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Útdráttur 

Vegna vitsmunalegs vanþroska og óöryggis er meiri hætta á því að unglingar sem byrja að 
stunda kynlíf á fyrri hluta unglingsára (11-14 ára) leiðist út í áhættuhegðun tengda kynlífi 
heldur en þeir sem eldri eru. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða kynhegðun unglinga í 
10. bekk á Íslandi í tengslum við samskipti við foreldra og lífsánægju þeirra. Rannsóknin var 
unnin úr fyrirliggjandi gögnum úr rannsókninni „Heilsa og lífskjör skólanema“ (HBSC – 
health behavior in school-aged children). Þátttakendur voru 3776 og var rannsóknin lögð fyrir 
í 161 skóla á landinu öllu. Niðurstöður sýndu að unglingar sem hafa haft samfarir eiga 
erfiðara með að ræða áhyggjur við móður (χ2 (4, N=3653)=49415, p<0,05) og föður (χ2 (4, 
N=3652)=74,079, p<0,05). Eftir því sem unglingar voru eldri við fyrstu samfarir fannst þeim 
auðveldara að ræða um það sem veldur þeim áhyggjum við móður (χ2(20,N=3646)=113,159, 
p<0,05) og föður (χ2 (20, N=3645)=118,591, p<0,05). Lífsánægja unglinga er meiri eftir því 
sem þeir eru eldri við fyrstu samfarir (χ2 (50, N=3753)=768,154, p<0,05) og einnig er hún 
meiri hjá þeim sem hafa ekki stundað kynlíf heldur en hjá þeim sem hafa gert það 
t(3686)=7,431, p<0,05. Unglingar sem hafa haft samfarir eru oftar daprir en þeir sem ekki 
hafa haft samfarir ásamt því að eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir því 
sjaldnar eru þeir daprir. 
 
 Efnisorð: Kynhegðun, unglingar, samskipti við foreldra, lífsánægja, depurð 
 

Abstract 

Because of intellectual immaturity and insecurity, adolescents who initiate sexual intercourse 
in early adolescence are in greater danger of participating in sexual risk-behaviors than 
adolescents who postpone intercourse until 15 years of age or later. The main purpose of this 
study was to examine sexual behavior of adolescents in 10th grade in Iceland in relation to 
communication with parents and their satisfaction with life. This study was processed from 
available data from the study „Health behavior in school-aged children“ (HBSC). Participants 
were 3776 and the study presented 161 schools throughout the country. Results showed that 
adolescents who have had sexual intercourse find it more difficult to talk about what worries 
them to their mother (χ2(4, N=3653) = 49415, p<0,05) and their father (χ2(4,N=3652) = 
74,079, p<0,05). It was easier for them to talk to their mother (χ2(20,N=3646) = 113,159, 
p<0,05) and father (χ2 (20, N=3645)=118,591, p<0,05) about their worries in relation to age 
of first intercourse. The adolescents´ life satisfaction was greater depending on the age of 
their first intercourse (χ2 (50, N=3753) = 768,154, p<0,05) and it was also greater for those 
adolescents who did not have sexual intercourse than those who had (t(3686)=7,431, p<0,05). 
Melancholy was more common with those who had sexual intercourse experience than who 
hadn’t. 
 
 Key terms: Sexual behavior, adolescents, communication, life-satisfaction, 
melancholy 
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Inngangur 

Unglingsárin eru tíminn milli þess að vera barn og fullorðinn og miklar breytingar 

eiga sér stað á þeim, bæði félagslegar, líffræðilegar og sálfræðilegar (DeVito, 2007). 

Sérfræðingar hafa haft það á orði að grunnur að heilbrigði sé lagður í æsku og áfram á 

unglingsárum. Þættir eins og tengslamyndun við fjölskylduna, hvatning og öryggi eru 

mikilvægir fyrir öll börn. Einstaklingar ganga í gegnum miklar breytingar og aukin ábyrgð er 

lögð á þá á unglingsárunum og þá er byggt á þessum grunni til að takast á við það. 

Unglingurinn þroskast hratt andlega og líkamlega, auk þess þarf hann að laga sig að nýjum 

hlutverkum og aukinni ábyrgð. Um leið og sterk tengsl verða við vini breytast tengsl 

unglinganna við fjölskylduna og aukið sjálfstæði verður. (Bjarni Össurar Rafnar, 2006). 

Aukin framleiðsla kynhormóna á unglingsárunum er valdur líkamlegra breytinga en einnig 

kemur þessi aukna framleiðsla af stað aukinni kynferðislegri örvun, löngun og hvötum. Á 

unglingsárunum prófa sumir unglingar sig áfram með kynferðislegar athafnir með vinum 

sínum, aðrir láta sér sjálfsfróun og draumóra nægja (Geldard og Geldard, 2010). Þegar 

unglingar byrja að stunda kynlíf of snemma eru meiri líkur á að þeir taki þátt í áhættuhegðun 

tengdri kynlífi, til dæmis að stunda kynlíf með fleiri einstaklingum og að nota smokka ekki 

eins oft og þeir sem byrja að stunda kynlíf seinna (O´Donnel, O´Donnel og Stueve, 2001). 

Samkvæmt Keller, Duerst og Zimmerman (1996) er þessi áhættuhegðun talin vera afleiðing 

þess að unglingar á fyrri hluta unglingsára (11-14 ára) eru oftar en ekki óöruggir með sjálfa 

sig og vitsmunalegur þroski þeirra er skemur á veg kominn en það getur gert þeim erfiðara 

um vik að treysta á sjálfa sig varðandi það hvað er mikilvægt í kynlífi. Yngri einstaklingar 

eiga að jafnaði erfiðara með að segja nei og setja öðrum mörk, vera ákveðnir og láta skoðun 

sína í ljós t.d. um notkun smokka (Vitnað til í Sóley S. Bender, 2003). Vegna áhættuhegðunar 

tengdu kynlífi eiga unglingsstúlkur það á hættu að fá kynsjúkdóma, alnæmi, 

leghálskrabbamein, eggjaleiðarabólgu (grindarholssýkingu), að verða þungaðar án þess að 
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ætla sér það eða vilja það, fá utanlegsfóstur og að verða ófrjóar (Littleton og Engebretson, 

2005). Fagfólk hefur haldið því fram að á seinni hluta unglingsáranna (15-18 ára) verði 

margir unglingar andlega tilbúnir til þess að stunda kynlíf (Geldard og Geldard, 2010). 

Meðalaldur íslenskra stúlkna við upphaf kynþroska er 10,8 ár og meðalaldur íslenskra 

drengja er 11,9 ár (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson, Gestur I. Pálsson, og Víkingur H. 

Arnórsson, 2000a og 2000b). Í grein úr læknablaðinu frá árinu 2008 (Kolbrún Gunnarsdóttir, 

Reynir Tómas Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr 

Ingvarsson og Sigurbjörg Bragadóttir, 2008) segir frá því að meðalaldur unglinga við fyrstu 

samfarir hafi verið áætlaður 15,4 ár árið 2005-2006 (áætlað útfrá svörum 417, 16-17 ára 

unglinga um að þeim finnist eðlilegt að 14-16 ára unglingar stunduðu kynlíf). Þó svo að 

meðalaldur þess að unglingar byrji að stunda kynlíf sé rúm 15 ár þá er ekki hægt að horfa 

fram hjá þeirri staðreynd að unglingar allt niður í 11 eða 12 ára séu farin að stunda kynlíf 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002) 

Árið 2006 höfðu 36% stúlkna og 29% drengja í 10. bekk á Íslandi haft samfarir. 

Ísland var þá í sjötta sæti af 34 löndum. Stúlkur voru í þriðja sæti og drengir í 14. -15. sæti 

(Currie, Gabhainn, Godeau, Roberts, Smith, Currie o.fl. 2008). Í sömu rannsókn voru 75% 

stúlkna og 77% drengja í 10. bekk sem fannst auðvelt eða mjög auðvelt að tala við móður um 

það sem veldur þeim áhyggjum en einungis 51% stúlkna og 67% drengja fannst auðvelt eða 

mjög auðvelt að tala við föður um það sem veldur þeim áhyggjum (Currie o.fl. 2008).  

Í textanum hér á eftir verður leitast við að skýra frá helstu þáttum sem hafa áhrif á 

kynhegðun unglinga ekki síst með hliðsjón af samskiptum foreldra og unglinga. Þá verður 

ljósi varpað á helstu ástæður þess að unglingar byrja að stunda kynlíf og einnig verður litið á 

tengsl lífsánægju og kynhegðunar. 
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Samskipti innan fjölskyldna unglinga og kynhegðun 

Margt hefur verið skrifað um tengslin milli sambands unglinga og foreldra og 

kynhegðunar unglinga, ekki síst við samband unglinga við móður. Ýmislegt bendir til þess að 

umræðan um kynlíf unglinga sé orðin gróf og óheft og þess vegna eigi unglingar oft erfitt 

með að ræða það við foreldra sína. Unglingar virðast helst fá fræðslu um kynlíf frá 

jafnöldrum sínum og í gegnum fjölmiðla frekar en frá foreldrum eða skóla. (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, 2002).  

Í yfirlitsgrein frá árinu 1997 voru skoðaðar 49 fylgnirannsóknir á kynlífi bandarískra 

unglingsstúlkna sem byrjuðu að stunda kynlíf yngri en 18 ára. Flestar rannsóknirnar voru 

þversniðsrannsóknir og voru frá tímabilinu 1984-1994. Þegar niðurstöður þessara rannsókna 

voru metnar kom í ljós að í rúmlega 60% tilvika var fylgni á milli umhverfisþátta (t.d. 

menntunar foreldra, fjölskyldumynsturs og hópþrýstings) og þess hvenær unglingsstúlkur 

byrjuðu að stunda kynlíf og í tæpum 50% tilvika var fylgni við líffræðilega þætti (t.d. aldur 

og kynþroska). Reyndar taka höfundar yfirlitsgreinarinnar það fram að margar rannsóknanna 

skorti fræðilegan ramma og hugmyndafræðileg líkön (models) sem er óneitanlega ljóður. 

Ástæðan er einkum sú að áætlanir sem skila árangri í því að minnka áhættusama kynhegðun 

unglinga (e. sexual risk-reducing programs) hafa allar verið byggðar á viðurkenndum 

kenningum eða líkönum, þess vegna þurfi þróun nýrra kenninga að vera byggð á 

fyrirliggjandi kenningum (Goodson, Evans og Edmundson, 1997). 

Í yfirlitsgrein frá árinu 2001 þar sem teknar voru til skoðunar yfir 20 rannsóknir á 

ýmsum þáttum tengdum þungunum unglingsstúlkna kom ýmislegt í ljós sem bendir til þess 

að nánd milli foreldra og barns tengist þáttum eins og minnkaðri áhættu á þungun hjá 

unglingsstúlkum, að unglingar noti getnaðarvarnir oftar, að þeir bíði með það að stunda 

kynlíf og stundi það með færri einstaklingum. Eins hafa rannsóknir sýnt að tengsl eru á milli 
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náinna sambanda foreldra og unglinga og hærri aldurs við fyrstu samfarir (Miller, Benson og 

Galbraith, 2001).  

