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Ágrip 

Samfélagið gerir kröfur til ungra karlmanna um karlmannlega framkomu í tengslum við 

kynlíf. Í gegnum tíðina hefur verið lögð meiri áhersla á kynheilsu kvenna og í lok árs 2017 

skiluðu konur skömminni og deildu reynslu sinni af óviðeigandi hegðun karlmanna. Þá 

eru íslensk ungmenni að stunda áhættusama kynhegðun í meira mæli en önnur 

ungmenni á Norðurlöndunum. Í ljósi þessara staðreynda er verðugt að öðlast betri 

skilning á viðhorfum ungra karlmanna til kynheilbrigðis. Tilgangur rannsóknarinnar er því 

að kalla eftir sýn ungra karlmanna til kynheilbrigðis. Stuðst var við eigindlega 

aðferðafræði með fyrirbærafræðilegri nálgun. Tekin voru sex hálfopin djúpviðtöl við 

unga karlmenn á aldrinum 18 til 21. Gögnin voru greind með þemagreiningu Braun og 

Clarke (2006; 2013). Komu fram þrjú þemu: „Ég sem kynvera“; „Samskipti í kynferðislegu 

sambandi“ og „Hið stærra samhengi“. Þá greindust tólf undirþemu. Meginniðurstöður 

gefa til kynna að þátttakendur kalla eftir aukinni fræðslu og vinnu með ungu fólki um 

kynheilbrigði. Þeir töldu jafningjaþrýsting á unglingsárum hafa áhrif á kynlíf ungra 

karlmanna og viðhorf þeirra til þess. Innan jafningjahópa væri krafa til ungra karlmanna 

um að þeir sýndu karlmennsku í kynlífi en innan hópanna vilja allir öðlast virðingu og 

félagslegt samþykki vina sinna. Viðmið um kynhegðun og framkomu komi alls staðar að 

úr samfélaginu en klámið telja þeir að hafi mestu áhrif á kynlíf ungra karlmanna. 

Þátttakendur voru sammála um að ábyrgð og virðing væru lykilþættir í góðu kynlífi, eins 

og það að fá samþykki frá báðum aðilum. Þátttakendur nefndu að tjáskipti og öryggi í 

kynlífi kæmi með reynslunni, menn væru óöryggir í byrjun og þyrftu að reka sig á, því þeir 

hefðu hvorki fengið þjálfun í að ræða um kynlíf né nægilega fræðslu um kynlíf og tjáskipti 

í kynlífi. Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þarf kynfræðsla að vera heildstæð, 

markviss og skapa ungu fólki vettvang þar sem það fær jafnframt tækifæri til að ræða um 

kynlíf, með það í huga að hlúa að aukinni vellíðan í samlífi; andlega, líkamlega og 

félagslega. Það er hagur einstaklinga og samfélagsins að svara þessu ákalli. Þannig megi 

hlúa að velferð borgaranna og lýðheilsu þjóðar.  
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Abstract 

„Respect is important for wellbeing of both partners“ 

Qualitative study of sexual and reproductive health among young men. 

The society is making demands on young men regarding masculine sexual behaviour. 

Over the years there has been more emphasis placed on females‘ sexual health and the 

#MeToo movement has also convayed the womens‘ perspectives. Furthermore, 

Icelandic adolescents are engaging in more risky sexual behaviour than young people in 

the other Nordic countries. In view of these facts it is important to understand better the 

attitudes of young men toward sexual and reproductive health. The purpose of this study 

is therefore to gain young mens‘ perspectives towards sexual and reproductive health. A 

phenomenological approach was used in this qualitative study. Semi-structured in-depth 

interviews were conducted with six young men in the age group 18 to 21. Data analysis 

was based on the work by Braun and Clarke (2006; 2013). The thematic analysis revealed 

three themes: Me as a sexual being; Communication in sexual relationships and The 

bigger pictures and twelve subthemes. The main results revealed that the participants 

were requesting for more education and trainging about sexual and reproductive health 

and for young people. The participants expressed that during the teen years peer 

pressure affected their sexual health and their perspective to it. Within peer groups there 

are messages to young men to behave in a masculine way in their sexual lives and within 

the group every young man want‘s to gain respect and social acceptance from their 

friends. Also, the society is sending young men messages about sexual behaviour but 

they consider that pornography has the greatest impact. All the participants agreed that 

responsibility and respect are key factors for pleasurable sex, such as obtaining consent 

from both partners. They had the impression that communication and self-confidence in 

sex comes with experience, young men are insecure in the beginning and they need to 

learn from the experience because they have neither any training in discussing sexual 

issues nor have they been informed about sexuality and how to communicate about 

sexual issues. The sexuality education needs to be comprehensive and goal-oriented, 

creating the forum for young people to discuss sexual issues in order to foster their 

wellbeing; mentally, physically, and socially. It is essential for the benefit of individuals 

and society to answer this call; thus, contributing to the wellbeing of citizens and public 

health. 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ...................................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................................... 5 

Abstract ..................................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit .................................................................................................................. 7 

Myndaskrá ................................................................................................................ 9 

Töfluskrá ................................................................................................................. 10 

1 Inngangur ......................................................................................................... 11 

2 Fræðilegur bakgrunnur...................................................................................... 16 

2.1 Unglingsárin ......................................................................................................... 16 

2.1.1 Áhrif vina ....................................................................................................... 20 

2.1.2 Jafningjaþrýstingur ....................................................................................... 21 

2.1.3 Karlmennska ................................................................................................. 22 

2.1.4 Áhættuhegðun á unglingsárum .................................................................... 23 

2.2 Kynheilbrigði ungmenna ...................................................................................... 24 

2.2.1 Kynlíf ............................................................................................................. 24 

2.2.2 Kynheilbrigði ................................................................................................. 25 

2.2.3  Kynferðisleg ábyrgð ...................................................................................... 26 

2.2.4  Ábyrgðarleysi í kynlífi .................................................................................... 28 

2.2.5  Kynlífshandrit ................................................................................................ 29 

2.2.6  Klám .............................................................................................................. 29 

2.2.7  Kynfræðsla sem forvörn................................................................................ 30 

2.3 Vistfræðileg sýn á kynheilbrigði ........................................................................... 32 

3 Aðferð .............................................................................................................. 36 

3.1 Rannsóknaraðferð ................................................................................................ 36 

3.2 Þátttakendur ........................................................................................................ 37 

3.3 Framkvæmd ......................................................................................................... 38 

3.3.1  Undirbúningur rannsóknar ........................................................................... 38 

3.3.2  Gagnaöflun .................................................................................................... 38 

3.3.3  Skráning gagna .............................................................................................. 39 

3.3.3  Greining gagna .............................................................................................. 39 

3.4 Hagnýt siðferðileg atriði....................................................................................... 40 



 

8 

4 Niðurstöður ...................................................................................................... 41 

4.1 Ég sem kynvera .................................................................................................... 41 

4.1.1  Nýjar upplifanir ............................................................................................. 42 

4.1.2  Þrýstingur félaganna ..................................................................................... 44 

4.1.3  Karlmennska ................................................................................................. 46 

4.1.4  Sjálfsöryggi eykst með reynslu ...................................................................... 50 

4.2 Samskipti í kynferðislegu sambandi ..................................................................... 52 

4.2.1 Jafningjagrundvöllur ..................................................................................... 52 

4.2.2 Ábyrgðin eða „sjensinn“ ............................................................................... 53 

4.2.3 Virðing gerir kynlíf betra ............................................................................... 55 

4.2.4  Mikilvægt að tala saman ............................................................................... 56 

4.3 Hið stærra samhengi ............................................................................................ 59 

4.3.1  Vilja meiri kynfræðslu ................................................................................... 59 

4.3.2  Samfélagsmiðlar greiða leiðina að kynlífi ..................................................... 61 

4.3.3  Hingað og ekki lengra.................................................................................... 63 

4.3.4  Kynjamyndir klámheimsins ........................................................................... 65 

5 Umræður .......................................................................................................... 68 

5.1  Helstu niðurstöður ............................................................................................... 68 

5.2  Hvað stuðlar að kynheilbrigði? ............................................................................ 68 

5.2.1  Ég sem kynvera ............................................................................................. 69 

5.2.2  Kynheilbrigði og samskipti: Betra kynlíf........................................................ 70 

5.2.3  Samfélagið og skilaboðin um kynheilbrigði .................................................. 73 

5.3  Hvað dregur úr kynheilbrigði? ............................................................................. 74 

5.3.1  Þörfin fyrir hið félagslega samþykki .............................................................. 75 

5.3.2  Ábyrgðarleysi í kynlífi: Auðvelt að vera kærulaus ......................................... 78 

5.3.3  Samfélagið og skilaboðin .............................................................................. 79 

5.4  Ákallið: Vilja meiri kynfræðslu ............................................................................. 81 

5.5  Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar ............................................................... 84 

5.6  Framtíðarrannsóknir ............................................................................................ 84 

6 Lokaorð ............................................................................................................ 86 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 87 



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1. Dæmi um áhrifaþætti á kynheilbrigði ungra karlmanna ................... 33 

Mynd 2. Þemað Ég sem kynvera og undirþemu .............................................. 42 

Mynd 3. Þemað Samskipti í kynferðislegu sambandi og undirþemu .............. 52 

Mynd 4. Þemað Hið stærra samhengi og undirþemu ..................................... 59 

 



 

10 

Töfluskrá 

Tafla 1. Þemu og undirþemu sem fram komu við þemagreiningu Braun og 

Clarke (2006; 2013) ........................................................................... 41 

 



 

11 

1 Inngangur  

Öll erum við kynverur og flest öll stundum við kynlíf á einn eða annan hátt. Á 

kynþroskaskeiðinu göngum við í gegnum miklar breytingar; andlegar, vitsmunalegar, 

líkamlegar, félagslegar og tilfinningalegar (Arnett, 2002; Krauss o.fl., 2012; DeLamater og 

Friedrich, 2002). Á þeim tíma vakna kynferðislegar tilfinningar.  

Kynheilbrigði (e. sexual and reproducitve health) einstaklinga varðar samfélagið í 

heild og er það mikilvægur þáttur í lýðheilsu landsins (Young o.fl., 2016). Hver og einn 

þarf að taka ábyrgð á því hvort kynlíf sé stundað eður ei þar sem það getur haft í för með 

sér afleiðingar sem fylgja viðkomandi alla ævi. Því er mikilvægt að samfélagið sé tilbúið 

til að fræða ungt fólk um heilbrigt, öruggt og ábyrgt kynlíf. Heildstæð kynfræðsla og 

kynheilbrigðisþjónusta eru lykilþættir kynheilbrigðis, þannig má styrkja jákvæða þætti 

kynlífs og um leið vellíðan einstaklinga (PAHO og WHO, 2000; Sóley S. Bender, 2006a). 

Í lok árs 2017 varð bylting á heimsvísu þar sem einstaklingar fóru að tjá sig um 

kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustað sínum. Myllumerkið (e. hashtag) #MeToo fór 

eins og eldur í sinu á samfélagsmiðlum. Meirihluti þeirra sem stigu fram voru konur og 

var myllumerkið notað til að deila reynslu af óviðeigandi hegðun af hálfu karla og sýndu 

þolendur hvor öðrum að þeir væru ekki einir. Þótt að MeToo tilvísunin eigi sér lengri sögu 

þá hófst byltingin í Hollywood í Bandaríkjunum þegar kvikmyndaframleiðandinn Harvey 

Weinstein var sakaður um langvarandi áreiti við samstarfskonur í leiklistariðnaðinum og 

að hafa beitt þær kynferðislegu ofbeldi. Eftir því sem hópur kvenna stækkaði, sem lýstu 

reynslu sinni af misnotkun Weinstein, stigu fleiri konur fram og sökuðu aðra karlmenn 

um svipaða hegðun. Byltingin hér á landi varð jafnframt fyrirferðamikil og var hún valin 

„maður ársins 2017” af fréttastofu Stöðvar 2. Í henni var rofin þögnin um kynferðislega 

áreitni og ofbeldi í öllum starfsstéttum og er byltingin talin vera eitt öflugasta og 

athyglisverðasta skref sem stigið hefur verið í jafnréttisbaráttunni (Anton Egilsson, 2017; 

Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017; Khomami, 2017). Í ljósi þess að rödd karla var ekki hluti 

af byltingunni, meiri áhersla hefur í gegnum tíðina verið lögð á kynheilsu kvenna 

(Sonfield, 2002) og að samfélagið gerir karlmennskukröfur til ungra karlmanna, meðal 

annars í tengslum við kynlíf (Tolman o.fl., 2003) telur rannsakandi mikilvægt að fá 

sjónarhorn og reynslu ungra karlmanna á kynheilbrigði og hvaða þætti þeir telja móta 

viðhorf þeirra til þess.   

Rannsókn sú sem ritgerð þessi byggir á snýr því að kynheilbrigði ungra karlmanna og 

verður leitað eftir upplifun og reynslu þeirra á ýmsum þáttum sem tengjast því. Hvati 

verkefnisins er áhugi rannsakandans á kynheilbrigði ungs fólks, forvörnum og lífssýn 
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þeirra til þess, til að efla kynheilbrigði og vellíðan þeirra í kynlífi. Því telur rannsakandi 

mikilvægt að framkvæma rannsóknir á þessu sviði til að varpa enn frekara ljósi á sýn ungs 

fólks til kynheilbrigðis og upplifun þeirra og reynslu af ýmsum þáttum sem því tengjast. 

Ekki síst er mikilvægt að skoða þetta viðfangsefni þar sem íslensk ungmenni stunda 

áhættusamt kynlíf í meira mæli en ungmenni í nágrannalöndum, sem endurspeglast í 

hærri tíðni klamydíu og ótímabærum þungunum unglingsstúlkna (Sóley S. Bender, 

2016b). Tilgangur rannsóknarinnar er því að kalla eftir sýn ungra karlmanna til 

kynheilbrigðis og kynhegðunar og öðlast þannig dýpri skilning á bæði upplifun þeirra og 

reynslu á því fyrirbæri. Í þessu rannsóknarverkefni verður því leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

I. Hver er sýn ungra karlmanna á kynheilbrigði? 

a) Hvaða þættir stuðla að kynheilbrigði? 

b) Hvaða þættir draga úr kynheilbrigði? 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að hafa bæði hagnýtt og samfélagslegt gildi. Þær 

ættu að nýtast þeim sem vilja stuðla markvisst að bættu kynheilbrigði ungra karlmanna 

og efla bæði vellíðan þeirra og lýðheilsu samfélagsins.  

Í upphafi þessa verkefnis verður fjallað um unglingsárin og það tímaskeið skoðað með 

tilliti til kynþroska og áhættuhegðunar. Þar á eftir verður rætt um kynheilbrigði, 

kynlífsheilbrigði og kynferðislega ábyrgð, auk þess sem rætt verður um ýmsa þætti sem 

tengjast viðhorfum unga fólksins til þessa sviðs mannlífsins. Rýnt verður í helstu 

kenningar og farið yfir helstu rannsóknir á fyrrnefndum þáttum. Þá verða niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram og fjallað um hvert þema og undirþema fyrir sig. Í umræðum 

verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi. Í lokin verður komið inn 

á kosti og takmarkanir rannsóknarinnar sem og framtíðarrannsóknir. 

 

Helstu skilgreiningar 

Komandi fullorðinsár (e. emerging adulthood) 

Þroskasálfræðingurinn Arnett (2002) setti fram kenningu um að unglingaskeiðið sé að 

lengjast og er í því sambandi talað um að nýtt æviskeið „komandi fullorðinsár“ (e. 

emerging adulthood) hafi orðið til. Tímabilið sem tengir unglingsárin við fullorðinsárin 

eða aldursárin, 18-25 ára. Fullorðinshlutverkið fær því að bíða betri tíma enda sé unga 

fólkið að mennta sig lengur og þau búa gjarnan lengur heima en kynslóðirnar á undan. 

Hinu nýja æviskeiði fylgi mikil sjálfsleit og sjálfskönnun þar sem sjálfsmynd ungmennisins 

er að þroskast og mótast í ákveðnu ferli. 



 

13 

Sjálfsmynd (e. self-concept) 

Sjálfsmynd er félagslegt fyrirbæri og felst í vitsmunalegum skilningi einstaklings og mati 

hans á sjálfum sér, hugmyndum og upplifunum á eigin sjálfi (Harter, 1990). Sjálfsmynd 

nær þannig yfir allar sjálfsskynjanir einstaklingsins eins og gildi, trú og útlit sem hefur svo 

áhrif á hegðun hans. Stór hluti sjálfsmyndar myndast út frá viðbrögðum og viðhorfum 

annarra. Á unglingsárunum tekst einstaklingurinn á við þá áskorun að mynda heildstæða 

sjálfsmynd (Harter, 1990; Dolgin, 2011). 

Líkamsímynd (e. body-image) 

Líkamsímynd er sú sýn eða skoðun sem einstaklingur hefur á útliti sínu eða líkamsvexti 

(Cash og Smolak, 2012). Líkamsímynd felur þannig í sér afstöðu og skynjun gagnvart eigin 

líkama (Vohen og Blaszcynski, 2015).  

Trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

Bandura (1997) setti fram kenningu um trú á eigin getu sem felst í því að hafa trú á að 

geta gert hluti eða framkvæmt eitthvað. Í henni felst mat fólks á getu sinni til að 

skipuleggja og framkvæma eitthvað sem þarf til að ná ákveðnum árangri í tilteknum 

verkefnum. Trú á eigin getu er ekki almenn hæfni heldur afmörkuð og aðstæðubundin. 

Áhættuhegðun ungmenna (e. risk behaviour of youth) 

Áhættuhegðun ungmenna er skilgreind sem sú hegðun eða líðan sem getur valdið þeim 

sjálfum eða öðrum skaða í framtíðinni (Bonino o.fl., 2005; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2008). Birtingarmyndir áhættuhegðunar eru margvíslegar og koma þær til vegna margra 

þátta eins og jafningjaþrýstings, sæluvímu, spennu, líðan einstaklinga, sjálfstrausts, 

menningar, samskiptahæfni og þroska. Áhættuhegðun er algengust á unglingsárum. 

Jafningjaþrýstingur (e. peer pressure) 

Það sem felst í jafningjaþrýstingi er að jafningjar hvetja einstaklinga til að gera ákveðna 

hluti eða hindra þá í að framkvæma ákveðna hluti hvort sem að einstaklingurinn vill það 

sjálfur eða ekki (Albert, Chein og Steinberg, 2013). Þannig getur jafningjaþrýstingur haft 

jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar eftir því hvort hvatt er til uppbyggjandi hegðunar 

eða áhættuhegðunar. Jafningjaþrýstingur hefur sterkt forspárgildi fyrir áhættuhegðun 

ungmenna (Santor, Messervey og Kusumakar, 2000; Steinberg, 2003).  
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Kynheilbrigði (e. sexual and reproductive health) 

Kynheilbrigði skiptist annars vegar í frjósemisheilbrigði (e. reproductive health) og hins 

vegar kynlífsheilbrigði (e. sexual health). Liggja þeim til grundvallar tvær skilgreiningar. 

Hefur Sóley S. Bender sameinað þær í eina til að ná yfir hugtakið kynheilbrigði. Sú 

skilgreining er eftirfarandi:  

Kynheilbrigði er líkamleg, tilfinningaleg og félagsleg vellíðan er viðkemur 

kynlífi og frjósemi. Það felur í sér að geta lifað ánægjulegu og öruggu kynlífi 

án þvingana, mismununar og ofbeldis. Fólk hafi frelsi til að ákveða hvort, 

hvenær og hverstu oft það eignast börn. Í því felst að eiga rétt á upplýsingum 

og hafa greitt aðgengi að öruggum, ásættanlegum og fjárhagslega 

viðráðanlegum getnaðarvörnum að eigin vali. Til að ná og viðhalda kynheilsu 

þarf að virða, vernda og uppfylla rétt einstaklings til kynheilbrigðis 

(Velferðarráðuneytið, 2016, bls. 14). 

