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Útdráttur 

Sjálfsmyndin (e. Self – Concept) mótast af upplifun og mati hvers einstaklings á því hver 

hann er og hvernig hann passar inn í umhverfið sitt.  

Sjálfsmynd unglinga hefur mikið verið rannsökuð og skoðuð, það sama má segja um 

klámvæðinguna (e. Pornification). Hugtakið klámvæðing er notað í þeim tilgangi að lýsa 

því þegar klám birtist í daglegu lífi til dæmis í tónlistarmyndböndum, auglýsingum o.fl. 

Breytingarnar sem einstaklingur gengur í gegnum á unglingsárunum eru miklar og 

mótun sjálfsmyndar í stöðugri vinnslu á þessum tíma.  

Það hefur orðið bylting í upplýsingagjöf á síðustu árum og unglingar fljótir að 

tileinka sér og ná góðri færni í að nýta sér nýja tækni. Klámvæðingin er einn þáttur 

netvæðingarinnar, birtingarmynd klámvæðingarinnar er farin að smeygja sér inn í líf 

fólks án þess að það sé meðvitað um það og verða unglingar sennilega fyrir mesta 

áreitinu (Smidt, 2012). 

Markmið þessarar rannsóknar er að reyna varpa ljósi á það umhverfi sem unglingar 

alast upp við í dag. Hvaða upplýsingar þeir eru að fá úr klámvæddu umhverfi sínu og 

hvar þeir eru staddir í þroskaferlinu til þess að takast á við slíkar upplýsingar. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og fimm tónlistarmyndbönd innihaldsgreind. 

Grundaðri kenningu var beitt við úrvinnslu gagna og þau þemagreind. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á klámfengna birtingarmynd tónlistarmyndbandanna. Þegar 

þær niðurstöður eru bornar saman við fræðilegan hluta rannsóknarinnar og fyrri 

rannsóknir um þroskaskeið unglinga er það niðurstaða rannsakenda að unglingar eiga 

erfitt með að vinna úr þeim skilaboðum sem birtast þeim. Þessar upplýsingar í umhverfi 

unglinga geta valdið því að sjálfsmynd þeirra hljóti hnekki af. 
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Formáli 

Ritsmíð þessi er 12 ETCS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Cynthiu Lisu 

Jeans, kærlega fyrir fræðilega leiðsögn og þann mikla áhuga sem hún sýndi 

viðfangsefninu.  

Okkar innilegustu þakkir fá, Magný Rós Sigurðardóttir fyrir yfirlestur með tilliti til 

heimilda og tilvísanna, Margrét Marteinsdóttir fyrir yfirlestur á málfari og stafsetningu 

og að lokum fær Dr. Unnur Anna Valdimarsdóttir miklar þakkir fyrir yfirlestur og 

leiðbeiningar.  

Ekki má gleyma stórkostlegu mönnunum okkar og börnum sem hafa stutt okkur í 

gegnum námið og sætt sig við þreyttar, útúrtaugaðar mæður og kærustur oft og tíðum.  

Elsku Gísli, Lilja, Bjarni, Ýmir, Bjargey og Daníel Þór, Benedikt Steinar, Hafrún Embla, 

Tindur Marinó og Viktor Benóný takk fyrir þolinmæði, stuðning og faðmlög.  

Að lokum fá aðrir fjölskyldumeðlimir og vinir þakkir fyrir að vera til staðar og hvorri 

annarri þökkum við fyrir frábært samstarf og gleðileg skrif. 
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1 Inngangur 

Við lifum á tímum mikils hraða og þróunar og nútíma þjóðfélagið er orðið töluvert 

flóknara vegna þessa. Þessar breytingar birtast á öllum sviðum samfélagsins og þarf 

sérstaklega að hafa það í huga þegar umhverfi unglinga er skoðað (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). Netvæðingin er vísun í þá þróun sem hefur orðið á vexti netsins 

sem býður upp á flókin samskipti meðal fólks og aukinn hraða á dreifingu efnis. Þessi 

þróun hefur aukið upplýsingaflæði til unglinga og eru skilaboðin margskonar og misgóð 

(Cunningham, 2005).  

Gegnum þennan miðil eru unglingar því stöðugt að fá ábendingar um það hvernig 

þau eiga að vera, hvernig þeim á að líða og hvernig útlit þeirra ætti að vera til að falla 

inn í þetta „norm“ sem hefur náð fótfestu í samfélaginu.  

Þroskaskeið unglingsáranna er eitt viðkvæmasta tímabil sem manneskjan gengur í 

gegnum (Erikson, 1968). Breytingarnar sem unglingar fara í gegnum eru víðtækar. Þeir 

verða kynþroska (líffræðileg breyting) á þessu tímabili. Áhersla þeirra á vini verður meiri 

(félagsleg breyting) og sýn þeirra á fjölskylduna verður önnur. Þáttur fjölskyldunnar er 

gríðarstór í uppeldi unglinga. Fræðsla og umhyggja foreldra eða forráðamanna er talin 

geta skipt sköpum um vellíðan og sjálfsmynd unglinga. Skólinn gegnir einnig stóru 

uppeldishlutverki (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Þetta þroskaskeið er einnig tímabil þar sem umhverfisþættir hafa mótandi áhrif og 

unglingarnir fara að meta hverjir þeir séu þ.e. mótun sjálfsmyndar á sér stað (sálfræðileg 

breyting) og er jákvæð mótun hennar afar mikilvæg. Klámfengin skilaboð úr umhverfi 

unglinga ásamt kröfum um það hvernig þeir eigi að líta út er birtingarmynd 

klámvæðingar og útlitsdýrkunar, það ásamt öðrum þáttum sem birtast unglingum 

daglega eru áhrifavaldar í mótun sjálfsmyndarinnar (Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan 

og Eisenberg, 2006). Má þar nefna þær upplýsingar sem unglingar fá frá fjölmiðlum nú 

til dags samanber sú birtingarmynd sem kemur fram í ýmsum vinsælum 

tónlistarmyndböndum og skilaboðin sem þau senda. 

Áhugi rannsakenda fyrir því að skoða hvaða upplýsingar það eru sem birtast 

unglingum í fjölmiðlum í dag, þegar litið er til þróunar klámvæðingarinnar, varð kveikjan 

af því að ákveðið var að skoða tónlistarmyndbönd með birtingarmynd myndbandanna í 

huga. Þekking sem rannsakendur hafa öðlast úr grunnámi við félagsráðgjafardeild 
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Háskóla Íslands hafði einnig áhrif. Starf félagsráðgjafa tengist inn á mörg svið og eitt af 

hlutverkum þeirra er að geta horft á einstaklinginn og allt hans nærumhverfi. 

Félagsráðgjafinn þarf að geta mætt einstaklingnum þar sem hann er staddur í lífi sínu og 

alltaf gengið í málin útfrá heildarsýn. Það er því mat rannsakenda að félagsráðgjafar geti 

gegnt veigamiklu hlutverki þegar það kemur að samskiptum við unglinga gegnum 

ráðgjöf, fræðslu og/eða forvarnir (Félagsráðgjafafélag íslands, e.d.).  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær upplýsingar sem birtast unglingum 

í gegnum tónlistarmyndbönd og skoða þær útfrá þroska þeirra. Hversu vel í stakk búin 

þau eru að meðtaka upplýsingarnar ásamt því að meta hvort þessi skilaboð snerti á 

mótun sjálfsmyndar unglinga.  

Skoðuð var birtingarmynd tónlistarmyndbanda sem vinsælust voru á vefsíðunni 

YouTube (www.youtube.com) árið 2013 og þroskaskeið unglinga metið með það í huga 

hvernig þeir geta unnið úr þeim upplýsingum sem þeir fá í gegnum þessa miðla. Einnig 

verður athugað hvernig sjálfsmynd og klámvæðingin tvinnast saman. 

Út frá markmiðum rannsóknarinnar urðu til tvær rannsóknarspurningar.  

 Hvaða upplýsingar eru unglingar að fá úr tónlistarmyndböndum í dag ef litið er til 

þeirra skilaboða sem birtast þeim þegar myndböndin eru skoðuð með 

klámvæðinguna í huga? 

 Hversu vel eru unglingar í stakk búnir til að vinna úr slíkum upplýsingum á þessu 

þroskaskeiði? 

Í rannsókninni var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt með innihaldsgreiningu, þar 

sem unnið var úr gögnunum með grundaðri kenningu. Rannsóknin var byggð þannig upp 

að gerður var fræðilegur rammi út frá niðurstöðum fyrri rannsókna. Fyrst verður farið 

yfir unglingsárin og þær breytingar sem eiga sér stað á þessu þroskaskeiði, skoðaðar 

verða kenningar og rannsóknir sem komið hafa fram á þessu sviði. Því næst verður 

sjálfsmyndin skoðuð, mótun hennar og hvaða þættir skipta máli er varða sjálfsmynd 

unglinga. Til þess að hægt sé að fjalla almennilega um þau skilaboð sem klámvæðingin 

sendir til unglinga í dag er mikilvægt að skilgreina hugtakið klám og birtingarmynd þess. 

Á eftir kaflanum um sjálfsmynd unglinga verður því fjallað um klám. Þar verður stuttlega 

farið í rannsóknir sem birt hafa upplýsingar um hvar íslensk ungmenni standa er varðar 

áhorf á klám. 
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Klámvæðingin tekur svo við og er fjallað um hana sem stóra umhverfisþáttinn. Undir 

klámvæðinguna falla svo undirkaflar, samfélagið, netvæðingin, fjölmiðlar og 

útlitsdýrkun.  

Næst tekur við aðferðarkafli þar sem rannsókn höfunda verður gerð skil. 

Aðferðarfræðikafli byggist upp á almennum upplýsingum um aðferðina, aðferðarfræði, 

upphaf og markmið rannsóknarinnar, kynningar á eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

innihaldsgreiningu. Þar á eftir verður úrtak rannsóknarinnar skoðað og gerð grein fyrir 

gagnaöfluninni. Greining og úrvinnsla gagna kemur þar á eftir og svo siðferðisleg 

álitamál og takmarkanir. Í lok aðferðarkaflans er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Í lokakafla rannsóknarinnar er umræðukafli höfunda. Þar verður 

rannsóknarspurningum svarað og komið með uppástungur að rannsókn sem áhugavert 

væri að gera í framhaldinu.  

Í viðauka sem fylgir með ritgerð má finna alla þá lista sem fylgja með sem 

rannsóknargögn. 

  



10 

2 Þroskaskeið unglinga, sjálfsmynd og klámvæðingin  

Á unglingsárunum gengur fólk í gegnum miklar breytingar sem hafa líkamleg, andleg og 

félagsleg áhrif. Fyrir seinni heimsstyrjöld voru unglingsárin ekki skilgreind sérstaklega 

heldur var talað um börn frá 10 ára aldri til tvítugs sem ,,ungt fólk”. Það var í kringum 

seinni heimsstyrjöldina sem þroskaskeið unglinga var svo skilgreint sérstaklega (Þórólfur 

Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998 ; 

Arnett, 2007). 

Ein skilgreining á hugtakinu ,,unglingur” er að unglingur sé einstaklingur á 

aldurskeiði milli barnæsku og fullorðinsára. Manneskja sem hefur náð kynþroska en ekki 

fullum þroska. Önnur skilgreining segir að unglingsárin séu aldurskeið sem hefst með því 

að einstaklingar verði kynþroska og á þessu skeiði verði miklar líkamlegar og sálrænar 

breytingar á þroska sem líkur svo þegar fullum vexti er náð (Blackswell´s Nursing 

Dictionary, 2005). 

Samkvæmt íslensku lögræðislögunum verða einstaklingar lögráða við 18 ára aldur 

og verða því sjálfsráða og fjárráða. Samkvæmt þessum lögum eru einstaklingar við 18 

ára aldurinn ekki lengur skilgreind sem börn (Lögræðislög nr. 71/1997). 

2.1 Þroskaskeið unglinga 

Þroskaskeiði unglingsáranna er oft skipt upp í þrjú þrep, það fyrsta er frumunglingsskeið 

en þá eru börn á aldrinum 11-14 ára. Annað stigið er miðunglingsskeið á því eru börn frá 

15 - 17 ára og að lokum er það lokaunglingsskeiðið þar sem einstaklingar eru á aldrinum 

18-20 ára (Beckett og Taylor, 2010).  

Á þessu níu ára tímabili eiga sér stað miklar breytingar í lífi fólks. Breytingarnar sem 

eiga sér stað í lífi unglinga snerta flesta þætti í þeirra daglega lífi og þeir eru viðkvæmir 

fyrir áreiti og mjög áhrifagjarnir (Beckett og Taylor, 2010).  

Hér verður lögð áhersla á að útskýra líffræðilega, sálfræðilega og félagslega þætti 

sem breytast mikið á þessu þroskastigi, ásamt því að komið verður inn á 

kynþroskaskeiðið. Mikilvægt er að fjalla um þessar breytingar til þess að geta metið hvar 

unglingar eru staddir í þroskaferlinu og skoða það til hliðsjónar við þær upplýsingar sem 

unglingar fá frá umhverfi sínu t.d. úr tónlistnarmyndböndum. 
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2.1.1 Líffræðilegir þættir 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á mannsheilanum hafa sýnt fram á að framheilinn 

hefur ekki náð fullum þroska hjá unglingum. Þær stöðvar sem hafa áhrif á að flestir 

fullorðnir einstaklingar kunni sín mörk og þekki til þess að hafa ekki hömlur á sér, eru 

enn óþroskaðar hjá unglingum. Vegna þessa eiga unglingar oft erfitt með að setja sig í 

spor annarra og þeim getur reynst erfitt að taka ákvarðanir á rökstuddum grundvelli. 

Þetta getur einnig leitt til þess að unglingar verði utan við sig, eiga oft erfitt með að 

greina aðstæður og eru oft og tíðum áhættusæknir (e. Reasoning Ability). Þeir eiga 

erfiðara með að greina raunveruleikann frá öðru og heilinn hefur ekki náð þeim þroska 

að meta afleiðingar hegðunar þeirra (Blakemore, 2012; Wade, og Tavris, 2008). 

Nýlegar rannsóknir í taugafræðum hafa leitt í ljós ákveðinn skilning á 

hormónastarfsemi unglinga og tekist að útskýra á ákveðinn hátt þær tilfinningjaflækjur 

og hegðunarvandamál sem geta fylgt þessu kynþroskatímabili. Þegar unglingar ná 

kynþroska fer áhugi á kynlífi yfirleitt að aukast (Helga Lárusdóttir, 2009; Blackmore, 

2012).  

Farið verður nánar í þær líffræðilegu breytingar sem eiga sér stað á líkama unglinga í 

kynþroskakaflanum hér að neðan. 

2.1.2 Sálfræðilegir þættir  

Vandamálin geta verið mörg og tilfinningaflækjurnar miklar á unglingsárunum. 

Áðurnefndar breytingar geta reynst erfiðar. Á þessu þroskaskeiði er algengt að 

ágreiningur við foreldra komi upp, einnig kemur upp ákveðið stjórnleysi þar sem 

einstaklingar ná ekki að hafa stjórn á tilfinningum sínum og eru því skapsveiflur nokkuð 

algengar. Kæruleysi, erfiðleikar með að fylgja reglum og áhættuhegðun eru þættir sem 

margir unglingar kljást við á þessu þroskaskeiði (Wade, og Tavris, 2008).  

Unglingar eru á lokastigi barnæskunnar og þurfa að skilgreina sig upp á nýtt, þurfa 

að taka afstöðu hvað varðar þá sjálfa, foreldra sína, vinahópinn, samfélagið og lífið sjálft. 

Þessar breytingar geta reynst unglingum erfiðar, verkefnin eru mörg og miskrefjandi og 

það getur verið erfitt fyrir unglinga að ná utan um allar þær breytingar sem eiga sér stað 

(Erikson, 1959, 1968 ; Meeks, og Bernet, 1990).  

Utanaðkomandi áreiti getur haft mikil áhrif. Fjölmiðlar spila þar stórt hlutverk en 

þeir geta haft ýmislegt um það að segja hvernig unglingar upplifa að þeir eigi að 
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skilgreina sig. Hvernig þeir eiga að haga sér og hvernig þeir eiga almennt að vera. 

Félagslegir og samfélagslegir þættir sem hafa mótandi áhrif á unglinga eru því stór 

þáttur í viðhorfi unglinga til sín sjálfs ( ryndís   örk  sgeirsdó r,  era  allbera 

  örnsdó r,  nga  óra  igf sdó r,  ón  igf sson og  tefán  rafn  ónsson, 2003). 