Í nýlegri yfirlitsgrein um kynhegðun unglinga er niðurstöðum 69 megindlegra 

rannsókna sem birtust í ritrýndum tímaritum á ensku á tímabilinu frá 1996 til 2005 gerð skil 

(Buhi og Goodson, 2007). Samtals voru þátttakendur í þessum rannsóknum rúmlega 105 

þúsund á aldrinum 11-18 ára. Í þessu yfirliti voru átta þættir og tengsl þeirra við kynhegðun 

skoðaðir sérstaklega. Þessir þættir voru: (1) fyrirætlanir/hvatning til þess að stunda kynlíf, 

þ.e. að skuldbinda sig til þess að stunda kynlíf (2) hæfileikar, þ.e. Samskiptahæfni, það að 

kunna að segja nei og standa með sjálfum sér, (3) höft í umhverfinu, þ.e. þátttaka foreldra í 

lífi barna og nánd milli þeirra, gæði sambands foreldra og unglings, reglur og mörk, 

stuðningur foreldra og hversu vel foreldrar fylgjast með börnum sínum, (4) skynjuð viðmið, 

þ.e. það hvernig unglingar skynja kynhegðun vina sinna, viðhorf vina gagnvart kynlífi og 

viðhorf foreldra gagnvart kynlífi, (5) trú á eigin getu (e. self-efficacy) þ.e. trú á því að geta 

rætt um það að stunda öruggara kynlíf, á því að geta staðist þrýsting um það að stunda kynlíf, 

á því að geta seinkað því að byrja að stunda kynlíf, á því að geta forðast kynlíf eða 

áhættuhegðun tengda kynlífi og á því að geta lifað skírlífi áfram (e. remain sexually 

abstinent), (6) eigin viðmið (e. self-standards) þ.e. gildi/viðhorf einstaklinga til skírlífis, (7) 

tilfinningar t.d. neikvæðar tilfinningar gagnvart kynlífi eins og hræðsla við sársauka meðan á 

kynlífi stendur og (8) trú og viðhorf einstaklingsins þ.e. viðhorf til kynlífs, skírlífis og eigin 

kynhegðunar. Hér á eftir ætlar höfundur að fjalla um þá þætti sem við koma þessari rannsókn 

en það eru þættir eitt, þrjú og fjögur.  

Þegar fyrirætlanir eða hvatning til þess að stunda kynlíf var tekið til skoðunar kom í 

ljós að þær rannsóknir sem skoðuðu þessa þætti bentu allar til þess að fyrirætlanir eða 

hvatning ykju líkurnar á því að unglingar stunduðu kynlíf. Samkvæmt yfirlitsgreininni eru 

orsakir þess að unglingar seinki því að stunda kynlíf margvíslegar. Nánd og gott samband við 
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foreldra eykur líkur á því að unglingar seinki kynlífsiðkun, þátttaka foreldra í lífi unglinganna 

er þar að auki mikilvægur verndandi þáttur, þó aðrar rannsóknir sem skoðaðar voru sýni ekki 

fram á fylgni þarna á milli. Reglur sem foreldrar setja og stjórn þeirra á börnum sínum var eitt 

af umfjöllunarefnum greinarinnar, en rannsóknir leiddu í ljós að eftir því sem foreldrar setja 

færri reglur þá leiðir það af sér að unglingar eru yngri við fyrstu samfarir, hinsvegar hafði 

þetta ekki áhrif á fjölda einstaklinga sem unglingarnir höfðu stundað kynlíf með. Aðrar 

rannsóknir bentu þó til þess að ekki væri fylgni milli reglna og stjórnunar foreldra og 

kynhegðunar. Það að foreldrar væru á móti því að börn þeirra stunduðu kynlíf, hafði áhrif í þá 

átt að unglingar seinkuðu því að stunda kynlíf. Eftir því sem mæður voru meira á móti því að 

stunda kynlíf því sjaldnar stunduðu unglingar kynlíf og með færri einstaklingum, en í þessu 

samhengi benti hinsvegar ekkert til þess að unglingar væru eldri þegar þeir hefðu samfarir í 

fyrsta skipti. Þvert á móti gáfu tvær rannsóknanna niðurstöður á þá leið að þessi sami þáttur 

væri áhættuþáttur í því að unglingar byrjuðu að stunda kynlíf snemma og að þeir væru 

líklegri til þess að ætla að stunda kynlíf og enn aðrar rannsóknir sögðu engin tengsl vera 

þarna á milli. Mikil fjölbreytni virðist því vera í niðurstöðum rannsókna hvað þetta varðar og 

langt virðist vera í land með að glögg mynd fáist af þessu sambandi (Buhi og Goodson, 

2007). 

Það að foreldrar fylgist með börnum sínum er einnig áhugavert að tengja við 

kynhegðun unglinga. Í yfirlitsgreininni (Buhi og Goodson, 2007) sýndu rannsóknir að þessi 

þáttur hefur verndandi áhrif gagnvart ýmiskonar kynlífstengdri hegðun. Í ljós kom að eftir því 

sem foreldrar fylgjast minna með börnum sínum því líklegra er að unglingar byrji að stunda 

kynlíf snemma, geri það oftar og með fleiri einstaklingum. Eins og með flesta þætti sem 

höfundar þessarar yfirlitsgreinar tóku til skoðunar voru rannsóknir sem bentu til þess að 

ekkert samband væri milli þessa þáttar og kynhegðunar. Höfundar yfirlitsgreinarinnar 
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skoðuðu líka rannsóknir sem skoðuðu stuðning vina við það að stunda kynlíf og hvernig sá 

stuðningur hefur áhrif á kynhegðun en engin þeirra rannsókna sagði samband vera þar á milli. 

Annar áhugaverður þáttur sem höfundar yfirlitsgreinarinnar skoðuðu eru skynjuð 

viðmið, þ.e. kynhegðun vina og viðhorf vina og foreldra til þess að stunda kynlíf. Flestar 

rannsóknir sem skoðuðu sambandið á milli viðhorfs vina og kynhegðunar komust að þeirri 

niðurstöðu að samband væri milli þáttanna, bæði þannig að þeir sem eiga vini sem finnst í 

lagi að stunda kynlíf, byrja að stunda það fyrr og oftar og svo að þeir sem eiga vini sem finnst 

ekki í lagi að stunda kynlíf eru að byrja seinna að stunda það og gera það sjaldnar. Eins og 

með aðra þætti sem ræddir hafa verið hér að ofan voru rannsóknir sem sýndu engin tengsl 

milli þessara breyta, þó voru þær í minnihluta þeirra rannsókna sem skoðaðar voru. Viðhorf 

foreldra til kynlífs var tengt við betri kynhegðun unglinga í öllum tilvikum sem það var 

skoðað þ.e. ef foreldrar voru á móti því að stunda kynlíf voru minni líkur á að unglingar 

stunduðu kynlíf. 

Samband unglinga við foreldra þeirra og aldur þeirra við fyrstu samfarir var til 

sérstakrar skoðunar í langtímarannsókn sem var gerð á árunum 1990-2000 á læknastofu (e. 

clinic) í Wisconsin í Bandaríkjunum. Alls tóku 203 ungmenni þátt á aldrinum 12-21 árs við 

upphaf rannsóknar. Þátttakendur svöruðu spurningalista í byrjun rannsóknarinnar og svo aftur 

fimm árum seinna. Einnig svöruðu þátttakendur spurningalista í hvert skipti sem þeir komu til 

læknis. Í byrjun rannsóknar voru þátttakendur flokkaðir í hópa eftir því hvort þeir höfðu haft 

samfarir (N=31, meðalaldur 17 ár) eða ekki (N=172, meðalaldur 14,9 ár). Þegar samskipti 

hópanna við foreldra þeirra voru skoðuð þá kom í ljós að þeir sem ekki höfðu haft samfarir 

stóðu betur að vígi í samskiptum við foreldra sína. Af þeim 172 sem höfðu ekki haft samfarir 

í upphafi rannsóknarinnar voru 29 sem gerðu það á fyrstu fimm árum hennar. Samskipti 

þeirra sem höfðu samfarir á því tímabili voru borin saman við samskipti þeirra sem gerðu það 

ekki og kom þá í ljós að þeir sem ekki höfðu haft samfarir áttu í betri og meiri samskiptum 
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við foreldra sína en þeir sem höfðu haft samfarir eða gerðu það á tímabilinu (Karofsky, Zeng 

og Kosorok, 2000). Þetta er samhljóða þeim niðurstöðum sem yfirlitsgreinarnar hér að ofan 

komast að varðandi þetta samband. Tuttugu og fimm prósent þeirra sem ekki höfðu haft 

samfarir í byrjun rannsóknarinnar sögðust verða fyrir einhverjum þrýstingi frá félögum, 

sjálfum sér eða kærasta eða kærustu um að stunda kynlíf. Einnig kom fram að tæplega 

helmingur unglinganna forðuðust það að stunda kynlíf vegna þess að foreldrar þeirra voru á 

móti því (Karofsky o.fl., 2000). Það bendir til þess að viðhorf foreldra skipti máli þegar 

unglingar taka ákvörðun um að stunda kynlíf og er þetta sambærilegt við niðurstöður 

yfirlitsgreinar sem sagt er frá hér fyrr í kaflanum (Buhi og Goodson, 2007).  

Ennfremur virðist svo vera að þær stúlkur sem koma frá fjölskyldum sem tjá sig meira 

og þar sem meiri áhersla er lögð á siðferðisleg trúargildi (e. moral-religious emphasis) seinki 

því að stunda kynlíf. Þar sem foreldrar fylgjast betur með dætrum sínum virðist það sama 

vera uppi á teningnum, ásamt því að þær stúlkur sem eru eldri við fyrstu tíðablæðingar og 

þær sem eiga móður með meiri menntun virðast vera eldri þegar þær byrja að stunda kynlíf 

(Rosenthal, Von Ranson, Cotton, Biro, Mills og Succop, 2001). Sambærilegar niðurstöður 

eru úr rannsókn sem gerð var á 80 stúlkum af afrísk-amerískum (e. african-american) uppruna 

á aldrinum 15-20 ára. Þær sýndu að 49 stúlkur af 78 áttu í góðu sambandi við að minnsta 

kosti einn fjölskyldumeðlim (í flestum tilfellum móður). Þrjátíu og sex af þeim 49 sem áttu í 

góðu sambandi við fjölskyldumeðlim seinkuðu því að stunda kynlíf, á meðan 20 stúlkur af 

þeim 29 sem áttu í einhverskonar fjölskyldudeilum byrjuðu að stunda kynlíf fyrir 15 ára aldur 

(Danziger, 1995), þetta er í samræmi við niðurstöður áðurnefndra rannsókna. Einnig kom í 

ljós að 36 af þeim 53 stúlkum sem upplifðu venjur og reglubundið fjölskyldulíf höfðu seinkað 

því að stunda kynlíf á meðan 11 stúlkur af þeim 16 sem upplifðu óreglu og ringulreið í 

fjölskyldunni byrjuðu að stunda kynlíf snemma, ennfremur seinkuðu 23 af þeim 30 stúlkum 

sem höfðu ekki upplifað mikil áföll innan fjölskyldunnar því að stunda kynlíf (Danziger, 
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1995) en það gæti bent til þess að þeir sem hafa ekki upplifað áföll séu nánari 

fjölskyldumeðlimum sínum og að það hafi verndandi áhrif gagnvart því að stunda kynlíf. 