Kynlíf (e. sexuality) 

Hugtakið kynlíf var í handbók til kennara Ungt fólk og heilbrigt kynlíf sett fram á 

eftirfarandi hátt: „Kynlíf felur í sér þekkingu, viðhorf, gildismat og hegðun. Það nær til 

starfsemi kynfæra (s.s. kynsvörun), sjálfsvitundar (identity), kynhneigðar, kynhlutverka, 

hugsana, tilfinninga og sambanda. Siðferðislegir, trúarlegir og menningarlegir þættir hafa 

áhrif á það hvernig einstaklingurinn tjáir sig sem kynvera“ (Sóley S. Bender, Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir, 2001). 

Kynferðisleg ábyrgð 

Með kynferðislegri ábyrgð er átt við að bera ábyrgð á eigin gjörðum í kynlífi ásamt því að 

vera ábyrgur gagnvart öðrum (Sóley S. Bender, 2006a; Sóley S. Bender, 2016b). Sóley S. 

Bender (2016b, bls. 292) þýddi skilgreiningu Coleman, Hyde og Ross (2001) á 

kynferðislegri ábyrgð. Samkvæmt þeirri skilgreiningu felur ábyrgt kynlíf í sér:  

...skilning og meðvitund um eigin kynverund (e. sexuality) og 

kynferðisþroska, virðingu gagnvart sjálfum sér og kynlífsfélaga, vernda sjálfan 

sig og kynlífsfélaga gegn hverskyns líkamlegum og tilfinningalegum skaða, að 

þess sé gætt að þungun verði aðeins þegar vilji er til að eignast barn og að 

skilningur og umburðarlyndi ríki gagnvart ólíkum lífsgildum sem til staðar eru 

í samfélaginu. 
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Kynlífshandrit (e. sexual script) 

Kynlífshandrit er eins konar handrit að kynhegðun en hugtakið var upphaflega sett fram 

af Gagnon og Simon árið 1973 (Gagnon og Simon, 1974; 1987). 

Klám 

Diana Russell (1993) femínisti og félagsfræðingur skilgreindi klám á þann hátt að það sé 

„efni sem sýnir kynlíf og/eða afhjúpuð kynfæri í tengslum við misnotkun og niðurlægingu 

þannig að slík hegðun sé studd, látin óátalin eða jafnvel hvatt til hennar“ (Sóley S. Bender, 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir, 2011, bls. 110). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um unglingsárin og þær þroskabreytingar sem eiga sér stað 

á því tímabili ásamt samskiptum við jafningja með tilliti til jafningjaþrýstings og áhrifa 

karlmennskunnar. Einnig verður rætt um áhættuhegðun og hvers vegna hún er sérstakt 

viðfangsefni á unglingsárum ásamt því að gera grein fyrir forvörnum í formi kynfræðslu. 

Þá verður fjallað um kynheilbrigði og kynferðislega ábyrgð og í lokin verður rýnt í helstu 

þætti sem tengjast kynheilbrigði í ljósi vistkerfakenningar Bronfenbrenners. 

2.1 Unglingsárin  

Unglingsárin eru mikilvægt lífsskeið sem einkennist af líkamlegum, vitsmunalegum, 

andlegum og félagslegum þroskabreytingum (Arnett, 2002; Krauss o.fl., 2012). Hlutverk 

unglingsáranna er meðal annars að tengja þroskaferli barnæskunnar við komandi 

fullorðinsár. Á þessum árum geta ungmenni nýtt lærdóm barnæskunnar til að auka hæfni 

sína til framtíðar en einnig geta ungmenni fetað braut áhættuhegðunar og ákvarðana 

sem geta haft ýmsar afdrifaríkar afleiðingar í för með sér. 

Tilvera ungmenna í nútímasamfélagi er ólík tilveru þeirra kynslóða sem á undan 

komu. Hnattvæðingin er einn þeirra þátta sem hefur skapað nýtt landslag og haft áhrif á 

hið félagslega umhverfi einstaklinga (Doku og Asante, 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Taktur samfélagsins breytist meðal annars hratt vegna tækniframfara. Ungmenni eru 

opnari fyrir áhrifum hnattvæðingar sem hefur áhrif á þroska þeirra og lífsstíl (Arnett, 

2002; Doku og Asante, 2011). Samfélagsmiðlar og aðrir vefmiðlar spila almennt stórt 

hlutverk í lífi þeirra, þar sem alls konar áreiti berst frá þeim allan sólarhringinn og 

ungmenni hafa mikið aðgengi að ýmsum upplýsingum, allskonar fólki og stöðum (Gabriel, 

2014; Arnett, 2002). Stafrænt áreiti hefur því mótandi áhrif á sýn ungmenna til ýmissa 

þátta lífsins, þar á meðal kynlífsins (Arnett, 2002; Gill, 2008). Flestir ná að aðlagast 

stafrænu áreiti; nýjum gildum, ímyndum, tækifærum og afleiðingum sem það kann að 

hafa, en fyrir aðra getur það verið áskorun. Stafrænt áreiti teygir sig til ungmenna og er 

það eitt af þeim krefjandi verkefnum sem þau þurfa að takast á við á unglingsárunum 

(Doku og Assante, 2011).  

Rannsóknir hafa jafnframt gefið til kynna að unglingaskeiðið sé að lengjast og er 

jafnvel talað um nýtt æviskeið „komandi fullorðinsár“ (e. emerging adulthood) hafi orðið 

til. Þannig fær fullorðinshlutverkið að bíða betri tíma. Það taki ungt fólk lengri tíma að 

fullorðnast vegna aukinnar menntunar, lengri námstíma og þess að þau búi lengur heima 
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en kynslóðirnar á undan. Hinu nýja æviskeiði fylgir mikil sjálfsleit og sjálfskönnun þar sem 

sjálfsmynd ungmennisins er að þroskast og mótast í ákveðnu ferli (Arnett, 2002). 

Á unglingsárunum verða miklar hormónabreytingar og kynferðislegar tilfinningar 

vakna. Hluti af kynþroskanum er að velta fyrir sér kynhneigð, byrja að prófa sig áfram 

kynferðislega, byrja að stunda kynlíf og að læra að tjá sig sem kynvera (DeLamater og 

Friedrich, 2002). Oftar en ekki eru ungmenni mjög forvitin um kynlíf og kynheilbrigðismál 

almennt. Jafnframt er hluti af unglingsárunum að geta staðið með sjálfum sér og læra að 

njóta sín sem kynvera. Forvitni um hitt kynið fylgir unglingsárunum og 

kynþroskaskeiðinu. Breytingar verða gjarnan á jafningjahópnum á þessum árum þar sem 

samskipti við hitt kynið aukast og kynin byrja að blanda geði hvort við annað meira en 

áður (Mrug, Borch og Cillessen, 2011).  

Það er margt sem hefur áhrif á unglinga á unglingsárunum og til þess að skilja þennan 

mikilvæga tíma þarf að setja unglinginn í samhengi við önnur tímabil í lífi hans og á sama 

tíma í samhengi við tímabil í lífi annarra í kringum hann þar sem samspil margra þátta úr 

umhverfi unglingsins geta skipt máli (Arnett, 2002). 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að ungmenni virðast byrja æ fyrr að stunda kynlíf (Sóley 

S. Bender, 2016a; WHO, 2008; HBSC, 2016). Sá aldur sem nefndur er í rannsóknum getur 

verið mismunandi en í sumum þeirra byrja strákar að stunda kynlíf fyrr en stelpur (Krauss 

o.fl., 2012).  

Íslensk ungmenni eru talin líklegri en ungmenni í nágrannalöndum til að stunda 

áhættusamt kynlíf (Sóley S. Bender, 2016a; 2016b) og er birtingarmynd þess hærri tíðni 

klamydíu og fleiri þunganir ungra stúlkna. Af framangreindum ástæðum er talið 

mikilvægt að huga betur að kynfræðslu ungmenna. Hér að neðan verður fjallað um 

einstaklingsþættina sjálfsmynd, líkamsímynd og trú á eigin getu, sem hafa mikil áhrif á 

vellíðan og mögulega ákvörðunartöku ungmenna í tengslum við kynlíf og samskipti við 

hitt kynið á unglingsárunum. 

Sjálfsmynd 

Harter (1990) er einn þeirra fræðimanna sem hvað mest hefur rannsakað sjálfsmynd 

ungmenna. Sjálfsmynd (e. self-concept) er félagslegt fyrirbæri og felst í vitsmunalegum 

skilningi einstaklings og mati hans á sjálfum sér, hugmyndum og upplifunum á eigin sjálfi. 

Sjálfsmynd er stórt hugtak sem nær yfir allar sjálfsskynjanir einstaklingsins eins og gildi, 

trú og útlit sem hefur svo áhrif á hegðun hans. Stór hluti sjálfsmyndar myndast út frá 

viðbrögðum og viðhorfum einstaklinga í kringum okkur. Á unglingsárunum er 
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einstaklingurinn að reyna að mynda heildstæða sjálfsmynd (Harter, 1990; Dolgin, 2011) 

og einkennist þessi tími af miklum breytingum á sjálfsmynd.  

Á unglingsárunum eiga sér stað miklar þroskabreytingar. Breytingar í hugrænum 

þroska sem eykur tilhneigingu á unglingsárunum að meta sig eftir ýmsum innri þáttum 

eins og tilfinningum, viðhorfum og þrám. Þá eiga sér einnig stað miklar breytingar í 

félagslegu umhverfi og ungmenni fara að meta sig eftir ýmsum ytri þáttum, eins og 

viðbrögðum og viðhorfum fólks í nærumhverfi. Sjálfið er afurð félagslegra tengsla þar 

sem sjálfsmynd ungmenna verður fyrir áhrifum margvíslegra þátta úr félagslegu 

umhverfi. Harter o.fl. (1998) skoðuðu hvernig sjálfsálit (e. self-worth) eða trú á eigin getu 

(e. self efficacy) ungmenna er mismunandi eftir aðstæðum og kom í ljós að sjálfstraust 

(e. self-esteem) er aðstæðubundið eftir félagslegum tengslum. Hinu nýja æviskeiði, 

„komandi fullorðinsár“, fylgir því að að þróa betur sjálfsvitund sína, þar sem ungmenni 

eru að átta sig á hver þau eru, hver þau vilja vera og reyna enn frekar að samsama sig 

umhverfinu. Ungmenni reyna enn frekar að tileinka sér ákveðið gildismat, viðhorf og 

hegðun einhvers sem þau vilja líkjast (Arnett, 2002).  

Sjálfsmynd ungmenna hefur verið mikið rannsökuð til að auka þekkingu á heilsu og 

heilbrigði ungmenna (Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir, 2016), þar 

sem jákvæð sjálfsmynd er talin vera mikilvæg fyrir líkamlega og andlega heilsu. Í stórri 

þvermenningarlegri rannsókn Offer, Ostrov, Howard og Atkinson (1988) á sjálfsmynd 

ungmenna í tíu löndum kom fram að töluverður munur er á sjálfsmynd stúlkna annars 

vegar og stráka hins vegar á unglingsárunum. Strákar eru almennt með jákvæðari 

sjálfsmynd en stelpur, þeir eru ánægðari með líkama sinn, hafa betri stjórn á tilfinningum 

sínum og eru hamingjusamari. Jafnframt eru þeir sjálfsöruggari í kynlífi. Sunna 

Gestsdóttir og félagar (2015) gerðu langtímarannsókn á sjálfsmynd og andlegri líðan 

ungmenna og eru þeirra niðurstöður áþekkar niðurstöðum fyrri rannsókna. Sjálfsmyndin 

tengist sterkt andlegri líðan; því betri sjálfsmynd því meiri vellíðan (Orth og Robins, 2013; 

Sunna Gestsdóttir o.fl., 2015). Sjálfsmynd getur því haft áhrif á kynlíf ungmenna, með 

tilliti til vellíðunar. Einstaklingur sem hefur sterka sjálfsmynd er færari í að tjá sig í kynlífi, 

getur frekar sett mörk og er færari í að gefa og þiggja í kynferðislegum samböndum. Þá 

er hann líklegri til að leita eftir kynheilbrigðisþjónustu (Robinson o.fl., 2002). Sterk 

sjálfsmynd er því talin ýta undir kynheilbrigði einstaklingsins. 

Líkamsímynd  

Sýn eða skoðun einstaklings á útliti sínu eða líkamsvexti mótar líkamsímynd (e. body-

image) hans. Afstaða og skynjun gagnvart eigin líkama felst þannig í líkamsímynd hvers 
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og eins (Vohen og Blaszcynski, 2015). Í megin dráttum má segja að því ánægðari eða 

sáttari sem viðkomandi er með eigið útlit því betri er líkamsímyndin. Líkamsímynd er í 

mikilli mótun á unglingsárum. Vegna mikilla breytinga á líkamanum á þessum árum hefur 

líkamsímyndin mikið vægi fyrir sjálfsmynd einstaklings á unglingsárunum (Jones, 

Vigfúsdóttir og Lee, 2004; Sunna Gestdóttir o.fl., 2015). 

Íslenskir unglingsstrákar virðast vera með jákvæðari líkamsímynd en stelpur, en svo 

virðist sem að sá munur fari minnkandi eftir því sem þeir verða eldri (Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Guðrún Ingólfsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2012; Sunna Gestsdóttir, 

2015). Samfélagsleg viðmið og gildi um hinn dæmigerða karlmannslíkama hafa verið að 

þróast í þá átt að hann einkennist af því að vera gríðarlega vöðvastæltur (van den Brink 

o.fl., 2018). Líkamsímynd getur því haft áhrif á upplifun ungmenna á sviði kynlífs; ef 

líkamsímynd þeirra hefur beðið hnekki geta ungmenni upplifað óánægju gagnvart 

sjálfum sér og sínum líkama og getur það haft margvísleg áhrif á kynlíf þeirra (Peterson 

o.fl., 2007). 

Trú á eigin getu  

Bandura (1997) setti fram kenningu um trú á eigin getu. Trú á eigin getu (e. self-efficacy) 

felst í því að hafa trú á að geta gert hluti eða framkvæmt eitthvað; mat fólks á eigin getu 

til að skipuleggja og framkvæma eitthvað sem þarf til að ná ákveðnum árangri í vissum 

verkefnum. Trú á eigin getu er ekki almenn hæfni heldur afmörkuð og aðstæðubundin. 

Trú á eigin getu getur haft mikil áhrif á getu hvers og eins í hinum ýmsu verkefnum í 

daglegu lífi, eins og í kynlífi.   

Samkvæmt kenningu Bandura (1997) hefur bein reynsla, eða fyrri reynsla, mestu áhrif 

á mótun trúar á eigin getu og eykst hún þegar vel gengur. Annað sem mótar trú á eigin 

getu er óbein reynsla, herminám, sem felst í því að fylgjast með öðrum. Jafnframt hefur 

hvatning áhrif þar sem að einstaklingar reyna meira á sig ef þeir fá hvatningu frá öðrum. 

Auk þess getur kvíði getur dregið úr trú á eigin getu en spenningur eða tilhlökkun getur 

aukið hana.  

Trú á eigin getu og sjálfsálit gegna stóru hlutverki í lífi unglinga. Þessir þættir tengjast 

félagslegri og tilfinningalegri aðlögun og hegðun. Þegar einstaklingur trúir ekki á sjálfan 

sig getur það verið stór forspárþáttur margvíslegrar áhættuhegðunar (Fjölvar Darri 

Rafnsson, Leifur Geir Hafsteinsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998) og getur leitt af sér 

vanlíðan í kynlífi. Niðurstöður Stapleton, Luiz og Chatwin (2017) benda til þess að notkun 

Instagram geti haft áhrif á sjálfstraust ungmenna þegar það byggir mikið á samþykki 

annarra. Trú á eigin getu hefur áhrif á kynlíf ungmenna, en þau ungmenni sem búa yfir 
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mikilli sjálfstrú eru ólíklegri til að standa frammi fyrir vandamálum í tengslum við kynlíf 

(Ludwig og Pittman, 1999) og þora þá jafnvel frekar að kaupa smokka og nota þá (Larsson, 

Eurenius, Westerling og Tydén, 2006). Einnig hefur trú á eigin getu áhrif á kynferðislega 

ánægju þar sem vellíðan og upplifun af því að vera fær um að framkvæma hlutina skiptir 

máli (Smith, 2007). 

2.1.1 Áhrif vina 

Á unglingsárum eru ungmenni að mynda heildstæða sjálfsmynd og á sama tíma að 

aðgreina sig frá foreldrum (Harter, 1990; Sóley S. Bender, 2016a). Þá byrja þau að leita 

enn frekar til jafningja sinna til að fá staðfestingu á sjálfum sér og því skapast aukin hætta 

á áhrifagirni á þessum árum. Eitt af grundvallar þroskaverkefnum ungmenna er að vera 

hluti af jafningjahópi. Áhrif jafningja á ungmenni eru misjöfn eftir aðstæðum og 

einstaklingum; viðhorfum þeirra, hæfni, vilja, þroska og sjálfsmynd (Sóley S. Bender, 

2016a; Sieving, Eisenberg, Pettingell og Skay; 2006; Coleman og Henry, 1990; Brown, 

1990). Þar sem ungmenni þroskast í samneyti við aðra í umhverfi sínu (Lerner, 2006) hafa 

vinir og jafningjar á þessum árum áhrif á þróun sjálfsmyndar ungmennisins með tilliti til 

gilda, viðhorfa, félagslegs samþykkis og félagslegs samanburðar innan jafningjahóps 

(Brown, 1990; Sieving o.fl., 2006).  

Ýmsar kenningar og rannsóknir hafa verið gerðar um félagsleg tengsl og samskipti 

ungmenna. Meðal mikilvægara kenninga eru félagstengslakenningin (e. social bonding 

theory) og félagsnámskenningin (e. social learning theory). Samkvæmt félagstengsla-

kenningunni sem Hirschi (1969) setti fram skýrist hegðun ungmenna, eins og fráviks-

hegðun, af félagstengslum einstaklinga. Þá gerir kenningin ráð fyrir að einstaklingar 

hneigist frekar til frávikshegðunar ef þá skortir aðhald og félagsleg tengsl. Tilfinningar eru 

einn þáttur félagstengsla og hafa fræðimenn haldið því fram að þau ungmenni sem eru í 

tilfinningalegum nánum tengslum við aðra stundi síður frávikshegðun þar sem þau vilja 

ekki brjóta gegn vilja þeirra og valda þeim vonbrigðum. Kenningin gerir ekki ráð fyrir að 

hegðun annarra hafi áhrif á eigin hegðun og samband náinna tengsla, heldur eigi náin 

tengsl að vinna gegn frávikshegðun. Félagsnámsnámskenningin leggur áherslu á að 

hegðun lærist af fyrirmyndum og er lærdómurinn háður ýmsum þáttum, eins og 

tilfinningatengslum við fyrirmynd (Bandura, 1977).  

Í rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar (2016), þar sem áhrif vinatengsla á áhættuhegðun 

voru metin, komu fram vísbendingar um að náin tengsl við vini hafi áhrif á áhættuhegðun 

beggja aðila og að taka þurfi mið af þessu samspili. Þá kom einnig í ljós að þeir unglingar 

sem ekki eiga í nánum tengslum við vini stunduðu frekar áhættuhegðun ef vinir þeirra 
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gerðu það. Ef tengsl við vini voru á hinn bóginn sterk og náin þá var veikt samband á milli 

eigin áhættuhegðunar og áhættuhegðunar vina. Niðurstöður gefa því til kynna að ekki 

eigi að einskorða forvarnarstarf við eina áhættuhegðun, eins og drykkju eða áhættusams 

kynlífs, að taka þurfi tillit til hins félagslega samhengis, það er jafningjahópsins og áhrifa 

hans. Þrátt fyrir framangreindar niðurstöður hafa rannsóknir gefið til kynna að jafningjar 

hafi áhrif á viðhorf hvors annars til kynlífs og á kynhegðun (Whitaker og Miller, 2000) og 

að ungmenni fá oft upplýsingar og fræðslu um kynlíf í gegnum vini (Sóley S. Bender og 

Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 2015).  

