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Ágrip  

Unglingar eru mjög móttækilegur hópur. Á þessum árum eiga sér stað miklar framfarir í 

þroska og verða unglingar fyrir áhrifum úr samfélaginu, jákvæðum jafnt sem neikvæðum. 

Á síðustu árum hefur orðið alda í markaðsvæðingu kynlífs og er samfélagsumræðan 

opnari en nokkurn tíma. Með aukinni tölvutækni og aukinni tölvu- og snjallsímaeign 

unglinga verður aðgengi þeirra að klámi mjög auðvelt. Vert er að hafa áhyggjur af því 

greiða aðgengi vegna þess að rannsóknir sýna tengsl milli reglulegs klámáhorfs og 

áhættuhegðunar í kynlífi. Í þessu verkefni, sem er eigindleg rannsókn byggð á viðtölum við 

fjórar konur sem starfa í félagsmiðstöð, var leitast við að draga fram upplifun þeirra á því 

hvort unglingar verði fyrir áhrifum klám- og kynlífsvæðingar nútímans og ef svo er að 

hvaða leyti. Þær hafa allar sérstaklega áhyggjur af strákunum og telja þá horfa á klám í 

mun meira mæli en stelpur. Þær telja þetta leiða til þess að þeir búi yfir mjög brengluðum 

hugmyndum um hvernig kynlíf er í raunveruleikanum og ýti þess vegna á stelpurnar að 

gera hluti sem þeir sjá í klámi. Þetta er sérstakt áhyggjuefni og telur höfundur afar 

mikilvægt að fræða unglinga mjög snemma um það sem á sér stað í klámi og koma þannig 

í veg fyrir að það verði þeirra uppspretta fræðslu um kynlíf. Fyrir einstaklinga sem eru að 

stíga sín fyrstu skref í kynlífi er klám ekki vettvangur til þess að læra af. 
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 Formáli 

Í námi mínu hef ég lagt áherslu á unglinga og hvað það sé sem geri þá að eins 

áhrifagjörnum hóp og hann er í raun. Sérstaklega hefur áhugi minn beinst að því að skoða 

hvað verði til þess að unglingur taki fyrst ákvörðun um að byrja að stunda kynlíf og eftir að 

hafa setið áfangann „Áhrif kláms og ofbeldis í myndmiðlum“ hjá Dr. Guðbjörgu Hildi 

Kolbeins vaknaði áhugi minn á að skoða hvaða skilaboð samfélagið sendir unglingum með 

aukinni klám- og kynlífsvæðingu. Úr varð þetta rannsóknarverkefni mitt þar sem áhrif 

kláms- og kynlífsvæðingar á unglinga er skoðuð.   

 Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Sigurlínu Davíðsdóttur, fyrir mikinn liðleika og 

sanngirni í vinnslu verkefnisins. Einnig þakka ég vinkonu minni, Hörpu Björgvinsdóttur, 

fyrir prófarkalestur. Ég vil þakka manni mínum og börnum fyrir sérstaklega mikla 

þolinmæði á meðan á vinnslu þessa verkefnis fór fram og í náminu öllu. Foreldrum mínum 

og tengdaforeldrum þakka ég fyrir mikla hjálp með börnin mín og stuðning í gegnum 

námið, án þeirra hefði líklegast ekkert gengið upp. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Það á sér stað klámfaraldur. Klám hefur aldrei verið eins áberandi og það er í dag, enda 

hefur tækni nútímans auðveldað klámframleiðendum til muna að koma efni sínu til 

almennings. Áhrifa kláms gætir víða og er í daglegu tali talað um klám- og kynlífsvæðingu 

sem finna má svo til hvar sem er, hvort sem það er auglýsing í Fréttablaðinu eða 

klæðaburður unglingsstúlkna.   

 Katrín Anna Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2011) fjalla um kynbundin 

valdatengsl og klámvæðinguna sem á sér stað í auglýsingum í erindi sínu ,,Að dansa á 

línunni“ sem flutt var á ráðstefnu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 2011. 

Skilgreining þeirra á klámvæðingu er eftirfarandi: 

„Klámvæðing er heiti á því menningarferli þegar klám og hlutverk, myndmál, 

táknmyndir og orðfæri úr kláminu smeygja sér inn í okkar daglega líf sem 

normaliserað, samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt fyrirbæri.“ (Bls. 84) 

Bandaríska sálfræðifélagið fjallar um kynlífsvæðinguna í skýrslu sinni um áhrif hennar á 

kynverund unglingsstúlkna. Þar skilgreinir félagið heilbrigða kynverund frá 

kynlífsvæðingunni á þá leið að gildi manneskjunnar er metið út frá kynferðislegu 

aðdráttarafli en ekki persónueinkennum hennar. Hver einstaklingur er metinn út frá því 

hvernig hann kemur fyrir í samanburði við þá staðalmynd sem ríkjandi er um hvað kallist 

kynþokkafullt. Einstaklingur er ekki álitin persóna með skoðanir og gildi heldur er hann  

kynferðislega hlutgerður fyrir aðra að notast við í kynferðislegu tilliti. Einnig nær 

kynlífsvæðingin til þess þegar kynverund er á óviðeigandi hátt þröngvað upp á einstakling 

(American Psychological Association, 2007).   

 Klám-og kynlífsvæðingunni fylgir opnari umræða um kynlíf. Á síðustu 70 árum hafa 

orðið umtalsverðar breytingar í umræðunni um kynlíf. ,,Fáfræði og fordómar ríktu áður 

fyrr gagnvart kynlífi. Það mátti ekki ræða um það og fræðsla um kynlíf þótti syndsamleg” 

(Sóley Bender, 2006: 46).  Með tilkomu getnaðarvarnarpillunnar upp úr 1960 fór að þykja 

sjálfsagðara að stunda og njóta kynlífs án þess að markmiðið með því væru barneignir 

(Sóley Bender, 2006).  15 árum síðar tóku í gildi lög um fræðslu og ráðgjöf til handa 

einstaklingum varðandi getnaðarvarnir, fóstureyðingar, ófrjósemisaðgerðir og barneignir. 
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(Lög um ráðgjöf, 1975/25). Þeir sem veita áttu ráðgjöf voru meðal annars 

hjúkrunarfræðingar, læknar, félagsráðgjafar, ljósmæður og kennarar. Fyrir það höfðu 

læknar einir leyfi til þess að veita ráðgjöf um getnaðarvarnir (Sóley Bender, 2006). Með 

þessari löggjöf var fyrst minnst á kynfræðslu í grunnskóla og segir þar að fræðsluyfirvöld í 

samvinnu við skólayfirlækni skuli veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífs (Lög um 

ráðgjöf, 1975/25).   

 Á sama tíma var skilgreining á kynheilbrigði fyrst sett fram af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Samkvæmt henni var grundvallarréttur kynheilbrigðis 

réttur einstaklings til þess að fá upplýsingar um kynlíf og njóta þess (Sóley Bender, 2006). 

Þar með var kynlíf orðið að jákvæðum og sjálfsögðum hluta af tilveru mannsins.  

 Hugtakið kynheilbrigði hefur tekið á sér margar myndir síðan. Á Heilsuvefnum 6h 

(e.d.) er kynheilbrigði skilgreint svona: 

,,Kynheilbrigði er það að lifa heilbrigðu kynlífi.  Heilbrigt kynlíf er mikilvægt fyrir 

alla einstaklinga. Það felur meira í sér en það að nota getnaðarvarnir og vera laus 

við kynsjúkdóma. Það er líka kynheilbrigði að geta talað saman um kynlíf og ábyrgð 

í kynlífi.  Kynheilbrigði er að vera andlega, líkamlega og tilfinningalega viss um að 

hvað þú vilt og þarfnast í kynlífi. “  

Í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar felur kynheilbrigði jafnframt í sér að 

einstaklingurinn eigi rétt á því að njóta sín í kynlífi, stunda það án þess að það komi niður 

á heilsu hans og að vera laus við allar þvinganir, mismunun og ofbeldi (WHO, e.d.). 

Kynheilbrigði einstaklingsins stafar ógn af klám-og kynlífsvæðingunni. Þetta á sérstaklega 

við um kynheilbrigði unglinga enda eru þeir að stíga sín fyrstu skref í kynlífi og mikilvægt 

að fyrirmyndin sé raunveruleg og byggð á jafnrétti.  

 Markmið þessa verkefnis er að skoða áhrif kláms á kynheilbrigði unglinga og með 

hvaða hætti klámið virðist hafa orðið að sjálfsögðum hluta í tilveru mannsins. Byrjað 

verður á því að skoða skilgreiningar á unglingsárunum og sögulega þróun þessara 

skilgreininga. Fjallað verður stuttlega um þann þroska sem unglingar fara í gegnum á 

þessum árum með kynþroskann í brennidepli. Einnig verður farið yfir íslenskar rannsóknir 

á tölvunotkun unglinga. En internetið er helsti vettvangur unglinga til þess að nálgast klám 

og þess vegna mikilvægt að skoða hversu miklum tíma unglingar eyða á internetinu.  
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Kynlífshegðun unglinga á Íslandi hefur verið skoðuð í nokkrum rannsóknum hérlendis og 

verða helstu niðurstöður þeirra kynntar til þess að varpa ljósi á hver staða kynhegðunar 

unglinga er á Íslandi. Í framhaldi af því verður klámi gerð skil. Farið verður í skilgreiningar á 

klámi, áhrif, viðhorf, aðgengi og annað sem skipt gæti máli fyrir kynhegðun unglinga. 

þetta verkefni. Í lokin verða dregnar saman niðurstöður eigindlega hluta verkefnisins, en 

fjögur opin viðtöl voru tekin við starfsmenn félagsmiðstöðva. 
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2 Unglingurinn 

2.1 Skilgreining á unglingsárum 

Unglingsárin brúa bilið milli barnæsku og fullorðinsára. Orðið unglingur er íslenskað heiti á 

enska orðinu adolescense sem dregið er af latneska orðinu adolescere sem merkir að vaxa 

inn í fullorðinna manna tölu (Lerner og Steinberg, 2009). Unglingsárin fela í sér tímabil 

breytinga í líffræðilegum, vitsmunalegum og félagslegum þroska. Á unglingsárunum 

vaknar áhugi á hinu eða sama kyninu kynferðislega. Unglingsárin eru tímar þar sem 

einstaklingar verða líffræðilega færir um að geta og eiga barn (Steinberg, 2011). 

Unglingsárin eru árin frá 10-13 ára til 18-22 ára (Santrock, 2001: Steinberg, 2011). 10 ára 

og 22 ára einstaklingar eiga ekki mikið sameiginlegt enda mörg ár sem skilja þar að. Þess 

vegna hefur unglingsárunum verið skipt upp í þrjú tímabil. Upphaf unglingsáranna eru árin 

frá 10-13 ára, en það tímabil spannar árin þar sem kynþroski er yfirleitt tekinn út. Mið 

unglingsárin eru árin frá 14-17 ára þar sem flestir unglingar taka sín fyrstu skref í kynlífi og 

síðunglingsárin eru árin frá 18-21 árs (Steinberg, 2001). Á síðunglingsárunum öðlast 

unglingar eða ungmenni flest þau réttindi sem fullorðinn einstaklingur hefur eins og 

kosningarétt, sjálf-og fjárræði og rétt til þess að kaupa áfengi. Hér eftir verður fjallað um 

unglinga á aldrinum 14-16 ára sem er aldurinn í 8, 9 og 10 bekk eða seinustu bekkjum 

grunnskólans.    

 Finna má heimildir um skrif um unglinga margar aldir aftur í tímann, allt til þekktra 

heimspekinga sem uppi voru fyrir Kristsburð. Platón hélt því fram að með ungu fólki byggi 

bráðlyndi fyrir meira en 2300 árum. Platón hvatti unga drengi til þess að sneiða fram hjá 

áfengi með öllu vegna þess að þeir réðu ekki við það (Lightfoot, Cole og Cole, 2009). 

Aristóteles talaði um sjálfsbjargarviðleitni unglinga og þörf þeirra til að fá að taka 

ákvarðanir og hvernig hún afmarki unglingsárin. Sú sýn heimspekingsins er í takt við þær 

kenningar sem fremstar eru í í dag um þörf unglinga á eigin sjálfstæði og leit þeirra að 

eigin sjálfi (Santrock, 2001).   

 Það var þó ekki fyrr en í kringum aldamótin 1900 að unglingsárin voru fyrst 

skilgreind sem tímabil líkt og barnæska og þau vísindalega rannsökuð. G. Stanley Hall, oft 

talinn faðir unglingasálfræðinnar, var frumkvöðull í rannsóknum á því þroskaferli sem á 
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sér stað á unglingsárunum sem samkvæmt honum voru árin frá 12 til 23. Kenningar Hall 

gengu út frá því að unglingsárin væru tímar strorma og streitu og að átök og skapsveiflur 

einkenndu þetta tímabil (Santrock, 2001).   

 Kenning Hall lifði lengi og var hugmyndum byggðum á henni haldið að foreldrum. 

Hugmyndin að unglingsárin séu tímar þar sem börn rísa upp gegn foreldrum sínum var við 

lýði á árum áður. Foreldrum var áður fyrr tjáð að búast mætti við því að unglingurinn 

myndi sýna þeim mótspyrnu og óvirðingu og sýna þörf á að fjarlægjast þá  tilfinningarlega. 