Einnig sýndi rannsóknin (Danziger, 1995) fram á að 26 stúlkur af þeim 34 sem höfðu hlotið 

hvatningu frá fjölskyldunni til þess að standa sig vel í skóla byrjuðu að stunda kynlíf eftir 15 

ára aldur en 15 stúlkur af þeim 22 sem ekki höfðu fengið hvatninguna höfðu byrjað að stunda 

kynlíf áður en þær urðu 15 ára. Einnig virtist svo vera að meirihluti þeirra sem fá hvatninguna 

eignist ekki börn meðan þær eru enn í skóla, en sú var raunin með 25 stúlkur af 34, en 19 

stúlkur af þeim 24 sem höfðu ekki fengið hvatninguna eignuðust barn (Danziger, 1995), en 

velta má fyrir sér hvort þær stúlkur sem fá hvatninguna fái hana vegna þess að þær eru í betra 

sambandi við fjölskyldu sína en þær sem fá hana ekki. Þá voru 12 af þeim 30 stúlkum sem 

áttu fjölskyldu þar sem óregla og ágreiningur ríkti sem eignuðust börn á táningsaldri meðan 

þær voru enn í skóla og duttu út úr skóla. Tíu stúlkur af 30 eignuðust börn en héldu áfram í 

skóla. Í hópi þeirra stúlkna sem komu aftur á móti frá fjölskyldu þar sem regla og nánd ríkti 

voru 19 stúlkur af 50 sem eignuðust börn en 31 stúlka af þessum 50 eignaðist ekki börn 

(Danziger, 1995).  

 Í stuttu máli er talað um það í þessum kafla að fylgni sé bæði á milli umhverfis- og 

líffræðilegra þátta og kynhegðunar unglingsstúlkna. Eitthvað er þó um skort á fræðilegum 

römmum og líkönum til að styðja rannsóknir. Aukin nánd foreldris og unglings hefur 

jákvæða fylgni við ýmsa áhættuþætti þannig að unglingar nota oftar getnaðarvarnir, hafa haft 

samfarir með færri einstaklingum og að þeir bíði með að stunda kynlíf. Það að hafa 

fyrirætlanir um að stunda kynlíf eykur líkurnar á því að unglingar stundi kynlíf, reglur og 

mörk sem foreldrar setja virðast hafa mismunandi áhrif, bæði þau áhrif að því færri reglur 

sem eru settar því líklegri eru unglingar til þess að stunda kynlíf en einnig voru rannsóknir 

sem sögðu ekki vera samband þar á milli. Margt bendir til þess að ef foreldrar eru á móti því 

að unglingar stundi kynlíf hafi það þau áhrif að unglingar bíði með að stunda kynlíf en þó 
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voru rannsóknir sem sýndu hið gagnstæða. Eftir því sem foreldrar fylgjast minna með 

unglingum því meiri líkur eru á að þeir byrji snemma að stunda kynlíf, stundi það oftar og 

taki meiri áhættu þegar kemur að því. Ekki virðist vera samband milli stuðnings vina við það 

að stunda kynlíf og kynhegðunar, hinsvegar virtist kynhegðun vina og viðhorf þeirra til 

kynlífs hafa áhrif. Eins og með flesta þættina voru rannsóknir sem sýndu að engin tengsl 

væru þarna á milli. Erfitt virðist því vera að fá glögga mynd af tengslum milli allra þessara 

þátta þar sem niðurstöður eru mjög misvísandi. Tjáning og áhersla á siðferðisleg trúargildi 

innan fjölskyldunnar virðist einnig hafa þau áhrif að unglingar seinki því að stunda kynlíf. 

Þær stúlkur sem eru eldri við fyrstu tíðablæðingar sem og þær sem eiga móður með meiri 

menntun virðast vera eldri við fyrstu samfarir. Venjur og reglubundið fjölskyldulíf og 

hvatning frá fjölskyldu virðist hafa þau áhrif að unglingsstúlkur byrja seinna að stunda kynlíf 

og ólíklegra er að þær eignist börn á táningsaldri ef hvatningin er til staðar.  

Samskipti við móður og kynhegðun unglinga 

Margt hefur verið skrifað um samskipti og samband móður og unglinga. Það er ljóst 

að mæður eiga stóran þátt í því að móta sálfélagslegan og kynferðislegan þroska dætra sinna 

á þessum viðkvæma tíma sem unglingsaldur er. Það að stúlkur byrji að stunda kynlíf fyrir 16 

ára aldur getur leitt af sér frjósemisvandamál (Kovar og Salsberry, 2012) og önnur vandamál 

varðandi áhættu í kynlífi, svo sem að nota ekki smokka eða að stunda kynlíf með fleiri 

einstaklingum (O´Donnel, O´Donnel og Stueve, 2001). Það er ýmislegt sem bendir til þess að 

14-19 ára stúlkur sem eru í góðu sambandi við móður og aðra fjölskyldumeðlimi tali við 

móður sína um kærasta eða kærustu og kynferðismál. Þær unglingsstúlkur sem eiga í góðu 

sambandi við móður sína eru ólíklegri til þess að hafa haft samfarir. Þegar þær stúlkur á 

aldrinum 14-19 ára sem eru byrjaðar að stunda kynlíf eru skoðaðar þá virðist vera svo að þær 

sem eiga gott samband við móður sína séu eldri við fyrstu samfarir heldur en þær sem eiga 

ekki þetta góða samband. Þessar sömu stúlkur skora lægra á öðrum þáttum sem tengjast 
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kynferðislegri hegðun heldur en þær sem eiga ekki gott samband við móður (Parera og Surís, 

2004). Svipaðar niðurstöður koma í ljós þegar stúlkur á aldrinum 12-19 ára eru skoðaðar, þá 

stunda þær stúlkur sem ræða kynlíf við móður sína sjaldnar kynlíf en þær sem ræða það ekki 

við móður sína. Einnig virðist það vera þannig að ef stúlkur hafa rætt getnaðarvarnir, alnæmi 

og smokka við móður sína þá eigi þær færri rekkjunauta (Hutchinson, Jemmot, Jemmot, 

Braverman og Fong, 2003). Sjöhundruð fimmtíu og einn unglingur á aldrinum 14-17 ára tók 

ásamt foreldrum sínum þátt í rannsókn árið 1996 sem fjallaði um þetta sama samband 

(Jaccard, Dittus og Gordon, 1996). Í þeirri rannsókn kemur fram að eftir því sem unglingar 

eru sáttari við samband sitt við móður sína eru minni líkur á því að þau hafi einhvertíma 

stundað kynlíf. Tvöfalt hærri líkur voru á því að unglingur hefði stundað kynlíf þegar hann 

átti í slæmu sambandi við móður sína samanborið við þá sem áttu í góðu sambandi við hana, 

en þetta er mjög sambærilegt við þær rannsóknir sem greint hefur verið frá hér að ofan. Í 

þessari rannsókn kemur einnig fram að eftir því sem unglingunum fannst móðir þeirra leggja 

meiri áherslu á það að stunda ekki kynlíf voru minni líkur á því að þeir hefðu stundað kynlíf, 

einnig er áhugavert að eftir því sem mæður ræddu meira við unglingana um getnaðarvarnir 

þeim mun líklegra var að þeir hefðu byrjað að stunda kynlíf. Þegar móðir lagði mikla áherslu 

á skírlífi voru einnig tvöfalt hærri líkur á því að unglingur hefði stundað kynlíf heldur en 

þegar móðir lagði litla áherslu á það. Ennfremur kemur fram að þegar unglingar voru mjög 

sáttir við samband sitt við móður sína, þegar móðir þeirra var á móti kynlífi fyrir hjónaband 

og þegar umræður um getnaðarvarnir voru í lágmarki þá var 12,5 sinnum ólíklegra að þeir 

stunduðu kynlíf samanborið við þá unglinga sem voru ósáttir við samband sitt við móður 

sína, móðirin var óvissari um álit sitt á því að stunda kynlíf fyrir hjónaband og umræður um 

getnaðarvarnir voru meiri. Höfundar greinarinnar töldu þó að það geti verið að þetta samband 

hafi verið til komið vegna þess að mæður samþykki betur kynlíf unglinganna þegar þær 

komast að því að þeir séu byrjaðir að stunda kynlíf og þar með verði samband þeirra betra. 
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Einnig telja þeir að þetta neikvæða samband milli þessara þátta geti verið tilkomið vegna þess 

til dæmis að samband foreldra og unglings versni þegar foreldri kemst að því að unglingurinn 

er farinn að stunda kynlíf. Einnig gæti neikvætt samband þess að ræða getnaðarvarnir og þess 

að unglingar séu líklegri til að stunda kynlíf hafa komið til vegna þess að mæður gætu verið 

líklegri til þess að ræða getnaðarvarnir við unglingana þegar þær komast að því að þeir séu 

farnir að stunda kynlíf (Jaccard, Dittus og Gordon, 1996). Til samanburðar má líta á 

niðurstöður rannsóknar frá árinu 1995 sem var gerð á 1257 unglingsstúlkum í Mexico, á 

aldrinum 12-19 ára. Þar kom í ljós að þær stúlkur á aldrinum 16-19 ára sem töluðu oft við 

móður sína um kynlíf voru ólíklegri til þess að hafa stundað kynlíf en þær sem töluðu minna 

við móður sína um kynlíf, það sama átti við um 12-15 ára stúlkur (Pick og Palos, 1995). 

Þá hefur komið í ljós að þeir unglingar sem finnst eins og móðir þeirra samþykki 

notkun getnaðarvarna eru líklegri til þess að stunda kynlíf. Einnig eru þeir líklegri til þess að 

hafa notað getnaðarvörn við síðustu samfarir. Þar að auki virðast þeir unglingar sem eiga í 

góðu sambandi við móður sína vera ólíklegri til þess að stunda kynlíf og líklegri til þess að 

nota getnaðarvörn ef þeir stunda kynlíf. Ennfremur virðast stúlkur vera ólíklegri til þess að 

verða þungaðar ef þær eiga þetta góða samband við móður sína (Jaccard og Dittus, 2000).  

Þegar efni þessa kafla er tekið saman má sjá að tengsl eru milli samskipta móður og 

unglinga og kynhegðunar þeirra. Gott samband unglinga við móður virðist hafa þau áhrif að 

unglingar: tala um kynferðismál og kærasta eða kærustu við móður sína, eru ólíklegri til þess 

að hafa haft samfarir og stunda sjaldnar kynlíf. Ef kynferðismál eru rædd er líka ólíklegra að 

unglingar stundi kynlíf og ef þeir eru byrjaðir að stunda það gera þeir það í minna mæli. 

Tvöfalt hærri líkur eru á að unglingur hafi stundað kynlíf ef hann á slæmt samband við móður 

sína. Unglingar virðast vera mun líklegri til þess að stunda kynlíf ef móðir þeirra er óviss um 

álit sitt á því að þeir stundi kynlíf, ef þeir eru ósáttir við samband sitt við móður sína og ef 

auknar umræður eru um getnaðarvarnir milli móður og unglings.  
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Í þessu samhengi byggir höfundur rannsóknartilgátu sína á niðurstöðum fyrri 

rannsókna, en algengast virðist vera að gott samband við móður hafi góð áhrif á kynhegðun. 

Rannsóknartilgátan er því sú: Eftir því sem það er auðveldara að tala við móður um það sem 

veldur áhyggjum því eldri eru unglingar við fyrstu samfarir og ólíklegra er að þeir hafi haft 

samfarir. 

Samskipti við föður og kynhegðun unglinga 

Að lokum er áhugavert að skoða aðeins hver þáttur feðra er í þessu samhengi, en 

minna virðist hafa verið skrifað um hvernig samband feðra við unglinga hefur áhrif á 

kynhegðun þeirra heldur en um hvernig samband móður við þá hefur áhrif.  