2.1.2 Jafningjaþrýstingur  

Jafningjaþrýstingur (e. peer pressure) á unglingsárum er algengur, sérstaklega innan 

vinahóps (Steinberg, 2003). Það sem felst í jafningjaþrýstingi er að jafningjar hvetja 

einstaklinga til að gera ákveðna hluti eða hindra þá í að framkvæma ákveðna hluti hvort 

sem að einstaklingurinn vill það sjálfur eða ekki (Albert o.fl., 2013). Þannig getur 

jafningjaþrýstingur haft bæði jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar. Það fer eftir því hvort 

jafningjar hvetja til uppbyggjandi hegðunar eða áhættuhegðunar. Það getur reynst 

ungmennum erfitt að standast þennan þrýsting því allir vilja þeir vera samþykktir og 

viðurkenndir innan hópsins. Jafningjaþrýstingur hefur því sterkt forspárgildi fyrir 

áhættuhegðun ungmenna (Santor o.fl., 2000; Steinberg, 2003).  

Unglingar eru misjafnlega móttækilegir fyrir áhrifum og þrýstingi frá jafningjum. 

Þættir eins og gildi unglingsins, aldur, trú og þekking einstaklingsins skiptir máli fyrir það 

hversu viðkvæmir þeir eru fyrir þrýstingi jafningja. Unglingar sem eru með sterka 

sjálfsmynd, gott sjálfstraust og trúa á eigin getu eru mun ólíklegri til að taka mið af slíkum 

jafningjaþrýstingi (Dumas, Ellis og Wolfe, 2012; Smith og Chonody, 2010).  

Jafnframt geta eldri ungmenni frekar veitt mótspyrnu gegn þrýstingi jafningja en þau 

sem yngri eru (Steinberg og Monahan, 2007). Sú hæfni að sýna viðnám gagnvart þrýstingi 

jafnaldra þroskast sérstaklega á aldrinum 14 til 18 ára. Það tímabil er mikilvægt til að þróa 

með sér hæfni til að fylgja eigin sannfæringu og standast jafningjaþrýstinginn. Þá virðist 

sem að viðnám gagnvart þrýstingi jafningja aukist línulega frá 14 til 18 ára, en 

viðnámshæfnin stendur í stað frá 10 til 14 ára og 18 til 30 ára aldurs. Þannig getur góð 

sjálfsstjórn og samskiptahæfni einnig verið til þess fallin að draga úr áhættuhegðun og 

því að láta undir þrýstingi jafnaldra (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín Lilja Garðarsdóttir, 2004; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014). 
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Jafningjaþrýstingur varðandi kynhegðun er eitt af viðfangsefnum á unglingsáranna. 

Ungmenni setja iðulega þrýsting á hvort annað um ýmislegt sem tengist kynlífi svo sem 

að byrja að stunda kynlíf, að stunda kynlíf með vissum aðilum eða ýta undir ýmsan 

gjörning í kynlífi, hvort sem hann er jákvæður eða neikvæður (Potard, o.fl., 2008). Þannig 

sýndi rannsókn Sieving og félaga (2006) að ungmenni sem eiga vini sem stunda kynlíf eru 

líklegri til að stunda kynmök og voru enn líklegri til að stunda kynmök ef þeir fengu 

virðingu vinanna fyrir þá hegðun. Rannsókn Potard, Courtois og Rusch (2009) sýndi 

áþekkar niðurstöður og þá geta jafningjar haft áhrif á kynhegðun á þann hátt að 

ungmenni taki frekar áhættur í kynlífi ef viðmiðin eru í þá veru innan jafningjahópsins. 

Einnig má nefna ef að nánir vinir byrja að stunda kynlíf er líklegra að aðrir í jafningja-

hópnum byrji og að við aukningu á fjölda rekkjunauta hjá nánum vinum getur fjöldi 

rekkjunauta hjá öðrum ungmennum einnig aukist (Ali og Dwyer, 2011). Jafningjar hafa 

því mikil áhrif á kynhegðun hvors annars (DeLamater og Friedrich, 2002) og virðast vinir 

og vefmiðlar helst veita ungmennum kynfræðslu og heimildir um kynlíf (Krauss o.fl., 

2012). Auk þess má nefna að þau ungmenni sem ræða ekki um kynlíf við foreldra sína 

eru líklegri til að verða fyrir áhrifum af viðmiðum jafningja (Whitaker og Miller, 2000). 

2.1.3 Karlmennska 

Hugtakið karlmennska hefur mótast í sögulegu samhengi og er félagsleg afurð (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004) tvíhyggju, þar sem hvort kynið hefur ákveðna eiginleika og 

sundurgreinast í samræmi við þá. Eiginleikar karla eru eftirsóknarverðir og fá æðri sess í 

samfélaginu. Karlmannlegir eiginleikar eru tengdir kyngervi karla sem hefur mótast 

menningarlega og félagslega í gegnum árin. Mótunarhyggjukenningar segja að 

samfélagið móti kynin með margvíslegum hætti og viðhaldi þeirri mótun. Karlmennskan 

er birtingarmynd ákveðinna félagslegra væntinga sem eru mismunandi eftir menningu 

og tíma. Hún þarf ekki að vera algild heldur ríkjandi, sem sagt viðmið sem flestir karlmenn 

aðhyllast og velja sér staðsetningu innan hennar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; 

Francis, 2006; Connell, 1995). Karlmennska er gildishlaðið hugtak sem tengist meðal 

annars skynsemi, sjálfsaga, styrk og valdi og oftar en ekki því að karlmaðurinn hafi 

yfirhöndina í kynferðislegum samböndum.  

Samfélagið virðist ekki gera sömu kröfur til allra. Tolman og félagar (2003) settu fram 

kynheilbrigðislíkan fyrir stráka. Þar kemur í ljós að strákar búa við ýmsar væntingar og 

félagslegar hömlur sem hafa mótast í samfélaginu. Þá má sérstaklega nefna að gerðar 

eru kröfur á stráka um að þeir efli karlmennsku sína með því að stunda kynlíf. Hegðun 

stráka er gjarnan lýst sem þeir séu kynferðislegir árásarmenn sem stjórnast aðeins af 

óbeislandi þrá og losta og eiga að vera óhræddir við að eltast við langanir sínar. 
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Vinahópar ungra karlmanna á unglingsárum hafa mikil áhrif á viðhorf til karlmennsku í 

tengslum við kynlíf. Mikilvægt er að sanna sig og karlmennsku sína gagnvart hópnum, til 

dæmis með því að stunda kynlíf og líta á stelpur sem kynferðisleg viðföng. Ungir 

karlmenn þurfa yfirleitt ekki að hafa áhyggjur af slæmu orðspori vegna mikillar reynslu á 

kynlífssviðinu því litið er svo á að það sé karlmannlegt. Strákar, allt frá upphafi 

unglingsára, eru að reyna að uppfylla ákveðnar væntingar jafningjahópsins og 

samfélagsins í heild (Tolman o.fl., 2003; Aapola, Gonick og Harris, 2004). Þeir fá 

misvísandi skilaboð úr umhverfi sínu um væntingar og viðhorf sem getur haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á kynlíf og kynhegðun þeirra.  

Það er mikilvægt að ungir karlmenn líti jákvætt á kynlíf sitt og að reynsla af kynlífi sé 

jákvæð og uppbyggileg. Það er mikilvægt að karlmenn, ungir sem aldnir, leyfi sér að 

viðurkenna kynferðislegar tilfinningar sínar og séu meðvitaðir um jafningjaþrýsting og 

séu honum ekki hliðhollir þegar stelpur og kynlíf eru hlutgerð (Haffner, 1992/93; Sóley S. 

Bender, 2006b). Það er því mikilvægt að endurmóta þessa karlmennskuímynd og leggja 

áherslu á að ungir karlmenn dragi úr þeirri valdsmannslegu hegðun sem þeir hafa fengið 

skilaboð um og nái að sýna bæði nærgætni og tillitssemi í kynferðislegu sambandi. 

2.1.4 Áhættuhegðun á unglingsárum 

Unglingsárin er tími mikillar örvunar og hafa ungmenni mikla þörf fyrir að svala áhættu 

þörfum sínum. Áhættuhegðun ungmenna er sú hegðun sem getur valdið einstaklingum 

skaða (Bonino o.fl., 2005). Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa áhættuhegðun 

ungmenna hafa meðal annars fundið tengsl hennar við þætti eins og jafningjaþrýsting, 

sæluvímu, sjálfstraust, menningar, samskiptahæfni, þroska og líðan. Birtingarmynd 

áhættuhegðunar getur verið margs konar, svo sem unglingadrykkja og önnur 

vímuefnaneysla sem og áhættusamt kynlíf (Bonino o.fl., 2005; Santrock, 2006; Steinberg, 

2003). Áhættuhegðun er algengust á unglingsárum enda eru unglingsárin það tímabil þar 

sem ýmsar freistingar og möguleikar eru í boði ólíkt því sem áður var. Einnig einkennir 

það unglingsárin að ungmenni eru að prófa sig áfram og reyna fyrir sér í lífinu og eiga þau 

því til að gera óæskilega hluti sem auðveldlega getur leitt þau á villigötur (Bonino o.fl., 

2005; Santrock, 2006). Þá telur Steinberg (2003) það mistök að skoða áhættuhegðun 

ungmenna sem einstaklingsathöfn þar sem í raunveruleikanum á hún sér oftar en ekki 

stað innan jafningahóps. 

Erfitt getur verið að spá fyrir um ákvörðunartöku ungmenna þar sem þau hugsa ekki 

alltaf málin til enda áður en ákvörðun er tekin (Steinberg, 2003). Framheilinn hefur ekki 

náð fullum þroska á unglingsárunum og þá geta ungmenni síður tekið tillit til reynslu og 
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taka síður ákvarðanir byggðar á staðreyndum. Ákvarðanir ungmenna eru oftast byggðar 

á félagslegri eða tilfinningalegri viðurkenningu og þau spá síður í áhættur og afleiðingar 

(Dahl, 2006; Gabriel, 2014). Við athafnir sem auka adrenalín og spennu geta ungmenni 

gleymt sér og upplifa þau sæluvímu (e. euphoria) og spennu. Ef að ungmenni gleyma sér 

átta þau sig oft ekki á aðstæðum fyrr en of seint. Þegar allt kemur til alls þá er 

áhættuhegðun ekki afurð ófullnægjandi hugsunar heldur frekar vegna þess að 

dómgreindin á eftir að þroskast betur og með því heildrænn skilningur (Steinberg, 2003).  

2.2 Kynheilbrigði ungmenna 

2.2.1 Kynlíf  

Kynlíf getur verið allskonar. Það nær til starfsemi kynfæra, tilfinninga, hugsana, 

sjálfsvitundar, kynhneigðar, kynhlutverka og sambanda á milli einstaklinga (Sóley S. 

Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir, 2001). Það er 

mannkyninu eðlislægt að stunda kynlíf á einn eða annan hátt þar sem að kynhvötin er 

ein af frumhvötum manna og er því eðlishvöt (Winston, 2003). Talið er best þegar hver 

og einn ákveður sjálfur hvað hann vill gera og með hverjum, fái samþykki og sýni ábyrgð 

til að auka öryggi og vellíðan (Sóley S. Bender, 2016b). Einnig er talið mikilvægt að 

einstaklingurinn sé tilbúinn líkamlega, andlega, félagslega og tilfinningalega þegar hann 

stundar kynlíf. Þannig hafa rannsóknir gefið til kynna að jákvæð kynlífsreynsla auki 

sjálfstraust og gleði og styðji þar af leiðandi við lífshamingju hvers og eins (Sóley, S. 

Bender, 2016b). Virðing fyrir sjálfum sér og öðrum skiptir miklu máli í þessu sambandi, 

traust á milli aðila sem ætla sér að stunda kynlíf saman og sameiginlega ábyrgð. Öryggi 

sé því talið forsenda jákvæðs kynlífs og það að geta rætt saman um þarfir, væntingar og 

langanir og hvað maður vill og vill ekki. Jafnframt skiptir máli fyrir kynheilbrigði og 

vellíðan í kynlífi að vera búin(n) að ígrunda og þekkja eigin mörk og virða þau. Þannig er 

jafnrétti í kynlífinu lykilþáttur þess að upplifun sé ánægjuleg og kynlíf sé ekki stundað til 

þess að þóknast öðrum. 
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2.2.2 Kynheilbrigði  

Kynheilbrigði (e. sexual and reproductive health) er mikilvægt fyrir lýðheilsu (Young o.fl., 

2016) enda varðar það heilsu og velferð íbúa samfélagsins í heild. Vellíðan og ábyrgt 

kynlíf eru lykilþættir í kynheilbrigði ungmenna. Kynheilbrigði skiptist annars vegar í 

frjósemisheilbrigði og hins vegar kynlífsheilbrigði. Í kynheilbrigði felst líkamleg, andleg, 

tilfinningaleg og félagsleg vellíðan í kynlífi og fjrósemi. Auk þess að einstaklingar eiga rétt 

á ánægjulegu og öruggu kynlífi án mismununar, þvingana og ofbeldis 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Kynheilbrigði snýst ekki einungis að vera án sjúkdóma í öllu 

því sem snertir kynlíf og æxlun (WHO, 2006). Hugtakið hefur því þróast yfir árin frá 

sjúkdómamiðaðri nálgun yfir í heilbrigðismiðaða nálgun þar sem kynheilbrigði snýst ekki 

aðeins um að vera laus við kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir heldur að einstaklingar 

geti lifað góðu og gefandi kynlífi og stuðla þannig að vellíðan (Sóley S. Bender, 2016b; 

Sóley S. Bender, 2006b; Tolman o.fl. 2003; WHO, 2006). Hér verður aðeins fjallað um 

kynlífsheilbrigði.  

Kynlífsheilbrigði (e. sexual health) snýst um að geta stundað heilbrigt kynlíf þar sem 

að hver og einn getur notið sín sem kynvera og getur myndað heilbrigð kynferðisleg 

sambönd (PAHO og WHO, 2000). Kynlífsheilbrigði er stöðugt ferli sem inniheldur andlega, 

félagslega og líkamlega kynferðislega vellíðan. Í því felst að geta tjáð kynferðislegar 

tilfinningar, á ábyrgan og frjálsan hátt, sem stuðlar þannig að persónulegri og félagslegri 

vellíðan og styrkir einstaklinga og þeirra félagslega líf. Kynlífsheilbrigði snýst ekki aðeins 

um að vera laus undan sjúkdómum eða veikindum af einhverju tagi, heldur einnig að geta 

náð fram og viðhaldið kynlífsheilbrigði með því að viðurkenna og viðhalda kynlífsrétti 

fólks (PAHO og WHO, 2000).  

Til að stuðla að kynheilbrigði einstaklinga er mikilvægt að viðurkenna og viðhalda 

kynlífsrétti þeirra, til dæmis með því að geta stundað gott og öruggt kynlíf og geta notið 

þess áhyggjulaus; laus undan niðurlægingu, þvingunum og ofbeldi. Kynheilbrigði felur 

einnig í sér ábyrgð. Auk þess að geta tjáð kynferðislegar tilfinningar sínar og þannig tengst 

öðrum og átt góð samskipti við aðra einstaklinga til að auka vellíðan. Þá tengist það einnig 

kynheilbrigði að geta tekið óþvingaðar ákvarðanir um barneignir og notkun getnaðar-

varna til að koma í veg fyrir ótímabærar þunganir og kynsjúkdóma. Loks er mikilvægur 

þáttur kynheilbrigðis að hafa aðgengi að góðri, heildstæðri og markvissri kynfræðslu sem 

byggir á góðri og gagnreyndri þekkingu ásamt því að eiga rétt á aðgengi að góðri og 

markvissri kynheilbrigðisþjónustu (PAHO og WHO, 2000; Sóley S. Bender, 2006a; Sóley S. 

Bender, 2016a; Sóley S. Bender, 2016b; WAS, 2014). 
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Margvíslegir þættir hafa því áhrif á kynlífsheilbrigði einstaklinga. Þar er kynferðisleg 

ábyrgð í fyrirrúmi, með tilliti til virðingar og hagsmuna (Sóley S. Bender, 2016b). 

2.2.3  Kynferðisleg ábyrgð 

Hver og einn þarf að taka ábyrgð á því hvort kynlíf verði stundað eður ei. Ástæðan er sú 

að með hverri ákvörðun fylgja afleiðingar og geta þær fylgt einstaklingnum alla ævi. 

Grundvallaratriði kynheilbrigðis er kynferðisleg ábyrgð. Með kynferðislegri ábyrgð er átt 

við að bera ábyrgð á eigin gjörðum í kynlífi ásamt því að vera ábyrgur gagnvart öðrum 

(Sóley S. Bender, 2006a; Sóley S. Bender, 2016b). Þá er mikilvægt að öðlast bæði skilning 

og meðvitund um eigin kynvitund, gjörðum í kynlífi ásamt þeim áhættum og þeim 

afleiðingum sem kunna að fylgja. Auk þess er mikilvægt að ígrunda lífsgildi sín ásamt því 

að sýna umburðarlyndi og bera virðingu fyrir bæði sjálfum sér og kynlífsfélögum (Sóley 

S. Bender, 2016b).  

Ábyrgt kynlíf nær til einstaklingsins og samfélagsins í heild, því samfélagið og 

félagslegt umhverfi hefur áhrif á kynferðislega ábyrgð einstaklinga. Þannig má skipta 

kynferðislegri ábyrgð í sjálfsábyrgð annars vegar og ábyrgð gagnvart öðrum hins vegar 

(Sóley S. Bender, 2016b).  

Undir sjálfsábyrgð flokkast meðal annars sjálfsvirðing, þekking, viðhorf og skýr 

lífsgildi. Jafnframt að kunna setja mörk og standa með þeim, taka upplýstar ákvarðanir í 

kynlífi og velja öruggari leiðir. Auk þess að búa yfir færni í tjáskiptum um kynlíf; langanir, 

væntingar og fleira. Þá er mikilvægt að virða kynlífsfélaga og bera ábyrgð gagnvart 

honum, eins og að geta átt opin tjáskipti um kynlíf og byggja upp traust í kynferðislegum 

samböndum. Í kynferðislegum samböndum þarf því að ríkja gagnvæm virðing og jafnræði 

og báðir aðilar eiga að geta rætt saman óþvingað og tekið sameiginlegar ákvarðanir. 

Einnig er hluti af kynferðislegri ábyrgð að varast hættur eins og kynsjúkdóma og 

ótímabærar þunganir. Það er mikilvægt að ungmenni, sem og aðrir, beri virðingu fyrir 

sjálfum sér, hafi styrk til að sýna viðnám gagnvart hættum, geti rætt um og notað öruggar 

getnaðarvarnir í kynlífi, ásamt því að geta rætt um kynsjúkdóma og farið í greiningu þegar 

við á (Sóley S. Bender, 2016b). Í raun eins og Sóley S. Bender (2006a, bls. 49) bendir á: 

„...felst ábyrgð í því að gæta að heill annarrar manneskju í kynferðislegu sambandi“.  

Konur virðast þurfa að bera mun meiri ábyrgð en karlar í kynlífi (Tolman o.fl., 2003). 