2.1.3 Félagslegir þættir  

Breytingar á hugsunarhætti og hegðun eru miklar þegar komið er á unglingsárin. Eins og 

áður hefur komið fram eru það bæði líffræðilegar og sálfræðilegar breytingar sem hafa 

áhrif á félagslegu breytingarnar í lífi unglinga . En það eru ekki einu áhrifin. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl unglinga við foreldra sína eða forráðamenn eru 

mjög mikilvæg á þessu þroskaskeiði. Þeir unglingar sem eiga í nánum tengslum og 

samskiptum við foreldra sína eru í minni hættu á að þurfa að kljást við félagsleg og 

sálræn vandamál. Einnig eru þessir unglingar taldir betur í stakk búnir til að mynda 

jákvæð félagsleg tengsl ( ryndís   örk  sgeirsdó r,  era  allbera   örnsdó r,  nga 

 óra  igf sdó r,  ón  igf sson og  tefán  rafn  ónsson, 2003).  

  k ölfar allra þessara brey nga ganga  es r unglingar í gegnum  mabil mikils 

óöryggis ( lfgeir  ogi  rist ánsson,  argrét  il a  uðmundsdó r,  refna  álsdó r,  nga 

 óra  igf sdó r og  ón  igurðsson, 2008) Vinirnir eru miklir áhrifavaldar í lífi unglinga. 

Þeir verja miklum tíma með þeim og hugmyndir, skoðanir og viðmið vinanna hafa mikil 

áhrif og vega þungt. Það að unglingar standi sterkir félagslega og vinahópurinn hafi 

jákvæð áhrif á þá er því mikilvægt. Gildi vinahópsins og reglur verða að öllum líkindum 

það sem kemur til með að hafa áhrif og því er góður félagsskapur og sterk sjálfsmynd 

mikilv g á þessum mótunarárum ( ldís  uðmundsdó r, 1992   ryndís   örk 

 sgeirsdó r,  era  allbera   örnsdó r,  nga  óra  igf sdó r,  ón  igf sson og  tefán 

 rafn  ónsson, 2003). 

Í félagsnámskenningu (e. Social Cognitive Theory) Bandura (1986) kemur fram að öll 

hegðun sé lærð hegðun og því er ekki gert ráð fyrir að einstaklingar fæðist með það í sér 

að sýna áhættuhegðun seinna meir eða að löskuð sjálfsmynd sé meðfædd. Bandura 

telur að reynsla sem fólk hefur upplifað á lífsleiðinni sé áhrifaþáttur. Vinir, fjölskylda og 

fjölmiðlar geti haft mikil áhrif á hegðun þeirra og líðan. Allt sem þau sjá, heyra eða lesa 

hefur áhrif. Barn fæðist sem óskrifað blað svo er það spurning hvaða áhrif foreldrar, 
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vinir og samfélagið hafi á það. „Það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn“ 

(Clinton,1996). 

2.2 Siðferðisþroski  

Siðferðisþroski getur haft áhrif á líf unglinga og miklvægt að hafa í huga hve 

þýðingarmikill hann er varðandi ákvarðanatöku og þegar greina þarf rétt frá röngu. Sem 

fyrr segir eru unglingar á tímabili mikilla breytinga og mótunar og vegna þess mjög 

áhrifagjarnir og þá getur siðferðisþroskinn komið inn á ákveðnum stigum (Meeks, og 

Bernet, 1990). 

Kohlberg setti fram sex stig siðferðisþroska og vann hann kenningu sína útfrá 

rannsóknum Piage og hugsmíðakenningar hans. Stig hans haldast öll í hendur og ekki 

hægt að sleppa stigi úr. Hann skipti stigunum sex upp í þrjú þrep það er for-hefðbundinn 

siðferðisþroski, hefðbundinn siðferðisþroski og óhefðubundinn siðferðisþroski (Kohlberg 

og Hersh, 1977). 

Hann telur að fyrsta og annað stig sé að þroskast hjá börnum til níu ára aldurs. 

Þriðja og fjórða stig tilheyri unglingsárunum og fimmta og sjötta stig fullorðinsárunum. 

Kenning hans hefur þó verið gagnrýnd og því haldið fram að stigin sex eins og Kohlberg 

setti þau fram séu ekki nógu vel aldurstengd og gangi seinna yfir en hann gerir ráð fyrir í 

sinni kenningu (Santrock, 2007). Höfundar þessarar rannsóknar töldu kenningu Kohlberg 

koma vel inn á siðferðisþroska unglinga og ákvaðu að nota hana í rannsókn sinni.  

Hér verður farið í stuttu máli yfir þriðja og fjórða stig siðferðisþroskans samkvæmt 

Kohlberg. Þriðja stigið á við um börn sem eru að komas yfir á unglingsárin. Á þessu stigi 

telur Kohlberg að unglingar trúi því að öllu hegðun sé réttlætanleg ef hugurinn á bak við 

hana er góður. Ef eiginmaður vill bjarga lífi konu sinnar með því að stela lyfjum er það í 

lagi því hann er að reyna bjarga eiginkonu sinni. Réttlætiskenndin er augljóslega til 

staðar á þessu stigi þar sem hið góða á að sigra en skortur á rökhugsun er enn til staðar. 

Fjórða stig Kohlberg á við um unglinga sem eru komnir nær fullorðins árunum. Þetta 

er tímabil í lífi unglinga þar sem samfélagið í heild fer að hafa áhrif. Þeir sjá hlutina útfrá 

réttlætiskennd sinni en skilja einnig áhrif þess að brjóta lög og reglur. Þau fara að velta 

því upp hver staðan væri ef allir myndu brjóta reglurnar og geta réttlætt það með 

tilfinningum eða góðum vilja. Á þessu stigi fara unglingar að sjá hlutina útfrá öðrum 



14 

þáttum en eigin hagsmunum, átta sig á mikilvægi þess að vera með lagaramma. Það er 

því á þessu stigi sem unglingar fara að taka ákvarðanir útfrá samfélagslegum 

sjónarhornum. Frá stigi eitt til stigs fjögur er það sama að eiga sér stað nema 

skilningurinn dýpkar eftir því sem einstaklingar verða eldri og þættir eins og samfélagið 

fer að komast inn í þessa mynd þeirra (Kohlberg & Hersh, 1977).  

Mikilvægt er að vita hvar unglingar standa í siðferðisþroska til að geta metið hvað 

hefur áhrif á þá og mögulega hvernig þeir upplifa og réttlæta þær upplýsingar sem þeir 

fá úr samfélaginu til dæmis frá fjölmiðlum. 

2.3 Kynþroski 

Á unglingsárunum verða einstaklingar kynþroska og spila þær breytingar stórt hlutverk í 

lífi þeirra (Beckett og Taylor, 2010). Unglingar fara frá því að vera börn yfir í að verða 

kynþroska einstaklingar. Það er á þessu tímabili sem unglingar fara að efast um ágæti 

sitt, áhrif útlitsdýrkunar verða sýnileg, ótti við að vera ólík jafnöldrum sínum og almennt 

óöryggi sem hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar getur komið í ljós (Meeks og Bernet, 

1990; Leone, Sedory og Gray, 2005). 

Á þessu merkilega tímabili eru einstaklingar að móta og læra þekkja kynímynd sína 

og flestir byrja að stunda kynlíf. Það er því mikið sem unglingar eru að upplifa og þurfa 

að læra að þekkja varðandi sig sjálf (Beckett og Taylor, 2010; Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

Miklar líkamlegar breytingar eiga sér stað á þessu tímabili. Algengast er að 

kynþroskinn byrji í kringum 11 til 13 ára aldurinn en það er þó misjafnt. Stelpur eru 

yfirleitt á undan strákum að verða kynþroska. Kyneinkennum er skipt í tvö stig. Fyrsta 

stigs einkenni varða kynfærin sjálf og á við um bæði kyn. Annars stigs einkenni eru ólík 

eftir kyni. Á því stigi koma fram einkenni eins og breytt fitulag, brjóst, líkamshár, dýpt 

raddar, stærð vöðva og beina (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson og Gestur I. Pálsson, 

2000a; Árni V. Þórsson, Atli Dagbjartsson og Gestur I. Pálsson, 2000b).  

Þessar breytingar á líkamanum koma til vegna hormónastarfsemi líkamans sem 

byrjar að framleiða kynhormón, estrógen hjá stelpum og testósterón hjá strákum, og 

sendir það í kynkirtlana, það er að segja í eggjastokka stelpna og eistu hjá strákum. 
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Kynhormónin eru ástæðan fyrir þeim sjáanlegu breytingum sem verða á líkama unglinga 

á kynþroskaskeiðinu (Berger, 2008; Helga Lárusdóttir, 2009).  

Sigmund Freud (1960) setti fram kenningu um fimm þroskastig einstaklinga frá 

fæðingu til 16 ára aldurs. Fyrsta stigið er munnstig. Annað er þermastig. Þriðja völsastig. 

Fjórða lægðarstig og það fimmta er kynþroskastig.  

Fimmta stig, kynþroskastigið, sagði Freud (1960) vera hjá unglingum á aldrinum 12 

til 16 ára. Á þessu stigi eykst orka kynhegðunar töluvert og getur gert það að verkum að 

unglingar eiga erfitt með að finna farveg fyrir þessa nýju hegðun. Mikilvægt er að hafa í 

huga að allar þessar líkamlegu breytingar hjá unglingum við kynþroska hafa einnig áhrif 

á sálfræðilegan – og félagslegan þroska. Það er á þessum tíma sem unglingar fara að 

verða forvitnir um kynlíf og leita sér upplýsinga á netinu og finna sér fyrirmyndir sem 

oftar en ekki birtast þeim á skjánum (Feilitzen, 2002). 

2.3.1 Kynlíf 

Unglingar byrja að finna fyrir kynhvöt á kynþroskaskeiðinu. Þeir byrja oftar en ekki að 

prófa sig áfram á þessu tímabili. Það eru margir þættir sem hafa áhrif á hvort unglingar 

séu tilbúnir. Líffræðilegir þættir eins og það að verða kynþroska þýðir ekki endilega að 

viðkomandi sé tilbúinn í það að stunda kynlíf.  

Mikilvægt er að einstaklingar taki þessa ákvörðun útfrá sjálfum sér og séu 

tilfinningalega og félagslega reiðbúnir. Ef unglingar stunda kynlíf án þess að vera  lb nir 

eru líkur á að þeir uppli  ekki án g una, geri þe a ekki á traustum grundvelli og eigi 

er   með að seg a hvað þeir vil a og vil a ekki.  lgengt er að unglingar verði fyrir miklum 

þr s ngi frá umhver  sínu og þá sérstaklega frá  afnöldrum þegar kemur að því að 

stunda kynlíf ( igurlaug  auksdó r, 2006;  agb ört  sb örnsdó r,  uðb örg Edda 

 ermannsdó r og  igurlaug  auksdó r, 2009). 

Viðhorf kynjanna til kynlífs er oft talið vera ólíkt. Þar sem stelpur leita eftir ást og 

hlýju séu strákar meira að horfa í það að sanna sig sem karlmenn. Margir rannsakendur 

hafa talið þetta orsakast vegna ólíkrar hormónastarfsemi kynjanna (Beckett og Taylor, 

2010). Þegar unglingar taka ákvörðun með hverjum, hvar og hvers vegna þeir ætla að 

stunda kynlíf eru þeir að móta sjálfsmynd sína. Það að standa með sjálfum sér og taka 

meðvitaða ákvörðun hefur jákvæð áhrif á mótun sjálfsmyndar (Beckett og Taylor, 2010). 
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Klámvæðingin hefur orðið þáttur í mótun kynhegðunar unglinga í nútíma samfélagi 

þar sem skilaboðin eru allstaðar sem d mi má nefna í tónlistarmyndböndum sem eru 

o  klámfengin.  röfur sem unglingar gera  l s álf síns mótast af þessum uppl singum, 

ásamt þeim áhrifum sem unglingar hafa hvor á annan ( ldís  uðmundsdó r, 1992; 

Bartky, 1998) 

2.4 Rannsóknir  

Rýni í fyrri rannsóknir á þessu sviði er eina leiðin til að átta sig á hvað hefur áunnist í 

þekkingu á mótunarþáttum unglingsáranna. Eldri rannsóknir eru gott tæki fyrir höfunda 

þessarar rannsóknar til að byggja upp og setja hana í samhengi við það sem áður hefur 

komið fram.  

Sieving og félagar (2001) gerðu rannsókn þar sem skoðaðir voru hvaða þættir hefðu 

mest áhrif á mótun unglinga og hvaða þættir þurfa að vera ríkjandi til að koma í veg fyrir 

vanlíðan, ofbeldishegðun og óæskilegar/ótímabærar kynlífsathafnir. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýna það sama og margar aðrar sem tengjast líðan og félagsmótun unglinga 

það er að samfélagið, skólinn og vinahópurinn gegni lykilhlutverki í lífi unglinga og hafi 

mikið um það að segja hvort þeir lifi heilbrigðu lífi. Einnig hafa erfðaþættir eins og 

persónuleiki og tilfinninganæmni áhrif (Sieving, 2001). Í sömu rannsókn kom einnig í ljós 

hve mikilvægt hlutverk foreldra og forráðamanna er og þátttaka þeirra í lífi barnanna. 

Umhyggja og agi eru þættir sem auka líkur á því að unglingar standi með sjálfum sér og 

lifi heilbrigðara lífi (Sieving o.fl., 2001). 

Stanley Hall (1904), félagsfræðingur, var fyrstur til að koma fram með sjálfstæða 

kenningu um unglingsárin.   bók sinni „ dolescence“ f allar hann um þau vandamál sem 

einkenna unglingsárin ásamt áhugasviðum unglinga og erfiðleikum þeirra. Hall túlkaði 

öll einkenni unglingsáranna sem afleiðingar líkamlegra breytinga sem hann taldi 

orsakavald hegðunarbreytinga á þessu skeiði lífsins. Honum þótti þessu best lýst sem 

storm- og stresstímabili (e. storm og stress). Hann sagði það standa yfir allt 

kynþroskaskeiðið og þar til fullorðinsárin færðust yfir sem hann sagði vera í kringum 22-

25 ára aldurinn, sem er hærri aldur en talið er í dag (Choudhury, 2009   uuss, 1996). 

 álfr ðingarnir  nna Freud (1969) og Erik Erikson (1959) telja kenningu Stanley Hall 

(1904) einfalda hlutina. Samkvæmt kenningum þeirra er tímabil unglingsáranna samspil 

ákveðinna þátta og hlutverka þeirra, persónuleiki er einnig stór þáttur í þroskaskeiðinu. 



17 

Þau töldu að unglingar væru að móta þann einstakling sem þeir koma til með að vera og 

því geti þetta þroskaskeið verið flókið þar sem þeir eru alltaf að reyna að ná því 

markmiði. Um það snúast unglingsárin samkvæmt þeim (Flitner, 1966) 

Mannfræðingurinn Margaret Mead (1928) var fyrsti fræðimaðurinn til þess að skrifa 

etnógrafíu um unglingsárin.  eð „etnógrafíu“ er vísað í eigindlega rannsóknaraðferð 

þar sem rannsakandi fer á vettvang, tekur viðtöl og túlkar menningartengt efni. 

Rannsakendur miða við að vita hvernig fólk vinnur úr reynslu sinni og hvernig menning 

og reynsla hafa áhrif á hegðun. Árið 1928 fór Mead til Samoa eyja þar sem hún skoðaði 

fólk og rannsakaði þroskaskeið unglingsáranna. Hún telur að á þessu aldurskeiði séu 

unglingar ekki eingöngu uppfullir af hormónum og  l nningum tengdum aldri þeirra og 

lí r ðilegum brey ngum heldur telur h n að þe a  mabil einkennist einnig af þr s ngi 

frá samfélaginu, menntun, menningu og fjölskyldan spilar stóran þátt í því ferli sem það 

er að fullorðnast (Muuss, 1996 ; Bucholtz, 2002 ; Dehne og Riedner, 2001). 