Kom það ekki  til að unglingurinn hagaði sér samkvæmt því bæri foreldrum að hafa 

áhyggjur og jafnframt að þegar þessi hegðun væri sýnileg hjá barninu ættu foreldrar að 

sýna því skilning og stuðning (Steinberg, 2001).   

 Á þessar hugmyndir hallaði þegar röð rannsókna á líðan unglinga leiddi í ljós að 

þeir væru ekki eins óhamingjusamir og talið var og að stærsti hluti þeirra ættu ánægjulegt 

samband við foreldra sína. Jafnframt kom í ljós að þeir unglingar sem ekki töldu sig eiga í 

góðu sambandi við foreldra sína komu frá fjölskyldum sem áttu áralöng vandamál að baki 

(Rutter, Graham, Chadwick og Yule, 1976). Eldri kenningar um unglinga og átök þeirra 

m.a. við foreldra byggðu flestar á læknaskýrslum en þær voru aðallega komnar frá 

unglingum sem áttu í miklum vanda og var gallinn sá að þær niðurstöður voru alhæfðar 

yfir á unglinga almennt (Steinberg, 2001).   

 Þegar leitast er við að skýra óstýriláta hegðun unglinga er algeng tilhneiging að vísa 

til unglingaveikinnar. Þannig lýsa foreldrar því gjarnan að unglingaveikin sé mætt á 

heimilið og nötri fjölskyldulífið af þeim sökum. Það sem ekki hefur fengið nægilegt vægi í 

umræðunni um unglinga eru þær breytingar sem eru að eiga sér stað í lífi hans bæði 

andlega, líkamlega og félagslega. Þessi unglingaveiki svokallaða er því aðeins hluti 

þroskaferlis sem tekur mis mikið á einstaklinga. Þannig hljómaði átak hjálparsíma Rauða 

krossins árið 2010 ,,Ég er ekki með unglingaveiki, mér líður bara illa“ en unglingar eru stór 

hluti þess hóps sem hringir í hjálparsímann (Umboðsmaður barna, 2010). Eins og fram 

kemur á heimasíðu umboðsmanns barna er algengt að það tilfinningaójafnvægi sem á sér 

stað á þessum árum sé afgreitt sem unglingaveiki og þannig lítið gert úr þeirri vanlíðan 

sem býr innra með unglingnum. Vandamálið gæti hljómað smátt og ómerkilegt fyrir 

fullorðinn einstakling en það er hins vegar raunverulegt fyrir unglinginn (Umboðsmaður 

barna, 2010).  
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Stór gjá hefur myndast milli akademíunnar og almennings. Þrátt fyrir þær rannsóknir sem 

liggja fyrir um unglingsárin viðhelst enn sú gamla samfélagslega trú að unglingar séu til 

erfiðleika og þá beri að varast. Fjölmiðlar halda þessu að almenningi ásamt því að 

handbækur ætlaðar foreldrum með unglinga gefa ráð um hvernig best sé að komast lífs af 

með ungling á heimilinu (Steinberg, 2001). Santrock (2001) segir fjölmiðla ala á þessari 

fordómafullu trú almennings á að unglingar séu til vandræða með því að einblína á þann 

litla hluta unglinga sem með einhverjum hætti brjóta af sér. Fjölmiðlar eltast aðeins við 

það sem teljist fréttnæmt og fyrir þeim er það aðeins það sem flokkast gæti til neikvæðrar 

umfjöllunar um unglinga sem birtist á skjánum eða í blöðum.  

 Joseph Adelson talar um alhæfingar um unglinga (e. adolescent generalization 

gap) sem gengur út á það að allir unglingar eru stimplaðir, yfirleitt byggt á upplýsingum 

um mjög takmarkaðan og áberandi hóp unglinga (Santrock, 2001). Í nútímasamfélögum er 

algeng tilhneiging að flokka alla unglinga undir sama hattinn og eru þeir í kjölfarið mjög 

misskilinn hópur. Þessi samfélagslega ímynd hefur áhrif á það hvernig fullorðið fólk 

umgengst unglinga. Þetta á við um kennara, búðareigendur og ekki síst foreldra 

(Steinberg, 2011).  

  

2.2 Þroskabreytingar 

Eins og kom fram hér að framan marka unglingsárin miklar breytingar í vitsmunum, 

félagsþroska og líffræðilegum þroska eins og líkams-og kynþroska. Vitsmunir stjórna 

hugsun okkar og hvernig við vinnum úr upplýsingum sem við fáum úr umhverfinu 

(Santrock, 2001)en minni og lausnamiðun eru dæmi um vitsmuni (Steinberg, 2011).  

Pieget er þekktur kennismiður um vitsmunaþroska. Piaget skipti vitsmunaþroska barna 

upp í fjögur stig eftir aldri barna og er síðasta stigið, stig formlegrar rökhugsunar miðað 

við aldur frá 11 – 15 ára. Á því stigi fara einstaklingar að hugsa meira rökrétt og 

kerfisbundið. Einstaklingur á þessu stigi á auðveldara en áður með að setja sig í spor 

annara og ímynda sér ýmisskonar aðstæður án þess að vera í þeim (Santrock, 2001: 

Steinberg, 2011). Misjafnt er á milli einstaklinga hvenær þessi þroski er tekinn út enda 

þroskast hver og einn á sínum hraða.   
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Félagarnir fara að skipta mun meira máli á unglingsárunum en áður. Unglingar þroskast í 

samskiptum sínum við jafnaldra og skiptir máli í hvernig félagsskap unglingar sækja. Hér 

verður ekki farið sérstaklega í félagsþroskann heldur verður líkamsþroski unglinga ræddur 

og möguleg áhrif hans á unglingana. 

2.2.1 Kynþroski 

Líkami okkar tekur aldrei eins hröðum og miklum breytingum eins og á kynþroskaskeiðinu, 

en þá breytist líkamlegt atgervi einstaklings úr barnslegum vexti í líkama sem svipar til 

fullorðinna. Kynþroski (e. puberty) kemur af orðinu pupertas úr latínu sem merkir að 

fullorðnast (Steinberg, 2011). Oft er kynþroskinn skilgreindur sem upphaf unglingsáranna 

og verður til vegna þess að hormón í líkama barns aukast og ýmsir líkamspartar þeirra 

stækka og breytast. Samkvæmt Nottelman, Susman, Inoff-Germain, Cuttler, Loriaux og 

Chrousos mun karlhormónið testosterón áttfaldast á kynþroskaskeiðinu hjá drengjum og 

estradiol, sem er estrógen kvenhormón, mun áttfaldast hjá stúlkum við kynþroska (sjá í 

Santrock, 2001).    

 Misjafnt er milli einstaklinga hvenær þeir byrja kynþroska. Hjá flestum drengjum 

getur hann verið að byrja frá 10 ára aldri til 13 og hálfs og getur þannig verið að taka enda 

frá 13 – 17 ára (Santrock, 2001). Blæðingar byrja ekki hjá stúlkum fyrr en seint á 

kynþroskaskeiðinu og geta blæðingar verið mjög óreglulegar fyrstu árin og stúlka jafnvel 

ekki orðið frjó fyrr en 2 árum eftir að fyrstu blæðingar hefjast. Blæðingar hjá stúlkum 

byrja yfirleitt á milli 9 og 15 ára og telst þetta bil eðlilegt (Santrock, 2001).  Meðalaldur 

íslenskra stúlkna við fyrstu blæðingar eru 13,26 ár (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson, 

Gestur I. Pálsson, Víkingur H. Arnórsson, 2000a).   

 Fyrstu merki kynþroska hjá stúlkum er þegar brjóstþroski kemur fyrst fram en 

hann er í fimm stigum. Upphaf brjóstþroska hjá íslenskum stúlkum eru tæp 11 ár (10,84 

ár) og upphaf kynháravaxtar rúmlega 11 ár (11,46 ár). Kynþroski íslenskra stúlkna er mjög 

svipaður stúlkna á Norðurlöndunum (Árni V. Þórsson o.fl, 2000a). Kynþroski íslenskra 

drengja hefst að meðtaltali ári seinna en hjá stúlkum eða við tæp 12 ár (11,89ár). 

Kynháravöxtur byrjar að meðaltali við tæp 13 ár (12,79 ár) (Árni V. Þórsson o.fl. 2000b). 

Kynþroskatímabil íslenskra stúlkna, frá fyrstu merkjum kynþroska til fyrstu tíðablæðinga 

varir í 2,42 ár (Árni V. Þórsson o.fl. 2000a). Meðaltímalengd kynþroska drengja sem 

mælist í stækkun eistna er 2,43 ár (Árni V. Þórsson o.fl. 2000b).   
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Talað er um bráðþroska og seinþroska þegar kemur að tímasetningu kynþroska hjá 

unglingum. Bráð- og seinþroska unglingar standa ekki jafnfætis jafnöldrum sínum þar sem 

líkamlegt atgervi þeirra þroskast fyrr eða seinna en hjá hópnum í það heila (Steinberg, 

2011). Þeir sem eru bráð- og seinþroska geta verið sérstaklega viðkvæmir og þurfa 

stuðning nærumhverfis svo það hafi ekki áhrif á félagsleg tengsl (Papadimitriou, 2001). 

Rannsókn Riittakerttu, Marttunen, Rantanen og Rimpelä (2003) sýndi tengsl milli 

tímasetningar kynþroska og inn- og úthverfs vanda. Bæði stelpur og strákar sem verða 

kynþroska snemma sýna breytingu í hegðun eins og að skrópa í skóla, byrja fyrr að drekka 

áfengi og reykja. Stelpurnar sýndu einnig tengsl milli þess að verða snemma kynþroska og 

glíma við innhverfan vanda eins og kvíða og þunglyndi. Bráðþroska strákar eru mun 

ánægðari með sjálfa sig en seinþroska strákar og upplifa það að verða bráðþroska mun 

jákvæðara en stelpur gera (Steinberg, 2011).   

 Kynþroski hefur í gegnum árin færst neðar og neðar í aldri og eru unglingar í 

vestrænum ríkjum í dag að taka út kynþroska mun fyrr en áður. Rannsóknir sýna að 

kynþroski færist neðar um einn mánuð á hverjum áratugi. Þessi breyting getur haft áhrif á 

unglinga, sérstaklega varðandi kynhegðun (Coleman og Roker, 1998). Þetta á einkum við 

um stúlkur en kynþroski þeirra hefur færst neðar í aldri en drengja.  Það sést best með því 

að skoða upphaf fyrstu tíðablæðinga. Ástæður sem velt hefur verið upp sem áhrifavalda á 

þessa þróun er m.a. meiri velmegun. Ákveðin fæða sem neytt er í dag gæti innihaldið 

estrógen, kvenhórmón eða efni sem hafa áhrif á estrógen hormón líkamans. Að auki hefur 

verið nefnd möguleg tengsl við kynferðislega örvun og snemmbúnari kynþroska 

(Papadimitriou, 2001). Þau tengsl hafa ekki verið staðfest en velta má vöngum um hvort 

aukin myndbirting á kynferðislegu efni m.a. í bíómyndum, sjónvarpi og ekki síst klámi gæti 

haft einhver tengsl við kynþroska nú til dags.  

 Kynþroski getur haft áhrif á hegðun unglinga. Til að mynda hafa fundist tengsl á 

milli aukningar testosterón hormóna í drengjum og kynferðislegrar löngunar og hegðunar. 

Að auki hefur kynþroski áhrif á sjálfsmynd unglingsins sem getur síðan endurspeglast í 

hegðun hans. Einstaklingur sem orðinn er kynþroska upplifir sig sjálfstæðari og fullorðnari 

en áður og getur það valdið togstreitu milli unglings og foreldra hans. Einnig breytir 

kynþroski líkama unglings þannig að hann gæti mætt öðruvísi viðmóti frá öðrum 

(Steinberg, 2011). 
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3 Tölvu- og farsímanotkun unglinga 

Með vaxandi tækniframförum eykst almenn tölvunotkun. Eftir því sem tölvunotkun barna 

og unglinga verður meiri aukast líkur á því að þau verði á vegi kláms á internetinu. 95% 

íslenskra heimila árið 2011 höfðu að minnsta kosti eina tölvu til umráða og voru 93% með 

nettengingu (Hagstofan, 2011).  Árið 2009 var unnin megindleg og eigindleg rannsókn á 

netnotkun íslenskra ungmenna á aldrinum 11-16 ára. Rannsóknin er hluti af 

langtímarannsókn sem ber heitið “Börn og sjónvarp á Íslandi” og hefur verið unnin frá 

árinu 1968 með breyttum áherslum eftir því sem tæknin verður meiri. Borin var saman 

netnotkun unglinga frá árinu 2003 og sýndi samanburðurinn fram á talsverða aukningu. 

Þau ungmenni sem sögðust nota internetið einu sinni á dag eða oftar voru 49% árið 2003 

en árið 2009 voru þau orðin 71%. Internetnotkunin fer vaxandi með auknum aldri og árið 

2009 voru 84% 15 ára unglinga sem fóru einu sinni eða oftar á dag á internetið (Sigurður 

Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason, 2010). En 15 og 16 ára unglingar nota internetið að 

meðaltali í 2 klukkutíma og 40 mínútur á dag (Kjartan Ólafsson, 2012).   