Flestar getnaðarvarnir eru ætlaðar konum og þar að leiðandi er oftar en ekki litið svo á 

að þær eigi að bera ábyrgðina, til dæmis ef til þungunar kemur. Jafnframt kemur það 

oftar í hlut kvenna að ákveða hversu langt eigi að ganga í kynlífi. Það er ætlast til af 

stúlkum að þær stundi ábyrgt kynlíf og að það sé þeirra hlutverk að hefja umræðuna um  
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getnaðarvarnir og nota þær markvisst. Kynin fá ólík skilaboð um kynhegðun. Orðræðan í 

samfélaginu hefur því miður verið sú að konur séu undirgefnar og hafi ekki þessa 

kynlöngun eins og karlar, þar sem kynlíf er hluti af karlmennskunni. Þá fá karlmenn að 

upplifa meira frelsi í kynlífi (Sóley S. Bender, 2016b; Tolman o.fl., 2003). Að sýna ábyrgð 

og að geta tekið ákvarðanir þarf ákveðinn styrk sem felst í sterkri sjálfsmynd. Í kynlífi á 

ábyrgðin að vera sameiginleg milli þeirra sem stunda saman kynlíf. Ábyrgðin á ekki 

eingöngu að hvíla á öðrum aðilanum. Báðir aðilar eiga rétt á því að vera frjálsir til að lifa 

sem kynverur (Sóley S. Bender, 2016b). 

Til þess að vera kynferðislega ábyrgur einstaklingur þarf viðkomandi að vera búinn að 

ígrunda og móta sér sín lífsgildi, eins og umhyggju, traust, virðingu, samkennd og 

heiðarleika og hegða sér samkvæmt þeim (Sóley S. Bender, 2016a; Sóley S. Bender, 

2016b). Lífsgildi eru mikilvæg þar sem þau hafa mótandi áhrif á samskipti og kynheilbrigði 

(Sóley S. Bender, 2016b; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Tolman o.fl., 2003). Gildi 

endurspegla ákveðna lífssýn og viðmið sem einstaklingar nota til að meta hugsun sína og 

hegðun. Þau eru því ákveðinn leiðarvísir eða leiðarljós til breytni. Þau eru grunnur 

skoðana og afstöðu einstaklinga til lífsins. Með því að þróa og þroska með sér gildi í 

samskiptum verða samskipti fólks markvissari (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Kynferðisleg ábyrgð endurspeglast í samskiptum og þeirri grundvallarhæfni að geta 

sett sig í spor annarra og er það mjög mikilvægt í kynlífi (Kirby, 2003; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Ef einstaklingar hlúa að gildum sínum og fara eftir sinni 

sannfæringu er líklegra að þeim líði vel í eigin skinni og þar af leiðandi í kynlífi. Einnig er 

líklegra að aðrir beri virðingu fyrir þeim ef þeir bera virðingu fyrir sjálfum sér (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Sóley S. Bender, 2016b; Sóley S. Bender o.fl., 2011; Tolman o.fl., 

2003). Þannig geta einstaklingar átt betra kynlíf, sem væri öruggara og eflaust mun 

ánægjulegra (Kirby, 2003; Sóley S. Bender, 2016b).  

Samskipti í kynlífi er mikilvægur þáttur í kynferðislegri ábyrgð. Í því felst að geta rætt 

saman um kynlífið, langanir, væntingar og þrár. Þá skiptir máli að gæta jafnréttis í kynlífi, 

geta sett sér mörk ásamt því að standa með sjálfum sér og að gera ekki eitthvað til þess 

að þóknast öðrum. Þá er einnig mikilvægur þáttur í kynferðislegri ábyrgð að byggja upp 

traust í kynferðissamböndum, efla þannig öryggiskennd og þar af leiðandi vellíðan og 

nánd í kynferðissamböndum og í kynlífi. Með sameiginlegri ábyrgð eiga einstaklingar 

möguleika á að mynda ánægjulegri sambönd (Sóley S. Bender, 2016b; Dagmar Rósa 

Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 2013; Christopher og Sprecher, 2000).  

Með því að hlúa að kynferðislegri ábyrgð má stuðla að kynlífsheilbrigði einstaklinga. 

Efla þarf þekkingu einstaklinga til að byggja upp ábyrgðarfull og kynferðislega gefandi 
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sambönd sem ýta undir vellíðan einstaklinga. Óhætt er að segja að kynferðisleg ábyrgð 

sem er sameiginleg leiði einstaklinga í hinn jákvæða farveg. Ábyrgð í kynlífi er 

uppbyggjandi fyrir einstaklinga og eykur öryggi þeirra, traust, umhyggju og jafnræði í 

kynferðissamböndum. Með ábyrgri kynhegðun nær hver og einn að njóta sín betur í 

kynlífi án þess að standa frammi fyrir erfiðum afleiðingum sem geta haft neikvæð áhrif á 

líf fólks til lengri eða skemmri tíma. Hinn jákvæði farvegur lýtur því að kynlífsheilbrigði 

(Sóley S. Bender, 2006b; Maltz, 1995; Sóley S. Bender, 2016b). Hinn farvegurinn er algjör 

andstæða og er það ábyrgðarleysi í kynlífi. 

2.2.4  Ábyrgðarleysi í kynlífi  

Þegar ungmenni eru kynferðislega virk getur hætta á óábyrgu kynlífi aukist enda eru þau 

enn að þroskast vitsmunalega og tilfinningalega og hafa enn ekki fullmótað sín lífsgildi 

(Kirby, 2002, Kirby, Laris og Rolleri, 2007; Steinberg, 2003). Eins og ungmenni orða það 

sjálf í umræðu um getnaðarvarnir, þá eru þau að „taka sjensa“ og „þetta gerist bara“. 

Unga fólkið gerir sér ef til vill ekki grein fyrir áhættunni og eru afleiðingarnar þeim 

fjarlægar (Sóley S. Bender, 2016a). Kynlíf getur því átt sínar dökku hliðar sem koma til 

vegna ábyrgðarleysis í kynlífi. 

Ábyrgðarleysi byggir að miklu leyti á þekkingar- og samskiptaleysi sem getur aukið 

líkur á að einstaklingar taki áhættur í kynlífi (Sóley S. Bender, 2006b). Ábyrgðarleysi í 

kynlífi getur þannig haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir ungt fólk og ógnað 

kynlífsheilbrigði þeirra. Öryggi einstaklinga er þá ógnað og neikvæð reynsla í kynlífi getur 

ýtt undir vanlíðan einstaklinga (Sóley S. Bender, 2006b; Maltz, 1995) eins og félagslegum 

kvíða og ótta hjá einstaklingum sem getur dregið úr ánægju og aukið líkur á ýmsum 

vandamálum í kynlífi (Montesi o.fl., 2013). Ábyrgðarleysi getur því myndað vítahring 

(Kulkoski og Killan, 1997; Thelen, Sherman og Borst, 1998), þar sem vanlíðan í kynlífi 

getur endurspeglast í sektarkennd, óöryggi og sjálfsmynd einstaklinga getur orðið fyrir 

skaða. Þegar einstaklingar sýna ábyrgðarleysi í kynlífi getur annar aðilinn orðið fyrir 

niðurlægingu og líkur á þunglyndi geta þannig aukist til muna. Þessar neikvæðu 

afleiðingar ábyrgðarleysis geta haft áhrif á getu einstaklinga til að mynda góð og jákvæð 

tilfinningaleg sambönd við aðra og ýtt þeim í átt að neikvæðum farvegi kynóheilbrigðis 

(Kulkoski og Killan, 1997; Thelen o.fl., 1998).  

Jafnframt er það ábyrgðarleysi að nota ekki getnaðarvarnir þegar við á, sem getur 

aukið áhættu á ótímabærri þungun og kynsjúkdómum, auk þess að geta haft neikvæð 

áhrif á heilsu og lífsgæði einstaklinga (Wight, Abraham og Scott, 1998). Fleiri dæmi um 

ábyrgðarleysi í kynlífi er að stunda kynlíf ölvaður og oftar en ekki helst áfengisneysla í 
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hendur við litla notkun getnaðarvarna. Enn dekkri hliðar kynlífs og hluti af ábyrgðarleysi 

er að lenda í að taka átt í einhverju sem viðkomandi er hvorki tilbúinn til að gera né vill 

gera. Dekkstu hliðar kynlífs eru að beita eða verða fyrir kynferðislegu ofbeldi (Wight o.fl., 

1998; Sóley S. Bender, 2016b). 

Íslenskar rannsóknir (Sóley S. Bender, 2016b) hafa gefið til kynna að íslensk ungmenni 

stundi áhættusamt kynlíf  oftar en ungmenni í nágrannalöndum og endurspeglast það í 

hærri tíðni klamydíu og þungunum ungra unglingsstúlkna. Jafnframt virðast íslensk 

ungmenni byrja fyrr að stunda kynlíf miðað við önnur ungmenni á Norðurlöndum (Sóley 

S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, 2003; Sóley S. Bender, 2016a). 

2.2.5  Kynlífshandrit  

Skilaboð um kynlíf eru víða í samfélagi fólks og gefa þau til kynna hvers konar kynhegðun 

er talin æskileg og viðeigandi hverju sinni (Plummer, 2012). Handrit að kynhegðun má 

rekja til menningar samfélagsins og er það leiðbeinandi um kynhegðun, hvernig skal 

athafna sig, hvað skal gera fyrst og svo framvegis. Einnig gefur það til kynna hvers konar 

væntingar við höfum til kynhegðunar, hvaða kynhegðun sé viðeigandi á hverju 

aldursskeiði fyrir sig og hver útkoma kynferðislegra athafna ætti að vera. Þó gerir 

samfélagið ekki sömu kröfur til allra og gilda önnur viðmið fyrir stráka en stelpur. Hvert 

handrit hefur skýr viðmið um hlutverk hvers og eins og birtast þau í félagslegum 

samskiptum fólks (Plummer, 2012; Eschoffier, 2007). 

2.2.6  Klám 

Klám er kynlífsefni sem tengist oftar en ekki misnotkun og niðurlægingu (Russell, 1993). 

Russell segir klám ekki vera í takt við náin kynferðisleg sambönd fólks, heldur að því fylgi 

einhvers konar valdatafl þar sem einhver verður niðurlægður kynferðislega, oftast nær 

konur. Hún tekur fram að gagnrýni hennar á klámi sé á þá þætti sem geta haft neikvæð 

áhrif eins og niðurlæging, valdamisvægi og misnotkun. Erótík telur hún á hinn bóginn 

vera kynferðislega örvandi efni þar sem virðing og jafnrétti ríki ásamt samþykki milli 

þeirra aðila sem stunda saman kynlíf. 

Fátt virðist hafa jafn mikil áhrif á kynlíf ungmenna eins og klám. Klám hefur færst inn 

í daglegt líf ungmenna sem gerir það að verkum að þau líta til þess sem ákveðinna 

fyrirmynda án þess að gera sér jafnvel grein fyrir því (Dines, 2010). Rannsóknir benda til 

þess að endurtekið áhorf á kynferðislegt efni sem tengist ofbeldi getur haft skaðleg áhrif 

á áhorfendur (Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir, 2002). Skilningur fólks á því hvað telst 

misnotkun eða niðurlæging er þó misjafn. Íslenskir drengir áttu Norðurlandamet í 

klámáhorfi árið 2010 og benda niðurstöður til þess að strákar horfa mun meira á klám en 
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stúlkur (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010). Niðurstöður Guðbjargar Hildar 

Kolbeinsdóttur (2016) sýndu fram á að áhorf kláms hefur aukist hjá ungu fólki, bæði hjá 

stúlkum og strákum. Þá eru strákar í kringum 11 til 12 ára aldur þegar þeir horfa á klám í 

fyrsta sinn. Rannsókn Ástrósar Erlu Benediktsdóttur (2016) sýndi svipaðar niðurstöður. 

Þar kemur einnig fram að viðhorf kynjanna til kláms er ólíkt, en strákar hafa jafnan 

jákvæðara viðhorf til kláms en stúlkur. Þá var einnig niðurstaða hennar að sterk tengsl 

væru á milli klámáhorfs og kynhegðunar. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar Kolbrúnar 

Hrundar Sigurgeirsdóttur og Þórðar Kristinssonar (2018) benda til þess að klám hafi 

töluverð áhrif á hugmyndir ungra karlmanna um kynlíf, þeir vilja oftar en ekki prófa 

eitthvað úr klámi og að klám sé eðlilegur hluti af dægrastyttingu þeirra. Einnig kom fram 

í þeirri rannsókn að ungir karlmenn leita í klám til að afla sér meiri þekkingar um kynlíf. 

2.2.7  Kynfræðsla sem forvörn 

Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa gildi kynfræðslu hafa leitt í ljós að þau ungmenni 

sem fá góðar upplýsingar um kynlíf ásamt ráðleggingum taka frekar upplýstar ákvarðanir 

og sýna ábyrgð í tengslum við kynlíf (Kirby, 2002; Kirby o.fl., 2007; HBSC, 2016). Að auki 

hafa rannsóknir sýnt að jákvæð fylgni er á milli kynfræðslu og seinkunar á fyrstu 

samförum sem bendir til þess að heildstæð kynfræðsla skilar sér sem forvörn (Kirby, o.fl. 

2007; Sóley S. Bender og Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 2015). Seinkun fyrstu 

samfara meðal ungmenna getur skipt sköpum fyrir vellíðan þeirra og farsæld ásamt því 

að draga úr öðrum áhættuþáttum því rannsóknir hafa sýnt að ungmenni sem voru orðin 

15 ára eða eldri þegar þau höfðu fyrst samfarir og fengu góða kynfræðslu upplifðu meiri 

lífsánægju og áttu auðveldara að leita til foreldra sinna um ýmis mál í tengslum við kynlíf 

(HBSC, 2016; Kirby o.fl., 2007). Markviss kynfræðsla eykur líkur á notkun smokksins, sem 

og annarra getnaðarvarna, dregur úr fjölda bólfélaga og áhættusamri kynhegðun. Þá eflir 

góð kynfræðsla kynferðislega ábyrgð og sjálfstraust sem eru þættir sem skipta máli í 

kynlífi (Kirby, 2002; Kirby o.fl., 2007). 

Ungmenni sem eiga foreldra sem hafa rætt við þau um einkastaði, kynlíf og kyn-

heilbrigði eru betur stödd en þau ungmenni sem ekki hafa aðila til að leita til (de Looze 

o.fl., 2014). Þegar ungmenni eiga samræður við foreldra eða aðra fullorðna aðila um 

kynlíf þá er hægt að kenna þeim gildi, viðhorf og væntingar til kynlífs ásamt því að miðla 

þekkingu til þeirra. Þau ungmenni eru jafnframt líklegri til að stunda ábyrgt og öruggt 

kynlíf; að vera kynheilbrigð og bera kynferðislega ábyrgð. Kynfræðsla foreldra er því talin 

vera ein af mikilvægasta kynfræðslan (de Looze o.fl., 2014; Deptula, Henry og Schoeny, 

2010; Henrich o.fl., 2006).  
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Kynfræðsla hér á landi hefur verið gagnrýnd sem of vandamálamiðuð fræðsla þar sem 

fjallað er einna helst um áhættuhegðun ungmenna í formi ótímabærra þunganna og 

kynsjúkdóma og minni áhersla hafi verið lögð á að efla færni ungmenna á sviði kynlífs og 

styrkja þau (Sóley S. Bender, 2006b). Rannsókn, sem gerð var árið 2008 hér á landi, sýndi 

fram á að ungmenni vilja helst að ótengdur aðili sjái um fræðsluna (Kolbrún 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Ýmsar rannsóknir og umfjallanir hafa sýnt fram á að ungmenni 

eru ekki ánægð með kynfræðsluna, hvorki í grunn- né framhaldsskólum og hún virðist 

ekki skila sér til þeirra (Sóley S. Bender, 2006b; Lára Ómarsdóttir og Stígur Helgason, 

2018; Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017; Kolbrún 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Þrátt fyrir að til sé heildstætt kynfræðslu efni þá virðist vera 

vöntun á að koma því til skila í formi kynfræðslu sem fjallar um fleiri þætti en 

getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Einnig vantar kennurum þessa efnis þjálfun. Í 

niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar Kolbrúnar Hrundar Sigurgeirsdóttur og Þórðar 

Kristinssonar (2018) kemur fram að ungir karlmenn telja kynfræðsluna sem þeir fengu 

alls ekki góða, hún hefði verið of líffræðileg, ekki mikil og of vandræðileg. Þeir sögðust 

allir viljað fá meiri og betri fræðslu, í grunn- og framhaldsskóla og hefðu viljað fá meiri 

umfjöllun um félagslega hlið kynlífs, eins og um samskipti og tilfinningar auk þess að fá 

almennar samræður um kynlíf.  

Kynfræðsla er kennd víða í skólum en hún er misjöfn eftir aðstæðum og hafa þættir 

eins og kennarar og námsefni í kynfræðslunni áhrif á upplifun ungmenna á kynfræðslu 

(Sóley S. Bender og Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 2015). Í heildstæðri kynfræðslu er 

mikilvægt að styðja við ungt fólk til að vera meðvitað og gagnrýnið á misvísandi skilaboð 

og villandi upplýsingar um kynlíf. Jafnframt að þau fái að skoða sig sjálf, móta viðhorf sín 

og lífsgildi og velta fyrir sér framkomu, virðingu og að setja mörk. Þá þarf hún einnig að 

ná yfir persónuleg sambönd, innileg tilfinningatengsl, líkamsímynd og kynhlutverk. 

Heildstætt kynfræðsluefni byggir til að mynda á því að virkja nemendur í tímum með 

þátttöku í alls konar æfingum og verkefnum í formi hópa- og einstaklingsvinnu. Þá er 

hægt að æfa ýmsar aðstæður sem geta komið upp í kynlífi eins og að ræða getnaðarvarnir 

við kynlífsfélaga og aðrar erfiðari aðstæður eins og sambandslit og fleira sem getur komið 

upp í kynferðislegum samskiptum (Sóley S. Bender og Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 

2015; Sóley S. Bender, 2012; Sóley S. Bender, 2011; Sóley S. Bender, 2006b; Taylor-

Seehafer og Rew, 2000). 
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2.3 Vistfræðileg sýn á kynheilbrigði  

Á lífsleiðinni á sér stað mikil uppbygging og þroski sem getur byggt upp einstaklinga sem 

sterka kynveru. Í þroskakenningum er grundvallarhugsunin sú að í samspili við umhverfi 

sitt byggir enstaklingurinn upp og endurbyggir stöðugt þekkingu sína, reynslu og skilning 

(Piaget, 1965/1932). Breytingar verða því á hugsun og hegðun yfir tíma, en til þess þarf 

stöðug gagnvirk tengsl einstaklings og félagslegs umhverfis svo einstaklingar þroskist og 

dafni. Það er hins vegar margt sem getur haft neikvæð áhrif og brotið einstaklinga niður. 

Sem dæmi um það eru þættir úr félagslegu umhverfi ungmenna sem hafa áhrif á 

kynferðisþroska og kynheilbrigði þeirra. Það skiptir máli að allir sem vinna í kringum 

ungmenni átti sig á að ungmennin sjálf bera ekki aðeins ábyrgðina, því kynferðisleg 

ábyrgð er lærð og verður fyrir miklum áhrifum úr félagslegu umhverfi einstaklinga (Sóley 

S. Bender, 2016a; 2016b). Því nær ábyrgt kynlíf til einstaklinga og samfélagsins í heild og 

mikilvægt er að umhverfi ungmenna sé styðjandi og styrkjandi (Luthar, Lyman og 

Crossman, 2014) þar sem að ungmenni þroskast í samneyti við aðra (Lerner, 2006). 