2.5 Sjálfsmynd (e. Self – Concept) 

Talið er að fyrsta eitt og hálft til tvö árin í lífi einstaklings þekki hann ekki sína eigin 

spegilmynd og tilfinningar hans fyrir eigin persónu séu takmarkaðar. Félagsmótun hefst 

við fæðingu og er tengd því að þekkja sjálfan sig. Að aðlagast umhverfi sínu og þekkja 

tilfinningar sínar sem tengjast eðli hvers og eins einstaklings er forsenda þess að eiga í 

góðum samskiptum við aðra. Það er því langt ferli frá því að við þekkjum ekki sjálf okkur 

fyrir framan spegilinn þar til við erum farin að fá þroskaða sjálfsmynd en talið er að 

sjálfsmynd unglinga og álit þeirra á sjálfum sér byrji að breytast í kringum 12 ára aldur 

(Birndorf, Ryan, Auinger og Aten, 2005; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

2.5.1 Lífskeiðakenning Erik H. Erikson 

Erik H. Erikson (1968) var einna fyrstur til að setja fram kenningu þar sem sjálfsmyndin 

var lykilatriði. Það var kenning hans um lífsskeiði manneskjunnar. Kenning hans 

inniheldur flokkun á þroskaskeiði einstaklinga og skiptir hann því í átta stig. Hann 

skilgreinir þau verkefni sem einstaklingar ganga í gegnum á hverju þroskaskeiði fyrir sig 

og hvernig eitt þroskaskeið hefur áhrif á það næsta. Hann taldi að sjálfsvitund leitaðist 

við að aðlagast umhverfinu en yrði engu að síður fyrir áhrifum frá því. Erikson lagði 

mikla áherslu á unglingsárin í kenningu sinni og taldi meðal annars að mótun 
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sjálfsmyndar og leit hvers einstaklings að sjálfum sér væri eitt mikilvægasta verkefni sem 

unglingar fengju (Erikson, 1959). 

 

Erikson tekur unglingsárin fyrir í fimmta stigi kenningar sinnar. Þar tekur hann fyrir 

einstaklinga á aldrinum 12 til 18-19 ára. Hann talar um mótun sjálfsmyndar og þá 

togstreitu sem getur myndast á milli sjálfsmyndar og þess óöryggis sem verður við 

mótun hennar (Erikson, 1968). Á þessu stigi er unglingurinn að finna út hver hann er, 

hvað hann vilji gera í lífinu og hvers virði hann sé sem einstaklingur. Þetta stig er 

ruglingslegt samkvæmt Erikson. Aðalverkefni þessara mótunarára er að þróa örugga 

sjálfsmynd þar sem unglingar átta sig á og móta eigið sjálf útfrá hugmyndum sínum og 

áhugasviði (Erikson, 1959). Hæfni unglinga til að greina möguleikana sem i boði eru 

getur einnig verið áhrifaþáttur á mótun sjálfsmyndar (Erikson, 1968). 

Erikson vildi meina að mótun sjálfsmyndar væri stór og mikilvægur þáttur fyrir 

framtíð fólks. Hann taldi að einstaklingum sem tekst að móta sjálfsmynd sína á 

jákvæðan hátt komi til með að öðlast heilsteyptari sjálfsmynd en þeir sem hafa átt erfitt 

með þetta mótunarferli geti staðið eftir með efasemdir um sjálfa sig og laskaða 

sjálfsmynd (Erikson, 1959).  

2.5.2 Vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenner 

Í vistfræðilíkani sínu leggur Urie Bronfenbrenner (1979) áherslu á þau áhrif sem 

menning getur haft á líf einstaklings. Hann telur að umhverfi fólks hafi mótandi áhrif á 

þroskaskeið þess og tekur dæmi um öll þau atriði sem geta haft áhrif á þroskaferli 

einstaklings. Einnig telur Bronfenbrenner mikilvægt að greina aðstæður hvers og eins 

ásamt því að skoða ytra umhverfi einstaklinga til að skilja þroskaferli fólks. Hann skiptir 

samfélaginu upp í fjögur kerfi. Það er micro, meso, exo og macro. Bronfenbrenner bætti 

við fimmta kerfinu töluvert seinna en það er lífkerfi (e. Cronosystem) (Bronfenbrenner, 

1979).  

Líkt og Erikson (1968) segir hann að hvert kerfi hafa áhrif á það næsta og með 

þessari flokkun sýnir Bronfenbrenner fram á að maðurinn er hluti af félagslegri heild 

sem er allt í kringum hann og að samfélagið verði fyrir áhrifum frá einstaklingum líkt og 

þeir verði fyrir áhrifum frá samfélaginu. 
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Hann lagði áherslu á að margir þættir í lífi hvers einstaklings hafi áhrif á hann og 

samspil þeirra væri það sem hefði áhrif á þroska viðkomandi.  

Hér verða fyrstu þrjú kerfin, micro, meso og exo tekin fyrir. Fyrstu tvö kerfin sýna 

sérstaklega hvernig fjölskylda, skóli og vinir eða nærumhverfi unglinga getur mótað og 

haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Exo sem er þriðja kerfið, sýnir áhrif umhverfis og 

félagslegra aðstæðna (Bronfenbrenner, 1979).  

Micro kerfið tilheyrir innsta lagi samfélagsins og samanstendur það af nánasta 

umhverfi unglingsins eins og athöfnum hans og samskiptum. Þar kemur fram að 

samskipti einstaklinga eru gagnvirk. Þar af leiðandi hafa vinir áhrif á hvern annan í 

samskiptum sínum, einnig foreldrar sem hafa áhrif á börn sín og börnin á foreldra sína. 

Samskiptin sem eiga sér stað í micro kerfinu hafa mótandi áhrif á hegðun og þroska 

einstaklinga. Sjálfsmynd unglinga mótast að miklu leyti af samskiptum þeirra við 

nærumhverfi sitt og af þeim einstaklingum sem þeir eru í mestum samskiptum við 

(Bronfenbrenner, 1979).  

Meso kerfið inniheldur þau samskipti og tengsl sem eiga sér stað á milli kerfanna og 

er því samtenging á milli þeirra. Bronfenbrenner heldur því sumsé fram að það sem á 

sér stað í einu kerfi geti haft áhrif á atburði í öðru kerfum. Ef barn er í slæmum 

félagsskap getur það haft áhrif á næsta kerfi til dæmis samskipti við fjölskylduna sem 

geta orðið lélegri og minnkað (Bronfenbrenner, 1979).  

Exo-kerfið inniheldur þá þætti sem hafa ekki bein áhrif á einstaklinga en geta haft 

áhrif á umhverfi þeirra þannig að óbeint eru áhrifin til staðar. Þetta eru þættir eins og 

fjölmiðlar sem hafa mikil áhrif á umhverfi unglinga og þar af leiðandi á þroskaskilyrði 

þeirra (Bronfenbrenner, 1979). 

2.5.3 Mótun sjálfsmyndar á unglingsárunum 

Unglingar geta verið mjög uppteknir af því að skilgreina sjálfan sig á þessu þroskaskeiði, 

sjálfið fer að þroskast á annan hátt en það hefur gert áður og því fylgir aukin vitund 

unglinga um eigið sjálf (Adamson og Lyxell,1996).  

Hugsanir unglingsins breytast og fara að verða flóknari en áður, eins og hver hann sé 

og hvað hann ætli að verða þegar hann verður eldri (Petersen, Schulenberg, 

Abramowitz, Offer og Jarcho, 1984). Allt eru þetta hugsanir og þættir sem tengjast 
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sjálfinu og mótun þess sem eiga sér stað á unglingsárunum (Sebastian, Burnett og 

Blakemore, 2008).  

 annsóknir hafa s nt að á unglingsárunum verða  l n  ar brau r í heilanum sem 

koma vegna aukinnar meðvitundar unglinga um sitt eigið sjálf og mótun sjálfsmyndar 

þeirra. Þeir eru að móta sjálfsmynd sína og breytingar að eiga sér stað í lífi þeirra. Einnig 

hafa rannsóknir bent á það að unglingar og fullorðnir eru með mismunandi svæði innan 

heilans sem virkjast í tengslum við sjálfsmyndina (Sebastian o.fl., 2008). 

  álfsmyndin skip st upp í þr á þ   vitsmunalega s álfsmynd, félagslega s álfsmynd 

og líkamsímynd.  tundum er  órða þ   s álfsmyndar b   við en það er þá urinn sem 

segir  l um almennar  l nningar unglinga og mat hans á eigin virði, sá þá ur er 

s álfsvirðing (Jackson, Von Eye, Fitzgerald, Zhao og Witt, 2010). 

2.5.4 Skiptir sjálfsmyndin máli 

Einstaklingar sem hafa veika sjálfsmynd eiga á hættu að kljást við ýmis vandamál. Þeir 

geta átt í erfiðleikum við að mynda félagsleg tengsl og viðhalda vinasamböndum. 

Áhættuþættir sem geta þróast með einstaklingum sem hafa veika sjálfsmynd og lítið 

sjálfsálit eru til að mynda átröskunarsjúkdómar og sjálfsvígshugsanir (Butler og Gasson, 

2005).  

Þeir einstaklingar sem upplifa sjálfa sig ekki eins góða og aðra eiga í meiri hættu á 

því að leiðast útí neyslu fíkniefna og eiga frekar við áfengisvandamál að stríða. Einnig 

eru þessir einstaklingar líklegri til að sýna áhættusama kynhegðun (Wild, Flisher, Bhana 

og Lombard, 2004). Þetta eru þeir einstaklingar sem geta átt í erfiðleikum á 

fullorðinsárum þar sem þeir hafa ekki fundið sjálfa sig í mótun sjálfsmyndarinnar sem á 

sér stað á unglingsárunum. Þeir efast um eigið ágæti og geta átt í erfiðleikum í 

samskiptum við aðra (Erikson, 1968). 

Inngrip sem miðar að því að vernda unglinga og auka jákvæða styrkingu á 

sjálfsmynd þeirra eru líklegra til að vera árangursríkt ef fjölskyldan og skólinn eru virkir 

og veita viðkomandi tækifæri til þess að skara fram úr og finna styrk sinn (Wild, Flisher, 

Bhana og Lombard, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á ef unglingar eru óánægðir með líkamsvöxt sinn geti það 

haft áhrif á skap þeirra, aukið líkur á þunglyndi og lélegri sjálfsmynd. Þetta á við um 
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bæði kyn þó svo að konur komi oftar en ekki verr út (Wild, Flisher, Bhana og Lombard, 

2004). Miðað við þær miklu kröfur sem gerðar eru til útlits er líklegt að það ýti undir 

neikvæðar hugsanir unglinga í eigin garð. Þetta á sérstaklega við um vestræn samfélög 

þar sem tilhneiging er til þess að skoða eiginleika einstaklinga útfrá líkamþynd og 

vöðvamassa. Unglingar sem eru ósáttir við eigin líkama trúa því að þetta sé þeirra orsök 

og fara í niðurrif á sjálfum sér. Þessi neikvæða trú þeirra og upplifun á sjálfum sér getur 

orðið til þess að þau þrói með sér þunglyndi og lélega sjálfsmynd (Paxton, Neumark-

Sztainer, Hannan og Eisenberg, 2006). Niðurstöður rannsóknar Lauren G. Wild og félaga 

(2004) eru í samræmi við vísbendingar um að unglingsstúlkur bregðist frekar neikvætt 

við því að fitna og við þyngdaraukningu. Þær eru líka yfirleitt óánægðari með útlit sitt en 

unglingspiltar. Þetta endurspeglar líklega þá staðreynd að þó svo að samfélagið og 

fjölmiðlar hafi tilhneigingu til að leggja báðum kynjum línuna er varðar líkamann og 

hvað sé rétt og rangt í þeim málum, eru kröfurnar sérstaklega miklar og óraunhæfar 

fyrir konur.  

Einstaklingar með sterka sjálfsmynd alast yfirleitt upp í vernandi umhverfi þar sem 

fjölskyldan er stór þáttur í því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Þessir einstaklingar 

eiga auðveldara með að ná stjórn á tilfinningum sínum, ákvörðunum og um leið eigin lífi 

(Erikson, 1968; Butler og Gasson, 2005). Birndorf o.fl. (2005) birtu í niðurstöðum 

rannsóknar sinnar upplýsingar um verndandi þætti í umhverfi unglinga. Þar kemur fram 

að fjölskyldan, skólinn og samfélagið séu þættir sem geta með jákvæðri birtingarmynd 

sinni haft jákvæð áhrif á unglinga og komið í veg fyrir áhættuhegðun sem fylgir oft lágri 

sjálfmynd þeirra. Loks sýndu niðurstöður þeirra einnig að læknar, fjölmiðlar og þekktir 

aðilar í þjóðfélaginu meðal annars þjóðleiðartogar geti stuðlað að jákvæðri sýn unglinga 

á sjálfa sig. 

Mótun sjálfsmyndar á þroskaskeiði unglinga er því mikilvægur þáttur í því hvernig 

viðkomandi verður í stakk búinn að takast á við fullorðinsárin og þau verkefni sem hans 

bíða í framhaldinu. Kenningar Erikson og Bronfenbrenner lýsa þessu á þann hátt að 

þroskaferlið sé samspil á milli einstaklinga og umhverfisþátta. Höfundum þótti mikilvægt 

að lögð væri áhersla á þá þætti sem hafa áhrif á stöðu unglinga samkvæmt Erikson og 

Bronfenbrenner, það er að hegðun unglinga geti orðið vegna fleiri þátta en þeirra sem 
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tengjast honum beint samanber umhverfisþáttum (Erikson, 1968; Bronfenbrenner, 

1979).  

Umhverfisþættir eru stór þáttur í mótun sjálfsmyndar unglinga. Hvaða skilaboð þeir 

eru að fá úr umhverfi sínu og hvernig þeim tekst að vinna úr þeim eru þættir sem geta 

haft langvarandi áhrif á einstaklinga og því mikilvægt að hafa það í huga þegar málefni 

unglinga eru skoðuð. Hæfni unglinga til að meta hvað sé í boði hverju sinni þarf að vera 

mikil þar sem í nútíma samfélagi eru unglingar stöðugt að fá upplýsingar um það hvernig 

þau eigi að vera og hvað sé rétt að gera til að standast kröfur samfélagsins (Jones, 

Vigfusdottir og Lee, 2004) 

Tónlistarmyndbönd geta ýtt undir óöryggi unglinga þar sem birtingarmynd þeirra vill 

oft vera stíluð inn á útlit og kynþokka þetta eru allt áhrifaþættir í mótun sjálfsmyndar 

unglinga. 

2.6 Klám  

Sennilega er hægt að halda því fram að flest allir viti hvað klám er en hlutirnir flækjast 

þegar það kemur að því að skilgreina klám.  

Skilgreiningar á hugtakinu eru margar og mismunandi og er hugtakið notað í víðum 

skilningi (Attwood, 2002). Viðhorf fólks getur haft áhrif, og mismunandi túlkun á því 

hvað telst vera erótískt, klúrt og svo klámfengið hefur gert það að verkum að erfitt er að 

skilgreina hugtakið. Menning og viðhorf hvers samfélags fyrir sig hefur áhrif á þessar 

skilgreiningar ( óna  ngib örg  ónsdó r, 2009). 

Í 210. gr. hegningarlaga nr. 19/1940, segir orðrétt: 

Ef klám birtist á prenti, skal sá, sem ábyrgð ber á birtingu þess eftir prentlögum, 

s ta sektum …1) eða fangelsi allt að 6 mánuðum. 

Sömu refsingu varðar það að búa til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða 

dreifa á annan hátt út klámritum, klámmyndum eða öðrum slíkum hlutum, eða 

hafa þá opinberlega til sýnis, svo og að efna til opinbers fyrirlestrar, eða leiks, sem 

er ósiðlegur á sama hátt. [Þegar slíkt efni sýnir börn á kynferðislegan eða 

klámfenginn hátt getur refsing þó orðið fangelsi allt að 2 árum. 

Hvergi kemur fram í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 skilgreining á því hvað 

klám sé, lögin segja til um refsirammann sem nær utan um klám, en án skilgreiningar 

hvað klám sé í raun og veru. 
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 argar skilgreiningar eru  l á hugtakinu klám.  iana E.  .  ussell (1998) skilgreinir 

það á þann há  að það sé efni sem s nir kynlíf eða a   puð kynf ri í tengslum við 

misnotkun og niðurl gingu og að slík hegðun sé studd eða lá n óátalin,  afnvel að það 

sé hva   l hennar.  ussel skilgreinir eró k sem kynferðislegar  lvísanir eða örvandi efni 

sem er laust við kyn amismun, kynþá afordóma, fordóma gagnvart samkynhneigðum en 

beri virðingu fyrir öllum mönnum og d rum.  ussel gerir þannig sk ran greinarmun á 

klámi og eró k.  ir ngarmynd kláms er o  o eldi og niðurl ging.  ir ngarmynd 

eró kur inniheldur meiri virðingu þar sem unaður, los , listr n fegurð og  afnré  r ður 

rík um. 