 Í dag er netið ekki aðeins í heimilistölvunni eða fartölvu barnanna heldur eru þeir 

símar sem eru vinsælastir á markaðnum í dag nettengdir. Svokallaðir snjallsímar hafa rutt 

sér til rúms og nýta fyrirtæki sér snjallsímana með því að útbúa app eða viðbót á íslensku 

sem er forrit sem hlaðið er niður í símann til þess að auka á þjónustu. Árið 2011 voru 

tæplega helmingur unglinga í Bretlandi með snjallsíma eða 47%. 60% þeirra sem áttu 

snjallsíma segjast vera mjög háðir símanum og noti hann við margar daglegar athafnir, 

meðal annars á klósettinu (Ofcom, 2011). Þessi mikla farsímaeign unglinga í dag auðveldar 

enn meira aðgengi þeirra að hverju því efni sem þeim þóknast þar sem þeir eru stöðugt 

nettengdir í gegnum farsímann.  

 Þegar aðgengið er orðið svo auðvelt gerir það foreldrum erfiðara fyrir að fylgjast 

með netnotkun barna sinna. Samkvæmt 94. grein barnaverndarlaga 80/2002, ber 

foreldrum og forráðamönnum skylda til að vernda börn gegn ofbeldis- og klámefni eins og 

með því að takmarka aðgengi að því. Foreldrar eru þó margir ekki meðvitaðir um 

nettokun barna sinna. Í rannsókn sem náði til yfir 1000 ungmenna og foreldra í Singapore 
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kom í ljós að foreldrar telja unglinga sína ekki sýna áhættuhegðun á internetinu og ofmeta 

magn eftirlits með netnotkun (Liau Khoo og Ang, 2008). Til þess að unglingar geti tileinkað 

sér netið í athafnir sem ekki hefur neikvæð áhrif á þá þarf eftirlit foreldra að vera skilvirkt. 
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4 Unglingar og klám 

4.1 Skilgreiningar 

Í daglegu tali er ýmist talað um klám eða erótík. Ekki er víst hvar mörkin eru dregin um 

það hvenær erótík eða kynþokkalist verður að klámi. Pornography sem er enska heitið yfir 

klám er dregið af gríska orðinu porne sem stendur fyrir hóra og graphein sem stendur fyrir 

að að skrifa eða rita. Eiginleg merking orðsins pornography er því vísun í  ,,myndlýsingar á 

hegðun hórunnar”. Orðið erótík eða erotica á ensku er komið frá gríska Guðinum Eros og 

vísar til kynferðislegra ásta (Linz og Malamuth, 1993).   

 Skilgreiningar á klámi hafa verið mikið á reiki. Klám er misjafnlega skilgreint eftir 

því hver það er sem er að skilgreina það, sem hefur gert það að verkum að samanburður 

rannsókna á efninu getur reynst erfiðari en ella. Malamuth (2001) skilgreinir klám sem 

kynlífsathöfn sem hefur það að markmiði að æsa áhorfandann upp kynferðislega. Russell 

(2000) skilgreinir klám sem efni þar sem kynlíf og kynfæri eru tengd við hverskonar 

misnotkun eða lítillækkun í þeim tilgangi að hvetja til eða styðja slíka hegðun. Erótík er 

hins vegar, að mati Russell, kynferðislegt efni sem er laust við alla fordóma eins og 

kynþáttafordóma eða mismunun á kynjunum þar sem virðing er borin fyrir öllum 

mönnum. Klám snýst því ekki um nekt eða að kynfæri séu í mynd hvort sem það er í 

sjónvarpi eða blaði heldur gengur skilgreiningin út frá því hvernig nektin eða kynfærin eru 

sýnd (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010).   

 Klámi er ekki gefin sérstök skilgreining í íslenskum lögum þar sem talið er að það 

sé breytilegt milli tíma og siðferðisvitundar manna. Hæstiréttur hefur í að minnsta kosti 

þremur dómum sínum notast við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1986 um 

greinarmun á klámi og erótík. Þar segir að klám sé kynlíf framsett í hagnaðarskyni þar sem 

engin ást, blíða eða ábyrgð er höfð frammi en erótík eða kynþokkalist sé tjáning ástar af 

listrænum toga (Sigríður Ingvarsdóttir, Bragi Guðbrandsson, Erna Hauksdóttir, Karl Steinar 

Valsson, Lára Björnsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Þórólfur Þórlindsson, 2002). Birting 

og dreifing á klámi á Íslandi er bannað með lögum samkvæmt 210. grein almennra 

hegningarlaga (19/1940) og eru viðurlög við því sektir eða fangelsi allt að 6 mánuðir. 
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Sömu viðurlög fylgja því að afhenda barni undir 18 ára klámefni af nokkru tagi. Bann við 

birtingu og dreifingu á klámi er aðeins viðhaft á Íslandi og í Noregi af öllum 

Norðurlöndunum (Sigríður Invarsdóttir og fl., 2002).   

 Þegar ekki er til fastmótuð skilgreining sem íslenskir dómstólar skulu fara eftir er 

erfiðara að sækja til saka þá sem með einhverju móti hagnast af klámi hér á landi. Það 

skýtur skökku við að vita til þess að birting og dreifing kláms á Íslandi sé ólöglegt en þrátt 

fyrir það fái erótískar búðir að selja klám óáreittar. Einnig eru uppi íslenskar síður sem 

ganga út á að niðurhala allskonar myndefni sem í miklu magni dreifa klámi með 

auðveldum hætti en unglingar eru stór hluti þeirra sem nýta sér þessar síður.  

 Það er líka mikilvægt að átta sig á því hvað klám er fyrir unglingum. Úr því að 

fræðimenn ná ekki að setja sér skilgreiningu sem vinna má eftir má ætla að skilgreiningar 

unglinga á því hvað flokka megi til kláms séu margbreytilegar. Forsenda þess að klám megi 

kalla fyrir íslenskum unglingum er sú að kynfæri séu í mynd. Myndefni þar sem aðeins sést 

til fólks í kynferðislegum atlotum, án þess að kynfæri séu sýnileg eru því ekki klám 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Það sama á við um unglinga í Danmörku, Noregi, Svíþjóð 

og Finnlandi að til þess að hægt sé að skilgreina efni sem klám þurfi kynfæri að vera í 

mynd (Sørensen og Knudsen, 2006). Skilgreiningar unglinga á hvað sé klám er því nokkuð í 

ósamræmi við sérfræðinga sem sérhæfa sig í því rannsaka áhrif kláms á kynhegðun fólks.  

 Hér á eftir verður klám skilgreint sem kynlífstengt efni þar sem ranghugmyndum er 

haldið að áhorfanda um hvað sé góð, rétt og æskileg kynhegðun. Unglingar sem hér eru til 

umræðu eru sérstaklega móttækilegir, enda skortir þá reynslu af því hvernig kynlíf á sér 

stað í raunveruleikanum.   

 

4.2 Klámáhorf unglinga 

Árin 2005 og 2006 voru tvær rannsóknir unnar hér á landi á áhrifum og upplifun unglinga 

á klámi. Annarsvegar er það rannsókn Dr. Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) sem var 

megindleg rannsókn sem náði til 323 unglinga á aldrinum 14 til 18 ára. Hins vegar er það 

rannsókn Andreu Ólafsdóttur og Hjálmars Sigmarssonar (2007) sem var eigindleg 

viðtalsrannsókn við 28 ungmenni á aldrinum 14 til 18 ára. Hér á eftir verður stuðst 

aðallega við þessar tvær rannsóknir en ekki hafa sambærilegar rannsóknir verið unnar 

hérlendis. Íslensku rannsóknirnar verða síðan studdar með vísun í erlendar rannsóknir.  
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Samkvæmt rannsókn Guðbjargar höfðu níu af hverjum tíu íslenskum unglingum séð klám 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Meðalaldur unglinganna var 11,7 ár þegar klám varð 

fyrst á vegi þeirra en sumir voru allt niður í fimm og sex ára þegar þeir sáu fyrst klám. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Cowan og Campbell (1995) sem gerð var á 

unglingum í Kaliforníu þar sem meðalaldur drengja var 11,2 ár þegar þeir fyrst sáu klám og 

stúlkna 11,6 ár. Í rannsókn Sørensen og Knudsen (2006) sáu 85% þeirra sem rannsóknin 

náði til klám í fyrsta skipti á milli 10 og 12 ára aldurs.   

 Það klámefni sem íslenskir unglingar segjast oftast hafa séð eru samfarir karls og 

konu eða um 90%, en það er viðurkenndasta form kynlífs. Þar á eftir koma munnmök, um 

80%, kynlíf milli tveggja kvenna um 73% og þríleikur eða kynlíf milli þriggja einstaklinga 

um 72%. 61% höfðu séð endaþarmsmök (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Sørensen og Knudsens (2006) um áhorf skandinavískra unglinga 

á klám.   

 Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) kemur fram skýr kynjamunur í áhorfi 

á klámi. Strákar horfa frekar á klám í einrúmi en stúlkur með kærasta eða vinkonum jafn 

mikið og að gera það einar. Meiri líkur eru á því að strákar noti klám í sjálfsfróun en 

stúlkur fyrir forvitnissakir eða fræðslu. 8% stráka horfa á klám nánast daglega og 1,4% 

stelpna. 14% stráka horfa á það nokkrum sinnum í viku og 5,3% stelpna.   

 

4.3 Aðgengi og sýnileiki kláms 

Internetið er gullnáma fræða og upplýsinga og auðveldar notanda aðgengi að hverju því 

efni sem hann langar að komast í á methraða. Klámiðnaðurinn hefur tekið sér bólfestu á 

internetinu í gríðarlegu magni. Vaxandi áhyggjuefni hversu auðvelt aðgengi barna og 

unglinga er að því efni þar sem félagsmótun á sér vissulega stað í gegnum internetið með 

einum eða öðrum hætti. Fyrri kenningar telja fjölmiðla spila stóran þátt í að móta 

kynvitund fólks, viðhorf og hegðun þeirra í kynferðislegu samhengi (Wartella, Scantlin, 

Kotler, Huston og Donnerstein, 2000). Af íslenskum unglingum sem hafa séð klám segjast 

72% þeirra hafa séð það á internetinu og segja sjálfir að mjög auðvelt sé að nálgast 

klámefni (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Í rannsókn Andreu og Hjálmars (2007) segja 

unglingarnir að mjög erfitt sé að komast hjá því að sjá klám eins og á netinu og að 

framboðið væri mjög mikið. En stelpur eru mun líklegri til þess að sjá klám án þess að ætla 



 bls. 20 

það sérstaklega (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007).   

 Unglingar sækjast í klám á netinu viljandi eða það verður á vegi þeirra óviljandi. 

Þrjár ástæður eru fyrir því að unglingar skoða klám á netinu skv. Flood (2007) en þær eru 

fyrir forvitnissakir, til þess að leita sér upplýsinga um kynlíf og þörf þeirra á að örvast 

kynferðislega. Flestir unglingar komast yfir klámfengið efni á internetinu í dag þar sem 

aðgengi þeirra að klámtímaritum er erfitt fyrir þær sakir að viðurlög eru við afhendingu 

klámefnis til ólögráða einstaklinga (Flood, 2007). Máttur myndmiðla er auk þess meiri 

umfram þeirra sem birtast á prenti. Unglingar leita því auðveldari leiða til þess að komast 

yfir klám en hvergi er það auðveldara en á internetinu sjálfu þar sem einstaklingurinn á 

bak við hverja tölvu er ekki skilgreindur eftir aldri. Unglingar geta því auðveldlega farið 

inná vefsíður tengdar klámi, notað leitarvélar og fleira (Flood, 2007).  

Annað við netið er að þótt unglingar sækist ekki í klám af ásetningi á netinu verður það 

samt með einhverju móti á vegi þeirra af ýmsum ástæðum. 60% íslenskra unglinga segjast 

hafa gegn vilja sínum séð klám á netinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007) og 70% 

ástralskra ungmenna hafa séð klám á netinu óvart (Flood, 2007). Samkvæmt Thurnburg 

og Lin senda klámfyrirtæki frá sér tölvupósta með klámtengdu efni eða slóðum inn á 

klámsíður til unglinga. Unglingar gætu misritað heimasíður og vafrað í óðagoti inn á 

klámsíður vegna stafsetningavillu,  skrifað vitlaust í leitarvél eða farið inn á síður sem þeir 

vita ekki hverjar eru (eins og vitnað er í Flood, 2007). Nokkrar stúlkur í rannsókn Andreu 

og Hjálmars (2007) nefna sprettiglugga (e. popups) og hafa áhyggjur af ungum krökkum á 

netinu en sjálfar hafa þær lent í því.  

 Klámframleiðendur notast aðallega við þrjár leiðir á netinu til þess að auka 

sýnileika en þær eru sprettigluggar, fjöldapóstar og með því að hafa viljandi áhrif á 

leitarvélar til þess að hámarka umferðina inn á síður, en þriðjungur af öllum fjöldapósti 

kemur frá klámsíðum (Flood, 2007). 67.5% þeirra unglinga sem höfðu séð klám á netinu 

samkvæmt rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) sáu það vegna sprettiglugga og 

42% í rannsókn Sørensen og Knudsen (2006). Tæp 42% íslenskra unglinga sjá klám í 

fjöldapósti á internetinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007) og um þriðjungur unglinga í 

Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi (Sørensen og Knudsen, 2006). Einnig þekkist það 

að notandi er viljandi færður á aðra síðu en hann ætlar sér að heimsækja þar sem hann 

fer sjálfkrafa inn á klámsíðu. 25% af auglýsingasíðum samkvæmt Thurnburg og Lin hafa 

með stillingum komið í veg fyrir að notandi geti farið af síðunni (sjá í Flood, 2007). Þannig 
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reyna þeir sem halda úti klámsíðum að koma efni sínu sem víðast óháð því hver á vegi 

þess verður og sýnir það algjört skeytingarleysi gagnvart þeim breiða aldurshóp sem 

notast við internetið.  