Þegar rýna skal í kynheilbrigði og kynferðislega ábyrgð ungmenna er mikilvægt að 

skoða það út frá stóra samhenginu. Bronfenbrenner (1979; 1993) setti fram vistkerfa-

kenningu sem hægt er að yfirfæra á ungmenni og þeirra kynheilbrigði og lykilþátt þess 

sem er kynferðisleg ábyrgð. Sú kenning lýsir hversu flókið samspilið er á milli einstaklinga 

og umhverfisþátta. Bronfenbrenner skiptir umhverfi einstaklinga upp í nærumhverfi eða 

-kerfi (e. microstystem), nær-milli-kerfi (e. mesosystem), fjær-milli-kerfi (e. ecosystem), 

lýð-kerfi (e. macrosystem) og líf-kerfi (e. chronosystem).  Hægt er að nota kenninguna til 

að skoða hvernig hugmyndir ungmenna um kynheilbrigði og kynferðislega ábyrgð mótast 

í flóknu samspili við umhverfið. Mynd 1 sýnir ýmsa áhrifaþætti á kynheilbrigði úr 

félagslegu umhverfi ungra karlmanna.  
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Mynd 1. Dæmi um áhrifaþætti á kynheilbrigði ungra karlmanna  

 Byggt á líkani Ragnýjar Þóru Guðjohnsen (2016) sem byggir á vistkerfakenningu 

 Bronfenbrenners (2006) 

Eins og sjá má á mynd 1 þá eru margir þættir sem hafa bæði bein og óbein áhrif á 

ungmennin. Dæmi um bein áhrif eru foreldrar, skóli og vinir. Óbein áhrif eru til dæmis 

vinir foreldra, tómstundir foreldra og vina, menning og samfélag. Einnig eru þættir eins 

og fjölskylda og uppeldi sem hafa áhrif á hugmyndir ungmenna um kynheilbrigði og 

kynferðislega ábyrgð og móta viðhorf þeirra til þeirra þátta (Bronfenbrenner, 1994; 

1979). Í miðjunni, í innsta hring, er ungmennið sjálft (Bronfenbrenner, 1994) og í þessu 

tilfelli ungmennið og kynheilbrigði og/eða kynferðisleg ábyrgð, ásamt gildum ung-

mennisins, hæfni þess, reynslu, viðhorfum og sjálfstrú. Eftir því sem fjær dregur eru 

áhrifaþættirnir í víðara samhengi. Mikilvægt er að skoða hvað það er í félagslegu 

umhverfi ungmenna, sértaklega tengt pólitískum og menningarlegum þáttum sem 

staðsettir eru í ysta hring vistkerfisins, sem hefur áhrif á hæfni þeirra og getu til þess að 

stunda heilbrigt kynlíf og/eða sýna kynferðislega ábyrgð.  

Ómissandi hluti lífskeiðsins er kynferðisþroski (e. sexual development). Kynferðis-

þroski á við um andlegan, líkamlegan og félagslegan þroska einstaklings sem kynveru yfir 

æviskeiðið. Ýmsir þættir á lífsgöngunni móta einstaklinginn sem kynveru og er það að 
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mörgu leyti lært ferli. Í upphafi unglingsáranna hefst kynþroski (e. puberty). Hann er 

ólíkur eftir kynjum og menningarbundinn. Líkaminn verður kynferðislega virkur og 

tilfinningarnar fara á rússíbanareið (Krauss o.fl., 2012; Feldman, 2010; Sisk og Foster, 

2004).  

Í nær-milli-kerfinu er nánasta umhverfi einstaklingsins, eins og heimilið, skóli, 

jafningjar og kennarar. Jafningjar hafa áhrif á þroska og viðhorf þeirra (Bronfenbrenner, 

1994). Áhrif jafningjahópsins geta verið margs konar svo sem í sambandi við gildismat (e. 

normative influence), upplýsingaflæði þar sem vinirnir hafa svörin (e. information 

influence) og eftiröpun (e. modeling). Áhrifin eru mest hjá þeim nánu vinum sem styðja 

ungmennin (e. interactional) (Brown, 1990). Því skiptir miklu að foreldrar leggi línurnar í 

uppeldinu, því ungt fólk velur sér oft vini sem þau samsama sig við og hafa sameiginleg 

lífsgildi og hafa þar að leiðandi oft fengið sambærilegt uppeldi (Brown, 1990). Takturinn 

og þrýstingur innan jafningjahópsins getur því haft mikil áhrif á kynhegðun ungmenna, 

svo sem á það hvað sé samþykkt innan hans og hvað ekki, hverjar kröfurnar séu og svo 

framvegis. Unglingsárin eru mjög mikilvægur tími til að þróa með sér hæfni til að fylgja 

eigin sannfæringu og standast þrýsting jafnaldra og mótast sú hæfni í gegnum árin 

(Steinberg og Monahan, 2007). 

Í nær-milli-kerfinu eru jafnframt skólar unga fólksins sem hafa áhrif á viðhorf, 

kynheilbrigði og kynferðislega ábyrgð ungmenna. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er 

fjallað um grunnþætti menntunar. Þeim er ætlað að undirstrika meginatriði menntunar 

og eiga að setja mark sitt á kennslu. Sem dæmi má nefna grunnþættina heilbrigði og 

velferð og stendur þar að meðal annars þarf að leggja áherslu á kynheilbrigði, vellíðan, 

öryggi, skilning á eigin tilfinningum og annarra og góð samskipti. Allt eru þetta þættir sem 

skipta máli hvað varðar kynheilbrigði ungs fólks og kynferðislega ábyrgð. Af þessu má sjá 

að grunnskólar landsins eiga að leggja áherslu á kynheilbrigði og þannig bera ábyrgð á að 

veita heildstæða og markvissa kynfræðslu.  

Í lýðkerfinu eru mikilvægir áhrifaþættir samfélagsins eins og réttur barna og unglinga. 

Hér er því réttur til að stunda heilbrigt kynlíf, aðgengi að kynheilbrigðisþjónustu og 

aðgengi að kynfræðslu (Bronfenbrenner, 1994; Sóley S. Bender, 2016b, 2006b). Það er á 

ábyrgð samfélagsins að hlúa að kynheilbrigði ungmenna og eru kynheilbrigðisþjónusta 

og kynfræðsla mikilvægir máttarstólpar í samfélagi sem er kynferðislega heilbrigt (Sóley 

S. Bender, 2016b). Gildi og viðhorf samfélagsins, fjölmiðlar, lög og reglugerðir og 

velferðarkerfi eru einnig aðrir þættir í lýð-kerfinu (Bronfenbrenner, 1994) sem hafa áhrif 

á kynheilbrigði.  
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Þá fá ungmenni mismunandi skilaboð sem varða kynlíf og sjálfsmynd þeirra á 

veraldarvefnum, í bíómyndum, tónlistarmyndböndum og samfélagsmiðlaforritum sem 

hafa vissulega áhrif á þau (Sóley S. Bender, 2006b). Þar sem ungmenni eru líklegri til að 

vera áhrifagjörn og vilja prófa sig áfram geta neikvæð skilaboð, sem ekki fela í sér 

kynferðislega ábyrgð í kynlífi, gefið röng skilaboð enda sjaldan fjallað um afleiðingar 

óábyrgar kynhegðunar í slíkum skilaboðum (Wang og Davidson, 2006).  

Þá er ljóst að fjölmargir þættir samkvæmt vistkerfakenningunni hafa áhrif á 

kynferðislega ábyrgð ungmenna og kynheilbrigði. Þegar uppi er staðið er ábyrgðin ekki 

aðeins á herðum einstaklingsins heldur er hún sameiginleg. Kynferðisleg ábyrgð 

einstaklinga verður því til út frá samspili margra þátta sem settir eru í samhengi. Því þarf 

að byggja upp kynferðislega heilbrigt samfélag til að stuðla að kynheilbrigði og 

kynferðislegri ábyrgð ungmenna. Vinna þarf að heildstæðri stefnu á þessu sviði og fylgja 

henni eftir (Sóley S. Bender, 2006b). Ungmenni sem eru að byrja að fóta sig á sviði kynlífs, 

sem getur verið bæði viðkvæmt og vandratað, þurfa skýra mynd af heilbrigðu kynlífi og 

átta sig á þeim gildum sem þau vilja leggja upp með til góðs kynferðisþroska, svo að kynlíf 

gefi þeim vellíðan.  
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessu rannsóknarverkefni er notuð eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative research 

method) sem þykir heppileg þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að kanna sýn 

þátttakenda á kynheilbrigði og afla djúpra upplýsinga um þeirra upplifun og reynslu af 

því fyrirbæri (Lichtman, 2013).  

Markmiðið er að draga fram persónulega merkingu og sýn þátttakenda á tilteknum 

atriðum og leggja skilning í upplifun þeirra og reynslu. Því byggir nálgun rannsóknarinnar 

á fyrirbærafræði (e. phenomenology). Í eigindlegum rannsóknum er markmiðið að ná 

fram dýpri sýn og fá skilning þátttakenda á þeim fyrirbærum sem verið er að rannsaka, 

en ekki að alhæfa niðurstöður á stærri hóp (Braun og Clarke, 2013; Lichtman, 2013). 

Í þessari rannsókn voru tekin hálfopin djúpviðtöl við unga karlmenn á aldrinum 18-22 

ára. Viðtöl eru ein algengasta aðferðin til gagnasöfnunar í eigindlegum rannsóknum og 

eru hentug til að setja sig í spor þátttakenda og til að leita eftir merkingu sem 

þátttakendur leggja í fyrri reynslu. Jafnframt geta þau gefið mikið af gögnum á tiltölulega 

stuttum tíma (Braun og Clarke, 2013; Lichtman, 2013). Að auki eru markmið viðtala að 

setja sig í spor þátttakenda ásamt því að leyfa þeim að segja frá reynslu sinni út frá eigin 

forsendum og með sem minnstri stjórn rannsakanda (Lichtman, 2013).  

Í viðtölunum fylgdi rannsakandi tilteknum spurningaramma með nokkrum fyrirfram 

ákveðnum efnisflokkum sem lögð var áhersla á. Meginatriði spurningalistans voru meðal 

annars heilbrigt kynlíf, kynferðisleg ábyrgð, jafnrétti kynjanna, virðing í kynlífi, skilaboð 

samfélagsins og karlmennska. Samhliða var þó lögð áhersla á að hafa spurningar opnar 

og flæði í viðtölunum til að tryggja að rödd þátttakenda fái að njóta sín. Þannig var ekki 

hægt að gera sér grein fyrir því fyrirfram hvað myndi koma fram í viðtölunum og fengu 

þau að þróast á staðnum. Þannig fékk rannsakandi dýpri innsýn í hugarheim þátttakenda 

(Braun og Clarke, 2013; Lichtman, 2013).  
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3.2 Þátttakendur 

Í samráði við leiðbeinendur var ákveðið að taka einungis viðtöl við unga karlmenn til að 

leita eftir þeirra sýn á kynheilbrigði sem og upplifun og reynslu á ýmsum þáttum sem því 

tengjast. Ástæðan fyrir því að aðeins var ákveðið að taka viðtöl við unga karlmenn er sú 

að rannsakandi telur mikilvægt að fá sjónarhorn karlmanna á kynheilbrigði og 

áhrifaþáttum þess meðal annars í ljósi #MeToo byltingarinnar þar sem að einna helst 

konur stigu fram. Jafnframt þarf að leggja meiri áherslu á að vinna með kynheilbrigði 

karla því meiri áhersla hefur verið á kynheilsu kvenna (Sonfield, 2002) meðal annars í ljósi 

þeirrar karlmennsku sem er svo ríkjandi (Tolman o.fl., 2003) og miðað við að íslensk 

ungmenni eru að stunda áhættusamt kynlíf sem endurspeglast í hárri tíðni klamydíu og 

ótímabærum þungunum unglingsstúlkna (Sóley S. Bender, 2016b). Einnig eru ungir 

karlmenn allt frá upphafi unglingsára að reyna að uppfylla ákveðnar væntingar 

samfélagsins og fá þar að leiðandi misvísandi skilaboð úr umhverfi sínu sem geta haft 

margvísleg áhrif á þá (Tolman o.fl., 2003; Aapola, Gonick og Harris, 2004). Að því sögðu 

er mikilvægt að öðlast dýpri þekkingu um upplifun og reynslu ungra karlmanna til að efla 

kynheilbrigði þeirra. 

Þátttakendur voru valdir í rannsóknina út frá sameiginlegri reynslu af ákveðnu 

fyrirbæri (Lichtman, 2013) sem var í þessari rannsókn að vera strákur, á aldursbilinu 18-

22 ára og hafa bæði sýn og reynslu af kynheilbrigði og ýmsum þáttum sem það varðar.  

Þátttakendurna þekkti rannsakandi ekki fyrir rannsóknina. Úrtakið er blanda af 

tilgangs- og snjóbolta úrtaki. Í tilgangsúrtaki, sem á við um alla þátttakendurna, er leitað 

eftir þátttakendum sem búa yfir þeirri reynslu og þekkingu sem leitað er eftir í 

rannsókninni til að fá innsýn og djúpan skilning á því sem rannsakað er. Jafnframt var 

leitað eftir að þátttakendur kæmu úr nokkrum sveita- og bæjarfélögum á landinu, en 

rannsakandi vildi koma í veg fyrir að fá rödd frá einsleitum hópi ungra karlmanna úr sama 

framhaldsskólanum. Þátttakendur eru þannig valdnir út frá því hvort þeir geti útvegað 

upplýsingar um það sem rannsakað er (Braun og Clarke, 2013; Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Patton, 2002). 

Snjóboltaúrtak byggir á því að fundinn er þátttakandi, sem bendir svo á annan 

þátttakanda og svo framvegis og þannig minnir aðferðin á snjóbolta sem stækkar sífellt 

eftir því sem á líður og sú aðferð getur verið hentug til að fá þátttakendur sem getur 

reynst erfitt að finna (Hennink, Hutter og Baily, 2011).  

Nokkrir viðmælendur fengust í gegnum ábendingar frá vinkonu sem vinnur í 

frístundamiðstöð. Þá benti einn viðmælandi rannsakanda á annan þátttakanda sem var 

viljugur til þátttöku. Önnur vinkona sem er kennari í framhaldsskóla úti á landi benti á tvo 
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unga karlmenn sem voru jafnframt til í að taka þátt og veitti hún aðstoð við að ná 

sambandi við þá. Fimmti þátttakandinn fékkst með því að fjölskyldumeðlimir hans og 

rannsakanda vinna saman. Sá sjötti fékkst eftir að rannsakandi auglýsti eftir þátttakanda 

á samfélagsmiðlinum Facebook. 

Þátttakendur voru að lokum sex ungir karlmenn á aldrinum 18-21 árs. Eftir sex viðtöl 

var rannsakandi búinn að ná ákveðinni mettun; svipaðar áherslur voru að koma fram og 

það var ekki ný vitneskja að koma fram. Þá ákvað rannsakandi að taka ekki fleiri viðtöl. 

Til að gefa skýrari mynd af þátttakendum rannsóknarinnar er hér stutt samantekt um 

þá. Ýmsum atriðum hefur verið breytt eins og nöfnum og staðháttum til að koma í veg 

fyrir að hægt væri að rekja upplýsingarnar til þátttakendanna: Þátttakendurnir voru á 

aldrinum 18-21 árs og koma frá fimm mismunandi bæjarfélögum, fjórir þátttakendur 

ólust upp út á landi og tveir á höfuðborgarsvæðinu og voru þeir í fjórum mismunandi 

grunn- og framhaldsskólum. Í dag búa þrír þátttakendanna á höfuðborgarsvæðinu og þrír 

á landsbyggðinni. Það sem þátttakendurnir eiga sameiginlegt er að þeir ólust allir upp hjá 

báðum foreldrum sínum og eru gagnkynhneigðir. Einnig segjast þeir allir vera í góðum og 

sterkum vinahópum og segjast eiga mjög góð samskipti við vini sína. Jafnframt stunduðu 

allir íþróttir á unglingsárum og stunda allir nema einn ennþá íþróttir af kappi. Tveir 

þátttakendur eru enn í framhaldsskóla, þrír útskrifuðust á þremur til fjórum árum úr 

framhaldsskóla og einn hætti eftir tvær og hálfa önn. Þá eru tveir þátttakendur í 

sambandi með stelpu og fjórir einhleypir. Rannsakandi úthlutaði ungu karlmönnunum 

gervinöfn til að tryggja trúnað. Þeir fengu nöfnin: Atli (19 ára), Magnús (20 ára), Jökull 

(21 árs), Ernir (18 ára), Stefán (18 ára) og Helgi (19 ára).  

3.3 Framkvæmd 

3.3.1  Undirbúningur rannsóknar 

Eftir að hafa valið viðfangsefni í samráði við leiðbeinendur gerði rannsakandi rannsóknar- 

og tímaáætlun til að styðjast við í ferlinu og mótun rannsóknarinnar. Hálfopinn 

spurningarammi var búinn til með dyggri aðstoð leiðbeinenda rannsakandans, en þar var 

stuðst við nokkra megin efnisflokka. Fyrir hvert viðtal las rannsakandi vel yfir 

viðtalsrammann til minnis svo hann gæti viðhaldið flæði í viðtölunum.  

3.3.2  Gagnaöflun 

Haft var samband við nokkra unga karlmenn á aldrinum 18-21 árs, flesta í gegnum netið 

og voru þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni. Í kjölfarið var þeim sent skjal 

með öllum helstu upplýsingum um rannsóknina, tilgangi hennar og hvernig unnið væri úr 
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gögnunum. Þá var fundin tímasetning fyrir viðtölin en áætlað var að hvert viðtal myndi 

taka rúma klukkustund. Það gekk brösulega að finna tíma fyrir þrjú viðtöl því að veðrið 

var afar slæmt í lok janúar og í febrúar 2018.  

Leitast var eftir að framkvæma viðtölin á heimavelli þátttakendanna, þar sem þeir 

upplifðu sig örugga og þeim leið vel. Þátttakendurnir fengu því að velja staðsetninguna 

þar sem viðtölin fóru fram en þau voru ýmist tekin í framhaldsskóla, í fundarherbergi á 

vinnustað, á heimili og í frístundamiðstöð. Viðtölin sex voru 50-82 mínútna löng. Fimm 

fyrstu viðtölin voru tekin á tímabilinu 6.-22. febrúar 2018 og það sjötta var tekið 8. mars 

2018. Fengið var upplýst samþykki á staðnum frá öllum þátttakendum ásamt leyfi fyrir 

upptöku. Þátttakendur voru beðnir um að skrifa undir skjal um upplýst samþykki um 

þátttöku sína í rannsókninni og fengu þeir afhent eitt eintak og rannsakandi annað.  

3.3.3  Skráning gagna  

Viðtölin sex voru tekin upp með tveimur raddupptökutækjum og voru þau afrituð orðrétt 

í forritið Transcribe Wreally og flutt yfir í WORD 2016 til úrvinnslu. Þegar afritun var lokið 

var viðtölunum eytt. Gögnin voru dulkóðuð, nöfnum breytt, staðháttum og öðrum þeim 

atriðum sem mögulega væri hægt að rekja til þátttakenda.  

Nótnaskrif rannsakanda voru nokkuð ítarleg en þar komu fram lýsingar á aðstæðum 

þegar viðtöl voru tekin, hugleiðingar rannsakanda um viðtalið og aðrar athugasemdir. 

Samkvæmt Lichtman (2013) gegnir rannsakandi í eigindlegum rannsóknaraðferðum 

mikilvægu hlutverki með því að viða að sér gögnum, flokka þau og túlka með 

rannsóknarvinnu sinni.  