2.6.1 Unglingar á Íslandi og klám 

    l dags þarf fólk ekki að fara miklar   k uleiðir  l að komast y r klám.  e ð 

innheldur ógrynni af allskyns klámi og er áhorf á það mikið ( uðb örg  ildur Kolbeins, 

2007).  

Þessi þróun getur haft mikil áhrif á unglinga á þessu þroskaskeiði. Viðhorf þeirra til 

kynlífs og sjálf síns, hvað er rétt og hvað er rangt getur verið erfitt fyrir þá að meta þar 

sem heilastarfsemi þeirra hefur yfirleitt ekki náð þeim þroska að meta og greina rétt frá 

röngu (Blakemore, 2012, Dines, 2010). 

Dr. Guðbjörg Hildur Kolbeins (2007) gerði rannsókn hérlendis sem var hluti af 

samnorr nu verkefni þar sem gerð var rannsókn á norr num ungmennum „Unge, køn 

og pornografi í  orden“.   niðurstöðum íslenska hluta rannsóknarinnar kom í l ós að 

unglingar á  slandi eru að meðaltali 11,7 ára þegar þeir horfðu í fyrsta skip  á klám og 

20  íslenskra unglingsstráka horfa á klám daglega. 96  af íslenskum dreng um höfðu 

séð klám og um 89% af st lkum. Einnig kom fram að unglingar yfirfæra oft það sem þeir 

horfa á yfir á raunveruleikann og líta á klám sem einhverskonar fræðslu varðandi kynlíf. 

 ndrea  .  lafsdó r og   álmar  .  igmarsson (2006) gerðu rannsókn „Þe a er  t 

um allt” á upplifun og viðhor  unglinga  l kláms. Þar kom fram að unglingar töldu klám 

vera allsstaðar í kringum sig, þau sögðu það koma fram  l d mis í  ölmiðlum, 

tónlistarmyndböndum, ne nu, tölvuleik um og blöðum. Niðurstöður rannsókna sem 

fjalla um áhrif kláms á þá einstaklinga sem á það horfa eru ekki alltaf þær sömu, þ.e að 

klám hafi neikvæð eða jákvæð áhrif. Ástæðan fyrir því getur verið skortur á einni fastri 

skilgreiningu á hugtakinu og því geta túlkanir á niðurstöðum fallið undir það hvernig 
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rannsakandi skilgreinir klám ( enn, 1993). Þrá  fyrir þessar mismunandi niðurstöður er 

l óst að ne ð gerir klám aðgengilegra, ópersónulegra og ód rara sem   r undir 

óraunhæfar kröfur og viðhorf unglinga til kynlífs (Dines,2010). 

2.7 Klámvæðing 

Birtingarmynd klámvæðingarinnar er sögð koma fram á flestum stöðum samfélagsins.  

Rannsakendur þessarar rannsóknar telja mikilvægt að tala um samfélagið í samhengi við 

klámvæðinguna. Netvæðingin hefur þróast hratt og er talin vera stór þáttur í útbreiðslu 

kláms og innleiðingu klámvæðingunnar eins og hún birtist í dag. Þættir eins og fjölmiðlar 

og útlitsdýrkun eru að mati rannsakenda áhrifavaldar sem beina skilaboðum sínum til 

unglinga í dag. Því er mikilvægt að ná að skilgreina þessa þætti til að fá betri sýn á stöðu 

unglinga og meta það upplýsingaflæði sem þeim birtist.  

Skilgreining á hugtakinu klámvæðing hefur verið sett fram á þann hátt að klám n r 

að smeyg a sér inn í okkar daglega líf og verður hlu  af menningu okkar ( örensen, 

2007). Munurinn á klámi og klámvæðingunni er sá að klámið er opinskátt efni en 

klámvæðingin birtist frekar í orðræðunni í samfélaginu og birtingarmyndir hennar eru 

faldari og samþykktari og því auðveldara að koma þeim áleiðis til unglinga (Smidt, 2012). 

Klámvæðingin hefur áhrif á flest alla einstaklinga í nútímasamfélögum, 

markaðsetning auglýsinga leggur ekki áherslu á að gera greinarmun á börnum og 

fullorðnum hvað varðar þau skilaboð sem koma skal á framfæri og það skiptir ekki 

endilega máli hvað verið er að auglýsa, það að gera það kynþokkafullt á einhvern há  

telst orðið eðlilegt í dag ( ovísa  rnardó r, 2011).  

Ein birtingarmynd klámvæðingarinnar eru tónlistarmyndbönd og þau skilaboð sem 

þau senda fólki í dag, sérstaklega unglingum sem horfa mikið á þau (Bartky, 1998). Í 

flestum þessara myndbanda er lögð áhersla á kynlíf,  tlit og „flottan lífsstíl” (e. Flashy 

lifestyle). Þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á unglinga og virðast unglingsstúlkur vera 

sérstaklega viðkvæmar fyrir birtingarmyndum og áróðri í tónlistarmyndböndum. 

Birtingarmynd útlitsdýrkunar er oft mikil í þessum myndböndum og sjálfmynd unglinga 

getur veikst töluvert við slíkt áreiti (Bartky, 1998; Jones, Vigfusdottir, og Lee, 2004). 
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Klámvæðingin er allstaðar, birtingarmynd hennar er hluti af því samfélagi sem við 

þekkjum í dag. Netvæðingin er stór hluti af innleiðingu klámvæðingarinnar og hefur 

þróun netvæðingarinnar aukið samskipti meðal fólks. Þetta hefur leitt það af sér að 

auðveldara er að ná til unglinga í gegnum vefsíður og miðla til þeirra efni og þeim 

óraunhæfum kröfum er varðar útlit þeirra, kynhegðun og viðhorf (Guðbjörg H. Kolbeins, 

2004). 

2.7.1 Samfélagið 

 llstaðar í samfélaginu er verið að senda unglingum einhverskonar skilaboð. Eins og kom 

fram í ka a 2.4 s ndi etnógra sk nálgun  argaret  ead (1928) fram á menningarlegan 

mun á uppvaxtarárunum og hafa kenningar í öðrum fræðigreinum, til að mynda sálfræði 

og mannfræði, tekið mið af menningarmun útfrá niðurstöðum hennar. Það er því ljóst 

að menning hvers samfélags hefur áhrif og er stór þáttur í mótun sjálfsmyndar unglinga, 

sem dæmi eru tímarit, sjónvarpsþættir og tónlistarmyndbönd stöðug áminning um það 

hvernig líkamsbygging fólks er sögð eiga að vera og hefur þetta náð ákveðinni 

samfélagslegri fótfestu (Jones, Vigfusdottir og Lee, 2004).  

Umhverfisþáttur samfélagsins er því mikill þegar það kemur að upplýsingaveitu til 

unglinga. Skilaboð sem unglingar fá er varðar útlit og þær kröfur sem því fylgir eru ólík 

eftir því um hvort kynið er að ræða. Stúlkur eru ósáttari við líkama sinni meðan 

drengirnir hafa meiri áhyggjur af áliti annara hvað útlit þeirra varðar (Jones, Vigfusdottir, 

og Lee, 2004; Hargreaves og Tiggeman, 2006). 

2.7.2 Netvæðing  

Mikil þróun hefur átt sér stað í efnahagslegum, pólitískum og menningarlegum kerfum 

heimsins. Hnattvæðingin (e. globalization) hefur haft þau áhrif á nútímasamfélög að 

samskiptaleiðir eru auðveldari og fljótlegri. Netvæðing er stærsti þátturinn í þessari 

hröðu þróun. Vöxtur netsins hefur haft áhrif á þjóðfélagsumhverfi víða og þær 

breytingar sem verða í heiminum eru sýnilegri vegna þessara áhrifa. Heimurinn breyttist 

en ekki var vitað hversu mikil áhrif þessi þróun kæmi til með að hafa. Netið bíður upp á 

samskipti fólks á mörgum stigum og getur það haft bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. 

Þar sem hraði tækninnar er mikill og hún er ódýr í notkun getur það haft í för með sér að 

hraði á dreifingu efnis getur verið mjög mikill (Guðbjörg H. Kolbeins, 2004; Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005; McQuil, 2010).  
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Það var engin forspá til um hve mikil áhrif netvæðingin hefði til dæmis á börn og 

unglinga. Fræðimenn hafa skoðað áhrif sjónvarps á hugmyndir fólks um raunveruleikann 

eins og hvernig hann birtist þeim í kvikmyndum (Guðbjörg H. Kolbeins, 2004; Stefán 

Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005; McQuil, 2010). Í framhaldi af því hafa svo komið 

fram rannsóknir um netnotkun barna og unglinga.  

Tölvunotkun unglinga á Íslandi fer ört vaxandi. Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn 

Broddason (2010) framkvæmdu langtímarannsóknina Börn og sjónvarp á Íslandi 

niðurstöður hennar sýna fram á hina miklu aukningu sem hefur átt sér stað í netnoktun 

unglinga. 67% unglinga á aldrinu 11-16 ára höfðu tölvu inn í herbergjum sínum. Einnig 

kom fram í niðurstöðum þeirra að 47% 11 ára barna fara einu sinni eða oftar á netið á 

dag. Notkunin eykst með aldrinum og 87% 16 ára unglinga fara einu sinni á dag eða 

oftar á netið. Niðurstöðurnar sýndu fram á að mikill munur var á kynjunum þegar það 

kom að niðurhali af netinu eða 75% drengja á móti 55% stúlkna. Þetta gerir unglinga í 

dag berskjaldaðri fyrir þeim upplýsingum sem fjölmiðlar hafa upp á að bjóða (Guðbjörg 

H. Kolbeins, 2004). 

Notkun snjallsíma hefur svo kollvarpað netnotkuninni þar sem aðgengi unglinga að 

netinu er allan sólarhringinn. Mary Madden o.fl. (2013) gerðu rannsókn á notkun 

unglinga á snjallsímum. Niðurstöður þeirra sýna fram á mikla notkun sem gerir 

eftirlitslaust aðgengi þeirra að netinu enn meira. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur 

einnig fram að í kringum 95% bandarískra unglinga á aldrinum 12-17 ára hafa aðgang að 

netinu og hefur aðgengi þeirra aukist síðan árið 2004, en þá voru 87% þeirra með 

aðgang að netinu.  

Þá sýndi rannsókn sem gerð var í Bretlandi árið 2004 að 98% barna á aldrinu 9 – 19 

ára höfðu greiðan aðgang að netinu og nýttu sér það nokkrum sinnum í viku 

(Dombrowski, Gischlar og Durst, 2007; Gerressu og French, 2005).  

Niðurstöður rannsóknanna hér að ofan sýna vel hversu mikil netnotkun unglinga 

getur verið.  á mikli aðgangur sem þeir hafa að ne nu vei r þeim margvíslegar 

uppl singar frá allskyns  ölmiðlum. Þe a geta verið uppl singar sem þeir fá í gegnum 

myndir, myndbönd, fré r o.s.frv. um kynlíf, ofbeldi, líkamsímynd, viðhorf og fleiri þætti. 

Því er ljóst að máttur netsins og annarra fjölmiðla í lífi unglinga í nútímasamfélagi er 

gríðarlega mikill (Wang og Davidson, 2006). 
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2.7.3 Fjölmiðlar  

Hlutverk fjölmiðla er veigamikið í nútímasamfélagi. Upplýsingaveita þeirra til almennings 

er mikil og þegar litið er á tölfræðilegar upplýsingar tengdar netnotkun unglinga og svo 

almenna notkun þeirra á fjölmiðlun leynir það sér ekki að fjölmiðlar eru stór þáttur í 

upplýsingaveitu til þeirra. Þetta eru fjölmiðlar á borð við sjónvarp, útvarp, 

veraldarvefinn og dagblöð (Menntamálaráðuney ð, 2005).  

Áhrif fjölmiðla á það hvað unglingar sjá í sjónvarpi, lesa í blöðum, hlusta á í útvarpi 

og samskiptamiðlar líkt og YouTube og Facebook (www.facebook.com) móta hugmyndir 

þeirra um það hvað er rétt og rangt þegar kemur að líkamsímynd, hugsunum og 

viðhorfi. Allir þessir þættir hafa áhrif á sjálfsmyndina, hvernig þau sjá sjálf sig og aðra, 

bera sig saman við aðra og dæma sig (Jones, Vigfusdottir, og Lee, 2004).  

Amy Bleakley o.fl. (2009) gerðu rannsókn á því hvernig kynlífstengdar uppýsingar í 

fjölmiðlum hafa áhrif á hugmyndir unglinga varðandi kynlíf. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að ungt fólk á aldrinum 8-18 ára notar fjölmiðla í allt að 

sex klukkustundir á dag. Þær upplýsingar sem unglingar fá úr fjölmiðlum eru oftar en 

ekki kynferðislegar myndir, kynferðislegt tal og kynhegðun. Talið er að í sjónvarpsefni 

sem sérsniðið er að unglingum komi fram í 83% tilfella atriði sem hægt er að tengja með 

einum eða öðrum hætti við þætti sem eru kynferðislegir. Í gögnum frá árinu 2005, sem 

Amy og félagar (2009) notuðust við kemur fram að allt að 70% af öllu sjónvarpsefni sé 

með eitthvað kynferðislegt innihald (Bleakley, Hennessy, Fishbein og Jordan, 2010).  

Unglingar telja sig fá mestar upplýsingar í gegnum sjónvarp af öllum fjölmiðlum 

(Bleakley, Hennessy, Fishbein og Jordan, 2010).  

Unglingar telja sig fá mestar upplýsingar í gegnum sjónvarp af öllum fjölmiðlum 

(Bleakley, Hennessy, Fishbein og Jordan, 2010). Samkvæmt rannsókn sem Cecilia von 

Feilitzen (2002) gerði á sænskum unglingum kemur þar fram að meðal sjónvarpsáhorf 

sænskra ungmenna á aldrinum 15-24 ára eru 6 ½ klukkustund dag. Þar vill hún meina að 

þrátt fyrir alla þá umfjöllun sem hefur komið í kjölfar aukningar á netnotkun unglinga og 

tölvuleikja notkun sé sjónvarp ennþá sá miðill sem unglingar notast mest við. 

Rannsakendur þessarar rannsóknar taka þó fram að rannsókn Feilitzen er gefin út árið 

2002 og hefur mikið vatn runnið til sjávar eins og sést einna best í kaflanum fyrir ofan 

um netvæðinguna.  
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Fjölmiðlamenningin hjálpar unglingum því augljóslega að móta hversdagleikann og 

hefur áhrif á hvernig þeir haga sér og hugsa ásamt því að hafa áhrif á viðhorf þeirra á því 

hvernig þeir sjá og upplifa annað fólk. Fjölmiðlamenningin getur einnig haft mótandi 

áhrif á það hvernig skoðanir við höfum á okkur sjálfum. Þetta á ekki síst við um unglinga 

sem eiga erfitt með að vinna úr upplýsingum og áreiti sem þessu. Líkt og áður hefur 

komið fram er líkamlegur og andlegur þroski þeirra ólíklegur til að geta unnið úr þessum 

upplýsingum (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002; Berns, 2001). 

Samfélagsleg áhrif og hlutverk fjölmiðla eru því augljóslega gríðarstór þáttur í þeim 

kröfum sem unglingar gera til sjálf síns. Fjölmiðlar nýta sér þá þekkingu sem er til staðar 

um þroskaskeiði unglinga og hefur markaðssetning þeirra oft miðast að því að ná að 

fanga huga þeirra enda framtíðarneytendur. Fjölmiðlar eru allstaðar í dag og má því 

segja að áreitið sé yfirleitt alltaf í nær umhverfi unglinga ( agb ört  sb örnsdó r, 2002; 

Berns, 2001). Þau horfa til að mynda á auglýsingar þar sem þeim er sagt hvernig þau geti 

öðlast fullkominn líkama, hvernig þau eiga að líta út og hvernig þau eiga að koma fram 

(Bell og Dittmar,2011). Unglingar eru sérstaklega berskjaldaðir fyrir þessu áreiti. Eins og 

komið hefur fram á heilinn erfitt með að greina rétt frá röngu og það getur valdið því að 

unglingar taki upplýsingum sem fram koma í fjölmiðlum sem heilögum sannleika og 

mótun sjálfsmyndar þeirra verður því fyrir töluverðum áhrifum sem og kröfur og 

þrýstingur sem þau upplifa ( lakemore, 2012   ryndís   örk  sgeirsdó r, 2003). 