 Vefsíðueigendur geta einnig séð hag sinn í því að birta auglýsingar fyrir klámsíður á 

síðum sínum samkvæmt Thurnburg og Lin. Þannig fá þeir greitt fyrir hverja birtingu 

auglýsingar, fyrir hverja heimsókn sem auglýsingin leiðir til og fyrir hverja áskrift sem fylgir 

í kjölfarið. Þarna skiptir það vefsíðueigendur engu máli á hvaða aldri notandinn er (sjá í 

Flood, 2007). Þrátt fyrir að það standi á mörgum klámsíðum á netinu að þær séu einungis 

ætlaðar 18 ára og eldri er ekkert eftirlit með því hversu gamall notandi er. Mjög lítill hluti 

þeirra aðila sem gefa út klám á netinu fara fram á að notandi staðfesti að hann sé yfir 18 

ára með hugbúnaði sem staðfestir aldur, m.a. með því að gefa upp kreditkortanúmer þar 

sem ólögráða einstaklingar hafa ekki kreditkort til umráða (eins og vitnað er í Flood, 

2007). Þannig eru flestar síður sem bjóða upp á frítt áhorf af einhverju efni án þess að 

notandi þurfi að gera grein fyrir sér. 

 

4.3.1 Viðhorf til kláms 

Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) telja 71% unglinga að lögleiða eigi 

klám með takmörkunum en eins og fram hefur komið er dreifing og birting á klámi 

ólöglegt á Íslandi. Þegar unglingar í fyrrgreindri rannsókn voru spurðir út í viðhorf þeirra til 

kláms sögðu um 40% þeirra það vera skemmtilegt en tæp 28% að það væri viðbjóðslegt.  

Þar er þó greinilegur kynjamunur á þar sem meiri hluti þeirra sem svara því til að klám sé 

viðbjóðslegt eru stelpur og meiri hluti þeirra sem telja klám vera skemmtilegt eru strákar. 

Tæplega helmingurinn segir að klámefni sé gert fyrir karlmenn og er það nokkuð jafnt milli 

kynja. Bæði strákar og stelpur í rannsókn Andreu og Hjálmars (2007) segja stráka og 

karlmenn mun meiri neytendur á klámi og að klám sé nánast bara framleitt af 

karlmönnum.  

 Viðhorf unglinganna til klámleikaranna er sú að karleikararnir séu ómerkilegir eða 

„cheap“, hlægilegir og með stór typpi. Viðhorf til kvenleikara voru svipuð milli kynja, að 

konan hafi fallegan líkama og stór brjóst. Stelpur voru þó líklegri til þess að svara því 

einnig að þær séu ómerkilegar eða  ,,cheap“. Stelpurnar eru þeirrar skoðunar að klám sé 

gert fyrir karlmenn og leiði til vændis og nauðgana.  Strákar segja klám skemmtilegt og 
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líklegri til þess að segja það gert fyrir bæði kynin og innihaldi fræðslu um kynlíf. Um 

helmingur unglingana telja karlleikarana örvast kynferðislega í tökum en 30% telja 

konurnar gera það (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Úlitsdýrkun er viðhöfð í klámi og 

unglingar telja klámleikara afskræmda, ýkta og óraunverulega vegna fjölda lýtaaðgerða 

(Andrea Ólafsdóttir og Hjálmar Sigmarsson, 2007).  

 Í rannsókn Andreu og Hjálmars (2007) voru unglingarnir spurðir út í það hverjir 

þeir telja það vera sem leiki í klámmyndum og af hvaða ástæðu. Almenn skoðun þeirra var 

sú að það væri aðallega fólk í neyð sem leiðist út í klám og að vegna peningaskorts sé það 

eina leiðin fyrir þau. Að auki tala þau um það að einhverjir séu neyddir til þess að leika í 

klámmyndum og nefna að sumt klám séu raunverulegar nauðganir. Stelpurnar tala um að 

það sé skammarlegt og neyðarlegt að leika í klámi og þess vegna geti ekki annað verið en 

að það sé af illri nauðsyn sem fólk taki upp á því að leika í klámmynd. 

 Þegar unglingarnir eru spurðir út í það hvaða áhrif þeir telji klám hafa á áhorfendur 

þess segja strákar í mun meira mæli en stelpur það bæta kynlífið hjá fólki. Hins vegar 

töldu 21% stúlkna telja það eyðileggja kynlíf fólks. Um 15% unglinganna telja það ekki 

hafa nein áhrif. Þriðjungur unglinganna segja klám vera upplýsingaveita um kynlíf og 

skiptist það jafnt milli kynjanna. Fimmtungur segir að þegar kemur að klámi sýni það að 

karlmenn sjái um alla ákvarðanartöku í kynlífi. Þriðjungur segir það skiptast jafnt milli 

kynjanna (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Þetta er í samræmi við rannsókn Sørensen og 

Knudsen (2006). Báðar rannsóknir sýna fram á að unglingar vilji prófa það sem þau sjái í 

klámmyndum, í báðum tilfellum strákar í meirihluta. Aðrar rannsóknir út fyrir 

Norðurlöndin benda til þess sama. Má þar nefna rannsókn á áströlskum ungmennum þar 

sem stór hluti þeirra nota klámfengið efni, sérstaklega strákar (Flood, 2007).  

 Viðhorf stelpnanna í rannsókn Andreu og Hjálmars (2007) um möguleg áhrif kláms 

á unglinga er sú að klám og tónlistarmyndbönd hefðu áhrif á klæðaburð og sjálfsmynd 

stúlkna. Þær segja hlutgervinguna vera mikla og að konum sé stillt upp eins og 

sýningargripum. Þær segja klámið skekkja væntingar stráka til stelpnanna og að þeir vilji 

að þær klæði sig eins og tíðkast í klámi og geri hluti eins og birtist þeim í klámi. Stelpurnar 

nefna einnig möguleg áhrif á sambönd og samskipti kynjanna. Að þeirra mati er 

birtingamynd kvenna í klámi sú að þær séu í þjónustuhlutverki fyrir karlmenn. Einn 

strákurinn nefnir að hægt sé að lesa úr klámi að karlmenn ráði ferðinni þegar kemur að 

kynlífi og annar talar um að það fari eftir þroska einstaklingsins hvort hann geri sér grein 
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fyrir því að þessi birtingamynd um að karlar ráði yfir konum í kynlífi sé röng.  

Hér hafa aðeins verið rædd hvaða áhrif unglingar telja klám hafa á neytendur þess en það 

lýsir aðeins skoðunum en ekki mældum áhrifum. Í næsta kafla verða tengsl sem mælst 

hafa í rannsóknum á áhrifum áhorfs og kynlífshegðunar skoðuð.   

 

4.3.2 Áhrif kláms 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna áhrif kláms á kynhegðun, 

sérstaklega unglinga. Í íslenskri rannsókn kom í ljós að unglingar sem horfa reglulega á 

klám stunda frekar áhættuhegðun í kynlífi en þeir unglingar sem horfa sjaldan eða aldrei á 

klám. Þeir unglingar sem horfa reglulega á klám eru líklegri til þess að hafa byrjað að 

stunda kynlíf mjög ungir, sjá síður neitt athugavert við að stunda kynlíf sér til 

skemmtunnar án þess að tilfinningar séu í spilinu, sjá síður neitt athugavert við það að 

sofa hjá mörgum aðilum sama kvöldið og eru líklegri til þess að þykja í lagi að borga sig inn 

í partý með kynferðislegum greiða (Rannsóknir og greining, 2006).  

 Í rannsókn Wingood, DiClemente, Harrington, Davies, Hook og Kim (2001) sem 

gerð var á rúmlega 500 svörtum stúlkum á aldrinum 14 til 18 ára leiddi í ljós að áhorf á 

klám hafði þær afleiðingar að stúlkurnar notuðu síður smokk, áttu fleiri kynlífsfélaga, 

stunduðu kynlíf oftar og voru líklegri til að hafa greinst með klamydíu. Fjölmargar 

rannsóknir til viðbótar hafa gefið svipaðar niðurstöður. Í samantektarrannsókn Owens, 

Behun, Manning og Reid (2012) segir frá fjölmörgum rannsóknum sem mælt hafa áður 

greind tengsl. Þar er sagt frá rannsókn Häggström-Nordin, Hanson og Tydén (2005) gerð á 

sænskum framhaldskólanemendum sem sýnir skýr tengsl milli kynlífs með vini, hópkynlífi, 

munnmökum og endaþarmsmökum og reglulegs áhorfs á klám. Einnig voru þeir sem 

reglulega horfðu á klám líklegri til þess að hafa mjög ungir byrjað að stunda kynlíf í 

samanburði við þá sem ekki voru reglulegir áhorfendur. Rannsókn Kraus og Russell (2008) 

sýndi tengsl milli aðgangs að internetinu og þess að byrja að stunda kynlíf mjög ung. 

Braun-Courville og Rojas’ (2009) sýndu jafnframt fram á tengsl milli áhorfs á klám og 

áhættumeiri kynhegðunar eins og endaþarmsmök, hópkynlíf. Einnig voru þau líklegri til 

þess að stunda kynlíf undir áhrifum áfengis og/eða eiturlyfja.  

 Það klámefni sem sérstaklega vekur áhyggjur er það sem tengir ofbeldi með 

beinum hætti við kynlíf. 13% unglinga í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) 
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sögðust hafa séð ofbelsisfullt klámefni og 14% séð klámefni með sadomasokisma eða 

kvalalosta þar sem kynferðisleg örvun felst í ýmiskonar sársauka. Unglingar hafa sagt að 

þeir sjái ýmislegt í klámi sem þeir vilji prófa sjálfir (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Þegar 

um ræðir ofbeldisfullt kynlíf gæti það að sama skapi gefið unglingum ranghugmyndir. Þar 

liggja helst við höggi ungir strákar, þar sem þeir eru mjög móttækilegir. Í klámmyndum 

birtast gjarnan ofbeldisfull atriði gegn konum, oft mjög alvarlegt ofbeldi, sem strákar gætu 

viljað prófa að gera við stelpur (Russell, 2000). Birtingarmynd kvenna í myndmiðlum er oft 

þannig að þær eru kynntar sem leikfang fyrir karlmenn í kynferðislegu tilliti og eru kynfæri 

kvenna gjarnan miðpunkturinn (sjá í Peter og Valkenburg, 2007).  Samkvæmt Cowen og 

félögum er í klámefni nærmynd af kynfærum í 69% tilvikum af konum en 31% tilvika af 

körlum (sjá í Peter og Valkenburg, 2007). Rannsókn á hollenskum unglingum leyddi í ljós 

að áhorf þeirra á kynferðislegt myndefni móti hugmyndir þeirra á konum sem 

kynlífsleikföng sem nota mætti til að ná fram kynferðislegum löngunum sínum (Peter og 

Valkenburg, 2007). Þessar ranghugmyndir gera unglinga, sérstaklega stráka berskjaldaða 

fyrir þeirri túlkun að það sem gerist í því myndefni sem þeir horfi á geti og megi eiga sér 

stað í raunveruleikanum þrátt fyrir að þeir viti að það sé rangt.  

 Í fréttaskýringaþættinum Íslandi í dag fyrr á þessu ári var viðtal við unga stúlku 

sem var í ástarsambandi frá 14-18 ára með dreng sem horfði mikið á klám. Á þeim tíma 

gerði hún sér ekki grein fyrir því að það sem fór þeirra á milli í kynlífi þætti ekki eðlilegt.  

Þrátt fyrir það að margt sem átti sér stað í kynlífinu færi langt yfir hennar mörk gæti það 

ekki talist til kynferðislegs ofbeldis af því þau voru í sambandi. Hennar skilningur á 

nauðgun gekk út á það að það gæti aðeins átt sér stað utan sambanda. Hún talar um að 

hann hafi ungur byrjað að horfa á klám og að fyrirmynd hans um kynlíf kæmi úr kláminu. 

Eftir sem leið á sambandið varð klámefnið sem hann horfði á grófara og samhliða því jók á 

ofbeldinu í kynlífinu (Ísland í dag, 2012).    

 Hér hafa áhrifum kláms og viðhorfum unglinga hérlendis og erlendis til þess verið 

gerð skil og er vert að skoða í framhaldi af því stöðu kynlífshegðunar íslenskra unglinga.  

 

4.4 Kynlífshegðun unglinga 

Samkvæmt 202. grein almennra hegningarlaga 19/1940 skal einstaklingur ekki eiga 

samræði fyrir 15 ára aldur. Árið 2007 var kynferðislegur lögaldur hækkaður úr 14 ára 
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(Almenn hegningarlög nr. 19/1940 með áorðnum breytingum 61/2007) eftir að í ljós kom 

að ungmenni sem tóku þátt í rannsókn á kynhegðun ungmenna töldu að hækka ætti 

aldurinn (Rannsóknir og greining, 2006). Íslensk rannsókn sem gerð var á ríflega 10.000 

framhaldsskólanemendum 16-19 ára árið 2006 sýndi fram á að margir íslenskir unglingar 

sváfu fyrst hjá 14 ára eða yngri, eða 16% stúlkna og 12% drengja (Rannsóknir og greining, 

2006). Meðalaldur unglinga við fyrstu samfarir hefur mælst um 15 ár (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2007) og var almennt viðhorf 16 ára unglinga árin 2005 – 2006 að eðlilegt þætti 

að 14-16 ára unglingar stunduðu kynlíf (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas Geirsson, 

Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson og Sigurbjörg 

Bragadóttir, 2008).   