Árið 1999 var gerð rannsókn á áhrifum feðra á hegðunarvanda barna og unglinga, þar 

kom í ljós að sá tími, nánd og stuðningur sem faðir gaf börnum sínum hafði þau áhrif að 

minni hegðunarvandamál voru til staðar, þau hegðunarvandamál sem til skoðunar voru, voru 

vandamál tengd skóla (t.d. að vera rekinn úr skóla, að endurtaka bekk, vandamál sem 

kröfðust þess að foreldrar kæmu á fund skólastjóra eða kennara) og vandamál tengd 

heimilinu (t.d. að hlaupast að heiman, að lögregla hafi þurft að hafa afskipti af barni, að hafa 

þurft að fara til læknis vegna hegðunar- eða tilfinningalegra vandamála) (Amato og Rivera, 

1999). Þó þessi vandamál séu ekki kynlífstengd þá er samt hægt að leiða líkum að því að þau 

tengist kynhegðun unglinga að mörgu leyti. Í rannsókn (Costa, Jessor, Donovan og 

Fortenberry, 1995) sem var gerð á árunum 1989-1992 á unglingum í sjöunda til níunda bekk í 

Rocky Mountain í Bandaríkjunum var sambandið milli hegðunarvandamála og kynhegðunar 

tekið til skoðunar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar segir að það að hefja samfarir snemma hafi 

tengsl við hina ýmsu þætti sem tengdust hegðunarvandamálum svo sem lægri væntingar 

foreldra til námsárangurs, áherslu á sjálfstæði unglingsins frekar en á árangur í skóla, að vinir 

hefðu meiri áhrif en foreldrar, að eiga vini sem eiga við hegðunarvanda að etja og vandamál 

tengd áfengisneyslu og neyslu Marijúana.  
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Til þess að skoða bein tengsl feðra við kynhegðun er vert að líta á rannsókn frá árinu 

1996 (Dittus, Jaccard og Gordon, 1997) sem var gerð á 751 ungling af afrísk-amerískum 

uppruna á aldrinum 14-17 ára. Þar kemur fram að það að hafa föður eða föðurímynd á 

heimilinu virðist minnka líkurnar á því að unglingar hafi stundað kynlíf. Einnig voru tengsl á 

þá vegu að eftir því sem feður voru meira á móti því að unglingarnir stunduðu kynlíf þeim 

mun minna kynlíf stunduðu unglingarnir. Einnig var skoðað hvort það að mæður væru á móti 

því að unglingar stunduðu kynlíf hefði áhrif á kynhegðun unglinganna. Þáttur feðranna í 

þessu samhengi var meiri en mæðra sem bendir til þess að skoðun feðra gæti haft meiri áhrif 

á kynhegðun unglinganna en skoðun móður. Þessar niðurstöður benda til þess að feður hafi 

áhrif á svipaðan hátt og mæður á kynhegðun unglinga þó þeir virðist hafa ívið sterkari áhrif í 

þessu samhengi. Í áðurnefndri rannsókn Karofsky og félaga (2000) um tengslin milli 

samskipta unglinga við foreldra og aldurs þeirra við fyrstu samfarir, kom fram að eldri 

einstaklingar og þeir sem höfðu minni samskipti við föður sinn væru líklegri til þess að láta 

undan þrýstingi um að hafa samfarir. 

Þegar allt er tekið saman eru tengslin í stuttu máli þannig að sá tími, nánd og 

stuðningur sem faðir gefur barni sínu hefur þau áhrif á hegðunarvanda að hann er minni bæði 

í skóla og heimafyrir. Þetta gæti gefið vísbendingu um hvernig faðir hefur áhrif á kynhegðun 

unglinga þar sem hegðunarvandi barna og unglinga leiðir oft af sér frekari vandamál, þar með 

talin vandamál tengd kynhegðun. Ýmsir þættir tengdir hegðunarvanda virðast hafa tengsl við 

kynhegðun. Þegar beint samband feðra við kynhegðun er skoðað þá kemur í ljós að þegar 

faðir eða ímynd hans er til staðar á heimili eru minni líkur á því að unglingar (14-17 ára) 

stundi kynlíf og eftir því sem feður eru meira á móti því að unglingar stundi kynlíf þeim mun 

minna kynlíf stunda þeir. Í þessu samhengi byggir höfundur rannsóknartilgátu sína á 

niðurstöðum fyrri rannsókna og er hún á þessa leið: Unglingar sem eiga auðvelt með að tala 

við föður sinn um það sem veldur þeim áhyggjum eru ólíklegri til þess að hafa stundað kynlíf 
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og þeir eru eldri við fyrstu samfarir en þeir unglingar sem finnst erfiðara að tala við föður 

sinn.  

Ástæður þess að unglingar byrja að stunda kynlíf 

Til þess að varpa ljósi á það hvers vegna unglingar byrja að stunda kynlíf er áhugavert 

að skoða fyrri rannsóknir.  

Þegar horft er almennt á ástæður þess að unglingar stunda kynlíf virðast vera margt í 

bakgrunni unglinga sem spáir fyrir um kynhegðun þeirra. Í rannsókn Lammers og félaga frá 

árinu 2000 eru ýmsir þættir í bakgrunni unglinga teknir til skoðunar og athugað hvernig þeir 

hafa áhrif á kynhegðun þeirra. Rúmlega 26 þúsund unglingar á aldrinum 13-18 ára tóku þátt 

og var þeim skipt í hópa eftir aldri, 13-14 ára, 15-16 ára og 17-18 ára. Þegar horft var á aldur 

þátttakenda sást að eftir því sem þeir voru eldri var hærra hlutfall þeirra sem hafði stundað 

kynlíf. Aðrir þættir sem tengdust því að unglingar stunduðu ekki kynlíf voru hærri 

félagshagfræðileg staða (e. socioeconomic status) fjölskyldunnar, að báðir foreldrar voru til 

staðar, að vera búsettur í dreifbýli, betri frammistaða í skóla, aukin trúrækni, að þátttakendur 

hefðu ekki sjálfsvígshugsanir, trú á að foreldrum væri annt um þau og háar væntingar 

foreldra. Einnig kom í ljós að eftir því sem unglingar voru ánægðari með útlit sitt (e. higher 

levels of body pride) stunduðu þau meira kynlíf (Lammers, Ireland, Resnick og Blum, 2000). 

Í rannsókn frá árinu 1998 sem var gerð á unglingum í sjötta bekk grunnskóla kemur 

fram að þeir unglingar sem héldu að flestir vina þeirra væru byrjaðir að stunda kynlíf voru 2,5 

sinnum líklegri til þess að ætla sér að byrja að stunda kynlíf á komandi ári en einnig kom 

fram að drengir sem bjuggu á svæðum þar sem var mikið um fjölskyldur með einstæða 

foreldra virtust vera líklegri til þess að ætla sér að byrja að stunda kynlíf og þeir sem ætluðu 

sér að byrja að stunda kynlíf voru líklegri til að halda að 12 ára stúlka sem hafði stundað 

kynlíf nyti aukinnar virðingar (Kinsman og Romer, 1998).  
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Í nýlegri rannsókn (Osorio, López-del Burgo, Carlos, Ruiz-Canela, Delgado og de 

Irala, 2011) sem var gerð á tæplega 8500 ungmennum á aldrinum 14-18 ára á Filippseyjum, í 

Perú og El Salvador þar sem ástæður fyrir því að unglingar byrja að stunda kynlíf eru 

skoðaðar. Þar kemur fram að yfir einn þriðji þátttakenda sagðist hafa fundið fyrir allavega 

einum þætti utanaðkomandi þrýstings um að byrja að stunda kynlíf (t.d. að vinir væru farnir 

að stunda kynlíf og að þeir vildu verða vinsælli). Um helmingur þátttakenda sögðu frá því að 

þeir hefðu stundað kynlíf í fyrsta skipti vegna þess að þau létu undan eigin löngunum og 

hvötum (e. getting carried away by sexual arousal).  

Þegar allt er tekið saman virðist svo vera að áhrif vina séu mikil, þ.e.a.s. það að 

unglingar haldi að flestir vina þeirra séu farnir að stunda kynlíf gerir unglinga mun líklegri til 

þess að ætla sér að stunda það. Annar utanaðkomandi þrýstingur virðist einnig gegna 

hlutverki þarna. Þannig sögðu unglingar frá því að þeir hefðu viljað verða vinsælli og þess 

vegna stundað kynlíf. Kynferðisleg örvun er einnig stór þáttur í því að unglingar byrja að 

stunda kynlíf t.d. að þeir hafi látið undan eigin löngunum og hvötum. Til þess að átta sig 

betur á hvort kynin gefa mismunandi ástæður fyrir því að byrja að stunda kynlíf er rétt að 

skoða þau sitt í hvoru lagi.  

Ástæður þess að stúlkur byrja að stunda kynlíf 

Rannsókn frá árinu 2001 skoðaði hvað spáir fyrir um það að stúlkur byrji að stunda 

kynlíf. Þátttakendur voru 205 stúlkur sem voru á aldrinum 12-15 ára þegar rannsóknin hófst 

en hún stóð yfir í þrjú ár. Viðtöl voru tekin við stúlkurnar á sex mánaða fresti. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að þær stúlkur sem eru 17 ára eða eldri þegar þær stunda fyrst 

kynlíf segja ástæður þess að hafa stundað kynlíf vera þær að þær eða rekkjunautur þeirra hafi 

verið ölvaður eða í vímu, þrýstingur frá kærasta eða kærustu eða að þær hafi talið sig vera 

ástfangnar. Fram kemur að þær stúlkur sem eru yngri en 15 ára þegar þær byrja að stunda 

kynlíf eru ólíklegri til þess að segja ástæðu fyrir kynlífi vera að þær hafi laðast líkamlega að 
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félaga sínum. Þar að auki eru stúlkur yngri en 15 ára líklegri til þess að segja ástæðu fyrir því 

að byrja að stunda kynlíf vera þá að vinir þeirra væru byrjaðir að stunda það en stúlkur sem 

eru 17 ára eða eldri eru aftur á móti ólíklegri til þess. Þá kom fram að þær stúlkur sem eru 

yngri en 15 ára, eru líklegri til þess að segja ástæður fyrir því að byrja að stunda kynlíf vera 

forvitni, að finnast þær vera fullorðnari, þrýsting frá kærasta (eða kærustu) og það að allir 

vinir þeirra séu byrjaðir að stunda kynlíf. Þær sem eru eldri en 17 ára eru líklegri til þess að 

segja ástæður fyrir því að byrja að stunda kynlíf vera þær að þær væru ástfangnar, að þær 

löðuðust líkamlega að félaga sínum, að þær hefðu verið of æstar til þess að hætta, að kærasti 

(eða kærasta) þeirra hefði verið ölvaður eða í vímu og að þær vildu vera rómantískar 

(Rosenthal o.fl. 2001). Í áðurnefndri rannsókn Pick og Palos (1995) kom í ljós að þær 

unglingsstúlkur sem áttu ekki systur sem hafði verið þunguð á unglingsaldri voru ólíklegri til 

að stunda kynlíf. Einnig hafði áhrif að móðir þeirra var gift þegar hún varð fyrst þunguð. 

Þannig sést að stúlkur virðast feta í fótspor kvenna í fjölskyldunni sem þær eru nánar þ.e. 

mæðra og systra.  

Þegar teknar eru saman ástæður þess að stúlkur byrja að stunda kynlíf virðist munur 

vera á milli stúlkna sem eru yngri en 15 ára og þeirra sem eru eldri en 17 ára þegar þær byrja 

að stunda kynlíf. Algengustu ástæðurnar hjá yngri stúlkunum eru þær: að vinir væru byrjaðir 

að stunda kynlíf, forvitni, að finnast þær verða fullorðnari og þrýstingur frá kærasta (eða 

kærustu). Hjá eldri stúlkunum voru ástæður helst þær: Ölvun eða víma þeirra sjálfra og/eða 

félaga þeirra, að þær hefðu verið of æstar til þess að hætta, að þær löðuðust líkamlega að 

félaga sínum og að þær vildu vera rómantískar. Einnig kom fram að unglingsstúlkur virðast 

feta í fótspor þeirra kvenna sem eru nánastar þeim (mæðra og systra).  