2.7.4 Útlitsdýrkun 

Unglingar eru áhrifagjarnir og margir hverjir leggja mikið á sig til að vera samþykktir af 

jafningjum sínum og falla inn í hópinn. Hvað öðrum finnst um þau eða hvernig þau eru 

dæmd og jafnvel metin útfrá annarra sjónarhorni er mikill áhrifavaldur á hegðun þeirra 

og eigið sjálfsmat (Meeks, og Bernet, 1990). 

Útlitsleg óánægja er algeng og tengist hún beint við lágt sjálfsmat sem hefur áhrif á 

mótun sjálfsmyndarinnar. Þegar þetta gerist einbeita unglingar sér aðeins að því sem 

þeir telja galla eða ókosti í eigin fari og sjá fátt jákvætt. Upplýsingar sem unglingar fá frá 

fjölmiðlum spila oftar en ekki stórt hlutverk í þessu ferli þar sem að algeng 

birtingarmynd þeirra er áminning fyrir unglinga (Bell og Dittmar,2011). 

Klámvæðingin birtist mikið í umfjöllun fjölmiðla sem getur haft áhrif á viðhorf 

unglinga til hlutverkaskipta kynjanna. Kvenmannslíkaminn er til að mynda oft notaður 
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sem söluvara og getur það haft áhrif á bæði kyn. Tónlistarmyndbönd eru gott dæmi um 

þetta. Þar birtast söngvarar sem oft eru fyrirmyndir unglinga og geta haft áhrif á viðhorf 

þeirra. Algengt er að birtingarmynd vinsælla tónlistarmyndbanda í dag sé sú að konur 

eru fáklæddar og grannar og karlar eru fullklæddir og vöðvastæltir. Einnig birtast 

karlarnir oft í tónlistarmyndböndum með valdastöðu yfir konu (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 

2002; Berns, 2001). Það að vera heltekinn af eigin útliti og upptekinn af því að vera 

útlitslega eins og samfélagið gerir kröfur um getur reynst erfitt og þungbært. Það hefur 

mikil áhrif að vera ekki sáttur við eigin líkama og gerir unglingum erfitt fyrir að byggja 

upp heilsteypta sjálfmynd útfrá eigin kostum (Leone, Sedory og Gray, 2005; Meeks og 

Bernet, 1990). 

 Útlitsdýrkun hefur áhrif á b ði kyn. Ungir drengir eru viðkv mir fyrir þeim 

brey ngum sem líkaminn tekur á sig þegar þeir eru að þroskast. Þeir eru bersk aldaðir og 

geta verið m ög áhrifag arnir þegar þeir reyna uppgötva hver ir þeir eru (Stout og Frame, 

2004.) Samkvæmt rannsóknum virðast kröfurnar þó vera meiri á stúlkur þar sem 

upplýsingar og birtingarmyndir fjölmiðla beinast frekar að útliti stúlkna og þær eru 

viðkvæmari fyrir þessu áreiti en drengir (Jones, Vigfusdottir og Lee, 2004).  

Í rannsókn sem Diane Carlson Jones, Þorbjörg Helga Vigfusdóttir og Yoonsun Lee 

gerðu (2004) var líkamsímynd, framkoma og menning meðal unglingsstúlkna og drengja 

skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 69% stúlkna sögðu að myndir í 

tímaritum hefðu áhrif á hugmyndir þeirra hvað varðar útlit og 47% þeirra sögðust hafa 

íhugað megrun í kjölfarið. Í rannsókn sem gerð var á áhrifum fjölmiðla á líkamsímynd 

barna kom fram að með netvæðingunni og þeirri stærð sem fjölmiðlar hafa náð á 

alþjóðavísu er viðhorf ungra drengja til líkamsvaxtar síns neikvætt ef netnotkun þeirra er 

mikil og það sama á við um stelpur (Cusumano & Thompson, 2000; Smolak, Levine, & 

Thompson , 2001).  

Niðurstöður rannsóknar Mulgrew o.fl. (2014) benda til þess að tónlistarmyndbönd 

séu öflug leið til að miðla upplýsingum til unglinga. Skilaboð sem unglingsstrákar fá um 

það hvernig æskilegt sé að vera hefur neikvæð áhrif á líðan þeirra allt niður í 12 ára 

aldur. Þær upplýsingar sem unglingar fá frá fjölmiðlum um það hvernig líkami fólks eigi 

að vera er talin vera einn af stóru áhættuþáttunum er varðar áhyggjur unglinga vegna 

líkamsvaxtar síns og þörf þeirra til að breyta honum.  
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Drengir eru uppteknir af því að vera vöðvastæltir og þeir sem fylgjast mikið með 

þessum kröfum sem koma fram í fjölmiðlum eru líklegri til þess að sýna óánægju vegna 

eigin líkama. Ungir strákar geta upplifað þá mynd sem birtist þeim í fjölmiðlum og segir 

þeim hvernig þeir eigi að líta út sem heilögum sannleika. Áhyggjur af því að vera ekki 

kynferðislega aðlaðandi koma oft upp vegna þessa og getur haft þau áhrif að ungir 

strákar fara markvisst í það að reyna breyta sér og líkama sínum. Einnig kom fram að 

þeir unglingsstrákar sem horfa á tónlistarmyndbönd sem innihalda eingöngu 

vöðvastælta og aðlaðandi söngvara koma mjög illa út hvað varðar eigin líkamsánægju 

ásamt því að eiga erfitt með skap sitt (Mulgrew, Volcevski-Kostas og Rendell, 2014). 

Rannsókn Mulgrew o.fl. (2014) staðfesti aðrar niðustöður sem komið hafa fram um 

að einstaklingar sem horfa mikið á tónlistarmyndbönd og líta upp til söngvaranna sem 

birtast i þessum stuttu myndböndum eru með minni líkams ánægju en þeir sem horfa í 

litlum mæli á eða ekkert á tónlistarmyndbönd, þetta á bæði við um stráka og stelpur.  

Höfundar þessarar rannsóknar gátu ekki fundið neina sambærilega rannsókn sem 

gerð hefur verið þar sem birtingarmynd tónlistarmyndbanda er greind útfrá skilaboðum 

sem þau eru að senda og hvar þau eru stödd í þroskaferlinu til þess að takast á við þær 

upplýsingar sem þau fá. Vegna skorts á rannsóknum þar sem þessir þættir eru skoðaðir í 

samhengi þurftu rannsakendur að búa sér til fræðilegan leiðarvísi til þess að styðjast við 

í rannsókninni. Því var búinn til fræðilegur rammi til þess að geta innihaldsgreint 

tónlistarmyndböndin á hlutlausan hátt og með fyrri rannsóknir til hliðsjónar. 

 Umhverfi unglinga er stór þáttur í því að móta sjálfsmynd þeirra og því er mikilvægt 

að þær upplýsingar sem þeir fá úr umhverfi sínu sé í samræmi við þann þroska sem 

unglingar hafa náð. Netnoktun unglinga í dag er ótvírætt gríðarlega mikil og 

upplýsingarnar sem þaðan koma gera oft kröfur um það að þeir geti greint þær frá 

raunveruleikanum en eins og hefur komið fram er það eitthvað sem unglingar geta átt í 

erfiðleikum með. 

Fjölmiðlar eru miklir áhrifavaldar í lífi unglinga í dag og er birtingarmynd 

tónlistarmyndbanda engin undanþága þar á. Skilaboðin sem tónlistarmyndbönd senda 

til unglinga geta valdið óöryggi við mótun sjálfsmyndarinnar þar sem kröfur um útlit eru 

almennt óraunhæfar en sérstaklega þegar litið er til allra þeirra líkamlegu breytinga sem 

unglingar eru að ganga í gegnum á þessu tímabili. 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem beitt var við gerð rannsóknarinnar. 

Rætt verður um rannsóknarsnið, úrtaksaðferðir og val á myndböndum. Einnig verður 

farið yfir hvernig staðið var að öflun rannsóknargagna. Ásamt því að fjalla um 

framkvæmd rannsóknarinnar, greiningu gagna og í lokin verða settar fram niðurstöður 

rannsóknar. 

3.1 Aðferðafræði 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og innihaldsgreiningu beitt við greiningu 

tónlistarmyndbandanna. Unnið var úr gögnum með grundaðri kenningu þar sem gögnin 

frá innihaldsgreiningunni voru þemagreind. Úrtak rannsóknarinnar var markvisst úrtak 

þar sem tónlistarmyndböndin voru valin eftir ákveðnu tímabili og vinsældum. Hér fyrir 

neðan verður farið yfir upphaf og markmið rannsóknarinnar og svo eigindleg 

rannsóknaraðferð útskýrð. Þar á eftir verður svo farið í innihaldsgreiningu 

rannsóknarinnar þar sem aðferð rannsakenda verður kynnt. 

3.1.1 Upphaf og markmið rannsóknar 

Upphaflega var farið af stað með þessa rannsókn með þau markmið í huga að skoða þær 

upplýsingar sem birtast unglingum í gegnum tónlistarmyndbönd eingöngu með því að 

horfa á myndböndin án hljóðs. Notast var við þessa aðferð til þess að gæta að því að 

hvorki lag eða texti lagsins myndi hafa áhrif á rannsakendur við greiningu 

myndbandanna. Texti og það sem birtist áhorfandanum getur verið tvennt ólíkt og þykir 

rannsakendum mikilvægt að skoða myndböndin án þess að skilaboð textans skili sér til 

þeirra. Ekki eru allir unglingar sem skilja textann eða hlusta sérstaklega á hann. Þá er 

það laglínan og birting myndbandsins sjálfs það sem er að skila sér til þeirra og því var 

það ákvörðun rannsakenda að skoða eingöngu þann þátt sem birtist á skjánum hjá 

þegar horft er á tónlistarmyndböndin.  

Markmið rannsakanda var að reyna að meta þær upplýsingar sem birtast unglingum 

í tónlistarmyndböndunum. Skoða þær upplýsingar og skilaboðin útfrá þroska þeirra og 

hvernig þeir eru í stakk búnir að meðtaka upplýsingar sem þessar ef litið er til 

sjálfsmyndar þeirra. 
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3.1.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Innan félagsvísindanna er rannsóknaraðferðum oft skipt upp í megindlegar og 

eigindlegar rannsóknaaðferðir. Munurinn á þessum tveimur aðferðum er einna helst sá 

að í megindlegum er notast við tölfræðilegar upplýsingar og því er oftast verið að skoða 

stærri einingar þar sem einblínt er á breytur. Í eigindlegum viljum við fá dýpri skilning í 

aðstæður og upplifanir fólks. Áhersla er lögð á að skoða hlutina í sínu eðlilega umhverfi, 

fara á staðinn og upplifa, skoða hlutina og leggja merkingu í þá (Glaser og Strauss, 1967). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er byggt á félagslegum veruleika og 

menningarlegum skoðunum. Rannsakandinn er aðal rannsóknartækið og því oft flæktur 

inn í rannsóknina, það getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknar til dæmis þegar viðhorf 

rannsakenda er farið að hafa áhrif á viðmælendur eða þegar rannsakandi nær ekki að 

ramma rannsókn sína nægilega vel og viðhorf hans nær að skína í gegn (Padgett, 2008). 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er yfirleitt ekki verið að leitast eftir því að 

alhæfa yfir á stærri einingu eins og gert er í megindlegum rannsóknaraðferðum. Í 

eigindlegum rannsóknum er hins vegar reynt að nálgast viðfangsefnið betur og notfæra 

sér rannsóknaraðferðina til að nálgast mannlegt eðli. Markmið rannsóknarinnar er að ná 

sem dýpstum skilning á hvað það er sem birtist unglingum í tónlistarmyndböndum og 

hvað þau skilaboð eru að segja þeim. Því þótti tilvalið að rannsóknin byggðist á 

eigindlegri rannsóknaraðferð til að ná dýptinni í skilaboðunum. Til þess að svara 

rannsóknaspurningum rannsóknarinnar var ákveðið að notast við innihaldsgreiningu til 

að fá góða yfirsýn á viðfangsefnið og grundaða kenningu til þess að þemagreina það efni 

sem birtist rannsakendum (Philipp, 2000; Neuman, 2003). 

3.1.3 Innihaldsgreining 

Greind verða atriði fimm tónlistarmyndbanda og reynt að nálgast þá birtingarmynd sem 

unglingar fá í gegnum þau. Besta leiðin til þess að mati rannsakenda var 

innihaldsgreining.  

Samkvæmt fyrstu textabók eigindlegrar aðferðarfræði Berleson (1952) er hægt að 

tengja þróun innihaldsgreiningar aftur í tímann og tengja við Freud, þegar hann var að 

innihaldsgreina drauma skjólstæðinga sinna. 
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Skilgreining á innihaldsgreiningu er sú að þetta er rannsóknaraðferð sem er góð fyrir 

túlkun á innihaldi texta/mynda/skilaboða sem gagna í gegnum skipulagt flokkunarferli 

kóðunar og skilgreiningu þemu og mynsturs.  

Einn mikilvægur eiginleiki innihaldsgreiningar er sá að með því að telja orð eða taka 

fyrir efni til að kanna merkingu þess og finna þemu og/eða mynstur sem kunna að vera 

óljós eða dulin í tilteknu viðfangsefni, gerir aðferðin rannsakandanum kleift að skilja 

raunveruleikann á huglægan og vísindalegan hátt (Zhang, Y. , & Wildemuth, B. M., 

2009). 

Innihaldsgreining er notuð þegar rannsakandi hefur áhuga á að greina innihald 

viðfangsefnisins sem getur til dæmis verið texti, myndir, bækur eða tónlistamyndbönd. 

Innihaldsgreining getur túlkað og/eða skýrt söguleg eða menningarleg fyrirbæri. 

Innihaldið eitt og sér getur verið það þegar reynt er að kóða niður innihald boðskiptanna 

og til að sjá hvaða upplýsingum er verið að miðla. Þetta geta verið orð, merking, tákn, 

myndir, hugmyndir, þemu o.s.frv (Esterberg, 2002).  

Kóðun innihaldsgreiningar gengur út á að merkja innihald skilaboðanna með þeim 

hætti að hægt sé að tengja við mögulegar afleiðingar með stuðningi við aðrar rannsóknir 

og önnur gögn (Neuman, 2003).  

Við innihaldsgreiningu tónlistarmyndbanda þarf að koma öllu efninu sem birtist inn í 

módel af samskiptum, og taka ákvörðun um hvaða part af samskiptunum á að skoða til 

dæmis tilfinningar, skilaboð eða reynslu. Einnig þarf að skoða menningarlegan bakgrunn 

í skilaboðunum sjálfum eða áhrif skilaboðanna (Philipp, 2000).  

Margar aðferðir hafa verið þróaðar í gegnum tíðina með innihaldsgreiningu. Tímarit, 

fréttamiðlar, myndir, dagbækur, skrifað efni og tónlistarmyndbönd hafa verið 

innihaldsgreind. Þessi rannsóknaraðferð hefur þótt vinsælt rannsóknartæki á 

síðastliðnum 20 árum og hefur orðið mikil framþróun í þessari aðferðarfræði (Philipp, 

2000; Esterberg, 2002).  

Með því að notast við þessa rannsóknaraðferð er leitast eftir auknum skilningi á því 

hvað unglingar hafa fyrir framan sig með áhorfi á þessi myndbönd og í raun hvaða 

skilaboð þau eru að senda unglingunum. 
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Við innihaldsgreiningu þessara tónlistarmyndbanda var notuð aðferð sem er hægt 

er að líkja við talningu í ákveðin hólf. Þau atriði sem raunverulega birtust á skjánum eru 

flokkuð í þessi hólf. Þetta er einskonar handrit sem inniheldur hólf um túlkun og 

útskýringu þeirra aðila sem birtast í myndböndunum og af þeim atburðum sem einnig 

birtust á skjánum. Áhersla var lögð á hinu táknrænu (e. symbolic) meiningu sem 

sérstaklega á við um viss myndskot og atriði sem gætu verið endutekin í öllum 

myndböndum. Rannsakendum fannst þetta góð leið til þess að halda utan um þá flokka 

og þemu sem mynduðust í gegnum greiningu á gögnunum. Þessi aðferð einblínir á 

greiningu af miklum upplýsingum sem verða þekkjanleg með römmun og áherslum sem 

hægt er svo að flokka í þemu. Við það verður stanslaus samanburður á gögnunum sem 

endar með kenningarlegri mettun. Með kenningarlegri mettun er vísað til þess að 

rannsakendur telja sig ekki geta fengið frekari upplýsingar úr gögnunum en þær sem 

komnar eru (Glaser og Strauss, 1976). 