 Heilsa og lífskjör skólanema er rannsóknarverkefni sem unnið er hér á landi á 

fjögurra ára fresti sem hluti af stærri alþjóðlegri rannsókn sem nefnist Health Behavior in 

School-aged Children (HBSC) sem er unnin á vegum Aljóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir 

og Aðalsteinn Ólafsson, 2006). Árið 2006 var fyrst hafið að kanna kynhegðun unglinga til 

þess að auðvelda samanburð við önnur lönd, en rannsóknin sem þá var gerð nær til nær 

allra 15 ára unglinga á Íslandi sem mættu til skóla þann dag sem fyrirlögn er. Í 

rannsókninni 2010 voru það 30% stúlkna og 28% drengja sem voru byrjuð að stunda kynlíf 

við 15 ára aldur (Currie, Zanotti, Morgan, Currie, de Looze, Roberts o.fl., 2012) . Dregið 

hafði lítillega úr því að stúlkur séu byrjaðar að stunda kynlíf 15 ára en í rannsókninni frá 

árinu 2006 voru stúlkurnar 36% en hlutfall stráka hélst óbreytt milli ára.  Samkvæmt sömu 

rannsókn notuðu 64% stúlkna og 71% drengja smokk við síðustu samfarir. Aðeins Svíþjóð, 

af 32 löndum sem birtu niðurstöður í þeirri spurningu, er með minna hlutfall unglinga en 

Ísland sem notuðu smokk við síðustu samfarir. Ásamt Íslandi og Svíðþjóð eru Noregur og 

Finnland á botni listans um notkun smokka við síðustu samfarir. Það er áhygguefni þar 

sem smokkurinn er eina getnaðarvörnin sem er vörn gegn kynsjúkdómum. Að auki voru 

unglingarnir spurðir út í notkun getnaðarvarnapillunnar sem er mjög algeng í vestrænum 

ríkjum. 32% stúlkna og 19% drengja sögðu getnaðarvarnarpilluna hafa verið notuð sem 

getnaðarvörn við síðustu samfarir.   

Borið hefur á að unglingar skilgreini ekki hvaða kynlífshegðun sem er til kynlífs og telji 

margir munnmök og endaþarmsmök ekki vera kynlíf þar sem meyjarhaft stúlkunnar helst 

órofið. Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) voru því unglingarnir spurðir út í það 
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hvaða kynlífsathafnir þeir skilgreini sem kynlíf. Í ljós kom að aðeins helmingur unglinganna 

telja endaþarmsmök vera kynlíf og 65% töldu munnmök vera það. Flestir eða 97% segja 

samfarir vera kynlíf og á milli 50 og 60% skilgreina snertingu á kynfærum vera kynlíf. 

Heldur fleiri stelpur skilgreina þær kynlífsathafnir sem spurt var út í vera kynlíf heldur en 

strákarnir. Til að mynda sögðu 85 strákar en 125 stelpur munnmök vera kynlíf.  

 Í sömu rannsókn voru unglingar einnig spurðir út í eigin kynlífsreynslu.  60% 

úrtaksins var byrjaður að stunda kynlíf og 70% þeirra áttu fimm eða fleiri skipti að baki. 

Samfarir, munnmök og snerting á kynfærum gagnstæða kynsins voru algengustu form 

kynlífs sem unglingarnir höfðu stundað. 11% höfðu prófað endaþarmsmök, í flestum 

tilvikum strákur og stelpa saman. 16 stelpur og 9 strákar höfðu stundað  kynlíf með fleiri 

en einni manneskju í einu en sterk tengsl mældust milli svara þessara einstaklinga og 

áhorfs á klám (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007).   

 Alltaf er jafn sláandi að sjá tölur um það að einstaklingar séu misnotaðir eða 

þvingaðir til kynlífsathafna gegn vilja sínum. Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) 

höfðu tæp 7% unglinganna verið þvinguð í munnmök gegn vilja sínum, 5 strákar og 17 

stelpur. Rúm 7% höfðu verið neydd til samfara eða 21 stelpa og 2 strákar. Einnig höfðu 4 

stelpur verið þvingaðar til endaþarmsmaka gegn vilja sínum og 6 stelpur til þess að taka 

þátt í kynlífi með fleiri en einum í einu. Í rannsókninni sem náði til 10.000 

famhaldsskólanema voru 12,4% af stelpunum og 2,4% af strákunum í rannsókninni sem 

höfðu verið sannfærð, þvinguð eða neydd til kynferðislegra athafna gegn vilja sínum. 2,4% 

stelpna og 4.7% stráka sögðust hafa sjálf sannfært, þvingað eða neytt annan til 

kynferðislegra athafna (Rannsóknir og greining, 2006).   

 Eins og greint hefur verið frá telja unglingar að klám geti leitt til nauðgana og 

vændis og jafnframt að í klámi eigi sér stundum stað raunverulegar nauðganir. Telja 

unglingarnir einnig að um mikla neyð sé að ræða þegar einstaklingur tekur upp á því að 

afla sér tekna með því að taka þátt í klámsenum (Andrea Ólafsdóttir og Hjálmar 

Sigmarsson, 2007). Þessi viðhorf eiga vel rétt á sér enda hafa rannsóknir sýnt tengsl þar á 

milli og verður þessum skuggahliðum klámsins gerð skil í næsta kafla. 
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4.5 Skuggahliðar klámsins 

Klámiðnaðurinn veltir meiri pening en Microsoft, Google, Ebay, Amazon, Yahoo, Apple og 

Netflix til samans sem allt eru mjög stór fyrirtæki í tölvuheiminum. 12% af heimasíðum á 

netinu tilheyra klámframleiðendum (Ropelato, e.d.). Klámheimurinn er því gríðarstórt 

batterí og fjöldi fólks kemur að framleiðslu, sölu, tökum og ekki síst fjöldi fólks sem leikur í 

klámmyndum.  

 Fjöldi fyrverandi klámleikara hafa svipt hulunni af þeirri misnotkun og ofbeldi sem 

á sér stað í klámiðnaðinum. Shelley Lubben er ein þeirra en árið 1994 sagði hún skilið við 

klámheiminn og hefur hún nú lagt sig alla fram í að fræða heiminn um skuggahliðar þessa 

iðnaðar. Á heimasíðu hennar (Lubben, e.d.) er að finna tugi af átakanlegum sögum 

fyrverandi klámleikara um hvernig ofbeldi og misnotkun þau urðu fyrir á meðan þau voru 

viðriðin klámið. Það er staðreynd að nauðganir eiga sér stað í klámi og er mikið af því efni 

sem á markaði er í dag á netinu nauðganir á mynd án þess að nokkur lög nái til þess. Slíkt 

myndefni er hættulegt ungu fólki að horfa á, enda er kynverund þeirra í mótun. Þau 

skortir reynsluna af kynlífi eins og það er í raunveruleikanum.  

 Klám hefur ásamt öðrum þáttum áhrif á skoðanir unglinga um orsakir nauðganna. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að nauðgunarmýtur hafa fest sig í sessi (Cowan og 

Campbell, 1995). Nauðgunarmýtur eru fordómafull og fölsk trú fólks á nauðgun, 

fórnalömb nauðganna og gerendurna sjálfra (Burt, 1998).  Algengt er að fólk sem hallast 

að nauðgunarmýtu setur sökina á fórnalambið, yfirleitt konur, segja það hennar sök að 

henni hafi verið nauðgað, hún hafi beðið um það eða henni hafi yfir höfuð ekki verið 

nauðgað (Cowan o.fl., 1995). Sú nauðgunarmýta að gerandinn sé veikur á geði fær stráka 

til þess að samsama sig síður við hina mótuðu ímynd sína af nauðgara og verði til þess að 

þeir geti ekki hugsað sér sig sem nauðgara þó svo þeir neyði stúlku til einhvers 

kynferðislega (Cowan og Campbell, 1995). 

 Samkvæmt rannsókn sem hafði það að markmiði að skoða hver skoðun unglinga 

væri á orsökum nauðgana sýndu niðurstöður greinilegan mismun milli kynjanna sem felst 

í því að þau töldu að orsökin liggi hjá hinu kyninu. Þannig liggur orsök nauðgunar hjá 

konum þegar þær verða fórnalamb nauðgunar samkvæmt strákunum en orsökina má 

rekja til gerandans samkvæmt stúlkunum og að þeir hafi nauðgað af því að þeir séu veikir 

á geði. Í sömu rannsókn kom í ljós að því meira sem unglingarnir horfðu á klám, því líklegri 

voru þeir til þess að trúa því að sterk kynhvöt karla væri orsök nauðganna. Einnig kom í 
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ljós að þeir sem horfðu meira á klám segja að það sé konan og klæðnaður hennar sem 

segi til um það hvort henni sé nauðgað  (Cowan og Campell, 1995). Tæp 24% unglinganna 

í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007) telja klám leiða til nauðgana og vændis. 

 Í vor komst í fréttir dómsmál í Skotlandi þar sem 14 ára drengur misnotaði 9 ára 

stelpu sem var nágranni hans eftir að hafa horft á klám. Drengurinn sem kvaðst hafa horft 

reglulega á klám frá 12 ára aldri, án þess að eftirlit foreldra væri nokkuð, sagðist hafa 

verið að prófa fyrir sér það sem hann sá sjálfur á skjánum (BBC, 2012).  
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5 Rannsóknin 

Hér á eftir verður greint frá því hvaða aðferðum var beitt í eftirfarandi rannsókn. Fjallað 

verður um það rannsóknarsnið sem notast var við, hvernig þátttakendur voru valdir, 

hvernig framkvæmd fór fram, hvernig gagnagreining fór fram og að lokum verður greint 

frá niðurstöðum.     

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var af stað með voru eftirfarandi: 

1. Hver er birtingamynd kynlífsvæðingarinnar hjá unglingum? 

2. Hvaða áhrif hefur klám á kynheilbrigði unglinga?  

 

5.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn verður stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru þess eðlis að verið er að kanna félagsleg fyrirbæri sem erfitt er að 

skoða með heimi tölfræðinnar. Þannig er verið að skyggnast á bak við hversdagslegt líf 

einstaklingsins/hópsins sem verið er að rannsaka eða sérstaka atburði og þannig dýpka 

skilning okkar á ákveðnum fyrirbærum (Esterberg, 2002). Eigindleg rannsóknaraðferð er 

safn nokkurra mismunandi rannsóknarhefða sem þó vinna allar að sama markmiðinu, að 

kanna hinn félagslega veruleika. Leitast er við að skilja hvaða merkingu þátttakandi leggur 

í hið félagslega í kringum sig og því eru engin rétt eða röng svör (Esterberg, 2002). 

 Margt einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir, m.a. það að þær eru tímafrekar 

þar sem áherslan er á það huglæga í eðli mannsins og þá bæði hjá þátttakendum og 

rannsakendum sjálfum. Rannsakandi verður að setja sínar skoðanir til hliðar þegar hann 

rannsakar tiltekið viðfangsefni því skoðun hans gæti að öðrum kosti litað niðurstöður. 

Algjört hlutleysi er því lykillinn en það krefst aga og æfingar að ná (Esterberg, 2002).  

Í hinum vísindalega heimi eru kenningar lykilþátturinn. Í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum eru kenningar byggðar á aðleiðslu (e. inductive) þar sem kenning er 

mótuð eftir að gögnum hefur verið safnað saman og úr þeim hefur verið unnið (Esterberg, 

2002). 

 Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru margar aðferðir sem hægt er að notast 

við. Má þar nefna þátttökuathuganir, rýnihópaviðtöl og djúpviðtöl. Í þessari rannsókn 
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verður stuðst við hálfstöðluð opin viðtöl. Í því felst að rannsakandi fer af stað með 

hugmyndir í viðtal og hefur ákveðinn viðtalsramma sem hann styður sig við. Spurningar í 

viðtalsramma eru hins vegar ekki heilagar og eru aðallega rannsakanda til stuðnings 

(Esterberg,  2002).  Hálf staðlað viðtal gefur tækifæri til þess að leita upp ákveðin þemu í 

viðtali þar sem spurningar geta breyst eftir því hvernig þátttakandi svarar og er 

rannsakandi að vinna sig í kringum þau svör sem hann fær (Kvale, 1996). Viðtalið byggist 

því frekar á samræðum en því að rannsakandi spyrji og viðmælandi svari.  

5.2 Framkvæmd 

5.2.1 Þátttakendur 

Leitast var við að tala við starfsmenn félagsmiðstöðva vegna þess að rannsakandi taldi þá 

búa yfir meiri upplýsingum um efnið en þeir sem starfa við skólana eða hjá 

félagsmálayfirvöldum. Starfsmenn félagsmiðstöðva þar sem unglingar á grunnskólastigi 

eyða miklum af sínum frítíma búa hafa yfir mikilli þekkingu af þessu efni að mati 

rannsakanda enda spila félagsmiðstöðvar stórt hlutverk í forvarnalegu tilliti. Rannsakandi 

hafði samband við alla þátttakendur í gegnum vefsíðu Facebook eða í gegnum tölvupóst.  