3.3.3  Greining gagna 

Gögnin voru þemagreind út frá þemagreiningu Braun og Clarke (2006; 2013). Þar sem 

þemun gefa mynd af merkingarbærum atriðum sem eru mikilvæg í gögnunum og komu 

upp í viðtölunum sex, það er atriði sem viðtölin sex áttu sameiginleg og snertu 

rannsóknarspurningarnar. Við gagnagreiningu er leitast við að greina þann rauða þráð 

sem kom fram í máli viðmælenda, þau þemu sem lýsa sameiginlegri reynslu og sýn 

þátttakenda (Braun og Clarke, 2006; 2013; Cooper ofl., 2006; Lichtman, 2013). Kosturinn 

við þemagreiningu Braun og Clarke er sá að hún er ekki tengd neinu fræðilegu 

sjónarhorni heldur tekur á sig mynd eftir fræðilegri afstöðu rannsakandans til gagnanna 

og er því hentug á ýmsar tegundir texta (Braun og Clarke, 2006; 2013). 

Þemagreining Braun og Clarke (2006; 2013) inniheldur sex þrep sem rannsakandinn 

fór í gegnum við að greina gögnin. Viðtölin voru marglesin og skipulega í því skyni að 

greina og túlka gögnin og setja fram niðurstöður. Í fyrsta skrefi voru gögnin lesin mjög vel 
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yfir og fyrstu hugmyndir skrifaðar niður á hægri spássíur. Í öðru skrefi voru fyrstu kóðarnir 

búnir til þegar farið var kerfisbundið í gegnum öll gögnin, en þeir þurfa að geta staðið 

sjálfir sem lýsandi setning. Í þriðja skrefi þemagreiningarinnar voru kóðar teknir saman 

og möguleg þemu greind út frá kóðum. Í fjórða skrefi voru þemun yfirfarin til að kanna 

hvort greiningin væri í takt við rannsóknarspurninguna og til að kanna hvort þemun væru 

að endurspegla innihald gagnanna. Í fimmta skrefi voru fundin þemu og undirþemu og 

þau skilgreind og fínpússuð þannig að þau væru lýsandi fyrir raddir þátttakendanna sex. 

Í sjötta skrefinu fólst að skrifa greininguna upp í niðurstöðukafla og koma með góð 

lýsandi dæmi sem styðja við greininguna (Braun og Clarke, 2006; 2013).  

3.4 Hagnýt siðferðileg atriði 

Í rannsóknastarfi er alltaf mikilvægt að huga að siðferðilegum hliðum rannsóknar. Þetta 

á einnig við í eigindlegum rannsóknum enda leggur slík rannsóknaaðferð sérstaka áherslu 

á að fá fram djúpa sýn ákveðinna einstaklinga. Slíkt kallar á mikilvægi þess að tryggja 

trúnað og dulkóða allar upplýsingar sem mögulega mætti rekja til ákveðinna einstaklinga 

(Lichtman, 2013; Sigurður Kristinsson, 2015).  

Þá er hluti af undirbúningi rannsókna að fá viðeigandi leyfi (Lichtman, 2013). 

Mikilvægt er að rannsakandi fái upplýst og óhindrað samþykki þátttakenda. Það þarf að 

upplýsa þátttakendur um hver stendur fyrir rannsókninni, tilgang hennar og hvernig 

úrvinnslu verður háttað (Sigurður Kristinsson, 2015). Aflað var upplýsts samþykkis frá 

öllum þátttakendum auk þess var þeim tilkynnt að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningum og máttu hætta við hvenær sem þeir vildu. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar. Fengið leyfi frá skólastjóra eins framhaldsskóla til að taka tvö viðtöl við 

nemendur í skólanum og leyfi frá yfirmanni frístundamiðstöðvar til að taka tvö viðtöl við 

unga menn sem þangað venja komur sínar.   
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Fjallað verður um sýn ungra 

karlmanna á ýmsum þáttum sem snúa að kynheilbrigði. Við þemagreiningu gagnanna 

komu fram þrjú þemu; Ég sem kynvera, Samskipti í kynferðislegu sambandi  og Hið stærra 

samhengi. Í töflu 1 má sjá þau þemu og undirþemu sem fram komu við greiningu 

gagnanna. Í þessum kafla verður nánar fjallað um það sem einkennir raddir þátttakenda 

rannsóknarinnar. 

 

Tafla 1. Þemu og undirþemu sem fram komu við þemagreiningu Braun og Clarke 
(2006; 2013) 

Ég sem kynvera 
Samskipti í kynferðislegu 

sambandi 
Hið stærra samhengi 

Nýjar upplifanir Jafningjagrundvöllur Vilja meiri kynfræðslu 

Þrýstingur félaganna Ábyrgðin eða „sjensinn“ Samfélagsmiðlar greiða leiðina að kynlífi 

Karlmennska Virðing gerir kynlíf betra Hingað og ekki lengra 

Sjálfsöryggi eykst 

með reynslu 

Mikilvægt að tala saman Kynjamyndir klámheimsins 

 

4.1 Ég sem kynvera  

Allir þátttakendur lýstu unglingsárum sínum og fjölluðu um þann merkilega tíma sem 

unglingsárin eru. Þeir ræddu allir breytingar sem eiga sér stað bæði á unglingsárunum og 

í gegnum önnur lífsskeið fólks. Þeir lýstu því hvernig það var að vera kynvera á 

unglingsárum og hvað það var sem hafði áhrif á mótun þeirra sem kynveru. Greina mátti 

af máli þátttakenda hversu mikil áhrif vinirnir geta haft á líf ungs fólks og viðmót gagnvart 

ýmsum þáttum á unglingsárunum. Þá sérstaklega þeim sem tengjast kynlífi og stelpum. 

Hér fyrir neðan verður fjallað um þau fjögur undirþemu sem fram komu fyrir þemað Ég 

sem kynvera (sjá mynd 2); „Nýjar upplifanir“, „Þrýstingur félaganna“, „Karlmennska“ og 

„Sjálfsöryggi eykst með reynslu“. 
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Mynd 2. Þemað Ég sem kynvera og undirþemu 

 

4.1.1  Nýjar upplifanir  

Allir ungu karlmennirnir voru sammála um að á unglingsárunum þroskuðust þeir mjög 

mikið, bæði líkamlega og andlega. Fyrir unglingsárin hafi lífið verið eintómur leikur. Allt í 

einu urðu þeir kynþroska og „svo kemur þessi bomba bara“ eins og Helgi (19 ára) komst 

svo vel að orði og þeir lýstu því hvernig allt í einu fór allt í gang.  

Jafnframt voru þeir sammála um að á unglingsárunum upplifir ungt fólk marga nýja 

hluti og ýmsar breytingar eigi sér stað á þeim tíma. Það fái öðruvísi tækifæri og upplifa 

lífið í nýrri mynd. Stefán (18 ára) ræddi þetta og sagði: „Maður er ... að upplifa svona lífið 

einhvernveginn í nýrri mynd, maður er að verða fullorðinn ... spennandi tímar ... þú ert 

að finna sjálfan þig, þú ert svona að læra hver þú ert og hvað þú fílar“.  

Þátttakendurnir lýstu því allir að þeir upplifðu meira frelsi á unglingsárunum þar sem 

þeir fóru að ráða meira yfir sjálfum sér. Þeir voru ekki eins vaktaðir af foreldrum sínum 

og voru að læra meira á lífið. Allir voru þeir sammála um að unglingsárin væru mikilvægur 

tími til að njóta þess að vera ungur og njóta lífsins. Vinirnir skipta miklu máli og 

þátttakendurnir komu allir inn á að þeir höfðu verið mikið með vinum sínum á þessum 

tíma og álit vina þeirra skipti máli. Í svörum ungu karlmannanna mátti heyra að búseta 

og viðmið innan hvers jafningjahóps skipti greinilega máli fyrir viðhorf til kynlífs á 

unglingsárunum, en flestir komu inn á að það væri misjafnt eftir því hvar maður býr eða 

hvern maður umgengst hvenær kynlíf væri prófað í fyrsta skiptið. Helmingur 

Ég sem 
kynvera

Nýjar 
upplifanir

Þrýstingur 
félaganna

Karlmennska

Sjálfsöryggi 
eykst með 

reynslu
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þátttakendanna nefndu að þeir hafi fundið fyrir aukinni ábyrgð þegar þeir urðu unglingar, 

þar sem þeir þurftu að standa og falla með eigin ákvörðunum og byrja að vinna. Ernir (18 

ára) lýsti því einnig vel þegar hann vísaði til þess að hafa á þessum árum lært meira inn á 

lífið og að bjarga sér sjálfur. 

Ungu mennirnir ræddu um það hvað væri mikilvægt að gera eða ljúka við á 

unglingsárunum. Allir komu þeir inn á að mikilvægt væri að klára framhaldsskólann en 

því næst nefndu þeir að sofa hjá og drekka áfengi. Hér verður vísað til svara þeirra sem 

snúa að kynlífi á unglingsárum: 

Atli (19 ára) sagði að það að „sofa hjá“ sé eitt af því mikilvæga sem klára skal á 

unglingsárum. Hann sagði: „Það er bara þekkt [að vilja sofa hjá sem fyrst], það einhvern 

veginn er bara þannig. Það finnst öllum það mikilvægt, eða mörgum ... það er meira talað 

um fólk sem hefur ekki sofið hjá fyrir tvítugt“. Það mátti greinilega heyra hjá Atla að 

ungmenni, þá sérstaklega ungir karlmenn, vilja byrja að stunda kynlíf á þessum árum og 

það sem fyrst svo það verði ekki talað um þá sem „hallærislega“ gaura. 

Magnús (20 ára) hafði sömu sögu að segja og sagði einnig að mikilvægt sé að ljúka því 

af að stunda kynlíf í fyrsta sinn en kom inn á að það væri mismunandi eftir vinahópum 

hversu mikilvægt það teldist að klára kynlífið af sem fyrst. Málið væri „að vera búinn að 

stunda kynlíf fyrir [tvítugt] er svona tékklistinn hjá flestum myndi ég halda“.  

Jökull (21 árs) talaði mikið um að hann sé alinn upp í mjög svo saklausu bæjarfélagi 

og byrjuðu þeir vinirnir seint að spá í stelpur og hvað þá drykkju. Hann sagði að þegar sá 

fyrsti í vinahópnum braut ísinn og svaf hjá stelpu sumarið fyrir 10. bekk að þá fyrst hafi 

strákarnir upplifað að þeir vildu líka sofa hjá og enginn vildi vera síðastur til þess. Hann 

sagði „það þurfti svona einhvern til að brjóta ísinn og þá svona ok ... kannski ekki 

gúdderað, en svona viðurkennt ... þá svona kom þetta einn af öðrum“. 

Af svörum Ernis (18 ára) mátti heyra að kynlíf á unglingsárum væri eitthvað svona 

sem „allir væru til í að prófa eins fljótt og þeir geta, frá svona áttunda [bekk]“ og hann 

kom inn á að flestir vilja klára þetta í kringum 10. bekkinn. Kynlífið væri eitthvað sem 

öllum ungmennum þyki voðalega spennandi og sagði meðal annars; „það fannst mér alla 

vega og okkar vinum. Þetta var eitthvað sem okkur langaði að prófa“.  

Stefán (18 ára) upplifði að mesta keppnin væri á milli stráka þegar kemur að því að 

stunda kynlíf á unglingsárum. Allir vilja vera fyrstir til þess og „maður heldur að það sé 

svo mikil virðing að vera fyrstur eða eitthvað svona, en ég held að það skipti engu máli“.  

Helgi (19 ára) talaði mikið um þessar nýju upplifanir og sagði vinsælt að „prófa sig 

áfram í kynlífi ... það er mjög sterkt svona, að klára það snemma og einhvern veginn rosa 
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mikið í ákveðnum hópum ef fólk hefur ekki gert það fyrir, þú veist, einhvern ákveðinn tíma 

þá er það geðveikt illa séð“. 

Þrátt fyrir að þátttakendur hafi verið sammála um þá almennu áherslu að þrýstingur 

væri á unga menn að stunda kynlíf fyrir ákveðinn aldur kom jafnframt fram hjá þeim 

öllum að þeir telja að maður ætti ekki að stunda kynlíf fyrr en maður væri tilbúinn til þess. 

Hver og einn ætti að taka sér sinn tíma enda væri kynlíf stórt mál.  

4.1.2  Þrýstingur félaganna  

Í frásögn þátttakenda mátti heyra hversu stórt hlutverk jafningjaþrýstingur, eða hóp-

þrýstingur eins og þeir kölluðu hann, spilar á unglingsárunum. Þeir tengdu jafningja-

þrýsting einna helst við drykkju og kynlíf á unglingsárum, en hér verður aðeins fjallað um 

jafningjaþrýsting í tengslum við kynlíf.  

Ungu mennirnir nefndu dæmi bæði um beinan og óbeinan þrýsting um að stunda 

kynlíf. Magnús (20 ára) talaði um að svona væru hlutir „á milli unglinga ... jafnaldrar ... 

sem setja pressu á aðra ... þetta eru náttúrulega vond áhrif ... Ég held að vinahópurinn sé 

svona mesti þrýstingurinn [til að stunda kynlíf]“. 

Ernir (18 ára) hafði svipaða sögu að segja og lýsti sinni upplifun og reynslu af 

jafningjaþrýstingi á þennan hátt:   

Alltaf einhver pressa á manni ef maður er ekki búinn að gera þetta eða hitt    

... maður finnur fyrir pressu [á unglingsárunum], það er bara þannig ... 

einhver overall pressa að stunda kynlíf ... þú færð ákveðið, kannski ekki veldi, 

en þú færð virðingu gagnvart vinum þínum að þú sért búinn að stunda kynlíf 

... þá ertu svoldið svalur ef þú ert númer eitt eða tvö í röðinni ... Maður vill 

náttla vera svalastur í vinahópnum ... þessi pressa sé ákveðið mest í 

vinahópnum.  

Stefán (18 ára) kom einnig inn á að jafningjaþrýstingurinn er mikill meðal ungra 

karlmanna þar sem strákavinir, félagar og skólafélagar voru mikið að ýta á hvorn annan 

að stunda kynlíf. Eins og kynlíf sé eitthvað sem á að drífa af og klára. Þá nefndi hann 

einnig að það gæti verið erfitt fyrir stráka að vera í minnihlutanum, það er að segja ekki 

byrjaðir að stunda kynlíf. Hann sagði sig hafa upplifað mestan jafningjaþrýsting í 

tengslum við kynlífið á unglingsárunum og byrjaði sá þrýstingur að líta dagsins ljós á 

seinni árum í grunnskóla og lýsti því svo að „nú sé tíminn að koma, að þessi aldur sé 

kominn, að nú sé kominn tími til að stunda kynlíf“ og sagði það hafa vissulega haft mikil 

áhrif á bæði hann og hans vini.  
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Óbeini þrýstingurinn kom meðal annars fram í því að þeir vita að strákar öðlist 

ákveðna virðingu innan jafningjahópsins með því að sofa hjá sem fyrst. Allir 

þátttakendurnir voru sammála því að það skiptir þá miklu máli að vera ekki síðastur í 

vinahóp eða meðal jafningja því þá fá strákar einhvern neikvæðan stimpil á sig og verða 

umtalaðir í skólanum. Þetta getur ýtt á strákana að sofa hjá stelpum, því ef þeir væru 

með þeim síðustu þá myndu vinirnir fara í þann gír að pressa á þá og gera mögulega grín 

af þeim. Enginn af þátttakendunum sögðust hafa „lent í því“ að vera síðastur í 

vinahópnum til að byrja að stunda kynlíf. 

Þeir viðurkenndu allir að hafa sjálfir hvatt til og þrýst á vini sína sem ekki voru byrjaðir 

að stunda kynlíf. Þeir sögðu þó að þetta hefði bara verið smá „djók“ á milli vina. Þá nefndu 

fjórir þátttakendur af sex að sjálfstraust skipti máli bæði varðandi það hvernig strákar 

upplifa „pressuna“ frá vinum til að gera ýmsa hluti og hvernig þeir höndla hana.  

Jökull (21 árs) talaði um að hafa upplifað meiri pressu þegar hann fór í framhaldsskóla, 

enda ólst hann upp í mjög saklausu bæjarfélagi eins og hann sagði sjálfur. Hann útskýrði 

muninn á grunnskóla og framhaldsskóla vel þegar hann sagði: „Þá fékk maður að kynnast 

hvernig þetta var ... þú veist, fór aðeins í þann hóp, svona að vera kominn aðeins lengra 

í kynlífi skilurðu ... kannski hvað [það er] meiri pressa þá [til að stunda kynlíf]“. Við það 

að byrja að umgangast eldri einstaklinga sem voru komnir lengra í ýmsum hlutum, eins 

og í kynlífi, þá upplifðu þeir þessa pressu til að stunda kynlíf sem þátt í að verða félagslega 

samþykktir. Þeir sögðust jafnvel hafa upplifað pressu um að stunda kynlíf oft og 

reglulega. Jökull (21 árs) bætti við:  

Það er ekki þægilegt fyrir einstaklinginn að vera síðastur [í vinahóp til að 

stunda kynlíf] því þá fer þetta að vera svona pressa og kannski ýtir undir að 

þetta sé ekki alveg rétt skilurðu .... Þá bara svona viltu komast í, stökkva í 

hópinn og bara klára þetta af ... Jafnvel án þess að einhver sé að tala um það 

við þig.  

Helgi (19 ára) lýsti þessu á svipaðan hátt og sagði þetta vera klassískt þegar ungmenni 

fara í framhaldsskóla, í þetta nýja og framandi umhverfi, þar sem 16 ára krakkar eru á 

sama stað, djamma og fara á sömu böll og einstaklingar sem eru tvítugir. Þá geti skapast 

þessi staða að manni finnist maður þurfa að „vera töff og nettur og það getur innihaldið 

að stunda kynlíf ... þetta er svoldið stemningin sem er í gangi ... það er mjög sterkt ... að 

klára það [að stunda kynlíf] snemma“. Helgi (19 ára) kom inn á hversu sterkt eðlið er á 

unglingsárunum, hvort sem það er viljandi eða óviljandi, þá langar ungmenni að vera með 

og vera hluti af hópnum. Þannig myndist ákveðinn þrýstingur á ungmennin, beinn eða 
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óbeinn, til að gera eitthvað fyrir félagslegt samþykki. Sú upplifun, að vilja vera hluti af 

hópnum sem væri búinn að stunda kynlíf, mátti einnig greina í svörum hinna 

þátttakendanna. Helgi (19 ára) er litaður af jafningjafræðslunni sem hann fékk eftir 

grunnskóla og sagðist ekki hafa tekið þrýsting frá jafnöldrum eins til sín og hætti að pæla 

í honum. Hann sagði að jafningjaþrýstingur geti ýtt fólki út í kynlíf þegar það er kannski 

ekki tilbúið til þess. Allir þátttakendurnir voru sammála að maður ætti ekki að stunda 

kynlíf fyrr en maður væri tilbúinn til þess.  

4.1.3  Karlmennska 

Annað sem virðist einkenna viðhorf ungu mannanna til unglingsáranna er krafa 

umhverfisins um karlmennsku og einkum hvernig viðhorfið til hennar virðist vera ríkjandi 

í jafningjahópum á unglingsárum. Þau skilaboð um karlmennskuna fengu þeir til dæmis 

innan vinahópa stráka. Dæmi um slíkt er að í því felist karlmennska að vera fyrstur í 

hópnum til að sofa hjá, að metast um kynlíf og að talað sé á ákveðinn hátt um stelpur; þá 

öðlist þeir virðingu innan hópsins og félagslegt samþykki.  