Við þemagreiningu gagnanna var notast við grundaða kenningu. Fræðimennirnir 

Glaser og Stauss (1976) gáfu út eitt mikilvægasta rit eigindlegra rannsóknaraðferða þar 

sem þeir settu fram grundaða kenningu. Grunduð kenning er ferli sem er alltaf að 

breytast og þróast. Vegna þess lögðu þeir upp með það að rannsakendur ættu alltaf að 

reyna uppgötva og búa til nýjar kenningar. Það sé hlutverk eigindlegra rannsókna að 

setja fram grundaða kenningu, sem verður alltaf að byggja á ítarlegum lýsingum á 

félagslegum veruleika. Þegar rannsakendur voru búnir að beita kóðun grundaðrar 

kenningar og þemagreina eitt tónlistarmyndband, var það sama gert við næsta 

myndband, það var síðan borið saman við myndbandið sem hafði verið skoðað fyrst. 

Þetta var gert til þess að komast að þeim flokkum sem voru mest áberandi í 

tónlistarmyndböndunum . Þegar kóðun og þemagreiningu var lokið voru rannsakendur 

komnir með einkennandi þemu og undirþemu þar sem það átti við. Í framhaldinu var 

einblínt á það sem var ólíkt í myndböndunum. Gögnin stýrðu því ferlinu alveg frá kóðun 

og þemagreiningu fyrsta myndbandsins og þar til mikilvægustu þemurnar komu í ljós. 

3.2 Úrtak  

Úrtak rannsóknarinnar var markvisst úrtak og í því felst að rannsakendur velji úrtak sem 

hentar markmiðum rannsóknarinnar, það er að reyna nálgast birtingarmynd 

tónlistarmyndbanda á hlutlausan hátt.  
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Rannsakendur töldu að innihaldsgreining tónlistarmyndbanda væri sú leið sem best 

væri að fara til þess að reyna setja sig í spor unglinga og fá dýpri skilning á því hvað þeir 

eru að horfa á í tónlistarmyndböndum í dag. Mikilvægt er að reyna greina alla þætti sem 

koma fram í hverju myndbandi fyrir sig og bera þá saman og sjá út þemu. Það er mat 

rannsakenda að innihaldsgreining sé sú rannsóknaraðferð sem hafi þá kosti að geta 

greint sem mest efni sem kemur fram á ólíkum stöðum. 

Til að fá greinagóðar upplýsingar er varðar efnið var haft samband við Valgeir 

Vilhjálmsson (munnlega heimild, 24. Febrúar 2014). Markaðsrannsóknarstjóra hjá 

Ríkisútvarpinu, til þess að fá upplýsingar um útvarpshlustun unglinga á Íslandi í dag.  

Samkvæmt Valgeiri (2014) voru íslensku útvarpsstöðvarnar Flash, Kiss FM og 

Flashback ekki með í rafrænum mælingum sem mældu útvarpshlustun íslendinga árið 

2013. Mælingarnar voru gerðar af Capacent. Valgeir (2014) taldi þessar útvarpsstöðvar 

vera þær sem þessi aldurshópur væri að hlusta töluvert á, því var það mat rannsakanda 

að fara aðrar leiðir sem sýndu betur fram á vinsælustu lögin meðal unglinga árið 2013. 

Vinsælar samskiptasíður á borð við Facebook og  ou ube eru mikið notaðar meðal 

ungs fólks . 45  svarenda á aldrinum 11-16 ára í rannsókn  igurðar  nga  rnasonar og 

Þorb örns  roddasonar (2010) sögðust nota Facebook einu sinni á dag eða o ar. 

 otkunin  ókst e ir h kkandi aldri svarenda og var h st 61  h á 16 ára einstaklingum.  

 ins ldir  ou ube og notkun á þeirri samskiptasíðu var svipuð notkun Facebook 

meðal svarenda en 41  þeirra fóru inn á  ou ube einu sinni á dag eða o ar.  est var 

notkunin h á 16 ára unglingum en 44% þeirra notuðu síðuna einu sinni á dag eða o ar. 

Þeir sem voru 11 ára notuðu síðuna minnst en 31  þeirra fóru inn á hana daglega eða 

o ar ( igurður  ngi  rnason og Þorb örn  roddason, 2010).  

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn á notkun breskra barna og unglinga á 

vinsælum samskiptasíðum. Facebook og YouTube eru líka þær vefsíður sem þeir sækja 

mest (Darlington, Margo, Sternberg og Burks, 2011). Úrtakið er því unnið útfrá þessum 

niðurstöðum. 

Útfrá þessum upplýsingum var ákveðið að notast við leitarvél Google 

(www.google.com) og leita eftir fimm vinsælustu tónlistarmyndböndum á YouTube. 

Leitarniðurstöður Google birti spilurnarlista tíu vinsælustu tónlistarmyndbandanna 

vefsins.  
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Af þessum tíu tónlistarmyndböndum verða fimm vinsælustu innihaldsgreind en það 

eru þau myndbönd sem voru með mest áhorf árið 2013 á YouTube.  

Hér verða fimm vinsælustu lög samskiptasíðunnar YouTube árið 2013 listuð upp 

eftir réttri röð  

1. Miley Cyrus, Wrecking ball.  (MileyCyrusVEVO, 2013b). 

2. Miley Cyrus, We Can´t Stop (MileyCyrusVEVO, 2013a). 

3. Will.i.am ásamt Britney Spears, Scream and Shout, (WilliamVEVO, 2012). 

4. Rihanna, Diamond, (RihannaVEVO.,2012). 

5. Katy Perry, Roar (KatyPerryVEVO, 2013). 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að taka vinsælustu tónlistarmyndbönd ársins 2013 

var sú að lítið var liðið af árinu 2014 og töldu rannsakendur að betra væri að taka 

myndbönd sem voru að mælast vinsælust á tólf mánaða tímabili (Vevo, 2013). 

3.3 Gagnaöflun  

Gagnaöflun fór fram eftir að hafa unnið með úrtakið sem samanstóð af þessum fimm 

myndböndum. Myndböndin voru innihaldsgreind helgina 8.-9. mars árið 2014. Þau voru 

innihaldsgreind út frá þessum hólfum/römmum og lögð áhersla á að skoða birtingu 

klæðnaðs, valdaskiptingu, undir og yfirskipan, daðurs, kynæsandi hreyfinga og með 

klámvæðingu í huga. Ástæðan fyrir því að flokkunin var á þessa leið er sú að rannsóknin 

miðast við það að sjá hvernig birtingarmynd tónlistarmyndbandanna er útfrá þeim 

áhrifum sem klám og klámvæðingin hefur haft á framleiðslu þessara myndbanda.  

Miðast var við að fanga hvaða skilaboð þessi tónlistarmyndbönd eru að senda 

áhorfendanum og útfrá því var það ákvörðun höfunda að horfa á myndböndin hljóðlaus, 

lagatextinn gæti haft áhrif þegar eingöngu á að skoða hvað það er sem birtist á skjánum 

en ekki hvað texti laganna er að segja. Jafnframt voru teknar stöðuprufur með því að 

gera hlé á myndböndunum annað slagið og óreglulega til að fanga eitthvað nýtt sem 

gæti komið rannsókninni að góðum notum. 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Eins og komið var inn á í kafla 3.3 þar sem farið var í gagnaöflun rannsóknarinnar voru 

búin til hólf til að setja það sem átti að skoða í ákveðna ramma, þetta var gert til þess að 
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tryggja að þegar rannsakendur horfðu á myndböndin í sitthvoru lagi væri verið að skoða 

eingöngu þau atriði sem rannsakendur höfðu fyrirfram ákveðið. Með þessu var lögð 

áhersla á sömu atriðin við innihaldsgreiningu. Gætt var að því að báðir rannsakendur 

hefðu klámvæðinguna í huga á meðan innihaldsgreining átti sér stað. Í framhaldi af því 

horfðu rannsakendur svo saman á myndböndin og skrifuðu aftur niður það sem birtist 

þeim. Atriðin sem voru skrifuð niður voru kóðuð og þemagreind með grundaðri 

kenningu. 

3.5 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Í innihaldsgreiningu á tónlistarmyndböndum þarf ekki að halda hefðbundnum trúnaði á 

milli rannsakenda og viðmælenda. Þar sem verið er að innihaldsgreina 

tónlistarmyndbönd gætu viðhorf rannsakenda truflað frekar og trúverðuleiki minnkað. 

Til þess að koma í veg fyrir það og bæta bæði áreiðanleika og réttmæti ákváðu höfundar 

að búa til eins og fyrr segir ramma sem báðir aðilar fóru eftir og kóðuðu myndböndin 

eftir honum til þess að allt væri gert eins. Kóðunaráreiðanleikinn er því mjög góður að 

mati rannsakenda, þar sem tryggt var að kóðunin væri gerð eins. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leitast ekki eftir því að alhæfa yfir á stærri einingu og þar sem fá 

myndbönd eru innihaldsgreind er því aðeins hægt að alhæfa yfir þessi fimm myndbönd 

sem höfundar innihaldsgreindu. 
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4 Niðurstöður 

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar var leitast við að koma inn á alla helstu þætti 

þroskaskeiðs unglinga með það markmið að fá skýra mynd af þeirri stöðu sem unglingar 

eru í á þessu tímabili. Mótun sjálfsmyndar þeirra er sterkt tengd sálfræðilega og 

félagslega þætti þroskaskeiðsins. Unglingar eru flestir mjög áhrifagjarnir og því eru 

margir þættir sem geta haft áhrif á líf þeirra á þessum tímabili. Kenningar Erikson og 

Bronfenbrenner lýsa þroskaferlinu og sjálfsmyndinni á þann hátt að umhverfi 

unglinganna sé stór þáttur í þroskaferli þeirra. Það sem unglingar hafa fyrir framan sig 

daglega getur því mótað þá og sjálfsmynd þeirra og mótað hvernig þeir sjá sjálfa sig.  

Líkt og kom fram í kafla 2.1.1 hafa rannsóknir sýnt fram á það að á unglingsárunum er 

mannsheilinn ekki kominn með sömu virkni og heili fullorðinna einstaklinga. Ástæðan 

fyrir því er sú að framheili unglinga er ekki fullmótaður. Framheillinn er sá hluti heilans 

sem skynjar rétt frá röngu og aðstoðar okkur við að taka ákvarðanir á rökstuddum 

grundvelli. Þessar upplýsingar eru gríðarlega mikilvægar í ljósi þess að klámvæðingin 

birtist allstaðar og segir fólki hvernig er best að haga sér, vera og líta út.  

Klám hefur mótandi áhrif á unglinga og sýna niðurstöður rannsókna að íslensk 

ungmenni horfa á klám í nokkuð miklum mæli og þá sérstaklega drengir (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2007). Í klámi birtist unglingum mynd sem þau þurfa að greina frá 

raunveruleikanum og það getur reynst þeim erfitt þar sem þetta er mögulega þeirra 

fyrstu kynni af kynlífi og athöfnum því tengdu og því enginn samanburður við það sem á 

sér raunverulega stað í kynlífi. Einnig er því haldið fram að klámið hafi fests í 

nútímasamfélögum með því að smeygja sér allstaðar inn og klámvæðingin orðin að 

veruleika.  

Tónlistarmyndbönd eru að mati rannsakenda mjög gott dæmi um þetta. Fimm 

vinsælustu tónlistarmyndböndin á YouTube árið 2013 veita ekki upplýsingar sem hægt 

er að alhæfa um öll tónlistarmyndbönd en það hlýtur að þykja merkilegt að öll 

myndböndin sem horft var á sýna konur sem eru fáklæddar (sjá viðhengi 1,2,3,4 og 5). Í 

þremur af fimm myndböndum (sjá viðhengi 1,2,4) eru þær naktar eða látið líta út eins 

og þær séu naktar og í öllum nema einu myndbandi (sjá viðauka 1,2,4 og 5) er 

birtingarmynd kvennanna sú að þær eru óttaslegnar en tælandi.  
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Í fjórum af fimm tónlistarmyndböndum voru konur í aðalhlutverkum. Í þessu eina 

var skiptingin nokkuð jöfn milli karls og konu.  

Konurnar voru alltaf fáklæddar og stundum naktar eða myndatakan gerð þannig að 

þær virðast vera naktar, hugmyndarflugi áhorfandans leyft að njóta sín. Karlarnir birtust 

aftur á móti yfirleitt fullklæddir eða þá í fráhnepptri skyrtu eða hlýrabol.  

Útlit þeirra sem koma fram í myndböndunum er mjög í takt við staðlaðar kröfur um 

útlit í dag. Það eru niðurstöður rannsakenda að útlit í þessum tónlistarmyndböndum ýti 

augljóslega undir þá útlitsdýrkun sem viðhefst í dag. Allir sem birtast á skjánum í 

myndböndunum falla inn í þetta „norm“ sem virðist hafa náð fótfestu og getur alið á því 

að unglingar yfirfæri þessa einstaklinga og þeirra útlit yfir á sjálfa sig. Unglingar eiga 

erfitt með að greina raunveruleikann frá því sem á sér stað í tónlistarmyndböndum eða 

glanstímaritum. Hlutverk kynjanna er gríðarstór þáttur í þessum myndböndum. 

Konurnar sem birtast sýna allan tilfinningaskalann á meðan karlar standa til hliðar og 

gefa sama sem ekkert af sér. Þó svo að kynjunum hafi ekki verið stillt upp saman nema í 

einu myndbandi (sjá viðauka 3) þá gaf það samt nokkuð skýra mynd og þá sérstaklega 

þegar myndband Miley Cyrus, We can´t stop (sjá viðauka 2) var skoðað. 

Rannsakendur vilja meina að verið sé að viðhalda gömlum karlmennsku og 

kvenleika ímyndum á lofti þar sem karlarnir eru sterkir og hafa engar tilfinningar meðan 

konurnar er viðkvæmar tilfinningarverur. Konurnar birtust oft í miklu uppnámi, 

sorgmæddar, grátandi, reiðar og þær eru oftar en ekki berskjaldaðar og óttaslegnar (sjá 

viðhengi 1, 2, 4 og 5). 

Birtingarmynd kvennanna var eðli málsins samkvæmt misjöfn eftir hverju 

myndbandi en allstaðar komu fram litlir þættir sem mögulega skipta ekki máli þegar 

maður horfir á eitt myndband án þess að pæla í því. Hafa þarf í huga að margir unglingar 

eru með þessi myndbönd mikið fyrir framan sig og þar að leiðandi hljóta litlu þættirnir 

sem birtast allstaðar að koma þeim skilaboðum til þeirra hvaða hegðun sé „ skileg“. 

Þetta eru atriði eins og að setja fingur í munn og annað hvort sleikja hann eða sjúga. 

Toga í hárið á sér, strjúka sér mjúklega og hreyfa mjaðmir og rass á kynþokkafullan hátt 

(sjá viðauka 1,2,3,4 og 5).  

Líkamsstaða kvenna var oft á tíðum klámfengin þar sem þær lágu á gólfi, í rúmi, á 

pöllum, í vatni og hreyfðu sig annað hvort á kynþokkafullan eða kynferðislegan hátt. Í 
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einu myndbandanna (sjá viðauka 2) var mikið um það að konur væru á fjórum fótum 

með rassinn út í loftið og þær rassskelltar eða setið ofan á þeim og þær rassskelltar. 

Algengt var að konur væru sýndar sitjandi með glenntar fætur (sjá viðauka 1, 2 og 5). 

Einnig birtust tvær þeirra (sjá viðauka 1 og 4) í nærbuxum og peysu eða topp þar sem 

þær sátu með fætur upp að bringu og hvíldu höfuð á hnjám og virtust vera í mikilli sorg 

eða uppnámi.  