Ástæður þess að drengir byrja að stunda kynlíf 

Í áðurnefndri rannsókn Osorio og félaga (2011) á ungmennum á aldrinum 14-18 ára, 

kemur fram að meðal unglingsstráka hafi algengasta ástæðan fyrir því að þeir stunduðu kynlíf 
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í fyrsta skipti verið sú að þá langaði til þess („I felt like it“) og að þá hafi langað að vita 

hvernig það væri. Aðrar algengar ástæður voru að þá hefði langað til að skemmta sér, að allir 

vinir þeirra væru farnir að stunda kynlíf, að þeir vildu verða vinsælli og einnig að það hefði 

verið afleiðing af því að sjá kynlífstengt efni. 

Lífsánægja unglinga og kynhegðun 

Árið 1998 var gerð rannsókn á 240 sálfræðinemum á aldrinum 17-22 ára í Ástralíu 

(McCabe og Cummins, 1998). Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða sambandið á milli 

þess að stunda kynlíf og lífsgæða þeirra. Það að eiga náið samband við annað fólk tengdist 

því að finna til öryggis og að geta verið náin öðrum. Þeir þátttakendur sem svöruðu því að 

þeir hefðu þörf fyrir betri sambönd við fólk fannst einnig vanta meiri nánd, öryggi og 

tilfinningalega vellíðan í líf þeirra. Í rannsókn frá árinu 2007 (Ester Bergsteinsdóttir, 2007) 

sem fjallar um kynhegðun unglinga og áhrif áfengisneyslu og félagslegra tengsla kemur fram 

að um helmingur þeirra sem eru byrjaðir að stunda kynlíf meta lífsánægju sína lága (7 eða 

undir í Stiga Cantrils), en um 40% þeirra sem ekki hafa sofið hjá gera slíkt hið sama. 

Rannsókn frá árinu 1995 (Harvey og Spigner, 1995) fjallaði um margskonar þætti sem 

tengdust kynhegðun, rétt rúmlega þúsund unglingar í framhaldsskólum á vesturströnd 

Bandaríkjanna (The Pacific Northwest) tóku þátt. Þar kemur fram að þeir unglingar sem hafa 

haft samfarir virðast ánægðari með líf sitt heldur en þeir sem ekki hafa gert það, þó var 

munurinn á hópunum ekki marktækur.  

Rannsóknartilgáta höfundar í þessu samhengi er sú að þeir unglingar sem hafa haft 

samfarir séu óánægðari með líf sitt heldur en þeir sem ekki hafa haft samfarir, einnig að eftir 

því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir þeim mun ánægðari séu þeir með líf sitt. 

Depurð í tengslum við kynhegðun 

Hér að ofan talar höfundur um þætti í bakgrunni unglinga sem hafa áhrif á kynhegðun 

þeirra (sjá kafla: Ástæður þess að unglingar byrja að stunda kynlíf) í sömu rannsókn og rætt 
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er um þar (Lammers o.fl., 2000) kemur fram að 13-14 ára stúlkur með lægri einkenni 

þunglyndis séu ólíklegri til þess að hafa haft samfarir heldur en þær sem eru með meiri 

einkenni þess. Í áðurnefndri Rannsókn Harvey og Spigner (1995) kemur fram að þeir sem 

höfðu stundað kynlíf mátu sig þunglyndari heldur en þeir sem ekki höfðu stundað kynlíf.  

Rannsóknartilgáta höfundar í þessu samhengi er sú að unglingar sem hafa haft 

samfarir séu oftar daprir en þeir sem ekki hafa gert það og að eftir því sem unglingar eru eldri 

við fyrstu samfarir því sjaldnar séu þeir daprir. 

Eftirsjá 

Í áðurnefndri rannsókn Osorio og félaga (2011) sem var gerð á tæplega 8500 

ungmennum á aldrinum 14-18 ára á Filippseyjum, í Perú og El Salvador, eru ástæður fyrir því 

að stunda kynlíf og eftirsjá af því að stunda kynlíf og sambandið þar á milli tekið til 

skoðunar. Í sambandi við eftirsjá kemur fram að um einn fimmti þátttakenda sá eftir því að 

hafa stundað kynlíf. Helstu ástæður sem þeir þátttakendur gáfu fyrir því að stunda kynlíf í 

fyrsta skiptið voru: (1) að félagi (kærasti eða kærasta) vildi stunda kynlíf, (2) að þau hefðu 

ekki haft stjórn á aðstæðum þ.e. að það hafi ekki verið ætlun þeirra (þeirra og 

kærasta/kærustu) upphaflega og (3) að þau hefðu séð kynferðislegt efni þ.e. kvikmyndir eða 

blöð. Í erindi Dagbjartar Ásbjörnsdóttur um lokaverkefnið sitt sem fjallaði um kynlíf 

unglinga kemur fram að af þeim unglingum sem byrja að stunda kynlíf snemma eða á 

aldrinum 11-13 ára segjast flestir sjá eftir því og að algeng ástæða fyrir kynmökum hafi verið 

sú að það hafi gerst óvart og að þau hefðu ekki alveg vitað hvað þau voru að gera. Einnig 

kom þar fram að svo virðist sem meiri þrýstingur sé á stúlkum en drengjum til þess að byrja 

að stunda kynlíf en það kemur þó svolítið á óvart að þessi þrýstingur virðist ekki koma frá 

drengjunum heldur frá vinkonum stúlknanna. Í þessum hópi (stúlkna sem byrjuðu að stunda 

kynlíf 11-13 ára) sem Dagbjört ræddi við sögðu allar stúlkurnar frá því að þeirra fyrsta 

kynlífsreynsla væri reynsla sem þær vildu helst gleyma, sumar grétu jafnvel í gegnum fyrsta 
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skiptið og sumar gátu ekki haldið áfram og farið „alla leið“ vegna þess að þær fundu svo 

mikið til. Fyrsta kynlífsreynsla stúlkna virðist því tengd við sársauka frekar en ánægju og á 

það ekki eingöngu við þær sem byrja að stunda kynlíf mjög ungar heldur einnig við þær sem 

byrja að stunda það eftir að þær verða eldri. Aftur á móti kom í ljós að allir strákar í hópnum 

lýstu sinni kynlífsreynslu sem ánægjulegri stund og að það væri eitthvað sem þeir vildu gera 

sem fyrst aftur (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002).  

Megin tilgangur rannsóknarinnar er að skoða kynhegðun unglinga í 10. bekk, og þá 

helst í tengslum við samskipti þeirra við foreldra og vini, en einnig í tengslum við lífsánægju 

þeirra og depurð. Ætlunin er að skoða hvort tengsl séu á milli sambands unglinga við foreldra 

og kynhegðunar þeirra, lífsánægju unglinganna og kynhegðunar sem og depurðar unglinga og 

kynhegðunar. Þar sem niðurstöður rannsókna um hvernig þessir þættir hafa áhrif á 

kynhegðun eru oft á tíðum mjög mismunandi er mjög áhugavert að varpa ljósi á það hvernig 

þessum samböndum er háttað meðal íslenskra unglinga. 

Rannsóknartilgátur höfundar eru: 

H1: Eftir því sem unglingum finnst auðveldara að tala við móður um það sem veldur 

áhyggjum er ólíklegra er að þeir hafi haft samfarir og þeir eru eldri við fyrstu samfarir 

en þeir unglingar sem finnst erfiðara að tala við móður. 

H2: Eftir því sem unglingum finnst auðveldara að tala við föður sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum eru þeir ólíklegri til þess að hafa stundað kynlíf og þeir eru 

eldri við fyrstu samfarir en þeir unglingar sem finnst erfiðara að tala við föður.  

H3: Unglingar sem hafa haft samfarir eru óánægðari með líf sitt heldur en þeir sem 

ekki hafa haft samfarir og eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir þeim 

mun ánægðari eru þeir með líf sitt. 

H4: Unglingar sem hafa haft samfarir eru oftar daprir en þeir sem ekki hafa gert það 

og eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir því sjaldnar eru þeir daprir. 
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Aðferð 

Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema er íslenskur hluti alþjóðlegs verkefnis 

(Health behaviour in school aged children - HBSC) en það er unnið af 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO). Helsta markmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu 

og skilning á lífskjörum og heilsu ungs fólks. Fjörutíu og eitt land tók þátt í rannsókninni árið 

2006 (Currie o.fl., 2008), 43 lönd árið 2010 (Currie o.fl., 2012) og er verkefnið ein viðamesta 

rannsókn á sviði heilsu og heilsutengdrar hegðunar hjá ungu fólki í heiminum. Gögnum er 

safnað á fjögurra ára fresti (Currie o.fl., 2008) sem gefur tækifæri til þess að gera 

langtímarannsóknir. Rannsóknin hefur verið í gangi síðan árið 1983 en þá tóku 5 lönd þátt, 

síðan þá hefur rannsóknin verið endurtekin á fjögurra ára fresti og löndum fjölgar með hverju 

ári sem hún er endurtekin (Currie o.fl., 2008 og Currie o.fl., 2012). Þóroddur Bjarnason 

prófessor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri stýrir rannsókninni í samvinnu við Andreu 

Hjálmsdóttur, Ársæl Má Arnarsson, Kjartan Ólafsson og Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur við 

Háskólann á Akureyri og Rúnar Vilhjálmsson og Stefán Hrafn Jónsson við Háskóla 

Íslands. Einnig taka á annan tug háskólanema og sérfræðinga þátt í rannsókninni (Þóroddur 

Bjarnason o.fl. 2006). 

Þátttakendur 

Árið 2010 var rannsóknin lögð fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla í 161 

skóla á Íslandi. Alls voru 11561 nemendur sem tóku þátt og var svarhlutfall 87% (Anna Lilja 

Sigurvinsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2010). Í þessari rannsókn er einungis notast við 

svör barna í 10. bekk. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru því alls 3776. Flestir voru 

fæddir árið 1994. Hlutfall kynja var nokkuð jafnt eða 1910 strákar (50,6%) og 1851 stelpa 

(49%) en 15 nemendur sögðu ekki frá því hvors kyns þeir væru. 
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Mælitæki 

Spurningalisti var mælitæki rannsóknarinnar og eru viðfangsefni hans margbreytileg. 

Spurningar snúa allar að heilsu og lífskjörum nemenda. Meðal annars var spurt um lífsstíl, 

næringu, matmálstíma, hreyfingu, líðan, félagsleg tengsl, einelti, tómstundir, ýmsa 

áhættuhegðun og fleira. Spurningalistinn veitir innsýn í margskonar þætti svo sem ávaxta- og 

grænmetisneyslu, neyslu tóbaks og áfengis, líðan nemenda í skóla, einelti síðustu mánuði og 

fleira (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). Spurningar sem tengdust samskiptum við foreldra og 

vini voru um 30 talsins og dæmi um spurningu í þeim flokki var: „Hversu auðvelt er að tala 

um það sem veldur þér áhyggjum við föður?“ Svarmöguleikar við þeirri spurningu voru mjög 

auðvelt, auðvelt, erfitt, mjög erfitt og á ekki/hitti ekki viðkomandi. Spurningar tengdar 

kynhegðun voru fimm talsins og dæmi um spurningu í þeim flokki var: „Á hvaða aldri varstu 

þegar þú hafðir samfarir í fyrsta skipti?“ svarmöguleikar við þeirri spurningu voru: Ég hef 

aldrei haft samfarir, 11 ára eða yngri, 12 ára, 13 ára, 14 ára, 15 ára og 16 ára eða eldri. 