Metingur 

Metingur og umræður um kynlífið sögðu þeir vera stóran hlut af karlmennskunni á 

unglingsárunum og komu allir þátttakendurnir inn á að helsta keppnin, fyrir utan það að 

vera fyrstur að sofa hjá, væri sá fjöldi stelpna sem þeir hafa sofið hjá. Þeir sögðu nánast 

allir einnig hafa metast um það „hver er búinn með fleiri stelpur“. Einnig voru þeir líka að 

deila því sín á milli hvað þeir væru búnir að gera í kynlífi. Að metast og gera vissa hluti 

efldi greinilega hið félagslega samþykki hjá þeim innan vinahópsins og skipti það máli fyrir 

eflingu sjálfstraustsins að fá „klappið á bakið“. Atli (19 ára) lýsti þessu svona:  

Svona klapp á bakið, já, sérstaklega líka bara, ekki bara hvað er gert í kynlífinu 

heldur líka bara, þú veist, ef einhver sefur hjá bara á djamminu, segjum það, 

þá fær hann oftast klapp á bakið daginn eftir frá félögum sínum.   

Magnús (20 ára) hafði sömu sögu að segja og sagði að það sé mikið um það að vilja fá 

skor innan vinahópsins og sagði: „náttla margir sem myndu hugsa það þannig, bara ný 

stelpa og bara flott, þú veist, ef hún er það flott þá er það skor“.  

Stefán (18 ára) hafði svipaða sögu að segja. Hann kom inn á að það efldi 

karlmennskuna að stunda kynlíf með flottri stelpu eða hafa gert eitthvað í kynlífinu og 

sagði til dæmis „að strákarnir muni setja þig á svona hærri stall, þú ert þá búinn að gera 

þetta eða eitthvað, þá ertu bara orðinn einhver legend ... að það sé svona verðlaun að 

vera þessi gæi sko“. 
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Jökull (21 árs) lýsti verðlaunum innan jafningjahóps á þennan veg: „Ef þetta er one 

night stand, þá kannski snýst þetta meira um að, ávinningurinn er meira ef þú fórst heim 

með sætri stelpu þá náttla er það ávinningur bara að segja vinahópnum þínum frá því og 

eitthvað svona skilurðu“. Svo bætti hann við: 

Þú veist, ef það er einhver svakalegur töffari sem er alltaf að sofa hjá helstu 

skvísunum þá náttla, auðvitað verður ímynd hans kannski, hvað á maður að 

segja, stærri ... svona eitthvað sjálfstraust-boost ... og jú, jú, þar tekur maður 

bara high-five á hann ef hann var að skora vel um helgina og allt það sko, 

klárlega sko ... Kannski fara einhverjir að öfunda hann [sem skoraði vel]. 

Þessi öfund var einnig lýsandi hluti af karlmennskunni, að menn vilja þá gera svipaða 

hluti, til að verða samþykktir innan jafningjahóps og öðlast meiri virðingu og/eða fá þetta 

„sjálfstraust-boost“ eins og tveir þátttakendur höfðu orð á.  

Ernir (18 ára) kom einnig inn á virðinguna sem var lýsandi fyrir karlmennskuna á 

unglingsárunum og það félagslega samþykki sem henni fylgdi:  

Auðvitað viljum við vera fyrstir [til að stunda kynlíf] ... sá sem er fyrstur [er] 

flottastur. Þú færð virðingu einhvern veginn gagnvart vinum þínum að þú sért 

búinn að stunda kynlíf, myndi ég segja ... þá ertu svoldið svalur, [sérstaklega] 

ef þú ert númer eitt eða tvö í röðinni ... Maður vill náttla vera svalastur í 

vinahópnum og taka einn fyrir liðið. 

Helgi (19 ára) og hans vinir sem höfðu á unglingsárum fengið jafningjafræðslu um 

kynheilbrigði áttu frekar uppbyggjandi umræður um kynlífið. Hann sagði þó ríkt í 

vinahópum að ef maður hefur gert eitthvað „furðulegt eða sem stendur út“, þá væri það 

rætt og strákar fá þá yfirleitt klapp á bakið. Hann segist þó upplifa í kringum sig að 

umræðurnar væru að breytast, það er að segja, að stelpur eru ekki lengur eins mikið 

álitnar sem druslur ef þær hafa sofið hjá mörgum. Sú reynsla stelpna væri að verða 

viðurkenndari og sagði Helgi (19 ára) jafningjafræðsluna hafa spilað stórt hlutverk í 

breytingu viðhorfa hjá sér sjálfum og sínum vinum, en hans vinir og kunningjar fengu 

einnig góða jafningjafræðslu sem greinilega hefur skipt sköpum. 

Það mátti heyra á flestum þátttakendunum að það vilja allir vera góðir í rúminu. Það 

skipti greinilega máli fyrir þá og þeirra karlmennsku, „bara að fólki langi að sofa hjá þeim 

skiptir ógeðslega miklu máli í okkar samfélagi“ (Helgi, 19 ára). Það gæti komið niður á 

karlmennskunni og sjálfstraustinu ef einhver er ekki góður í rúminu, því þá hefst umtalið 

og það vill enginn láta dæma sig.  
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Yfirhönd karlmennskunnar 

Það kom skýrt í ljós í svörum ungu karlmannanna að skilaboðin um karlmennskuna og 

framkomu við konur væru meðal annars á þann veg að karlinn eigi að hafa yfirhöndina 

og einnig eigi hann að koma vel fram við konur. Atli (19 ára) lýsir skilaboðunum um 

yfirhöndina svona: „[Skilaboðin geta verið] að þú eigir að vera dominating, að þú eigir að 

ráða öllu og allt þannig og svo náttúrulega líka þessi gamla klisja að konan eigi bara að 

vera að þrífa og vera í eldhúsinu“. Þessi skilaboð um karlmennskuna geta haft mikil áhrif 

á unga karlmenn, því þau eru svo sterk. „Maður hefur alveg fengið þessi skilaboð að 

stelpur séu bara druslur og maður á að koma fram við þær eins og manni sýnist“ (Stefán, 

18 ára).  

 Skilaboðin eru víst margvísleg og þau koma úr ýmsum áttum. Flestir sögðu að þessi 

sterka karlmennskuímynd kæmi hvað mest úr klámi.  

Umræður um stelpur 

Þátttakendurnir sögðu að í umræðum stráka um kynlíf og stelpur, þá væru stelpur oftar 

en ekki talaðar niður. Þó komu fjórir þátttakendur inn á að það hvernig rætt væri um 

stelpur færi eftir því hvort um kærustur væri að ræða en þá væri yfirleitt ekki mikið rætt 

um kynlífið eða hvort stelpan sé bara einhver sem sofið var hjá en þá væri meira látið 

flakka. Þeir sögðu strákar tala almennt um kærustur sínar af meiri virðingu heldur en 

einhverja kynlífsfélaga.  

Umræður um stelpur, sérstaklega á niðrandi hátt, eru víst klassískar, eða klassískt 

búningsherbergjadæmi eins og þriðjungur þátttakendanna kalla það. Strákarnir lýsa hér 

umræðunum um stelpur innan jafningjahópsins: 

Atli (19 ára) sagði meðal annars:  

Yfirleitt [er] svoldið talað niður um konur, þú veist, hvernig menn ... Það er 

oft svona niðrandi konur meira, bara eins og hún sé einhver hlutur ... Það er 

talað með miklu meiri virðingu ef þú ert með stelpunni heldur en ef þú ert 

bara að sofa hjá [einhverri stelpu] ... [Umræðurnar eru] bara sama ímynd og 

klám lætur þetta koma út, bara að stelpan er einhvern veginn hlutur, hún á 

að, hvað get ég sagt, gegna okkur ... Hún er minna virði en karlinn í svona 

samtölum. 

Magnús (20 ára) og Stefán (18 ára) komu inn á útlit stelpna og segir Magnús (20 ára) 

stráka mikið ræða á milli sín um, eins og hann lýsti því „hvort þær væru heitar, eins og 

maður segir, bara hvaða gellur eru flottar“. Stefán (18 ára) sagði að það væri mikið talað 
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um „hvað þessi stelpa sé sæt og eitthvað ... mig langar að stunda kynlíf með henni“. Það 

skiptir greinilega máli að stelpur líti vel út og séu flottar. 

Jökull (21 árs) hefur reynslu af umræðum um stelpur úr tveimur ólíkum vinahópum. Í 

öðrum vinahópnum eru allir á föstu. Þar er rætt um kærusturnar á uppbyggilegan máta 

og lítið sem ekkert rætt um kynlífið. En í hinum vinahópnum, þar sem flestir eru á lausu, 

eru „meiri töffarar“ eins og hann sagði og eru umræðurnar allt öðruvísi, þar sem þemað 

karlmennskan skín í gegn. Þessu lýsti hann þannig: 

Það eru svona töluvert meiri töffarar í [þeim hópi], þannig að þar voru menn 

meira kannski að metast um hver væri að sofa hjá fallegri stelpum skilurðu, 

ekki það að það hafi verið rosa metingur um það, en bara menn voru opnari 

í [þeim hópi] að ræða um kynlíf sín á milli ... óhræddari við að tala um þetta 

... það þarf aldrei í rauninni meira en bara einn sem er bara fáránlega opinn 

með þetta og þá finnst öllum allt í lagi að púkk‘inn í þetta líka, því þetta er 

samþykkt skilurðu ... að einhver brjóti bara ísinn, þá verður þetta allt miklu 

opnara. 

Ernir (18 ára) sagði að umræðurnar á milli stráka, um kynlíf og stelpur, væru rosalega 

víðtækar og að það væri misjafnt eftir einstaklingum og eflaust vinahópum hvernig rætt 

er um kynlífið, hvort það sé á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Upplifun Ernis er að þeir fari 

„ekki í smáatriðin en það er talað um hvernig þetta byrjaði, hvernig ... hvert fóruði svo, 

hvernig endaði þetta og þú veist, svaf hún hjá þér um nóttina ... ég held það sé talað 

meira um aðalatriðin“.  

Stefán (18 ára) hafði sömu sögu að segja og sagði að það sé ekki kafað djúpt í þær 

umræður heldur að þær séu frekar yfirborðskenndar, svo bætti hann við að menn væru 

ekkert endilega að segja frá þessu nema til að „sýna sig fyrir strákunum“, sem sagt til að 

efla karlmennsku sína.  

Ernir (18 ára) sagði einnig að mörg orð væru látin falla innan vinahópa stráka sem 

ættu ekki að heyrast, „því miður ... Sem er bara leiðinlegt á ákveðinn hátt“ en á sama 

tíma sagði hann: „En samt skilurðu, fær það okkur til að hlæja til dæmis“. 

Það mátti heyra af öllum þátttakendum að umræður um stelpur á niðrandi hátt væri 

ekki réttlátt gagnvart stelpunum en þetta væri bara hluti af umræðunum innan 

jafningjahópa stráka. Helgi (19 ára) benti á að strákar átta sig ekki endilega á hvað þeir 

væru að gera rangt því „heimurinn hefur bara mótað [þá] og það sem [þeir hafa] verið að 

horfa á og það sem er í gangi í kringum [þá], eitthvað svona strákarnir í búnings-

herbergjunum [umræður á milli stráka]“. 
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Á svörum nokkurra þátttakenda mátti sjá að strákar megi ekki missa „kúlið“ eða 

karlmennskustimpilinn: „Maður þorir ekkert að segja sjálfur frá, ... ef það gerðist eitthvað 

vandræðalegt ... þú myndir ekki segja vinum þínum það, það er bara staðreynd“ (Ernir, 

18 ára). Þrátt fyrir þessa mikla karlmennskuímynd þá gerðu þeir sér allir grein fyrir þeim 

almennu skilaboðum að maður ætti að koma fram við aðra eins og maður vill að aðrir 

komi fram við sig, „af virðingu og svoleiðis“. 

4.1.4  Sjálfsöryggi eykst með reynslu 

Sjálfstraust og lítið sjálfstraust í kynlífi voru þættir sem endurspegluðust í svörum 

þátttakenda. Þeir nefndu að strákar geti verið bæði óöruggir og öruggir þegar þeir eru að 

reyna við stelpur. Það kom skýrt fram í svörum ungu karlmannanna að öryggið komi með 

aukinni reynslu, þá sérstaklega jákvæðri reynslu. Þeir sögðu stráka oftar en ekki vera 

óhrædda við að reyna við stelpur og sérstaklega í gegnum samfélagsmiðla en eins og 

Magnús (20 ára) nefndi þá sé svo auðvelt að bakka út úr því ef stelpan vill það ekki.  

Þátttakendurnir voru sammála um að enginn unglingsstrákur væri öruggur í fyrstu 

skiptunum í kynlífi, eins og Jökull (21 árs) sagði: „Þú færð ekkert manualinn“. Það fær 

enginn handbók um hvernig maður eigi að haga sér nákvæmlega og fara að í kynlífi. Ungu 

karlmennirnir sögðu að menn þurfa að reka sig á og prófa sig áfram. Ernir (18 ára) sagði 

að í upphafi þá vita menn ekki endilega hvað stelpur eru að sækjast eftir og þannig getur 

maður upplifað óöryggi. Þátttakendurnir voru sammála að öryggið aukist hjá ungum 

mönnum því oftar sem þeir gera það, sérstaklega ef þeir stunda reglulega kynlíf með 

sömu manneskjunni. Ástæðan fyrir því væru sú að þá eru þau búin að læra á hvort annað 

og verða þannig öruggari með sjálfa(n) sig. Atli (19 ára) sagði að það þurfi alltaf að byggja 

upp ákveðið öryggi með hverri og einni stelpu. Ernir (18 ára) lýsti því á þann veg að maður 

þurfi að fá að þróast og læra á þetta eins og allt annað.  

Atli (19 ára) lýsti mögulegu óöryggi, sem ungir karlmenn geta upplifað, á þennan hátt: 

„Ef menn hafa ekkert verið að reyna fyrir sér í því þá eru menn óöruggir og þora ekki að 

taka nei-i og eru hræddir við það [að fá neitun]“. Hann sagði menn verða öruggari þegar 

þeir fá „já“ og hitta stelpu og svo eykst sjálfsöryggið með aukinni reynslu. Magnús (20 

ára) hafði sömu sögu að segja og bætti við að menn geta orðið hræddir og óöruggir þegar 

stelpa neitar stráki og ef hún myndi segja frá því að hann hafi verið að reyna við sig og að 

hann hafi fengið neitun; strákar vilja ekki að svoleiðis fréttist. Allir þátttakendurnir voru 

sammála um að það fer einnig eftir sjálfstrausti einstaklinga hversu öryggir þeir væru 

með sig og hvernig neitun hafi áhrif á þá. Þegar einstaklingar fullir af sjálfstrausti fá 
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neitun, þá halda þeir bara áfram, en þeir sem eru óöryggir fyrir verða fyrir meiri áhrifum 

og þora jafnvel ekki að reyna fyrir sér aftur á næstunni.  

Einnig nefndi helmingur þátttakenda að það geti valdið óöryggi hjá unglingsstrákum 

hvernig þeir eiga að koma fram við stelpur og haga sér í kynlíf því að stelpurnar eru svo 

mismunandi, einhver stelpar fílar eitthvað sem kannski næsta stelpa gerir svo ekki: 

„Menn þurfa bara að brenna sig á því“ (Jökull, 21 árs) og læra þannig. Þegar allt kemur 

til alls, eins og Stefán (18 ára) sagði, þá eiga menn ekki að stunda kynlíf fyrr en þeir eru 

tilbúnir, þá er líklegra að þeir upplifi sig meira örugga í því sem þeir eru að gera. 
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4.2 Samskipti í kynferðislegu sambandi 

Í þessum kafla verður fjallað um upplifun ungu karlmannanna af ýmsum þáttum sem þeir 

telja mikilvæga í samskiptum við kynlífsfélaga. Helstu þætti sem þeir sögðu vera 

mikilvæga í kynferðislegu sambandi: Að kynlíf færi fram á jafningjagrundvelli; að ábyrgð 

og virðing skipta máli svo að kynlífið verði betra og til að öllum líði vel; tjáskipti í kynlífi, 

að einstaklingar tjái sig um langanir, væntingar og þrár, bæði um það sem maður vill og 

vill ekki. Hér á eftir fer fram lýsing á þeim fjórum undirþemum sem komu fram undir 

Samskipti í kynferðislegu sambandi, sjá mynd 3.  

 

Mynd 3. Þemað Samskipti í kynferðislegu sambandi og undirþemu 

 

4.2.1 Jafningjagrundvöllur 

Þátttakendurnir áttu erfitt með að svara ýmsum spurningum í tengslum við jafnrétti 

kynjanna. Þeir áttu einnig erfitt með að skilgreina hugtakið í tengslum við kynlíf. Hins 

vegar mátti greina í gögnunum ýmislegt í tengslum við jafnrétti.  

Þeir sögðust flestir upplifa að gerðar séu sömu kröfur til stráka og stelpna þegar 

kemur að kynlífi: „Þannig að ég held að það séu ekkert sér reglur eða neitt hvernig það á 

að vera, hvort það sé karl eða kona, eða stelpa eða strákur“ (Ernir, 18 ára). Ernir kom inn 

á að það sama eigi að ganga yfir alla og það eigi ekki að skipta máli hvors kyns maður er, 

einstaklingar sem mætast í kynlífi ættu að mætast á jafningjagrundvelli. Jökull (21 árs) 

sagði að það væru klárlega sömu reglur eða viðmið, einstaklingar ættu að vera jafnir og 
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bætti við; „en hvort það fari allir nákvæmlega eftir þeim er síðan önnur saga held ég“. 

Flestir voru þó sammála um það að hvort kynin mætast á jafningjagrundvelli sé misjafnt 

eftir persónuleika og sjálfstrausti einstaklinga. Helmingur þátttakenda nefndu að 

samfélagið væri að gera meiri kröfur um aukið jafnrétti, til dæmis með MeToo 

byltingunni. Þriðjungur þátttakendanna höfðu orð á því að konur séu orðnar meðvitaðri 

og harðari á sínu og eru þeir sammála um að það er bara töff.  

Hvað varðar jafnrétti kynjanna í tengslum við kynlíf, þá sögðu nokkrir upplifun sína að 

meiri pressa væri á stráka varðandi kynlíf; að vera búinn fyrir ákveðinn tíma og að það 

væri litið meira niður á stráka en stelpur sem ekki væru búnir að stunda kynlíf fyrir 

ákveðinn tíma. Þátttakendur voru ekki sammála um hvort kynið tjáir sig meira í kynlífi, 

en þeir sögðu að það fari líka eftir persónuleika einstaklinga sem eru að stunda kynlíf 

saman. Tveir þátttakendur nefndu að það gæti mögulega verið meiri þrýstingur á stelpur 

en stráka sem gæti valdið því að þær geri eitthvað sem þær fíla ekki, „þú veist, af því að 

þær halda að strákurinn fíli það“ (Helgi, 19 ára). Sem sagt að stelpur fara frekar yfir sínar 

línur heldur en strákar og þjónusta þannig hitt kynið. Einn tjáði sig svo um þetta: „Bæði 

kyn fái að njóta sín eins og þau vilja, þú veist, mér finnst það ekkert vera flókið ... Í kynlífi, 

að fólk fái bara jöfn tækifæri ... svona vera á sama grundvelli einhvern veginn“ (Helgi, 19 

ára).  

Það einkenndi svör ungu karlmannanna að mikilvægt er að kynlífið eigi sér stað á 

jafningjagrundvelli með jafnrétti að leiðarljósi. Sem sagt að báðir aðilar geti notið sín í 

kynlífi, fá að tjá sig og sínar langanir. Þeir sögðu að kynlífið ætti að vera fyrir báða aðila, 

þar sem báðir væru að gefa og þiggja. Það að kynlífið hefjist á jafningjagrundvelli styðji 

„að öllum líður betur skilurðu“ (Helgi, 19 ára).  