Rannsakendur horfðu á myndböndin oft og eftir því sem þeir horfðu oftar sáu þeir 

meira. Þegar myndböndin voru stöðvuð með óreglulegu millibili til að athuga hvort 

eitthvað nýtt kæmi fram urðu rannsakendur varir við það að í myndbandi Miley Cyrus 

(Sjá viðauka 1) slær söngkonan sig utan undir og þegar betur var að gáð kom þetta 

nokkrum sinnum fyrir í myndbandinu ásamt því að hún kýlir í andlit sitt einu sinni. Þetta 

eru þættir sem sennilegast koma ekki í ljós nema við mikið áhorf og því eru unglingar 

líklegri til að verða varir við þessa þætti og eins og fram hefur komið eru þeir ekki 

endilega í stakk búnir til að meta þessar upplýsingar sem óeðlilega hegðun. 

Flottur lífsstíll kemur fram í tveimur myndböndunum (sjá viðauka 2 og 3), þar sem 

mikið er um glamúr sem í raunveruleikanum er kannski ekkert sérstaklega mikið um. 

Sóun á matvælum og virðingaleysi fyrir dýrum og dauðum hlutum er talsvert og er það 

upplifun höfunda að þessi framkoma geti skilað sér áfram til unglinganna. 

Vatn og eldur var mest áberandi í myndböndunum í tengslum við náttúruna. 

Upplifun rannsakenda var sú að vatnið sé notað til að sýna fram á ákveðinn kynþokka, 

líkami kvenna verður blautur, hárið blautt og líkaminn sleipur og glansandi. Eldur birtist í 

þremur af fimm myndböndum (sjá viðauka 3, 4 og 5) í einu af þeim (sjá viðauka 3) 

kemur fram þar sem verið er að kveikja í hlutum og tilheyrir þessum flotta lífsstíl sem 

þar birtist. Í hinum tveimur (sjá viðauka 4 og 5) birtist eldurinn eftir slys og átök og með 

því koma fram tilfinningar kvenna þar sem þær sýna ótta. 

Aukahlutirnir eru í raun notaðir til þess að geta upphafið þessa birtingamynd 

kynþokkans og þar sem verið er að leggja áherslu á konuna sem kynveru.  

Nekt, kynþokki, tilfinningar og grófleiki eru mest áberandi í myndböndum Miley 

Cyrus (sjá viðauka 1 og 2). Birtingarmynd í myndbandi hennar við lagið We can´t stop 

(viðauki 2) er mjög ýkt, mikið er um rassskellingar, konur að slást/glíma, offramboð af 

mat og mikið af furðuverum.  
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Lag Katy Petty – Roar (Sjá viðauka 5) stóð uppúr hjá höfundum, ekki vegna þess að 

það var að sýna þá birtingarmynd sem rannsakendur voru að leggja hvað mesta áherslu 

á heldur vegna þess að þetta var það myndband sem sýndi margt annað en hin 

myndböndin fjögur. Það sem er ólíkt í þessu myndbandi og hinum sem horft var á er að 

þetta sýndi fram á dugnað, hugrekki og kjark konunnar. Maðurinn er étinn í upphafi og 

sýnt hvar sjálfsmynd hennar styrkist við það að þurfa að bjarga sér sjálf í frumskóginum 

og eftir stendur hún sem sigurvegarinn en ekki niðurbrotin kona eins og virðist vera 

ríkjandi í hinum myndböndunum.  

Myndbandið er þó í takt við margt annað sem sást í hinum myndböndunum 

samanber, fáklædd kona og fullklæddur karl, óttaslegin kona, strokið yfir hár og fleira.  

Það myndband sem sýndi bæði kyn um það bil jafnoft og þau gegndu bæði svipuðu 

hlutverki var lagið Scream & Shout með Britney Spears og Will. I. Am (sjá viðauka 3). 

Áhugavert var að sjá að hlutverk kynjanna var nokkuð jafnt en engu að síður birtust orð 

á skjánum þar sem stóð King eða kóngur hjá karlmanninum og svo stóð Bitch eða tík hjá 

kvenmanninum. Konan var fáklæddari en karlinn og lá í nokkur skipti í gólfinu eða á 

einhversskonar stalli en það gerði karlinn ekki. Birtingarmynd þessa myndbands er í 

líkingu við hin myndböndin hvað varðar flottan lífsstíll og klæðnað karla og kvenna og 

birtingarmynd konunnar er gerð kynþokkafull en karlinn er settur fram sem töffari. Aftur 

á móti var hlutverk kynjanna jafnt á meðal dansara og almennt lítið um þætti sem hægt 

væri að tengja við kynferðislegar athafnir þó svo að konan hafi verið sett fram á 

kynþokkafullan hátt.  

Birtingarmynd karla í þessum fimm myndböndum var ekki mikil. Það voru tvö 

myndbönd (sjá viðauka 2 og 3) þar sem bæði kyn komu fyrir nokkuð oft. Annað þeirra 

(sjá viðauka 3) sýndi kynin nokkuð jafnt eins kom fram hér fyrir ofan en í myndbandi 

Miley Cyrus – We can´t stop (sjá viðauka 2) var hlutverk karla mikið minna þó svo að þeir 

birtust oft á skjánum. Þeir stóðu yfirleitt til hliðar, fullklæddir eða voru með einhver 

fíflalæti í bakgrunninn. Karlar voru einnig oftast uppistandandi á meðan konur birtust 

oft liggjandi eða á fjórum fótum. Konur voru í aðalhlutverki og sýndu kynferðislega 

hegðun og voru fáklæddar. Konur birtast oft sem bugaðar tilfinningaverur sem þurfa á 

aðstoð að halda (sjá viðauka 1, 2, 4 og 5). 
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Það er því niðurstaða rannsakenda að birtingarmynd þessara tónlistarmyndbanda er 

mjög klámvædd þar sem augljóslega er verið að sýna konurnar á kynþokkafullan hátt og 

fáklæddar, karlarnir í góðu formi og ekki mikið áberandi. 

Því er mikilvægt að hafa í huga þegar efni sem ætlað er unglingum er skoðað að 

unglingar hafa þetta líklega fyrir framan sig daglega og eru að fá skilaboð sem reyna á að 

þau greini hlutina á rökréttan hátt en líffræðilega hafa þau ekki náð þeim þroska að geta 

metið hvernig raunveruleikinn er í raun ólíkur því sem birtist þeim. Það má þó ekki taka 

þessum niðurstöðum á þann hátt að það sé mat rannsakenda að unglingar séu alls ekki 

færir um að taka réttar og upplýstar ákvarðanir. Það er spurning um hvaða efni er fyrir 

framan þá og hversu oft þeir horfa á það. Svo eru það vernandi þættirnir sem hafa að 

sjálfsögðu líka áhrif samanber, sterkt samband við fjölskyldumeðlimi, skóla og 

fyrirmyndir í samfélaginu. 

4.1 Þemagreining 

Þegar þemagreining var framkvæmd voru listar (sjá viðauka 1,2,3,4 og 5) með öllum 

atriðum sem rannsakendur höfðu skráð niður við innihaldsgreiningu skoðaðir. Farið var 

ítarlega yfir þá og athuga hvaða þættir kæmu fram í öllum myndböndum, hvort það 

væri eitthvað sem eingöngu kæmi fram í einu myndbandi o.s.frv. Við þemagreiningu 

komu í ljós fimm þemu sem innihalda þau atriði sem komu oftast og mest áberandi fyrir 

í myndböndunum. 

4.2 Útlit og klæðnaður 

Konur eru áberandi minna klæddar en karlmenn í þessum myndböndum. Bert hold er 

ríkjandi meðal kvenna og jafnvel að þær væru naktar. Karlmenn eru yfirleitt fullklæddir, 

með fráhnepptar skyrtur eða í hlýrabol. Skófatnaður kvenna virðist vera einhversskonar 

tákn samanber „hversu hörð h n er“ annað hvort er skófatnaður áberandi klossar eða 

pinnahælar sem nánast ómögulegt er að ganga á. Varðandi útlit komu aðallega í ljós 

staðlaðar og óraunhæfar kröfur hvað varðar útlit. Má þar nefna grannar konur, karlar í 

góðu formi og sjaldan eða aldrei birtust á skjánum einstaklingar sem viku frá þessu 

„normi“. 
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4.2.1 Líkamsskraut  

Áberandi voru langar gervineglur á konum. Mikið var um húðflúr og sterkir litir á varalit 

komu fram í þremur af fimm myndböndunum. 

4.3 Hlutverk kynjanna  

Bæði kynin koma fram í þremur myndböndum en í einu af þeim er karlmaður aðeins í 

upphafi myndbands engu að síður þótti okkur ástæða til að setja þetta þema vegna 

birtingarmyndar kvenna í þeim. Hlutverk kvenna þar sem ekki koma karlmenn fram er 

að vera kynþokkafullar, berskjaldaðar og í tilfinningalegu uppnámi. Þar sem kynin birtast 

saman eru skilaboðin ekki endilega augljós en upplifðu höfundar karlmennina sem 

kröftuga einstaklinga sem stóðu hjá á meðan konurnar hreyfðu sig kynæsandi og voru 

meira í að dást af karlmanninum. 

4.3.1 Líkamsstaða kvenna 

Iðulega voru konurnar liggjandi á gólfi, í rúmi, í vatni, eru á fjórum fótum og oftar en 

ekki eru þær að hreyfa sig kynferðislega. Karlarnir aftur á móti birtast aldrei á þennan 

hátt. 

4.3.2 Athafnir kvenna 

Áhugavert þótti höfundum að taka eftir hegðun kvenna í myndböndunum. Svo virðist 

vera að lagt sé upp úr þeim litlu atriðum þar sem þær eru að sleikja á sér puttana, toga í 

hárið á sér, strjúki sér, rassskelli hvor aðra sem og sjálfa sig, reki út úr sér tungurnar og 

sjúga á sér puttana. Áberandi var í einu myndbandinu að konum var stillt upp saman þar 

sem þær glímdu og voru með ákveðna kynferðislega spennu á milli sín. Mikið er um það 

að konur rífa í fötin sín. 

4.3.3 Tilfinningar 

Mikið er spilað inn á tilfinningar í myndböndunum. Konur eru yfirleitt sýndar í miklu 

uppnámi þar sem þær eru reiðar, niðurbrotnar, grátandi, bjargarlausar, hræddar og á 

flótta. Karlar virðast ekki birtast með neinar afgerandi tilfinningar. 

4.4 „Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Ýktur lífsstíll er mjög áberandi í flestum myndböndunum. Þegar talað erum flottan lífsstíl 

er átt við mikið af skarti og glingri, gulli, demöntum, áfengi og mat. Mikið er gert úr 
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skarti á bæði konum og körlum. Konur eru með mikið af hringjum, armböndum, 

hálsmenum og sólgleraugu og karlarnir eru yfirleitt mikið með hálsmen, sólgleraugu og 

derhúfur. 

4.4.1 Textar sem birtast á skjánum 

Í myndböndunum þar sem flottur og ýktur lífsstíll var áberandi birtust orð á skjánum. 

„Censored“ birtist á litlu skilti sem haft er yfir munni konu. „ werk“ birtist á sk ánum 

rétt áður en konur birtast og hrista á sér rassinn. „Uck“ kemur fram á skilti sem 

karlmaður heldur á og augljóslega vantar fyrsta stafinn í orðinu. „ ing“ birtist á derh fu 

karlmanns og „ itch“ er fyrir framan nafn söngkonunnar. „ cream and  hout“. „We 

saying oh oh“.  ígrisd r með hálsmen sem á stendur „ itty  urry“. 

4.5 Náttúran 

Mikil tenging er við náttúruna í myndböndunum samanber vatn, eldur, norðurljós, 

sólsetur og reykur. Dýr koma fyrir í flestum myndböndum eða einhverskonar dýra 

afurðir sem og uppstoppuð dýr, lifandi dýr svo sem tígrisdýr, hestar, kóngulær og 

krókódílar. Einnig komu fram pelsar sem manneskjur klæðast. 

4.6 Aukahlutir  

Magnið af aukahlutum sem notaðir eru í myndböndunum er töluvert og þegar hlutirnir 

voru skoðaðir nánar í þessu samhengi var til dæmis tyggjó, sleggja, niðurbrotskúla (e. 

Wracking ball) bangsar, mjög stór barbie dúkka, spjót og exi. Flugvél, keðja og 

varasalvar, gína og diskókúla, myndavél og net. Þessir hlutir virðast oft vera notaðir í 

þeim tilgangi að ýta undir kynþokkafulla ímynd og þar eru konur í aðalhlutverkum. 
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5 Umræða  

Upphaf rannsóknarinnar var byggð upp á þann hátt að búinn var til fræðilegur rammi 

sem hélt utan um rannsóknina þannig að það sem komið hefur fram áður í fræðunum 

leiðbeindi rannsakendum áfram. Vegna þessa töldu rannsakendur það nauðsynlegt að 

styðjast við upplýsingar úr eldri rannsóknum og kenningum tengdum fræðunum. 

Breytingar á hugsunarhætti unglinga eru töluverðar á þessu tímabili í lífi þeirra. 

Óöryggi er ríkjandi hjá flestum þeirra vegna allra þeirra breytinga sem þeir gangan í 

gegnum sem getur aukist ef þeir upplifa það að standast ekki kröfur sem umhverfið og 

samfélagið gera til þeirra. Þetta getur verið flókið þar sem unglingar fara í gegnum það 

tímabil að upplifa sig vera breytast og verða öðruvísi en áður og þurfa að skilgreina sig 

upp á nýtt. Þá er utanaðkomandi áreiti oft áhrifavaldur í því hvernig þeir upplifa sjálfa 

sig. Bandura (1986) staðfestir þetta að einhverju leyti í félagsnámskenningu sinni þar 

sem hann segir að öll hegðun sé lærð hegðun og því þarf að hafa í huga hvað unglingar 

hafa fyrir framan sig daglega, hvaða skilaboð eru þeir að fá, hvernig upplifa þeir sjálfa sig 

útfrá þessum skilaboðum og hvaða hegðun kemur í kjölfarið.  

Sýn unglinga á því hvernig lífið á að vera getur mótast af þáttum eins og 

tónlistarmyndböndum og aukið pressu á þau til þess að viðhalda ákveðnum „normum“ 

sem birtast þar. Þessi sýn getur valdið ákveðinni sjálfsmyndarkreppu þar sem lífið er ekki 

svona „ ðislegt“ eins og upplifun unglinga getur verið (Erik Erikson, 1959). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að birtingarmynd tónlistarmyndbandanna 

sé klámvædd þar sem birtingarmynd kynjanna er ólík og ójafnvægi er á milli karla og 

kvenna. Birtingarmynd kvenna er kynþokkafull og þær oft lítið klæddar meðan karlar eru 

í góðu formi og lítið áberandi.  

Þetta ójafnvægi sem ríkir oft á milli kynjanna í tónlistarmyndböndunum getur gefið 

unglingum ákveðna sýn á kynjahlutverkunum og er það mat rannsakenda að þetta 

ójafnvægi gæti mótað sýn ungra drengja og stúlkna á hvernig þau líta á hvort annað. 

Í öllum myndböndunum birtust grannar konur sem voru lítið klæddar, vöðvastæltir 

karlar sem voru fullklæddir og í hlýrabol/berir að ofan í skyrtu. Unglingar sem horfa 

mikið á myndbönd sem þessi fá þ r uppl singar að þetta sé það  tlit sem er „rétt“ og 

fara gera kröfur á sjálfa sig að líta svipað út. Með það í huga er mikilvægt að vera 

meðvituð um það að unglingar sem eru ósáttir við eigin líkama trúa því að þetta sé 
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þeirra orsök sem getur orðið til þess að þau fari í niðurrif á sjálfum sér. Þessi neikvæða 

sýn þeirra og upplifun á sér getur haft alvarlegar afleiðingar og þau þróað með sér 

þunglyndi og laskaða sjálfsmynd (Wild, Flisher, Bhana og Lombard, 2004).  