Spurning tengd lífsánægju var notuð, Stigi Cantrils var lagður fyrir nemendur en fyrirmælin 

voru: „Efst í stiganum er talan 10 sem táknar besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt og neðst 

er talan 0 sem táknar versta hugsanlega lífið sem þú gætir átt. Hvar í þessum stiga er líf þitt 

núna? Merktu í reitinn hjá þeirri tölu sem lýsir lífi þínu best.“ Ellefu reitir voru í stiganum 

númeraðir frá núll og uppí 10. Spurning varðandi depurð var: „Hversu oft hefurðu fundið 

fyrir depurð á síðustu 6 mánuðum?“ Svarmöguleikar við þessari spurningu voru „Hér um bil 

daglega“, „oftar en einu sinni í viku“, „um það bil vikulega“, „um það bil mánaðarlega“ og 

„sjaldan eða aldrei“. Frekari upplýsingar um spurningar og niðurstöður rannsóknarinnar 

„Heilsa og Lífskjör skólanema“ má sjá í skýrslu rannsóknarinnar (Currie o.fl., 2012). 

Framkvæmd 

Bréf var sent til foreldra barnanna með upplýsingum um rannsóknina, og gátu þau 

neitað þátttöku fyrir hönd barna sinna. Fyrirlögn spurningalista fór fram á skólatíma í lok 
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ársins 2009 og í byrjun ársins 2010. Yfirleitt sáu umsjónarkennarar um fyrirlögn listanna en í 

einhverjum tilfellum var rannsóknarfólk sem gerði það. Þeir sem lögðu fyrir fengu staðlaðar 

leiðbeiningar um það. Á fyrstu síðu spurningalistans voru leiðbeiningar til þátttakenda, en að 

auki var lesinn stuttur texti fyrir þátttakendur í upphafi fyrirlagnar. Þátttakendur voru beðnir 

að svara spurningalistanum í heild sinni og setja hann svo í umslag að svörun lokinni. 

Fyrirlögn gekk vel í öllum skólum sem tóku þátt. 
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Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða kynhegðun unglinga í tengslum við 

samskipti við foreldra og lífsánægju. Notast var við kí-kvaðrat próf og krosstöflur ásamt 

dreifigreiningu (ANOVA) við úrvinnslu gagna. Miðað var við alfa stuðul 0,05 þ.e. 95% 

öryggismörk.  

Kynhegðun 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma voru 70,2% nemenda sem ekki höfðu haft 

samfarir, en 29,8% sem höfðu gert það. Af þeim sem höfðu haft samfarir var algengast að 

unglingar væru 14 ára við fyrstu samfarir eða í 40% tilfella, sjö prósent voru 11 ára eða yngri, 

fjögur prósent voru 12 ára, 15% voru 13 ára og 34% voru 15 ára eða eldri við fyrstu samfarir. 

Vegna lítils fjölda nemenda sem voru orðin 16 ára var ákveðið að setja þann aldurshóp saman 

við þá sem voru 15 ára eða eldri. Á mynd eitt sést hvenær þeir þátttakendur sem höfðu 

stundað samfarir gerðu það í fyrsta sinn. Meðalaldur við fyrstu samfarir óháð kyni var 13,9 

ár. Meðalaldur drengja var 13,7 ár en hjá stúlkum var hann 14,04 ár.  

 

Mynd 1 Hlutfall nemenda eftir aldri þegar samfarir voru hafðar í fyrsta sinn 

Fjöldi stúlkna sem hafði haft samfarir var 552 eða 30%, en fjöldi drengja sem hafði 

haft samfarir var 524 eða 27,9%. Hlutfall stúlkna sem ekki hafði haft samfarir var 70% eða 

1285 talsins, en hlutfall stráka var 72,1% eða 1356 talsins.  
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 Samskipti við móður 

Þegar bornir eru saman þeir unglingar sem hafa haft samfarir og þeir sem hafa ekki 

haft samfarir kemur í ljós að þeim sem ekki hafa gert það finnst auðveldara að tala við móður 

sína um það sem veldur þeim áhyggjum en 85,3% þeirra finnst auðvelt eða mjög auðvelt að 

tala við móður sína um það sem veldur þeim áhyggjum en þegar þeir sem hafa haft samfarir 

eru skoðaðir sést að 76,7% þeirra sem hafa haft samfarir finnst það auðvelt eða mjög auðvelt. 

Þeim sem hafa ekki haft samfarir finnst í 13,7% tilfella erfitt eða mjög erfitt að tala við móður 

sína á meðan 21,8% þeirra sem hafa stundað samfarir finnst það erfitt eða mjög erfitt (Sjá 

mynd 1). Í ljós kemur að munur er á milli þeirra sem hafa haft samfarir og þeirra sem hafa 

ekki gert það þegar tillit er tekið til samskipta við móður, (χ2(4, N=3653) = 49415, p < 0,05). 

 

Mynd 2 Hlutfall þeirra sem hafa ekki haft samfarir og hafa haft samfarir með tilliti til þess 

hversu auðvelt er að ræða það sem veldur áhyggjum við móður 

 Þegar samskipti við móður eru skoðuð með tilliti til aldurs við fyrstu samfarir 

sést að eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir þeim mun hærra hlutfall þeirra 

finnst auðvelt að tala við móður um það sem veldur þeim áhyggjum. Eins og sést á mynd tvö 

eru rúmlega 63% þeirra sem voru 11 ára eða yngri við fyrstu samfarir sem finnst auðvelt eða 

mjög auðvelt að tala við móður sína en rúmlega 82% þeirra sem voru 15 ára eða eldri við 
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fyrstu samfarir finnst auðvelt eða mjög auðvelt að tala við móður sína. Þess má einnig geta að 

rúmlega 85% þeirra sem aldrei hafa haft samfarir finnst auðvelt að tala við móður. Munur 

reyndist vera á samskiptum við móður eftir því hvenær unglingar höfðu samfarir í fyrsta 

skipti, (χ2(20, N=3646) = 113,159, p < 0,05). Rannsóknartilgáta höfundar um að eftir því 

sem það er auðveldara að tala við móður um það sem veldur áhyggjum því eldri eru unglingar 

við fyrstu samfarir og ólíklegra er að þeir hafi haft samfarir ef þeim finnst auðvelt að tala við 

móður, er því studd.  

 

Mynd 3 Hlutfall þeirra sem finnst auðvelt eða erfitt að tala við móður eftir því á hvaða aldri 

fyrstu samfarir eru hafðar. 

Samskipti við föður 

Þegar samskipti við föður eru skoðuð kemur í ljós að 72% þeirra sem hafa ekki haft 

samfarir finnst auðvelt eða mjög auðvelt að tala við föður sinn um það sem veldur þeim 

áhyggjum en þegar þeir sem hafa haft samfarir eru skoðaðir eru 59,4% sem finnst það auðvelt 

eða mjög auðvelt. Þeir sem hafa ekki haft samfarir finnst í 24,2% tilfella erfitt eða mjög erfitt 
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að tala við föður en af þeim sem hafa haft samfarir eru 33% sem finnst það. Munur er á þeim 

sem hafa haft samfarir og þeim sem hafa ekki gert það varðandi samskipti við föður (χ2(4, 

N=3652) = 74,079, p < 0,05). 

 

Mynd 4 Hlutfall þeirra sem hafa ekki haft samfarir og hafa haft samfarir með tilliti til þess 

hversu auðvelt er að tala við föður um það sem veldur áhyggjum 

Hlutfall þeirra sem finnst auðvelt að tala við föður fer hækkandi eftir því sem 

unglingar eru eldri við fyrstu samfarir. Þó eru undantekningar þar á en eins og sést á mynd 

fimm er lægra hlutfall þeirra sem voru 12 og 13 ára við fyrstu samfarir sem finnst auðvelt eða 

mjög auðvelt að tala við föður heldur en þeirra sem voru 11 ára eða yngri við fyrstu samfarir. 

Marktækur munur reyndist þó vera á samskiptum við föður eftir því hvenær unglingar hafa 

samfarir í fyrsta skipti (χ2(20, N=3645) = 118,591, p < 0,05). 
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Mynd 5 Hlutfall þeirra sem finnst erfitt eða auðvelt að tala við föður um það sem veldur 

áhyggjum eftir því hvenær samfarir eru hafðar í fyrsta skipti 

Áhugavert er að nefna að í 84,8% tilfella finnst þeim sem hafa ekki haft samfarir 

auðvelt eða mjög auðvelt að tala við besta vin sinn um það sem veldur þeim áhyggjum, en 

meðal þeirra sem hafa haft samfarir er raunin sú í 91,2% tilfella. Þeir sem hafa ekki haft 

samfarir finnst erfitt eða mjög erfitt að tala við besta vin í 12,6% tilfella, en meðal þeirra sem 

hafa haft samfarir eru 8,1% sem finnst það. Marktækur munur er á milli þeirra sem hafa haft 

samfarir og þeirra sem hafa ekki gert það með tilliti til samskipta við besta vin (χ2 (4, 

N=3604) = 75,602, p < 0,05). 
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Mynd 6 Hlutfall þeirra sem hafa ekki haft samfarir og hafa haft samfarir með tilliti til 

samskipta við besta vin 

 

 
Mynd 7 Hlutfall þeirra sem eiga auðvelt eða erfitt með að tala við besta vin sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum eftir því hvenær samfarir eru hafðar í fyrsta skipti 
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Þegar allt er tekið saman virðist því vera að þeir sem hafa haft samfarir eigi erfiðara 

með að tala við foreldra um áhyggjuefni sín heldur en þeir sem hafa ekki haft samfarir. Þegar 

kemur að samskiptum við besta vin er staðan hinsvegar sú að þeim sem hafa haft samfarir 

finnst auðveldara að tjá sig við besta vin um áhyggjuefni heldur en þeim sem hafa ekki gert 

það. 

Lífsánægja og kynhegðun 

Þeir sem eru 11 ára eða yngri við fyrstu samfarir virðast vera mun óánægðari með líf 

sitt heldur en þeir sem eru 15 ára eða eldri við fyrstu samfarir og þeir sem aldrei hafa haft 

samfarir eru mun ánægðari með líf sitt. Eins og sést í töflu eitt, eru 27,6% þátttakenda sem 

byrjuðu að stunda kynlíf yngri en 11 ára eða yngri mjög óánægð með líf sitt og eru í tveimur 

neðstu þrepum stigans, en hjá þeim sem eru 15 ára eða eldri er hlutfallið 1,4%, og hjá þeim 

sem hafa aldrei stundað kynlíf er hlutfallið 0,5%. 
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 Þegar meðaltöl unglinganna á Stiga Cantrils eru skoðuð kemur í ljós að meðalskor 

þeirra sem ekki höfðu haft samfarir var 7,68 en meðalskor þeirra sem höfðu haft samfarir var 

7,17. Kí kvaðrat próf leiddi í ljós að munur er á lífsánægju unglinga eftir því hvenær þeir 

byrja að stunda kynlíf, χ2(50, N=3753) = 768,154, p < 0,05. Rannsóknartilgáta höfundar um 

að eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir þeim mun meiri sé lífsánægja þeirra er 

því studd. Niðurstöður t-prófs sýndu að munur var á lífsánægju unglinga sem höfðu haft 

samfarir og þeirra sem ekki höfðu haft samfarir að meðaltali, t (3686) = 7,431, p < 0,05. 

Rannsóknartilgáta höfundar um að lífsánægja þeirra sem hafa stundað kynlíf sé minni en 

þeirra sem ekki hafa stundað kynlíf er því studd. 