 Einn af fjórum þátttakendum er tómstundafulltrúi í sínu bæjarfélagi og á að baki 

áralanga vinnu með unglingum, meðal annars sem forstöðumaður félagsmiðstöðva. Hinir 

þrír þátttakendurnir starfa allir í félagsmiðstöð og eru sjálfir ungir svo þeir eiga auðvelt 

með að bera saman þá tíma sem unglingar lifa á nú og þá sem þeir sjálfir upplifðu sem 

unglingar. Slíkur samanburður er mikilvægur að mati rannsakanda þar sem hann getur 

skýrt áhrif milli aukinnar tölvuvæðingar og kynhegðunar unglinga. Þátttakendurnir fjórir 

eru allar konur og starfa allar á stór höfuðborgarsvæðinu. Allar hafa lokið háskólanámi 

fyrir utan eina sem er í námi þegar rannsókn fór fram.  Til þess að gæta trúnaðar hafa allar 

fengið gervinöfn í verkefninu. Rósa hefur mesta starfsreynslu að baki eða tæp 20 ár. Elva, 

Birna og Stella hafa starfað frá 6 mánuðum og upp í þrjú ár og eru á aldrinum 23-25 ára.   
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5.2.2 Gagnaöflun 

Öll gagnaöflun fór fram í júlí og ágúst 2012. Þar sem ransóknarvinna fór fram yfir 

sumartímann gekk mis vel að finna tíma til þess að hitta þátttakendur en það hófst að 

lokum. Rannsakandi hitti alla þátttakendur heima eða á vinnustað og voru þeir því allir á 

sínu heimasvæði.   

 

5.2.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Greining rannsóknargagna er tvennskonar, annarsvegar með því að greina gögnin 

samhliða gagnasöfnun og gagnagreining að gagnasöfnun lokinni. Gagnagreining samhliða 

felst í því að rannsakandi er stöðugt að rýna í gögnin, setja fram tilgátur og fá skilning í 

gögnin. Þannig getur rannsakandi mótað rannsóknina í einhverja átt sem hann kýs með 

nýjum uppgötvunum. Þannig er ferlið opið og rannsóknarspurningar geta breyst eftir því 

sem gögn bætast í safnið. Rannsakandi er með þessu að móta rannsóknina út frá því sem 

þátttakandi í rannsókn gefur honum og getur rannsókn þannig tekið allt aðra stefnu en 

rannsakandi lagði upp með í byrjun (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi skrifar hjá sér 

minnispunkta meðfram gagnasöfnun sem nýtist honum í frekari greiningu.  

Greining sem fer svo fram að gagnasöfnun lokinni nefnist kóðun. Rannakandi er þá með 

hafsjó af pappír sem þarf að öðlast skilning á og hjálpar kóðun rannsakanda að flokka 

gögnin niður. Að kóða gögn er því sú leið sem er farin til þess að greina niðurstöður úr 

gögnunum (Esterberg, 2002).  

 

5.3 Niðurstöður 

5.3.1 Samfélagsleg ímynd 

Í upphafi viðtala var leitast við að kanna hver skoðun viðmælenda væri á samfélagslegri 

ímynd á unglinga. Umfjöllun um unglinga í fjölmiðlum leitast oft frekar í það að vera 

neikvæð en líkt og Steinberg (2001) bendir á þá ala fjölmiðlar á neikvæðri ímynd af 

unglingum.  

 Allar voru þær sammála um að samfélagsleg ímynd á unglinga sé allt of neikvæð. 

Hún er þó ekki eins neikvæð og hún var hér fyrir 10 árum en þokast þó ekki nógu hratt í 

jákvæða átt. Stella segir m.a.: 
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,,…mér finnst bara flestir unglingar sem ég þekki mjög flottir en ég hef heyrt sko, 

vinkona mín hefur sagt “hvernig þoriru að vinna í félagsmiðstöð?” Sumir eru bara 

hræddir við unglinga. Þeim finnst bara óþægilegt að hitta hóp af unglingum…“ 

Birna nefnir dæmi frá því hún sjálf var unglingur: 

,,…Þegar ég var unglingur þá fór ég inn í búð og ég var að skoða og ég var rekin út út 

af því að ég var unglingur… út af því að ég var ekki að fara að kaupa.“ 

Rósa hefur haldið utan um vinnuskólann eða unglingavinnunna eins og hún er kölluð í 

fjölda ára. Hún finnur sérstaklega fyrir þessari neikvæðu ímynd þegar kemur að honum: 

,,... en hún hefur lagast en ekki.. en hún er ekki góð, hún er ekki eins og hún á að vera 

raunverulega finnst okkur sem vinnum með þeim. Maður sér það rosalega mikið með 

vinnuskólann... að hérna þeir setjast hérna niður og fá sér kaffi og það er síminn sko... 

hann byrjar að hringja hérna strax. Þær eru hérna út í glugga að fylgjast með því hvort 

þau séu að vinna og um leið og þau setjast niður sem er þá oft sko okkar fullorðna 

fólksins, flokkstjóranna eða þá eru þau hreinlega í kaffi sem þau eiga lögbundið eins 

og ég og þú, þá er kvartað.” 

Rósu upplifun er sú að beðið sé eftir því að unglingarnir setjist niður svo hægt sé að kvarta 

undan þeim. Hún talar um að yfirleitt heyri hún bara slæmt orð á vinnuskólanum og að 

það eitt prósent sem ekki er að standa sig njóti allrar athyglarinnar . Eins og Elva nefnir:  

,,Helst til neikvætt væri að það er oft á tíðum sett samasem merki á milli þess að vera 

unglingur og vera í vandræðum, þá gleymist að hugsa að það er aðeins brot af 

hópnum sem eru í þeim flokk.” 

Þar sem þær vinna allar með unglingum taka þær sérstaklega vel eftir því hvað umræðan 

sem snýr að unglinum er neikvæð þrátt fyrir þá góðu hluti sem unglingar eru að gera og 

oft að eigin frumkvæði. Birna nefnir góðgerðasöfnun sem unglingar stóðu fyrir til þess að 

styrkja Barnaspítala hringsins. Einnig segir hún frá góðverkum sem unglingar létu af sér 

leiða í Smáralindinni í tilefni baráttu gegn kynþáttafordómum þar sem þeir voru að dreifa 

bæklingum, hrósa fólki og gefa því knús. Elva segir jákvæða umræðu einskorðast við 

íþrótta og tómstundahreyfingarnar.  

 Allir þátttakendur kjósa að vinna með unglingum, enda er það gefandi og 

skemmtilegt að þeirra mati. Birna talar um hversu hugmyndaríkir unglingar í dag eru og 

þyki henni aðdáunarvert að fylgjast með þeim. Flest allt sem unnið er í hennar 
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félagsmiðstöð sé frá unglingunum komið og sjái þeir að miklu leyti um allt skipulag í 

kringum ýmisskonar skemmtanir. Fjölmiðlar hafa síður áhuga á þessari hlið 

unglingsáranna og leita aðallega upp ,,dramað” eins og Rósa lýsir því.  Rósa og Stella nefna 

báðar í sambandi við Samfés og viðburði á þeirra vegum að erfitt sé að fanga athygli 

fjölmiðla á því góða starfi sem fer þar fram. Stella kemur með mjög athyglisverðan punkt 

sem vert er að hafa í huga: 

,,...ef það er verið að bæla þau niður þá auðvitað, þá skera þau sig miklu meira út og 

það verða miklu meiri vandamál en ef þau bara fá að segja það sem þeim finnst...” 

Allar upplifa þær því skoðun hins almenna borgara á unglingum vera á þá leið að þeir séu 

til vandræða sem sé þvert á það sem þær upplifa í starfi með unglingum, enda sé 

bróðurparturinn heilsteyptir og flottir einstaklingar. Það er því með þetta eins og margt 

annað, það þarf ekki nema einn til þess að skemma fyrir restinni.   

 

5.3.2 Tölvu- og netnotkun unglinga 

Tölvu- og netnotkun hefur aldrei verið meiri en hún er í dag. Margt sem þarf til í daglegu 

lífi fer fram í gegnum netið. Það sem áður þurfti að nota síma í eða einfaldlega mæta á 

staðinn hefur netið að stórum hluta tekið yfir. Í dag er hægt að nálgast öll símanúmer á 

heimasíðu Já, hægt er að panta matinn sinn á netinu og greiða alla reikninga á 

heimabankanum. Netið er því mikið þarfaþing í hröðu nútímasamfélagi og mikil þægindi 

skapast við það að geta klárað flest það sem þarf að gera í gegnum netið. En netið er ekki 

aðeins jákvætt heldur fylgja því margar neikvæðar hliðar. Fyrir einstaklinga í mikilli mótun 

eins og unglinga getur netið oft reynst meira neikvætt en jákvætt.  

Þar sem markmiðið með þessu verkefni er að skoða áhrif klám-og kynlífsvæðingar á 

unglinga í dag er mikilvægt að skoða hversu mikið unglingar notast við netið enda fer 

félagsmótun barna og ungmenna í dag mikið fram í gegnum fjölmiðla og netið. 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort tölvunotkun unglinga í dag væri þeim 

áhyggjuefni. Allar telja þær svo vera og að notkunin hafi stóraukist síðustu ár samhliða 

miklum tækniframförum. Allar nefna þær facebook að fyrra bragði. Birna segir: 

,,...já mér finnst það... þetta er orðið allt of mikið, eða þú veist, samskiptin eru öll 

orðin á netinu. Þetta er ekki lengur bara ”hey, hittumst kl. 19 á þessum hól” [...] 

Facebook er málið...” 
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Unglingar virðast flestir ef ekki allir vera með Facebook í dag samkvæmt upplifun 

þátttakenda. Rósa segir flesta unglinga vera með sína eigin fartölvu og allar taka þær eftir 

því hversu mikil snjallsímaeign er á meðal unglinga. Snjallsímar eru einskonar lófatölvur 

þar sem hægt er að nota netið í símanum á meðan inneign leyfir. Birna fullyrðir að 80% af 

þeim unglingum sem sækja hennar félagsmiðstöð séu með snjallsíma og á þessi mikla 

snjallsímaeign við alla árganga sem sækja félagsmiðstöðvarnar. Það gerir það að verkum 

að aðgengi unglinga að netheiminum er auðveldara en nokkru sinni áður.  

 Unglingar í dag eru ný kynslóð tölvufræðinga. Margir unglingar kunna mun meira á 

tölvur en foreldrar þeirra. Foreldrum hefur verið bent á leiðir til þess að fylgjast með 

netnotkun unglinga sinna, t.d. með því að skoða heimasíður sem þeir hafa heimsótt. Rósa 

segir frá því að unglingar eyði vísvitandi út minni í tölvum svo foreldrar geti ekki rakið það 

hvað þau voru að skoða á netinu. Stella nefnir að auki að sumir séu það snjallir að þeir 

kunni að brjótast inn á Facebookaðgang annarra og geti valdið með því miklu tjóni, t.d. 

með því að birta persónulegar upplýsingar í stöðuuppfærslu og annað.  

 Unglingar hafa ekki náð nægilegum þroska til þess að umgangast netið að mati 

þeirra eins og þörf er á. Starfsmenn félagsmiðstöðva og skóla standa frammi fyrir nýrri 

ógn og snúast mörg vandamál sem koma inn á borð félagsmiðstöðva í dag um eitthvað 

sem á sér stað á netinu. Einelti hefur fært sig að stórum hluta yfir á netið. Annað eru 

myndir af stelpunum sem þær eru að birta af sér oft mjög klæðalitlar í klúrum stellingum. 

Það er efni í næsta kafla eða áhrif kynlífsvæðingar nútímans á unglinga.  

 

5.3.3 Kynlífs- og klámvæðingin  

Kynlíf er líklega sterkasta söluvaran í dag. Það skiptir í raun ekki máli að hverju það snýr 

heldur kemur nekt, nánd eða kynferðisleg hegðun eitthvað við sögu í flestu sem birt er í 

fjölmiðlum í dag hvort sem það er í sjónvarpi, blöðum eða á netinu. Þessi kynlífsvæðing 

snertir unglinga í dag mikið, enda áhrifagjarn hópur eins og áður hefur verið minnst á. Það 

endurspeglast einna helst í klæðaburði unglinga í dag.  

 

5.3.3.1 Samfésballið 

Samfésballið sem er árlegur viðburður þar sem unglingar úr félagsmiðstöðvum landsins 

hittast og hafa gaman, hefur verið haldinn í fjölda ára. Þegar allir þátttakendur voru 
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spurðir út í það hvort kynlífsvæðingin nái til unglinga í dag nefna þær allar Samfésballið að 

fyrra bragði og þá staðreynd að nauðsyn hafi verið til þess að setja upp reglur um það 

hvað væri viðeigandi klæðnaður á ballinu. Stella segir: 

,,...Það þurfti t.d. að setja dress code á Samfésballið, þú veist það þurfti að segja 

þeim hvernig þau ættu að klæða sig því annars bara voru þau ekki í fötum [...] Það 

var einn og einn að gera þetta þegar maður var ungur og það var litið hornauga en 

núna eru bara allir með brjóstin úti og rassinn úti.” 

Rósa kveður í sama streng: 

,,...klæðnaðurinn, hvað hann hefur breyst. [...] mér fannst t.d. persónulega svolítið 

langt gengið í þessum reglum en það er kannski bara af því maður var orðinn svo 

gamall en þetta er vissulega nauðsynlegt og stelpurnar náttúrlega voru að mæta í 

engum fötum og pilsin bara rétt niður fyrir rass [...] svo komu þessir litlu drengir með 

alla hormónana og vissu ekkert hvert þeir ættu að horfa. Þetta var orðið 

vandræðalegt fyrir starfsfólkið... 