Til þess að svara rannsóknarspurningunum er það niðurstaða rannsakenda að þær 

upplýsingar sem komið hafa fram um það hversu erfitt unglingar eiga með að vinna úr 

þeim skilaboðum sem þeir fá úr fjölmiðlum með tilliti til þroska þeirra eru bornar saman 

við tónlistarmyndböndin sem innihaldsgreind voru í rannsókninni er það ljóst að 

skilaboðin eru skýr og mikil hætta á því að unglingar upplifi skilaboð myndbandanna 

sem kröfur um það hvernig þau eigi að haga sér og líta út líkt og um raunveruleikann 

væri að ræða. Skilaboðin eru klámvædd og gerðar eru kröfur á útlit þeirra, hegðun og 

hlutverk kynjanna sett upp á mjög ólíkan hátt. Konur birtast sem miklar tilfinningaverur 

og kynferðisleg hegðun þeirra eráberandi. Karlar birtast sem hlutlausir (e. passive) og 

sýna engar tilfinningar. Þetta getur leitt það af sér að sjálfsmynd þeirra hljóti hnekki af 

og það haft mótandi áhrif sem þau taka með sér yfir á fullorðinsárin þar sem óöryggi, 

þunglyndi og félagslegir erfiðleikar geta haft áhrif á líf þeirra.  

Rannsakendur telja það mikilvægt að frekari rannsóknir verði gerðar á þessu sviði 

þar sem lítið hefur verið skoðað með áherslu á þessa tvo þætti sem rannsakaðir voru 

hér, þroskaskeið unglinga og þau skilaboð sem þau fá úr tónlistarmyndböndum þegar 

hlutirnir eru skoðaðir útfrá klámvæðingunni og stöðu sjálfsmyndar unglinga á þessu 

tímabili. Með það í huga væri áhugavert að skoða fleiri myndbönd og leggja áherslu á 

texta og birtingarmynd í sitthvoru lagi og bera svo saman þau skilaboð sem myndböndin 

sjálf og svo textinn sendir unglingum.  

Höfundar lögðu af stað í þessa rannsókn með ákveðnar hugmyndir um skilaboð 

myndbandanna. Þegar farið var að innihaldsgreina þau kom það rannsakendum 

verulega á óvart hversu gróf skilaboðin eru og hversu áberandi klámvæðingin kemur 

fram í þessum myndböndum. Eftir innihaldsgreiningu var listinn lesinn yfir og var það 

upplifun rannsakenda að svona líti atriðalisti fyrir klámmynd út, svo grófir voru 

punktarnir.  

Það sem olli rannsakendum mestu hugarangri við innihaldsgreininguna var lag Katy 

Perry, Roar (sjá viðauka 5). Þar var hlutverk konunnar áberandi sterkara en í hinum 

myndböndunum. Hún birtist sem hugrökk, sjálfstæð baráttukona sem var engum háð. 
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Þessi birtinagrmynd gerði það að verkum að höfundar þurftu að innihaldsgreina þetta 

myndband oftar vegna þess að hugrekkið og sjálfstæðið truflaði á þann hátt að 

rannsakendur misstu af birtingu klámvæddra skilaboða til að byrja með, sem var svo 

augljóst þegar betur var að gáð. Vegna þess hve sterk verkfæri rannsakendur höfðu í 

höndunum kom það í ljós mjög fljótt að litið var framhjá þessum skilaboðum í lagi Katy 

Perry og þar að leiðandi hægt að bregðast við.  

Mikilvægt er að skoða þessa þætti vegna þess að við lifum á tímum mikils hraða og 

upplýsingaflæði til unglinga er stöðugt í dag og er það á ábyrgð samfélagsins að vera 

meðvituð um allar þær upplýsingar sem unglingar fá og eiga mögulega erfitt með að 

vinna úr vegna þess að þau eru ekki í stakk búin til þess að meta og greina rétt frá röngu. 

Fræðsla og forvarnir eru því gríðarlega mikilvæg til þess að halda utan unglingana og er 

það ekki gert nema að rannsóknir liggi fyrir með upplýsingum um stöðu þessara barna 

og hvernig þau vinna úr þessum upplýsingum sem þau fá frá fjölmiðlum í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

Nafn höfunda 
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Viðauki 1 - Wrecking Ball – Miley Cyrus 

Útlit og klæðnaður 

Berir leggir, nærbuxur og maga-hlýrabolur, skór, nakin á brotkúlu, nærbuxur og 

magahlýrabolur á sleggju, berar axlir og hendur. 

Líkamsskraut 

Húðflúr, varalitur, langar neglur. 

Hlutverk kynjanna 

Kona, kynþokkafullt augnaráð. 

Líkamsstaða kvenna 

Liggur á gólfinu í veggbrotunum, liggur og fætur settar í sundur, sveiflar sér nakin á 

brotkúlu, situr á brotkúlu á kynþokkafullan hátt, nakin á brotkúlu, á hnjánum, liggur með 

lokuð augun, á hnjánum með sleggju, veltir sér og sýnir rass í nærbuxum, liggur á 

veggbrotum, situr með hné upp og höfuð hvílt á hnjám, hangir á sleggju, liggur, hvílir haus 

á sleggjuskapti, stendur með andlit upp við vegg, hendur á vegg. 

Athafnir kvenna 

Sleggja lögð kynferðislega upp að munni, strýkur andlit, sleikir sleggju kynþokkafullan 

hátt, strýkur andlit, bítur í vör, sveiflar haus aftur á bak, keðja á brotkúlu strokin, sleggja 

sleikt, sleggjan strokin og nudduð, höndum strokið í hár, sveiflar sér nakin á brotkúlu í 

skóm, brýtur vegg með sleggju, strýkur andlit, slær sjálfa sig í andlit, strýkur brotkúlu, 

gælir við keðju á brotkúlu, sleikir keðjuna, kýlir sjálfa sig í andlit, putti í munn, heldur um 

andlit, rífur í bol, hendir brotum af vegg reiðilega, bítur í vör, sveiflar haus kynþokkafullt á 

brotkúlu, sveiflar haus , sleikir sleggju, bítur í vör, slær í vegg með höndum, hendur í hár, 

strýkur rasskinn, slær í vegg, sveiflar höfðinu meðan situr á brotkúlu, slær sig í framan, 

sveiflar sér ögrandi á brotkúlu, brýtur vegg með sleggju, kýlir í vegg, strýkur hár, lokar 

augum á sleggjuskapti, hendur á höfuð. 

Tilfinningar 

Tár, alvarleg, sorg, uppnám, grætur, sorgmædd, reiði. 
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„Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Textar sem birtast á skjánum 

Náttúran 

Aukahlutir  

Sleggja, brotkúla (e. Wrecking ball), brýtur vegg, reykur, veggur brotinn. 
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Viðauki 2 - We can´t stop – Miley Cyrus 

 

Útlit og klæðnaður 

Gps tæki á ökla (staðsetn.búnaður), stuttur toppur, kona í bol og berleggja hoppar, 

gegnsær sundbolur, konur í magabol, stuttbuxum/nærbuxum, gegnsær sundbolur, magi.  

Líkamsskraut 

Langar neglur, húðflúr, tattoo. 

Hlutverk kynjanna 

Karlmaður bítur í seðlabunt, karl með tvær tungur, söngkona rassskellir dragdrottningu, 

söngkona ein í sundlaug – rólegt, dragdrottning rassskellir söngkonu, söngkona í sundlaug 

mikið vatn og læti, karl stendur fyrir aftan söngkonu, söngkona fyrir framan karl og hún á 

þrekhjóli, fjórar konur hrista rassa útí loftið, karl fullklæddur með skilti sem hann beinir 

útfrá kynfærunum á sér *UCK- texti * stendur á skiltinu, kvk lítið klæddar, kk fullklæddir, 

kvk liggur í bikini topp og kk liggur með höfuð á maga hennar og sýgur þumalfingur, kk 

liggur ofan á hrúgu af brauði, kk treður brauði í sig, kk ber að ofan , söngkona lætur kk 

halda utan um sig, kk á móti söngkonu sofandi með höfuð á rúmi, sofandi kk með derhúfu 

undir sæng, söngkona leggst hjá sofandi kk í sófa, söngkona leggst á maga mannsins, kona 

hoppar í bol og berleggja fær reyk frá kk milli fótanna á sér, reykur frá kynfærasvæði 

konu, reykur frá kynfærasvæði karls. 

Líkamsstaða kvenna 

Liggur á gólfi, liggur í rúmi og hreyfir sig kynferðislega, liggur í rúmi, hendur undir haus, 

liggur í rúmi sveiflar höndum æst, liggur í rúmi glennir sundur fætur, sönkona á 

nærbuxum og magabol, liggur í rúmi og lyftir rassi/mjöðmum upp, veltir sér í rúmi, liggur 

á maga í rúmi og nuddar sér kynferðislega fram og aftur, á fjórum fótum og rass út í loft, á 

hnjánum á gólfi með þrjár konur í kringum sig, liggur með lak (eða e-ð) yfir höfði, 

söngkona liggur í rúmi og glennir sundur fætur. 

Athafnir kvenna 

Puttar í munn, tunga útúr munni, kona með sleikjó, ýktar auka varir málaðar á konu, kona 

á nærfötum flýtur í sundlaug, dragdrottning, togar tyggjó útur munni, strýkur háls með 

fingri 
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rekur út úr sér tunguna, sýgur hökuna á stóru barbie dúkkunni, sleikir höku á stóru barbie 

dúku, rekur tungu útúr sér, puttar í munn, stelpur í sundlaug að „fíflast“, strýkur maga  

strýkur brjós, flengir kvk, grípur í rass og klípu, strýkur háls, tunga út, strýkur sér, 

söngkona bítur í vör með aðra hönd fyrir aftan höfuð, söngkona í tröppum á fjórum fótum 

mjaðmahreyfingar kynferðislegar, söngkona á þrekhjóli slær á rass, söngkona liggur í 

sundlaug með skilti fyrir munni sem stendur „censored“, söngkona með risa barbie dúkku 

í sundlaug, í sundlaug með höfuð á sundlaugarbakka, konur dansa með stóra bangsa, kvk 

og kvk á „hestbaki“, söngkona stendur hugsi við glugga, söngkona glöð með höfuð á rúmi, 

söngkona dansar fyrir framan bangsa, söngkona togar í nærbuxur sínar ögrandi, söngkona 

slær með kylfu í tunnu, tekur útur sér tunguna, söngkona rekur tungu út úr sér, þrjár 

konur hrista rassa, glímir við aðra konu og fullt af mat í kringum þær, beygir rass „óvart“ í 

kjöltu á konu, kyssir maga, horfir ögrandi í myndavélina, rekur út úr sér tunguna, 

söngkona sleikir útum, sönkona ein í sundlaug, tvær konur fljóta í sundlaug, önnur með 

skiltið fyrir munninum, söngkona á hestbaki á annarri konu í sundlaug, söngkona dansar 

kynþokkafullt upp við aðra konu, grófar ýktar hreyfingar, strýkur andlit, lokar augum, 

dreymin við sundlaugabakka, strýkur enni, þykist slást við kvk, þykist bíta.  

Tilfinningar 

Grim á svip, glöð, einlæg. 

„Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Glingur, setur gulltennur í munn, peningar/klink á skjávarpa sem kastast á vegg, mikið 

glingur, úr tunnu detta pulsur, vindlar, pönnukökur, gull neðri tennur.  

Textar sem birtast á skjánum 

*Mike Will Made it*, *TWERK*, *CENSORED*, *UCK- texti *. 

Náttúran 

Sólsetur, runnar/tré. 

Aukahlutir  

Stór plast skæri, sólgleraugu, varasalvar, hauskúpa úr frönskum, stórir bangsar, 

sólgleraugu  

stórir bangsar dansa, uppstoppuð dýr með sólgleraugu, pels, varalitur, tyggjó. 

Annað 
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Hauskúpa búin til úr frönskum kartöflum, stigið á hauskúpuna og sparkað í hana, grettir 

sig, fíflast í sundlaug, dreymin, sundlaug fullt af fólki, fullt af fólki dansar, dreymin  

peace merki, gervifingur skornir af og bleikt „blóð“, þreytt, sykurpúðar grillaðir yfir 

kertum. 
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Viðauki 3- Scream & Shout ft. Britney Spears, Will. I. Am 

 

Útlit og klæðnaður 

Lítill klæðnaður, leður, stutt pils, háir hælar, hanskar á konu með hringjum og armböndum 

á, klútur um háls, spöng í hári, stuttur magabolur með ermum, kjóll á konu sem hylur 

aðeins brjós og klof (í lagi eins og sundbolur), gylltir skór. 

Líkamsskraut 

 

Hlutverk kynjanna 

Kvk fáklædd, kk fullklæddur( jakki/leðurjakki með stjörnum á, gullklútur um hálsinn, 

buxum og skóm), fullklæddur karl við hlið konu í kjól sem aðeins hylur frá brjóstum niður í 

klof. 

Líkamsstaða kvenna 

Kynferðislegar stellingar, söngkona Liggur á palli, á maganum, situr á gólfi. 

Athafnir kvenna 

Kynþokkafullar hreyfingar, tælandi augnaráð, dregur á eftir sér exi. 

Tilfinningar 

„Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Glamúr lífsstíll, gull, skartgripir/glingur, nútímatækni, gull sólgleraugu, stórir eyrnalokkar, 

stórar keðjur um háls. 

Textar sem birtast á skjánum 

*KING*, *BRITNEY BITCH!*, *Scream/Shout*, *WE SAYIN´ OH WE OH*, *THOUT*, *AND 

SCREAM AND SHOUT* *SCREAM*, *SHOUT*. 

Náttúran 

Vatn, eldur. 

Aukahlutir  

Exi, diskó kúla, tyggjó, Bíll , myndavél, net, gína, myndavélar, derhúfur/ derhúfa með 

hákarlatönnum, sími í vatni, þrívídda prentari að prenta andlit, logandi diskókúlur. 
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Annað 

Bíll sprengdur, Áfengi, Mannshöfðu haft í staðinn fyrir dýrshöfuð á vegg, fólk saman að 

dansa, áfengi, sprengja. 
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Viðauki 4 - Rihanna - Diamond 

 

Útlit og klæðnaður 

Ber að ofan, nærbuxur og peysa, hleypur berleggja, fáklædd, blaut föt, gegnsæ föt. 

Líkamsskraut 

Langar neglur, húðflúr, hringur, hálsmen. 

Hlutverk kynjanna 

Haldið í karlhandlegg, kona, kynþokkafullar hreyfingar. 

Líkamsstaða kvenna 

Liggur í grasi, liggur á hlið á gólfi, liggur á maga á gólfi, heldur um andlit, liggur á rúmi, 

liggur á grúfu á rúmi, situr á rúmi með hné upp að brjóstum, liggur í vatni. 

Athafnir kvenna 

Strýkur sér, putti í minn, handastrokur, strýkur varir, strokur, strýkur demanta, 

kvenmanshendur liggur í vatni, sleikir vindling, tjáningar með höndum, á flótta í náttkjól. 

Tilfinningar 

Uppnám, hrædd, sorgmædd, stælar (e. attitude), reiði. 

„Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Demantar vafðir í vindling, demantar, hálsmenn / hringir. 

Textar sem birtast á skjánum 

Náttúran 

Vatn, eldur, norðurljós, blóm, eyðimörk. 

Aukahlutir  

Annað 

Manneskja labbar logandi, flótti, vindlareykur, skítug í framan, hlutir brotna/ húsgögn, 

kynþokkafullt augnarráð, bíll, hestar á hlaupum. 
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Viðauki 5 - Kety Perry - Roar 

Útlit og klæðnaður 

Rifin föt, bikiní, strápils, lítill klæðnaður, ber í sturtu, þrýstinn barmur. 

Líkamsskraut 

Hlutverk kynjanna 

Fullklæddur skítugur karlmaður, óhræddur karl-kærulaus, karlmaður/ étinn í upphafi af 

tígrisdýri. 

Líkamsstaða kvenna 

Liggur í jörðinni á fjórum fótum og öskrar eins og tígrisdýr, stendur á toppi foss, situr 

fáklætt á stein með fætur í sundur og í strápilsi. 

Athafnir kvenna 

Strýkur hár, sterk, hugrökk, stríkur líkama í sturtu, tannburstar krókudíl, sveiflar sér í tré 

líkt og tarzan, dansar með páfagauk. 

Tilfinningar 

Hrædd, óttaslegin, kjarkur, sjálfstæð. 

 „Flottur lífsstíll“ (e. Flashy lifestyle) 

Textar sem birtast á skjánum 

*Kitty Purry*, *The end*, *ROAR*. 

Náttúran 

Frumskógur, eldur, vatn, könguló, úlfa augu, api, fíll, krókódíll, fuglar. 

Aukahlutir  

Varalitur úr berjum, naglalakk, spjót úr hælaskóm, gsm sími. 

Annað 

Flugslys, teiknimynda stíll í upphafi, öskur, flótti. 

 

 