Tafla 1 Samanburður á lífsánægju þeirra sem höfðu fyrst samfarir yngri en 11 ára, 15 ára 
eða eldri og þeirra sem hafa aldrei haft samfarir 

 
11 ára eða yngri 15 ára eða eldri Aldrei haft samfarir 

Versta hugsanlega lífið 19,7% ,3% ,2% 

1,00 7,9% 1,1% ,3% 

2,00 0,0% 2,2% ,7% 

3,00 5,3% 1,6% 1,5% 

4,00 3,9% 2,7% 2,8% 

5,00 3,9% 6,0% 5,0% 

6,00 6,6% 7,7% 7,6% 

7,00 11,8% 15,3% 18,4% 

8,00 21,1% 27,9% 30,6% 

9,00 9,2% 24,0% 23,6% 

Besta hugsanlega lífið 10,5% 11,2% 9,4% 
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Depurð í tengslum við kynhegðun 

Þegar depurð unglinga er skoðuð kemur í ljós að eftir því sem aldur er hærri við fyrstu 

samfarir er minna um depurð. Aldur við fyrstu samfarir skýrir tæp 77% af depurð 

unglinganna (R2 = 0,7665) og við hvert ár sem unglingar bíða með að hafa samfarir eru þau 

um það bil 0,14 stigum sjaldnar döpur (þ.e. stig 1= sjaldan/aldrei, stig 2 = u.þ.b. mánaðarlega, 

stig 3 = u.þ.b. vikulega, stig 4 = oft í viku, stig 5= u.þ.b. daglega) Munur er á depurð 

unglinganna eftir því hvenær þau byrja að stunda samfarir, F(5, 3647) = 28,116, p > 0,05. Á 

mynd átta sést samband milli depurðar og aldurs við fyrstu samfarir, depurð fer minnkandi 

eftir því sem unglingarnir eru eldri við fyrstu samfarir. 

 

 

Mynd 8 Samband depurðar og aldurs við fyrstu samfarir (1= Sjaldan/aldrei döpur, 5= Döpur 

daglega) 
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stundað samfarir. Unglingar sem hafa aldrei haft samfarir eru sjaldan eða aldrei daprir í 

40,2% tilfella og unglingar sem byrja að stunda kynlíf 11 ára eða yngri eru sjaldan eða aldrei 

daprir í 22,4% tilfella. 

 

Mynd 9 Samband depurðar og aldurs við fyrstu samfarir 

Rannsóknartilgáta um að því eldri sem unglingar séu við fyrstu samfarir því sjaldnar 

séu þeir daprir er því studd. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að þeir unglingar sem höfðu haft 

samfarir reyndust vera daprir oftar en þeir sem ekki höfðu haft samfarir, χ2(4, N=3734) = 

150,628, p < 0,05. 
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Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða sambandið milli kynhegðunar unglinga í 10. 

bekk og tengsl hennar við samskipti foreldra og unglinga og lífsánægju. Fjórar tilgátur voru 

settar fram af höfundi. 

Rannsóknartilgáta höfundar um að eftir því sem unglingum finnst auðveldara að tala 

við móður sína um það sem veldur áhyggjum séu unglingar eldri við fyrstu samfarir og að 

þeim sem ekki hafa haft samfarir finnist auðveldara að tala við móður, var studd af 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Rúmlega 85% þeirra sem ekki hafa haft samfarir finnst auðvelt 

eða mjög auðvelt að tala við móður um það sem veldur þeim áhyggjum en hlutfallið er 

töluvert lægra eða 76,7% meðal þeirra sem hafa haft samfarir. Það er sambærilegt við 

niðurstöður úr rannsókn Parera og Surís (2004) um að stúlkur sem eiga í góðu sambandi við 

móður sína séu ólíklegri til þess að hafa haft samfarir. Einnig er þetta sambærilegt við 

niðurstöður Hutchinson og félaga (2003) um að stúlkur sem ræða við móður sína um kynlíf 

og áhyggjuefni eins og alnæmi og getnaðarvarnir eigi færri rekkjunauta og stundi kynlíf 

sjaldnar en þær sem ræða ekki við móður sína. Þessar niðurstöður sýna að neikvætt samband 

er á milli samskipta við móður og kynhegðunar. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós 

að þegar unglingar áttu auðvelt með að tala við móður gerði það það að verkum að unglingar 

voru eldri við fyrstu samfarir. Þetta er sambærilegt við niðurstöður Parera og Surís (2004) um 

að unglingar sem eiga í góðu sambandi við móður séu eldri við fyrstu samfarir. Minna hefur 

verið skrifað um samband drengja við móður, en flestar rannsóknir sem þessi rannsókn fjallar 

um í inngangi taka stúlkur til skoðunar, en fjórar af sjö rannsóknum tala eingöngu um 

samband stúlkna við móður, en þrjár tala um bæði kyn, því gæti verið áhugavert að skoða 

betur hvernig samband við mæður hefur áhrif á kynhegðun drengja. Velta má vöngum yfir 

því hvort það geti verið vegna mikillar áherslu á að koma í veg fyrir snemmbúnar þunganir 

unglingsstúlkna en eins og kemur fram á vefsíðu Landlæknisembættisins eru þunganir 
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unglingsstúlkna algengari hér á landi heldur en í flestum vestrænum löndum og efling 

kynheilbrigðis miðar að því að koma í veg fyrir ótímabærar þunganir og kynsjúkdóma og 

gera fólki kleift að stunda ábyrgt kynlíf (Landlæknisembættið, 2008). En þunganir 

unglingsstúlkna á Norðurlöndum hafa þó farið minnkandi síðustu ár ef marka má tölur um 

fóstureyðingar í aldurshópnum 15-19 ára en Ísland fylgir ekki þessu mynstri Norðurlandanna 

heldur er Ísland með hæstu tíðni fóstureyðinga í þessum aldurshóp árið 1999 (Knudsen, 

Gissler, Bender, Hedberg, Ollendorff, Sundström, o.fl. 2003). Grænland var þó ekki með í 

þessari úttekt en geta má þess að það er með mun hærri tíðni fóstureyðinga yfir heildina 

heldur en Ísland og er með 89 fóstureyðingar á hverjar þúsund konur á þessum aldri (15-19 

ára) en Ísland með 15,7 á hverjar þúsund konur (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2008). Af 

þessu má hugsanlega álykta að íslenskar unglingsstúlkur á þessu aldursskeiði séu virkari 

kynferðislega en stúlkur á hinum Norðurlöndunum. Í þessu sambandi væri einnig áhugavert 

að skoða hvort rannsóknir hafi verið gerðar á viðhorfi unglingsdrengja hvað varðar 

fóstureyðingar og þunganir, umræðan virðist vera meira í þá átt að stúlkur eigi að taka mesta 

ábyrgð á sig hvað þetta varðar.  

Tilgátan um að unglingar sem eiga auðvelt með að tala við föður sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum séu ólíklegri til þess að hafa stundað kynlíf og að þeir séu eldri við 

fyrstu samfarir en þeim sem finnst erfiðara að tala við föður sinn, var studd af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Minni líkur voru á að unglingar hefðu haft samfarir ef þeim fannst auðvelt 

eða mjög auðvelt að tala við föður sinn um áhyggjuefni sín. Þegar samskipti þeirra voru 

skoðuð kom í ljós að 72% þeirra sem höfðu ekki haft samfarir fannst auðvelt að tala við föður 

um áhyggjuefni sín en hlutfallið var ekki nema 59,4% hjá þeim sem höfðu haft samfarir. 

Þetta er þó lægra hlutfall heldur en á við um samskipti við móður. Santrock (2007) heldur því 

fram að mæður séu oftar það foreldri sem er fyrst ábyrgt fyrir því að hugsa um barnið, næra 

það og fylgjast með því (vitnað til í Kovar og Salsberry, 2012) en það gæti hugsanlega 
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útskýrt þennan mun á samskiptum við móður og föður. Áhugavert er að skoða niðurstöður 

rannsóknar Hrefnu Hrundar Pétursdóttur og Hlínar Magnúsdóttur (2010) til að bera saman 

hvernig samskiptum unglinga og foreldra er háttað milli ára. Rannsóknin fjallaði um 

kynhegðun unglinga í tengslum við áfengi og samskipti við foreldra og var unnin uppúr 

gögnum sömu rannsóknar (HBSC) frá árinu 2006. Þar kemur fram að rúmlega 49% þeirra 

unglinga sem höfðu haft samfarir fannst auðvelt eða mjög auðvelt að tala við föður sinn en 

tæp 60% þeirra sem höfðu ekki haft samfarir fannst það. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefa hinsvegar til kynna að 72% þeirra sem hafa ekki haft samfarir finnist auðvelt eða mjög 

auðvelt að tala við föður um áhyggjuefni en hlutfallið hækkar einnig meðal þeirra sem hafa 

haft samfarir og fer upp í rúmlega 59%. Þegar samskipti móður við unglinga eru skoðuð í 

þessu samhengi er svipað uppi á teningnum. Hlutfall þeirra sem finnst auðvelt eða mjög 

auðvelt að tala við móður um áhyggjuefni fer hækkandi milli áranna 2006 og 2009/2010 en 

árið 2006 fannst rúmum 68% þeirra sem höfðu haft samfarir auðvelt eða mjög auðvelt að tala 

við móður um áhyggjuefni en árið 2009/2010 var hlutfallið komi í 76,7%. Meðal þeirra sem 

höfðu ekki haft samfarir hækkaði hlutfallið einnig en það fór úr rúmum 79% og upp í rúm 

85%. Þetta gæti bent til þess að með hruni bankakerfisins á Íslandi hafi feður verið meira 

heima fyrir vegna aukins atvinnuleysis og hugsanlega breytts hugsunarháttar og eyði þar af 

leiðandi meiri tíma með börnum sínum en á árunum fyrir hrun. Þó benda flestar rannsóknir til 

þess að efnahagshrunið hafi haft þau áhrif á íslensk ungmenni að líðan þeirra sé verri nú en 

þá (Velferðarráðuneytið, 2009). Þrátt fyrir það kemur fram í rannsókn frá árinu 2010 að 

lífsánægja skólabarna í sjötta og áttunda bekk hafi aukist marktækt milli áranna 2006 og 2010 

en nánast staðið í stað meðal barna í tíunda bekk. Útfrá þessu má hugsanlega álykta að 

efnahagshrunið hafi þrátt fyrir allt einhver jákvæð áhrif á börn og unglinga þó er erfitt að 

segja til um hvort kreppan ein og sér sé orsakavaldur útfrá fylgninni einni saman (Ársæll Már 

Arnarsson, Anna Lilja Sigurvinsdóttir og Kristín Linda Jónsdóttir, 2010). Áhugvert er að 



Kynhegðun unglinga  39 

skoða samband kynhegðunar og samskipta við besta vin. Í niðurstöðum kemur fram að þeir 

unglingar sem höfðu stundað kynlíf fannst auðveldara að ræða við besta vin sinn um það sem 

veldur þeim áhyggjum heldur en þeim sem ekki höfðu haft samfarir en yfir 90% þeirra sem 

höfðu haft samfarir fannst auðvelt eða mjög auðvelt að tala við besta vin. Af þeim sem ekki 

höfðu haft samfarir voru rúm 84% sem fannst það auðvelt eða mjög auðvelt. Þetta getur bent 

til þess að unglingar sem eru byrjaðir að stunda kynlíf leiti frekar til vina sinna en til foreldra 

með áhyggju efni sín en töluvert hærra hlutfall þeirra unglinga sem höfðu stundað kynlíf 

fannst auðvelt eða mjög auðvelt að leita til besta vinar heldur en til foreldra með áhyggjuefni 

sín. Þá er áhugavert hvernig tengslum aldurs við fyrstu samfarir og samskipta við besta vin er 

háttað. Hlutfall þeirra sem finnst auðvelt að tala við besta vin er lægst hjá þeim sem eru 11 

ára eða yngri við fyrstu samfarir en fer hækkandi eftir því sem aldur við fyrstu samfarir eykst. 