Birna lýsir reglunum: 

,,...ef þú ert í pilsi þá verða sokkabuxurnar að ná niður fyrir hné helst og þær verða að 

vera dökkar ef þú ert í mínípilsi [...]. Ef þú ert ekki í sokkabuxum þá verður pilsið að ná 

niður að hnjám. [...] Og það má ekki vera í þessum sem eru í tísku, þessum 

blúndubolum sem eru gegnsæir og bara brjóstarhaldara innan undir...” 

Þetta hefur Elva segja um áhrif kynlífsvæðingar á unglingana: 

,,Þessari væðingu er náttúrlega fyrst og fremst beint til unglinga. Þannig að ég tel 

hana að sjálfsögðu vera komna inn í alla heila sem taka á móti upplýsingum. 

Áróðurinn er svo mikill að Samfés sem er sameiginleg hátíð allra félagsmiðstöðva 

landsins hefur brugðið á það ráð að hafa dress code á hátíðina þar sem klæðnaður 

var orðinn það svæsinn að það minnti bara á klámmynd að koma á þessa hátíð.“ 

Aldrei hefur þurft að bregða á það ráð að hafa afskipti af því hverju krakkarnir væru að 

klæðast fyrr en nú. Þegar velt er fyrir sér þeim fyrirmyndum sem unglingar líta upp til í dag 

eins og tónlistarfólk þá sjá þeir ekki annað en léttan klæðnað og tónlistarmyndbönd mörg 

ganga út á að vera eins kynferðisleg og hægt er að komast. Tekið skal fram að 

klæðaburðurinn hefur ekkert með Samféshátíðina sjálfa að gera. Stella segir þessa 
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ákvörðun um að taka fyrir klæðaburð og setja upp reglur séu komnar frá unglingum 

sjálfum sem sitja í ungmennaráðum.  

 

5.3.3.2 Frjálslegri umræða 

Umræðan um kynlíf hefur aldrei verið eins mikið upp á yfirborðinu og hún er í dag. Það 

þykir ekki eins mikið tabú að tala um kynlíf og finna þær það mikið í félagsmiðstöðvunum 

að krakkar tala miklu frekar um kynlíf en fyrir 10 árum síðan. Birna kemur með gott dæmi 

sem lýsir breytingunum frá því hún var unglingur fyrir 8-10 árum.  

,,...maður eiginlega roðnaði þegar maður var hjá hjúkrunarkonunni og hún var að tala 

um blæðingar en í dag koma bara krakkarnir í stórum hóp „nei ég kemst ekki í sund, 

ég er á túr“.  Þú veist, ég hefði aldrei gert þetta [...] skömmin í þessu að maður 

skammist sín sem er náttúrlega fáránlegt... en hérna...umræðan er orðin opnari og 

krakkarnir eru orðnir opnari...“ 

Birna telur kynlíf ekki orðið meira meðal unglinga í dag en þegar hún var unglingur heldur 

eru þeir orðnir opnari fyrir því að ræða það. Þær nefna allar traustið sem sérstaklega 

unglingsstelpurnar bera til þeirra. Rósa sem hefur starfað í fjölda ára með unglingum 

finnur sérstaklega fyrir því hvað þær eru farnar að leita til starfsfólks í félagsmiðstöðinni til 

þess að ræða eitthvað sem tengist kynlífi. Elva kemur svo að orði: 

,,Það allra skemmtilegasta er hvað maður verður náinn þeim og hvað þau treysta 

manni fyrir miklu. Þau líta svo miklu meira á mann en bara starfsmann í 

félagsmiðstöð“.  

Þessi þróun í umræðunni um kynlíf er í rétta átt segja Rósa og Birna, enda eitthvað sem 

allir gera og eigi ekki að vera neitt feimnismál. Ef unglingarnir eru opnari fyrir því að ræða 

þessa hluti er auðveldara fyrir fullorðna fólkið að leiðbeina þeim þegar unglingar þurfa á 

að halda. Rósa segir þetta alltaf hafa verið og mun alltaf vera hluti af unglingsárunum að 

byrja að stíga sín fyrstu skref í kynlífi.  

5.3.3.3 Gengið lengra 

Samhliða frjálslegri umræðu um kynlíf virðast mörkin í kynlífi ná lengra en áður. Rósa segir 

kynlíf vera talið sjálfsagðara hjá unglingum í dag en áður og það að byrja að sofa hjá sé 

minna mál en þótti einu sinni.  Stella og Birna nefna báðar að kynhegðun tíundabekkinga 
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sé orðin mjög frjálsleg. Birna segir að þau sem byrjuð eru í áttunda og níunda bekk að 

stunda kynlíf séu yfirleitt í samböndum en þegar komið er í tíunda bekk sé það ekki 

endilega svo. Sambönd segir hún byrja af miklum krafti: 

,,...ef þú eignast kærustu þá er það ekki bara svona kúrukærasta og kyssi, þetta er allt 

voða, eða þú veist, það sofa allir strax hjá [...] bara svona vikukærasta og þá er búið 

að sofa hjá þessari vikukærustu svo eru þau bara hætt saman, þetta gekk ekki...“ 

Gott dæmi um lengri mörk þegar kemur að samneyti við hitt kynið eru sleikkeppnir sem 

hafa verið að festa sig í sessi meðal unglinga. Stella segir: 

,,...þeim er byrjaður að finnast sleikur ekki vera neitt, þeim finnst það vera eins og 

handaband [...] eru bara „Hvað fórst þú í marga? Ég fór í 35“. [...] Manneskjan 

greinilega sem vann þetta en þetta var einhver keppni fór í sjötíu eða eitthvað...“ 

Stella lýsir hér sleikkeppni sem var í gangi á Samfésballinu síðustu tvö ár og gekk út á það 

að sá sem fór í flesta sleikana á ballinu stæði uppi sem sigurvegari. Stella segir líklegasta 

skýringuna á þessu vera sú að þetta sé eitthvað sem einhver tekur upp á og svo breiðist 

boðskapurinn út á netinu til allra hinna. Rósa segir sitt starfsfólk hafa tekið þetta fyrir eftir 

að þetta kom fyrst upp og fyrir síðasta ball hafi farið fram fræðsla fyrir krakkana um 

hversu rangt þetta væri. Stella segir krakkana hafa tekið létt í það þegar hún hefði verið að 

segja þeim hversu ógeðslegt þetta væri og að meira en einn sleikur væri bara ekki í lagi:  

,,...Þau voru alveg „Hvað meinaru, þetta er bara fyndið“, og gera geðveikt lítið úr 

þessu eins og þau hafi bara verið að taka í höndina á einhverjum [...] það fer alltaf 

að skipta minna og minna máli þá bara já, nú er sleikur eins og handaband og þá er 

að sofa hjá eins og að fara í sleik..“ 

Þetta er áhugavert að skoða í samhengi við rannsóknarniðurstöður Guðbjargar Hildar 

Kolbeins (2007) um hvað unglingar skilgreini sem kynlíf. Fyrir stórum hluta er aðeins 

samfarir taldar til kynlífs.  

 

5.3.3.4 Klámið 

Þegar þær eru spurðar út í klámið eru þær allar sammála um að klámið sé mikil ógn fyrir 

kynheilbrigði unglinga í dag. Eins og rætt var hér á undan hafa þær miklar áhyggur af 

aukinni netnotkun unglinga. Klám hefur aldrei verið eins aðgengilegt ungu fólki og það er í 
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dag og nefna þær allar að fyrra bragði að aðgengið sé mikið vandamál. Þær telja allar að 

klámið hafi áhrif að einhverju leyti á kynhegðun unglinga. Í framhaldi af fyrri kafla þar sem 

fjallað var um að unglingar gangi sífellt lengra í kynlífi nefnir Birna: 

,,...Þetta klámtengda, þessar stellingar og staðir. Þetta er ekki lengur bara rúmið 

heima...“ 

Birna segir jafnframt frá hjúkrunarkonu sem var með kynfræðslu í félagsmiðstöðinni sem 

sagði starfsfólkinu frá því að strákarnir sem hún hafi verið með í fræðslu þetta kvöld hefðu 

rosalega klámtengda sýn á kynlífi.   

 Allar fjórar hafa þær sérstaklega áhyggjur af strákunum og telja þær klámið hafa 

meiri áhrif á þá en stelpurnar. Þær telja jafnframt stráka horfa mun meira á klám en 

stelpurnar og hafi það þau áhrif að þeir geri meiri kröfur þegar kemur að kynlífi. Elva segir: 

 „...miðað við það sem við heyrum þá tel ég unglingsstráka horfa mikið á klám og er 

 ekki í neinum vafa að þaðan fá þeir allar sínar helstu upplýsingar hvernig haga skuli 

 sér í þessum aðstæðum. Enda er mikið að koma upp að stelpum finnist þeir 

 tillitslausir og agressívir í kynlífi.“  

Rósa telur strákana vera miklu frekar í því að horfa á klám en kynni það svo fyrir 

stelpunum. Þannig séu unglingar að ganga lengra en þetta „venjulega“ eins og hún kallar 

það. Rósa talar um að eldri strákar séu að kynna klámið fyrir yngri stelpum sem hefur farið 

svo langt að stelpur greiða sig inn í partý eða fyrir vín með kynlífi. Íslensk rannsókn sem 

hér var getið að framan sýndi tengsl milli klámáhorfs og þykja í lagi að greiða fyrir slíka 

hluti með kynlífi (Rannsóknir og greining, 2006).   

 Strákar ræða mun frekar um klámið og kannast þær allar lítið við það að hafa heyrt 

stelpur tala um það að þær hafi verið að horfa á klám. Stella talar um normaliseringuna 

sem á sér stað í dag þar sem ekki er búist við því að stelpur horfi á klám en að það þyki 

mjög eðlilegt hjá strákum. Þær telja því allar alveg möguleika á því að einhver hluti stelpna 

horfi á klám en þær séu ekki að ræða það. Birna talar um forvitni í stelpum: 

„...og líka kannski eru strákarnir að biðja um eithvað sem er sýnt í þessu sem þær 

bara hafa ekki kynnt sér...“ 

Af þessu má ráða að það sé til þess að þóknast strákum í kynlífi sem stelpur leiti í að horfa 

á klám. Elva nefnir að þær þori einfaldlega ekki að segja nei við því sem þeir séu að fara 

fram á í kynlífinu. Strákar hafi því mjög brenglaða hugmynd um hvað sé heilbrigt og 
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raunverulegt kynlíf. Stella segir strákana miklu frekar vera að eltast við það að sofa hjá 

stelpunum heldur en öfugt. Hún nefnir nauðgunarumræðuna sem hefur mikið verið í 

sviðsljósinu síðustu misseri: 

„...Klám getur kannski bara verið eins og nauðgun þannig að þú veist ef þeir eru 

bara 15 ára og gera sér ekki grein fyrir því hvað er í lagi, hvað þá full eða 

eitthvað...“ 

Eins og kom fram í kafla hér að ofan þá er margt klámefni á markaði í dag hreinar 

nauðganir þar sem ungar stúlkur eru neyddar til þess að gera hluti sem þær vilja ekki gera. 

Slíkt efni er hættulegt fyrir unga stráka þar sem það geti brenglað hugmyndir þeirra um 

hvað teljist eðlilegt og að smá mótspyrna í stelpum sé í lagi. Þegar þátttakendur eru 

spurðir hvort að þær telji unglinga átta sig á því að klám er leikið og klippt eins og annað 

kvikmyndaefni telja þær unglingana gera það. Hins vegar nefnir Stella að þau hafi ekki 

mikinn samanburð og það geri það að verkum að þau viti í raun ekki hvenær hlutirnir 

teljast eðlilegir og hvenær ekki enda er það klámefni sem er í boði misjafnt.   

 Þegar stelpur eru farnar að láta undan þrýstingi stráka og gera það sem þær vilja 

ekki gera en þori ekki að segja nei er þetta komið út á mjög grátt svæði. Samkvæmt 

skilgreiningum telst slíkt vera nauðgun. Gott dæmi um þetta er unga stúlkan sem nefnd 

var hér framar í verkefninu sem var í fjögur ár í sambandi með dreng sem hafði mjög 

brenglaðar hugmyndir um kynlíf, enda horfði hann mikið á klám. Hún hafi í allan þann 

tíma gert hluti í kynlífi sem hún kunni ekki við að gera en þorði ekki öðru en að láta undan 

vilja hans. Það eru því strákarnir sem mestar áhyggjur þarf að hafa af þegar kemur að 

klámi þar sem þeir horfa mun meira á klám en stelpur.  

5.3.3.5 Pressan á að byrja 

Þegar þær eru spurðar út í það hvort það sé pressa á unglingum að byrja að stunda kynlíf 

segja þær pressuna ekki endilega koma frá vinum eins og oft er talið heldur meira frá 

þeim sjálfum sökum þess að þau verði að fylgja norminu. Ef allir í kringum þau eru farin að 

stunda kynlíf þá finnist þeim að þau þurfi þess líka. Birna talar mikið um viðurkenningu 

meðal strákanna og að þeir tali mikið um það í allra áheyrn að þeir geti og kunni hitt og 

þetta sem snertir kynlíf. Það þurfi þó ekki endilega alltaf að vera af því að þeir séu byrjaðir 

að stunda kynlíf heldur falli þeir frekar í kramið ef þeir segja svo vera.  
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Spurðar út í kynferðislegan lögaldur og hvort þær telji unglinga vita hvað það er segja 

Birna og Stella að unglingar viti að aldurinn sem byrja má að sofa hjá er 15 ára en þær 

telja jafnframt að unglingar viti ekki hvað felist á bak við það og að þetta sé í lögum. Stella 

telur unglinga horfa á þetta sem viðmiðsaldur og að unglingar horfi frekar öfugt á það en 

á að gera. Hún telur þá frekar horfa í þetta þannig að við 15 ára sé kominn tími á að byrja 

að stunda kynlíf ef þau hafa ekki nú þegar gert það.  

