háttað. Í framhaldi væri mótuð 

skýr stefna í kynfræðslu fyrir ungt fólk. Ég tel þetta mikilvægt til þess styrkja ungt 

fólk í kynferðislegum efnum og auka þannig við kynlífsheilbrigði þeirra.  
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Viðauki 1 

 

Rannsókn á viðhorfum ungs fólks til kynlífs og kynlífsfræðslu 

 

Rannsókn þessi er eigindleg og er um viðhorf einstaklinga til kynlífs og 

kynlífsfræðslu. Rannsóknin er hluti af BA-verkefni Svövu Gunnarsdóttur, 

nemanda í Uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar er Sigrún Aðalbjarnardóttir (sa@hi.is) prófessor við Háskóla 

Íslands. Svava Gunnarsdóttir mun framkvæma rannsóknina. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða viðhorf ungt fólk hefur til kynlífs og 

kynlífsfræðslu. Hvað þeim finnist um kynfræðslu sem þau hafa fengið, hvaða 

viðhorf þau hafa til kynlífs og hvernig þau myndu vilja sjá kynfræðslu.  

  

Þátttakendur í rannsókninni eru 18 ára einstaklingar. Sá hluti rannsóknarinnar 

sem þú tekur þátt í fer þannig fram að tekið verður eitt viðtal við þig, nema þörf 

sé á öðru og verður þá samið um það. Til að auðvelda mér úrvinnslu gagna verða 

öll viðtölin hljóðrituð. 

 

Þátttaka í rannsókninni er alveg frjáls en allar upplýsingar sem þú veitir eru 

trúnaðarmál. Aðeins rannsakendur og umsjónarmenn hennar munu hafa aðgang 

að rannsóknargögnum. Nafn þitt mun hvergi koma fram og til að tryggja trúnað 

gagnvart þér mun persónuauðkennum og staðháttum verða breytt. Áður en að 

þátttöku þinni getur orðið verður þú beðin(n) um að skrifa undir 

samþykkisyfirlýsingu. Þú munt fá afrit af undirritaðri yfirlýsingu þinni. 

 

Það er heimilt að hætta við þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er án 

nokkurra eftirmála. Auk þess er þér heimilt að neita að svara einstökum 

spurningum. Ef þú ákveður að hætta þátttöku áður en rannsókninni er lokið 

munum við eyða öllum upplýsingum sem þú hefur gefið sé þess óskað. Að lokinni 

rannsókninni verður öllum rannsóknargögnum eytt. Til að tryggja að rétt sé farið 
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með upplýsingar verður þú beðin(n) að lesa yfir þinn hluta rannsóknarinnar og 

mun fullt tillit verða tekið til athugasemda þinna. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi viðhorf þáttakenda svo að rödd þeirra 

verði heyrð, en það gæti hugsanlega orðið til þess að bæta það sem betur mætti 

fara þeirri fræðslu sem nú er við lýði, eða að vinna áfram með það sem vel hefur 

verið gert.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu koma fram í BA-verkefni mínu en einnig 

verða þær kynntar á málstofu sem tengist námi mínu.  

 

Nánari upplýsingar veitir Svava Gunnarsdóttir í síma 698-9194. 

 

Með kæru þakklæti 

Svava Gunnarsdóttir BA nemi við Háskóla Íslands 
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Viðauki 2 

 

Rannsókn á viðhorfum ungs fólks til kynlífs og 

kynlífsfræðslu 

Samþykki þátttakenda 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef kynnt mér lýsingu á 

markmiðum og framkvæmd rannsóknarinnar Rannsókn á 

viðhorfum ungs fólks til kynlífs og kynlífsfræðslu á 

upplýsingablaði um rannsóknina. Ég samþykki að taka þátt í 

henni og að farið verði með þær upplýsingar sem ég gef eins 

og þar er lýst. 

 

 

Reykjavík, _________________ 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

__________________________ 