Hlutfallið er þó lægra meðal þeirra sem hafa aldrei haft samfarir (Sjá mynd 7). Hugsanlegt er 

að áhrif hópþrýstings komi þarna fram, þ.e.a.s. eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu 

samfarir því auðveldara finnst þeim að tala við besta vin sinn um það sem veldur þeim 

áhyggjum, sem gæti bent til þess að unglingar séu öruggari með sig gagnvart vinum sínum 

eftir því sem þeir eru eldri við fyrstu samfarir, þannig gætu unglingar sem eru 11 ára eða 

yngri þegar þeir stunda fyrst kynlíf verið hræddir við að segja vinum sínum frá því af ótta við 

að vinur þeirra dæmi þá. Þeim sem hafa ekki stundað kynlíf virðist finnast erfiðara að tala við 

besta vin heldur en þeim sem eru byrjaðir að stunda kynlíf (fyrir utan þá sem eru 11 ára eða 

yngri við fyrstu samfarir) en hugsanlegt er að það felist ákveðin viðurkenning vina í því að 

vera byrjaður að stunda kynlíf, þannig gætu þeir unglingar sem ekki hafa stundað kynlíf 

forðast það að ræða áhyggjuefni við vini sína vegna þess að þeim finnst þeir ekki passa inní 

hópinn vegna þess að þeir hafa ekki sofið hjá. Þetta gæti þá sérstaklega átt við um unglinga 

sem eiga vini sem eru farnir að stunda kynlíf. Þetta samband væri mjög fróðlegt að skoða. 

Einnig er mjög áhugavert að sjá að rúm 10% þeirra sem eiga ekki eða hitta ekki besta vin, 
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byrja að stunda kynlíf 11 ára eða yngri (sjá mynd 7). En hugsanlegt er að þeir hafi í 

einhverjum tilvikum byrjað að stunda kynlíf til þess að reyna að verða vinsælli eða til að 

passa betur inní hóp eins og kemur fram í rannsókn Osorio og félaga (2011).  

Annar þáttur sem höfundi finnst vanta inní rannsóknina er þáttur hugsanlegs 

kynferðislegs ofbeldis á börnum og unglingum. Gætu börn sem eru beitt kynferðisofbeldi 

réttlætt og normaliserað ofbeldið og flokkað það sem kynlíf? Þetta gæti sérstaklega átt við um 

þá einstaklinga sem byrja að stunda kynlíf 11 ára eða yngri, þar sem þau hafa kannski ekki 

þroska eða þekkingu til að greina á milli ofbeldis og kynlífs, eins gætu þau afneitað ofbeldinu 

og réttlætt það sem kynlíf, sérstaklega ef gerandi er foreldri, systkin eða einhver nákominn. 

Hugsanlega mætti skýra depurð og vanlíðan sem þessi aldurshópur segir frá með þessu. 

Engum upplýsingum er safnað um kynlífsfélaga í rannsókninni (HBSC) fyrir utan það hvort 

hann er strákur eða stelpa. Það að safna þessum upplýsingum gæti gefið frekari upplýsingar 

um kynhegðun unglinga. Einnig væri hægt að spyrja beint út í það hvort unglingarnir hafi 

orðið fyrir kynferðisofbeldi til að fá betra samhengi í niðurstöður en vitað er að 

kynferðisofbeldi hefur meðal annars mikil áhrif á lífsgæði og depurð fólks sem fyrir því 

verður (Guðrún Agnarsdóttir, 2005). Fimmta hver stúlka og tíundi hver drengur er 

misnotaður kynferðislega á Íslandi fyrir 18 ára aldur en það er hærra hlutfall en gengur og 

gerist á Norðurlöndunum, 60% fólks segir ekki frá misnotkuninni þegar hún á sér stað 

(Morgunblaðið, 2002) svo að ætla má að eitthvert hlutfall barna í þessari rannsókn hafi orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Algengt er að gerandi kynferðisofbeldis sé innan fjölskyldu barna 

sem verða fyrir því (Morgunblaðið, 2002) en ef foreldri beitir barn kynferðisofbeldi gæti það 

einnig verið ástæðan fyrir því að unglingum finnst erfitt að tjá sig við foreldra. 

Tilgátan um að þeir unglingar sem hafa haft samfarir séu óánægðari með líf sitt heldur 

en þeir sem ekki hafa haft samfarir og að eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir 

þeim mun ánægðari séu þeir með líf sitt, er studd af niðurstöðum rannsóknarinnar. En 
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lífsánægja þeirra sem hafa ekki haft samfarir er um það bil 0,5 stigum hærri að meðaltali 

heldur en þeirra sem hafa haft samfarir. Unglingar eru einnig ánægðari með líf sitt eftir því 

sem þeir eru eldri við fyrstu samfarir. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum einmitt 

þessara þátta þ.e. lífsánægju og kynhegðunar unglinga. Þó er vert að líta á niðurstöður úr 

rannsókn sem gerð var árið 2007 (Ester Bergsteinsdóttir, 2007) sem fjallar um kynhegðun 

unglinga í 10. bekk á Íslandi og áhrif áfengisneyslu og félagslegra tengsla. Þar kemur fram að 

ekki er munur milli kynja hvað varðar lífsánægju þeirra sem hafa haft samfarir en um það bil 

helmingur þeirra sem hafa sofið hjá meta líf sitt undir sjö í lífsánægjustiga Cantrils en 40% 

þeirra sem hafa ekki sofið hjá meta líf sitt þannig.  

Síðasta tilgáta höfundar var: Eftir því sem unglingar eru eldri við fyrstu samfarir þeim 

mun sjaldnar eru unglingar daprir og var hún studd af niðurstöðum. Þegar depurð var skoðuð 

í tengslum við kynhegðun kom í ljós að eftir því sem aldur við fyrstu samfarir er hærri því 

sjaldnar eru unglingar daprir. Þetta gæti tengst því að unglingar sem byrja að stunda kynlíf 

mjög ungir sjá eftir því að hafa gert það (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002 og Osorio o.fl. 2012). 

Hægt er að gera sér í hugarlund að það að sjá eftir því að hafa stundað kynlíf hefur áhrif á 

andlega heilsu einstaklinga og sérstaklega barna og unglinga sem eru ekki nægilega undirbúin 

undir það og langt frá því tilbúin andlega til þess að byrja að stunda kynlíf. Mikilvægt er því 

að byrja kynfræðslu eins snemma og hægt er, helst áður en unglingar verða kynþroska, 

jafnvel mætti byrja kennslu allt niður í níu ára aldur og þá koma kynfræðslu inní námsskrá 

grunnskólanna þannig að hún byrji fyrr en hún hefur gert. Sem undirbúningur fyrir 

kynfræðslu og samhliða henni væri einnig gott að börn og unglingar fengju fræðslu um 

líkamsvitund og virðingu, um það að standast hópþrýsting og standa með sjálfum sér og þau 

þurfa að læra að segja nei. Enn mikilvægara er að halda umræðunni um kynlíf og þær hættur 

sem því fylgja gangandi og vekja þá sem koma að lífi barna og unglinga til umhugsunar um 

málefnið, sérstaklega foreldra og kennara eða þá sem standa börnunum næst. Svo virðist sem 
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kynfræðslu í grunnskólum á Íslandi sé að einhverju leyti ábótavant og að skýra stefnu um 

kynfræðslu vanti. Í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar nr. 25/1975 segir að kynfræðsla eigi að vera til staðar á öllum 

skyldunámsstigum grunnskóla. Þrátt fyrir þessi lög virðist lítið sem ekkert samræmi vera á 

milli skóla hvað varðar fræðsluna en aðalnámsskrá grunnskóla gefur skólum ekki þær 

leiðbeiningar um að kynfræðslu eigi að kenna (Guðbjörg Gréta Steinsdóttir, 2010). Bent er á 

að með því að fræða unglinga um heilbrigt kynlíf sem miðar að því að bæði kyn hafi af því 

ánægju og vellíðan megi koma í veg fyrir óæskilega kynhegðun unglinga og að það sé 

hlutverk foreldra sem fyrirmyndir barna í samfélaginu að tryggja unglingum heilbrigt kynlíf 

og það geri foreldrar með því að leggja áherslu á ánægju og vellíðan í kynlífi unglinga þar 

sem bæði kynin fái að njóta sín á sínum eigin forsendum (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002). 

Samkvæmt gögnum HBSC árið 2006 (Currie o.fl., 2008) höfðu 36% stúlkna í 10. 

bekk stundað kynlíf og um 29% drengja. Þá var Ísland í 6. sæti af 34 löndum. Árið 2010 var 

ástandið örlítið betra en þá höfðu 30,1% stúlkna og 28,1% drengja haft samfarir og Ísland var 

í 11. sæti af 36 löndum (Currie o.fl. 2012). Leiða má líkur að því að þessi munur sé til 

kominn vegna aukinna forvarna og vitundarvakningar í samfélaginu um skaðsemi þess að 

byrja snemma að stunda kynlíf.  

Sem helstu galla rannsóknarinnar má nefna að spurningar hefði mátt setja öðruvísi 

fram í sumum tilfellum. Sú spurning sem spurði um aldur unglinga við fyrstu samfarir var 

lokuð, svarmöguleikarnir 11 ára eða yngri og 16 ára eða eldri gera það að verkum að ekki 

reynist unnt að reikna út áreiðanlegan meðalaldur við fyrstu samfarir vegna þess að ekki er 

hægt að vita hversu gamlir þeir unglingar voru sem merktu við þessa tvö möguleika, 

sérstaklega þeir sem merktu við 11 ára eða yngri. Þannig gæti unglingur sem merkir við 

þennan svarmöguleika hafa verið níu eða tíu ára við fyrstu samfarir. Bæta hefði mátt við 

spurningu um samskipti við foreldra og vini sem gæfi betri upplýsingar um það hversu 
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auðvelt eða erfitt unglingarnir ættu með að ræða kynferðismál við foreldra annarsvegar og 

vini hinsvegar, en það er þá aftur mjög áhugavert að skoða í framtíðinni. Helsti kostur 

rannsóknarinnar er að úrtakið er stórt og tekur til allra skóla á landinu, svarhlutfall 

þátttakenda var gott svo að niðurstöður ættu að vera áreiðanlegar. 

Þessi rannsókn gefur góða mynd af sambandi milli samskipta foreldra og unglinga og 

kynhegðunar þó að dýpka megi skilning á þessu með frekari rannsóknum. Rannsóknin gefur 

einnig góða hugmynd um samband kynhegðunar og lífsánægju unglinga. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru mikilvægar að því leyti að þær gefa góðar upplýsingar um hvernig 

samskiptum foreldra og unglinga er háttað í nútíma samfélagi og sýna að úrbóta er þörf í 

kynfræðslumálum. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að foreldrar séu opin fyrir því 

að ræða kynferðismál við börn sín og ennfremur er mikilvægt að koma á fastri stefnu og 

reglum yfir það hvernig kynfræðslu skuli háttað í skólum landsins. Þar sem 

fjölskylduaðstæður eru mismunandi þá þyrftu unglingar einnig að hafa stað sem þeir geta 

leitað á til að fá ráðleggingar varðandi kynlíf, getnaðarvarnir og þess háttar. Forvarnarstarf í 

skólum og annarstaðar er þó mikilvægasti þátturinn í því að bæta ástandið í þessum málum. 

Þó það hafi farið batnandi á síðustu árum þá verða yfirvöld, skólar og foreldrar að standa 

saman til að vel til takist.  
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