„...En ég gæti líka trúað að þetta sé einhver svona pressa. „Jæja, nú ertu orðin 15 ára 

og...“ [...] „Já ég er orðin 15 ára og hef aldrei sofið hjá, er það í lagi?“.“ 

Í framhaldi af þessu kemur Stella með dæmisögu af tveimur stúlkum: 

„...ég veit bara persónulega um nokkrar stelpur sem eru einmitt í tíunda bekk og þær 

þú veist, þær bara í sama partýinu bara vinkonur misstu þær báðar meydóminn og 

þeim fannst það bara ekkert mál og við vorum bara í sjokki þegar við heyrðum þetta 

því þetta eru ekki þannig stelpur sko, þetta eru bara venjulegar íþróttastelpur...[...] 

þær voru bara að drekka í fyrsta skipti og sváfu hjá í fyrsta skipti báðar...“ 

Birna kveður í sama streng og Stella: 

„Það gæti kannski verið aldurinn sem er rétti aldurinn að byrja innan gæsalappa“ 

Birna talar um menntaskólapressuna og að í tíunda bekk myndist pressa á að gera hluti 

sem þau telja sig þurfa að vera búin að prófa áður en þau fara í menntaskóla. Stella segir 

þá verða mjög frjálslega í umræðunni um kynlíf í 10. bekk og að þá fari allt af stað. Þau 

telji sig vera orðin fullorðin enda séu þau að fara að byrja í menntaskóla.   

 ,,Tíundi bekkur var um daginn eithvað að útskrifast.. klára og þá voru þau með  

 eitthvað partý í Nauthólsvík og þá heyrði ég bara „þessi svaf hjá þessum og þessi 

 svaf hjá þessum“.   

Rósa finnur ekki fyrir því að unglingar bíði eftir þessum áfanga og að fyrir þeim skipti 

aldurinn ekki máli. Hún hefur mestar áhyggjur af ungum stúlkum og eldri mönnum og 

hefur í starfi sínu þurft að taka oftar en einu sinni á slíkum málum. Hún segir ekkert eins 

rangt og að sjá 14 ára stelpur með hátt í þrítugum mönnum. Það sé þó sem betur fer ekki 

algengt en samt sem áður sé það alltaf jafn rangt þegar það gerist. Birna, Stella og Elva 

hafa ekki reynslu af því í sínu starfi að stelpur undir 15 ára séu með mun eldri mönnum. 

Aðallega er um að ræða jafnaldra eða eitt ár til eða frá. Stelpurnar leiti svolítið í stráka ári 
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eldri og strákarnir í yngri stelpurnar. Eins og Rósa nefnir þá er og hefur það alltaf verið 

algengt enda þroskist stelpur fyrr en strákarnir eins og sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum á kynþroska stelpna og stráka hér á undan.  

5.3.4 Hvað er til ráða? 

Í framhaldi af umræðu um klámið voru þátttakendur spurðir hvort þær vissu til þess að 

það færi fram einhver markviss fræðsla um hættur klámsins. Þær vita ekki til þess að það 

sé í gangi fræðsla sem gangi sérstaklega út á það að fræða unglinga um klám en nefna 

kynfræðslukvöld sem félagsmiðstöðvarnar bjóða upp á einu sinni á vetri. Í félagsmiðstöð 

Rósu er haldinn forvarnadagur einu sinni á ári sem gert er í samráði við kennara elstu 

bekkinga en þá er ekki aðeins verið með kynfræðslu heldur ýmisskonar forvarnir eins og 

varðandi einelti og sjálfsmyndina.  

Allar vilja þær sjá meiri samvinnu félagsmiðstöðva og skóla í kynfræðslu. Birna og 

Stella tala báðar um að efla þurfi kynfræðsluna í skólunum og setja klámið meira inn í 

hana. Báðar nefna þær að fá þurfi utanaðkomandi aðila til þess að sjá um kynfræðslu 

innan skólanna og nota það sem félagsmiðstöðvarnar hafa verið að gera með að 

kynjaskipta og gefa þeim færi á að spyrja spurninga með því að skrifa þær á miða. Eins og 

Birna nefnir: 

„Mér finnst það kannski ekki réttu aðilarnir vera... það þýðir ekkert bara að tala um 

þetta í lífsleikni og kennarinn þinn...umsjónarkennarinn þinn er að tala um þetta. Við 

skiptum upp í fjóra litla hópa og hérna...það þarf eitthvað meira svoleiðis og ræða 

bara um þetta...þetta er bara einhver ókunnug kona sem ég þarf aldrei að tala við 

aftur eða sjá á ganginum...“ 

Kynfræðslan sem hefur verið innan félagsmiðstöðvanna er mjög góð en því miður nái hún 

ekki til allra krakkanna að þeirra mati. Ekki eru allir sem stunda félagsmiðstöðvarnar og 

eins og Stella segir þá eru það oft bara ,,flottustu“ krakkarnir sem eru að mæta. Stella 

segir unglingana tala um að kynfræðslan í skólanum sé of lítil og þau biðji um hana sjálf í 

sinni félagsmiðstöð. Unglingarnir kalla á fræðsluna.   

 Þegar þær eru spurðar út í það hvort þær telji foreldra ræða þessa hluti við 

unglingana telja þær ekki vera mikið um það. Birna finnur fyrir því að einhverjir foreldrar 

ræði um getnaðarvarnir við börnin sín en Rósa finnur ekki fyrir því að foreldrar ræði við 

börnin sín og hefur ekki orðið vör við aukningu í þeim efnum. Það að samfélagsleg 
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umræða um kynlíf sé orðin opnari veiti fólki sem starfi með unglingum tækifæri til þess að 

auka og dýpka kynfræðsluna. Stella segir:  

„Mér finnst þau vera miklu opnari en þegar ég var unglingur. Þá fannst öllum það 

geðveikt vandræðalegt. Þeim finnst þetta ekki eins vandræðalegt. Þú veist, þau þora 

miklu meira að spyrja og tala um þetta og mér finnst að skólinn ætti miklu frekar að 

nýta sér það...“ 

Það er því ljóst að þó svo að kynfræðslan hafi batnað á síðustu tíu árum þá er enn mikið 

verk óunnið. Sérstaklega á þetta við þegar klámið er orðin eins mikil ógn fyrir kynheilbrigði 

unglinga og raun ber vitni. Það þarf að endurskipuleggja kynfræðsluna með klámið í huga.  
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6 Umræður 

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var af stað með í þessu verkefni voru í fyrsta lagi 

hvaða áhrif klám hafi á kynhegðun unglinga og í öðru lagi hver er birtingamynd 

kynlífsvæðingarinnar hjá unglingum í dag. Í þessum kafla verða dregnar saman þær 

rannsóknarniðurstöður sem skipta máli til þess að svara þessum spurningum. Einnig verða 

niðurstöður úr viðtalsrannsókninni sem hér var gerð bornar saman við aðrar 

rannsóknarniðurstöður.   

 Rannsóknir sýna tengsl milli áhorfs á klám og kynhegðunar. Þeir unglingar sem 

horfa reglulega á klám hafa frjálslegri hugmyndir um kynlíf og sjá hluti eins og að greiða 

inngöngu í partý með kynlífi minna mál en þeir unglingar sem ekki horfa á klám reglulega 

(Rannsóknir og greining, 2006). Reglulegt áhorf eykur líkur á að unglingur taki þátt í 

hópkynlíf og endaþarmsmökum (Häggström-Nordin o.fl, 2005: Rannsóknir og greining, 

2006: Braun-Courville og  Rojas’ , 2009) og tengsl hafa fundist milli þess að horfa reglulega 

á klám og byrja ung að stunda kynlíf (Häggström-Nordin o.fl, 2005: Rannsóknir og 

greining, 2006). Klám sýnir mjög óraunverulega mynd af því hvernig kynlíf er í 

raunveruleikanum. Fyrir unglinga sem eru að taka sín fyrstu skref í kynlífi og hafa lítinn 

samanburð um hvernig kynlíf gangi fyrir sig er klám ekki vettvangur fyrir unglinga til þess 

að sækja lærdóm í.   

 Tilgangur með ofanverðri rannsókn var fá innsýn inn í upplifun fjögurra 

starfsmanna í félagsmiðstöð sem í samskiptum sínum við unglinga verða vitni að mörgu 

sem snýr að kynhegðun unglinga. Þeirra upplifun er að mörgu leyti í takt við þær 

rannsóknir sem fyrir lyggja um efnið. Allar telja þær stráka horfa mun meira á klám en 

stelpur og verði þannig fyrir beinni áhrifum en stelpurnar. Það er í takt við rannsóknar-

niðurstöður Guðbjargar Hildar Kolbeins (2007), Sørensen og Knudsen (2006) og Flood 

(2007) sem allar sýndu yfirgnæfandi mun milli kynja á áhorfi á klám. Strákar ræða mun 

frekar um klám en stelpur að þeirra áliti. Rannsóknir sýna að viðhorf kynjanna til kláms er 

mjög ólíkt þar sem strákar hafa mun jákvæðara viðhorf til þess en stelpur (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2007: Sørensen og Knudsen, 2006).  
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Á síðustu árum hefur kynlíf færst úr skjóli þagnarinnar og upp á yfirborðið og ræðir fólk 

kynlíf á meiri opinskáan hátt en tíðkaðist. Þetta hefur átt sér stað samhliða aukinni 

netnotkun almennings. Velta má vöngum yfir því hvort að það sé vegna þess að fólk sé 

óhræddara við að ræða hlutina á netinu í stað þess að gera það í persónu. Allir 

þátttakendur tala þær um frjálslegri umræðu unglinga um kynlíf og hafi það tekið miklum 

breytingum á örfáum árum. Þær þrjár sem yngri eru og ryfja upp sín unglingsár 8-10 árum 

áður segja breytinguna síðan þá vera töluverða. Sóley Bender (2006) ræðir í samantekt 

sinni á umræðunni um kynlíf síðustu 70 ár þær breytingar sem hafa átt sér stað. 

Umræðan er frjálslegri og hefur hún tekið mikið stökk fram á við síðustu ár. Þátttakendur 

áætla að vegna frjálslegri umræðu um kynlíf og aukins aðgang að klámi verði kynlíf minna 

mál fyrir unglinga en áður var. Eins og ein nefnir að þá einskorðast kynlíf ekki aðeins við 

rúmið lengur heldur eru staðsetningar og ekki síður stellingar orðnar mun meira framandi 

en áður var.   

 Titill þessa verkefnis er lýsandi fyrir þær breytingar sem hafa átt sér stað meðal 

unglinga þegar kemur að kynhegðun. Er sleikur nýja handabandið hjá unglingum? Þær 

sleikkeppnir sem hafa verið að eiga sér stað meðal unglinga á stórum samkomum eins og 

Samfésballinu sýnir nokkuð skýrt hversu lítið mál er fyrir unglinga í dag að kyssa mikinn  

fjölda með tungu sama kvöldið aðeins til þess að taka þátt í keppni. Ef skoðaðar eru 

skilgreiningar unglinga á hvað sé kynlíf þá er stór hluti sem skilgreinir endaþarms- og 

munnmök ekki sem kynlíf (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Ef kynlíf er aðeins samfarir 

má velta því fyrir sér hvort að sú kynhegðun sem ekki felur í sér samfarir sé minna mál 

fyrir unglingana.  

 Kynlífsvæðingin hefur áhrif á unglinga í dag. Ein helsta birtingamynd hennar hjá 

unglingum í dag er líklegast klæðnaður unlingsstelpna. Algengt er að spjarir þeirra séu 

mjög efnislitlar til þess að sýna sem mest af holdi. Önnur birtingamynd eru ljósmyndir sem 

unglingsstúlkur taka af sér eins og kom fram í viðtalsrannsókninni. Þær mynda sig mjög 

léttklæddar í klúrum stellingum og birta svo á netinu.  

 Starfsmenn skóla og félagsmiðstöðva og ekki síst foreldrar ættu að nýta sér þá 

opnu umræðu sem ríkir um kynlíf í dag í kynfræðslu sinni og forvörnum. Þegar unglingar 

eru óhræddir við að ræða kynlíf við þá sem eldri eru er auðveldara að leiðbeina þeim ef 

þeir fara út á villigötur. Það á líka að auðvelda fræðsluna því ef kynlíf er ekki feimnismál á 
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að vera auðveldara að fræða þá unglinga sem ekki hafa byrjað að stunda kynlíf um það 

hvaða hættur geti fylgt kynlífi og hvað beri að varast. Sérstaklega er mikilvægt að upplýsa 

og fræða unglinga nútímans um hætturnar sem fylgt geta kláminu. Eins og fram hefur 

komið er klám ólöglegt á Íslandi en samt sem áður er birting og dreifing á því mikil, enda á 

íslenskt réttarkerfi eftir að setja niður skilgreiningu á því hvað teljist vera klám. Þar sem 

aðgengi unglinga í dag að klámi er lítið mál vegna aukinnar tölvunotkunar og nettengdra 

farsíma þeirra er ómögulegt að halda þeim með öllu frá því enda birtist klám þeim þó svo 

þau ekki sæki í það sjálf.   
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