4.2.2 Ábyrgðin eða „sjensinn“ 

Allir ungu karlmennirnir voru sammála að ábyrgð í kynlífi væri ótrúlega mikilvæg, „bara 

svo það fer ekki allt úr böndunum“ (Magnús, 20 ára). Þá nefndu þeir einna helst að ábyrgt 

kynlíf feli í sér að fá samþykki frá báðum aðilum ásamt því að nota viðeigandi 

getnaðarvarnir til þess að koma í veg fyrir ótímabærar þunganir og kynsjúkdómasmit. Þá 

sögðu fjórir þátttakendanna að það sé mikilvægt í ábyrgu kynlífi að vera meðvitaður um 

gjörðir sínar og að vera tilbúinn til að stunda kynlíf. Helmingur þátttakendanna sagði 

mikilvægt að byggja upp traust og að einstaklingarnir treysti hvor öðrum ef þeir ætli að 

stunda kynlíf saman. Atli (19 ára) lýsti því svona:  
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Bara upp á það, eins og ef þú ert með kynsjúkdóm, þá ertu ekki að smita 

neinn sem að væntanlega vill ekki vera smitaður og ef þú ert ekki að tékka 

hvort þú sért með kynsjúkdóm þá ertu náttúrulega bara óábyrgur.  

Helmingur þátttakenda sagði það einnig vera hluta af ábyrgð að stunda ekki kynlíf ef 

önnur manneskjan væri ölvuð og hin ekki, því það væri einfaldlega bara rangt, því kannski 

hefði ölvaða manneskjan ekki viljað stunda þetta kynlíf ef hún væri edrú.  

Þrátt fyrir áherslu þátttakenda á ábyrgð sögðust þeir upplifa mikið ábyrgðarleysi í 

kynlífi í sínu umhverfi. Atli (19 ára) sagði til dæmis að unglingar væru ekki að huga nógu 

mikið að kynheilbrigði, alla vega ekki eins mikið og þeir ættu að vera að gera. Allir 

þátttakendurnir nefndu að smokkurinn væri einna helst notaður í byrjun og svo „hætta 

menn því“ (Magnús, 20 ára). Fjórir þátttakendur sögðu að smokkurinn sé lítið notaður því 

að mörgum strákum þyki hann óþægilegur. Smokkurinn er því lítið notaður á meðal 

ungmenna og það halda flestir að stelpan sé á pillunni. Það má heyra af svörum þeirra að 

unglingar eru lítið að meta þær áhættur og afleiðingar sem geta fylgt óábyrgu kynlífi. 

Afleiðingar eru þeim fjarlægar og hugsa flestir; „þetta gerist ekki fyrir mig“ eins og þeir 

orðuðu það flestir. Ungmenni taka áhættuna og halda að það komi ekkert fyrir þau í þetta 

eina skipti. Jökull (21 árs) sagði:  

Maður hefur alveg heyrt frá einhverjum félögum sem eru eldri að maður geti 

bara kippt honum út og það verði ekkert vesen skilurðu ... auðvitað geta slysin 

gerst ... það er alveg pottþétt fullt af strákum sem gera það skilurðu og 

einhverjir hafa brennt sig á því og einhverjir ekki.  

Helstu afleiðingar ábyrgðarleysis í kynlífi sem þeir nefndu eru klamydíusmit og 

ótímabærar þunganir unglingsstúlkna. Atli (19 ára) lýsti því sem einkennir hugarfar 

ungmenna um áhættur og afleiðingar á þennan veg: 

 Svo er þetta svo mikið umtalað í dag að klamydía sé algengasti 

kynsjúkdómurinn og ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt fólk segja; Klamydía! 

Þetta er bara ein tafla og það er auðveldara að losna við þetta heldur en kvef 

sko, þannig [að] fólk er ekkert að stressa sig á því og það er ekkert að gera sér 

grein fyrir að það eru til miklu verri kynsjúkdómar en það. 

Ungu mennirnir sögðu að klamydíusmit meðal ungmenna sé ekkert til að stressa sig 

á, því það sé svo auðvelt að losna við það. Hins vegar kom fram að þeir telja það vera 

mjög vandræðalegt að hringja í fyrri kynlífsfélaga og láta þá vita um klamydíusmit. Þeir 
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höfðu orð á því að mjög fáir geri það, því það vill enginn að það fréttist að maður hafi 

verið með klamydíu og sé að smita.  

Í svörum þátttakenda kom fram að ungmenni taka „sjensinn“ einna helst á djamminu 

því þegar ungmenni drekka þá verða þau kærulausari og hugsa ekki endilega málið til 

enda og sjá svo kannski eftir því daginn eftir. Eins og Ernir (18 ára) orðaði það, þá eru 

ungmenni ekki með heilann í lagi undir áhrifum áfengis og hugsa ekki eins og þau myndu 

gera vanalega. Magnús (20 ára) lýsti því svona: „Ef þau gleyma smokk heima, þá eru þau 

ekkert að fara að redda því, þá bara fokk it“.  

Stefán (18 ára) minntist á að það getur verið hættulegt þegar ungmenni, sem eru að 

fara að stunda kynlíf undir áhrifum áfengis, hafi hvorki hugsað málin til enda né gert sér 

grein fyrir því á þeim tímapunkti hvað sé rétt eða rangt. Helgi (19 ára) tók undir það og 

sagði ábyrgðarleysi í kynlífi geti haft skaðleg áhrif á fólk þar sem að mikilvægar ákvarðanir 

fylgja kynlífi.  

4.2.3 Virðing gerir kynlíf betra 

Allir þátttakendurnir voru sammála um að virðing sé einn af lykilþáttum í góðu kynlífi. 

Þeir telja virðingu gagnvart stelpum vera meðal annars að koma vel fram, sýna kurteisi 

og hjálpsemi, virða skoðanir og mörk annarra ásamt því að virða eðli hvers og eins og 

hlusta á hinn aðilann. Jökull (21 árs) lýsti mikilvægi virðingar í kynlífi á þennan veg: „Risa 

stór þáttur ... ef báðir aðilar eru samþykkir þá held ég að það ríki líka ákveðin virðing 

meðal þeirra beggja ... þá líður báðum vel“. 

Magnús (20 ára) sagði virðingu í kynlífi felast í að „virða það sem hinn vill og ef hinn 

vill það ekki þá þarf að virða það“. Ernir (18 ára) tók undir og sagði virðingu vera óskrifaða 

reglu. Hægt sé að sýna virðingu með væntumþykju og með því að vera til staðar fyrir 

stelpur ef þær eiga erfitt. Þriðjungur þátttakenda nefndu að þeir myndu til dæmis virða 

það ef stelpan vill ekki stunda kynlíf strax og að það sé mikilvægt að virða þá skoðun 

stelpna og gæta þess að setja enga pressu á þær. Það má greina í svörum ungu 

karlmannanna að virðing í kynlífi gegnir stóru hlutverki fyrir vellíðan í kynlífi.  

Þeir töluðu þó flestir um að virðing sé mismunandi eftir tengslum kynlífsfélaga. Þannig 

sé virðingu til dæmis ómissandi þáttur í samböndum. Þeir sögðu að virðing gagnvart 

kynlífsfélaga eins og í „one-night stand“ sé einhver hjá unglingsstrákum en að þess konar 

virðing komist ekki með tærnar þar sem að virðing í samböndum hefur hælana. 

Ástæðuna fyrir því sögðu þeir vera að í „one-night stand“ séu ekki eins miklar tilfinningar 

í gangi eins og í samböndum. Þegar maður elskar einhvern þá ber maður meiri virðingu 

fyrir þeim einstaklingi.  
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Þeir sögðu flesta unga karlmenn vita hvað felst í því að virða stelpur og koma fram við 

þær af virðingu. Jökull (21 árs) nefndi:  

[að þó það sé] engin handbók um það hvernig maður eigi að koma fram [þá] 

viti flestir muninn, hvað er rangt ... bæði út frá dæmum sem maður hefur 

heyrt hvernig á ekki að gera það [og] ég [held] að maður geti alveg fundið 

sirka réttu leiðina, ef maður er ekki hálfviti. 

Ungu mennirnir sögðu þó að það séu alltaf einhverjir strákar sem bara vita það því 

miður ekki.    

Helgi (19 ára) sagði slæm skilaboð koma úr klámi, því oftar en ekki er mikil vanvirðing 

gagnvart stelpum og þau skilaboð geta mótað kynlífshegðun stráka sem geta haft þær 

afleiðingar að ekki sé komið fram við þær af virðingu í kynlífi. 

Helmingur þátttakendanna sögðu sig hafa fengið þau skilaboð alveg frá blautu 

barnsbeini að vera ofboðslega ljúfir og góðir við stelpur; frá foreldrum, skóla og 

samfélaginu. Ernir (18 ára) lýsti muninum á skilaboðunum um virðingu gagnvart stelpum 

og strákum á þennan veg: „eins og það er bannað að lemja stelpur, hefur maður heyrt, 

en svo lemur maður kannski vin sinn, fattarðu?“. Að koma fram við stelpur af virðingu er 

einhver óskrifuð regla sem þeir sögðust hafa fengið að heyra reglulega í gegnum tíðina. 

Stefán (18 ára) lýsti mikilvægi virðingar á þann hátt að ef virðing er ekki til staðar þá er 

kynlífið líklegast ekki heilbrigt. 

Ungu karlmennirnir sögðu virðingu gera kynlífið betra. Í framhaldi af því ræddu þeir 

ávinning kynlífsins: „Kikkið“ (Magnús, 20 ára). Þeir sögðu allir að einn helsti ávinningur 

kynlífs sé vellíðan og nándin sem myndast á milli tveggja einstaklinga þegar þeir stunda 

kynlíf saman. Atli (19 ára) sagði einnig fullnægingu vera einn af ávinningi kynlífs en bætti 

við að ef maður er að gera þetta með manneskju sem maður elskar, þá þurfi ekki einu 

sinni alltaf að vera fullnæging; „maður fær alveg út úr því að gefa líka“. Ernir (18 ára) 

sagði að kynlíf geti verið notaleg og skemmtileg stund þar sem maður kynnist 

manneskjunni betur. Helgi (19 ára) tók undir það og sagði einnig að maður kynnist 

manneskjunni á allt annan hátt og komist nær henni. Hann sagði það mikilvægan þátt í 

byggingu sambanda að kynnast á öðruvísi hátt og að pör verði nánari fyrir vikið. Því er 

traustið mikilvægt þar sem að manneskjur eru að opna sig fyrir hvor annarri.  

4.2.4  Mikilvægt að tala saman   

Það mátti heyra af svörum ungu karlmannanna að það sé mikilvægt að tala saman í 

kynlífi, eins og Jökull (21 árs) sagði þá er það alltaf betra fyrir alla aðila ef talað er saman 
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og bætti við: „Þá held ég að kynlífið verði alltaf betra á endanum“. Helstu ástæðuna fyrir 

því að það er mikilvægt að tala saman í kynlífi töldu þeir að geta sagt hvað maður vill og 

hvað maður vill ekki í kynlífi. Helgi (19 ára) sagði til dæmis: 

Fólk fílar mismunandi hluti og allir eru mismunandi og ... svo lengi sem að allir 

séu á sömu blaðsíðu og fólk ræðir saman og allir vita hvað er í gangi og það 

er bara gott samskiptaflæði, fólk segir ef þeim líður eitthvað óþægilega og 

þegar þeim líður vel þá ætti allt að vera bara fullkomnlega heilbrigt. 

Hins vegar sögðu þeir að það sé alls ekki auðvelt að ræða saman um kynlíf, þá einna 

helst í byrjun því að margir þori því ekki strax. Þeir sögðu að það geti verið óþægilegt og 

mögulega verða ungmenni smeyk um að hinum aðilanum þyki það asnalegt að ræða 

saman um ýmsa hluti, eða eins og Stefán (18 ára) orðaði það „þó það hljómi eins og það 

sé ekkert mál að tala um þetta [kynlíf] þá er það alveg erfitt fyrir suma held ég“. 

Þátttakendurnir komu einnig inn á að einstaklingar sem eru að stunda kynlíf í „one-night-

stand“ tali eflaust minna saman um kynlífið við kynlífsfélagann í það skipti, heldur en 

einstaklingar sem eru í samböndum og/eða stunda reglulega kynlíf með vissum aðila. 

„Það þarf einhvern til að brjóta ísinn“ (Stefán, 18 ára). Þeir voru allir sammála um að 

samskiptin komi með reynslunni, auknu sjálfstrausti og öryggi á sviði kynlífs. Stefán hélt 

því fram að ef annar aðilinn myndi byrja á að tjá sig þá myndi hinn gera það líka. Það þarf 

einhvern sem þorir, einhvern sem brýtur ísinn og opnar þannig leiðina að auknum 

tjáskiptum í kynlífi. Ernir (18 ára) sagði það mikilvægt fyrir kynlífið að einstaklingar þori 

að vera þeir sjálfir og segja það sem þeim finnst. Þá voru þeir allir sammála um að kynlífið 

verði betra og upplifun fyrir báða aðila í kynlífi verði betri þegar fólk getur talað saman.  

Helgi (19 ára) lagði áherslu á þetta og sagði að oftar en ekki sé lögð mikil áhersla á að 

vera góður í rúminu, en hluti af því að upplifunin verði góð sé að tala saman ella geti það 

haft neikvæðar afleiðingar á líðan einstaklinga og „kynlífið getur orðið erfitt“. Hann sagði 

síðan dæmisögu til að skýra afstöðu sína um mikilvægi þess að ræða saman um kynlífið:  

Þú ert að fara að horfa á bíómynd með vinum þínum og hann er á leiðinni og 

þú biður hann um að kaupa bland í poka. Síðan hringir hann og spyr hvað viltu 

og þú segir æ bara eitthvað, eitthvað gott. Hann fer á nammibarinn og velur 

sér sitt nammi og svo bara eitthvað, ok, ég held að hann fíli eitthvað súrt 

nammi og skellir kannski smá súkkulaði með. Hann kemur með þetta til mín 

og ég hata súrt nammi og súkkulaði. En ég sagði honum það ekki, þannig að 

þú veist hann getur ekkert vitað og ég hefði bara einfaldlega getað sagt, gaur 
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ég vil sterka mola og hlaup, þá hefði hann bara keypt það og við hefðum 

getað horft á mynd og fengið okkur gott bland í poka. Ef þú segir ekki hvað 

þér finnst gott og ef þú ert að kaupa fyrir einhvern og hann segir ekki hvað 

honum finnst gott þá er þetta ekkert [gott].   
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4.3 Hið stærra samhengi 

Í þessum kafla verður fjallað um hið stærra samhengi eða um upplifun ungu 

karlmannanna af áhrifum samfélagsins á kynlíf. Allir þátttakendurnir lýstu því að 

samfélagið hafi margvísleg áhrif á þá og þeirra kynlíf og segjast hafa fengið allskonar 

skilaboð, bæði jákvæð og neikvæð. Lýsa má röðun umfjöllunarinnar frá hinu samþykkta 

til hins ósamþykkta, þar sem kynfræðslan er það samþykkta í samfélaginu og klámið hið 

ósamþykkta. MeToo raðast á eftir samfélagsmiðlum þar sem sú bylting birtist á 

samfélagsmiðlum. Í upplifun þátttakenda af þessum þáttum virðist vera missterk. 

Jafnframt geta áhrifin frá samfélaginu á kynlíf ungmenna verið bein eða óbein. Þau fjögur 

undirþemu sem fram komu í máli ungu karlmannanna fyrir þemað Hið stærra samhengi 

voru; Vilja meiri kynfræðslu, Samfélagsmiðlar greiða leiðina að kynlífi, Hingað og ekki 

lengra og Kynjamyndir klámheimsins (sjá mynd 4). Hér verður fjallað nánar um hvert 

undirþema. 

 

Mynd 4. Þemað Hið stærra samhengi og undirþemu 

 

4.3.1  Vilja meiri kynfræðslu  

„Það er náttla mikilvægt að fræða okkur um þetta áður en við förum í djúpu laugina og 

mætti [kynfræðslan] alveg vera meiri“ (Ernir, 18 ára). Allir þátttakendurnir töluðu um 

kynfræðsluna sem þeir fengu og þá í skólum einna helst. Það kom skýrt í ljós hversu mikið 

ákall það er að kynfræðslan verði betri. Það mátti heyra að ákall þeirra sé mikilvægt og 
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þeim finnst verulega skorta á að kynfræðsla sé nægilega góð. Sumir gerðu sér grein fyrir 

hvað þeim fannst vanta og aðrir ekki. 

Fram kom að það skiptir máli hver sér um kynfræðsluna, hvort það sé kennari, 

hjúkrunarfræðingur, kynfræðingur eða jafningjafræðsla. Sigga Dögg var nefnd hjá 

nokkrum þátttakendum. Þrátt fyrir að hún hafi mætt í aðeins eitt skipti, þá kom fram hjá 

þeim að hennar fyrirlestur og umræður hafi haft hvað mest áhrifin á þá og sé þeim 

minnistæð. Þá nefndu þeir einnig að það sé ómögulegt að láta kennarana sína vera með 

kynfræðslu, eins og Helgi (19 ára) lýsti: „Kennarinn þinn að reyna að gera það [halda 

kynfræðslu] og mér finnst það bara skrítið sko, hann nær aldrei almennilega að fá þú 

veist svona virðingu nemendanna til að geta lært þetta einhvern veginn án þess að fólk 

fari bara að hlæja“. Upplifun þeirra á kynfræðslu í skólum, bæði grunn- og 

framhaldsskóla, er greinilega ekki góð af því að kynfræðslan var svo léleg að þeirra mati.  

Atli (19 ára) sagði að það ætti að leggja meiri áherslu á kynfræðslu í skólum og það 

ætti að byrja fyrr að fræða einstaklinga um kynlíf, helst áður en þau byrja að stunda kynlíf 

til að efla kynheilbrigði og vellíðan. Upplifun hans af kynfræðslu er að hún væri „ekkert 

svo mikil, ... [og] ekkert eins góð og hún ætti að vera ... [hún] er bara um kynfærin og 

getnaðarvarnir og kynsjúkdóma“.  

Magnús (20 ára) sagði kynfræðsluna vera mikilvæga svo að ábyrgð í kynlífi og „fleira 

sé í lagi“. Hann hafði orð á því að hlutverk kynfræðslu í skóla, sem og foreldra, væri meðal 

annars að bæla niður þá pressu að stunda kynlíf sem fyrst, „þau [skólinn og foreldrar] 

segja að þetta sé allt í lagi, að vera ekki búinn að þessu, og þú veist, allir tak[i] sinn tíma“. 

Af svörum Ernis (18 ára) mátti heyra að hann telji ábyrgð skólanna mikla þegar hann 

lýsti því að skólinn og kynfræðslan hjálpi ungmennum að vera meðvituð um gjörðir sínar 

því það geti haft alvarlegar afleiðingar ef að kynferðisleg ábyrgð er ekki til staðar og 

vitneskja um ýmsa þætti í tengslum við kynlíf.  

Þá sagði Stefán (18 ára) sig hafa upplifað það á unglingsárum að skólinn væri að reyna 

að forðast að tala um kynlíf, nema þá í þeim einstöku og fáu tímum sem kynfræðslan fór 

fram. Jafnframt mátti greina af svörum hans að umfjöllunin um allar þessar hættur í 

kynlífi í kynfræðslu hræði marga, frekar en fræði, og þá geta einstaklingar jafnvel orðið 

hræddir við að stunda kynlíf. 

Jökull (21 árs) hafði þetta um kynfræðsluna sem hann fékk, að segja: 

[Í kynfræðslu] var meira verið að tala um bara kynfærin í rauninni og auðvitað 

forvarnir og eitthvað svona, getnaðarvarnir ... þegar ég hugsa til baka þá 

fannst mér þetta ekki hjálpa mér ... mér fannst þetta ekki mjög fræðandi, 
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mesta kynfræðslan var í rauninni í því að tala við vini sína um þetta, þá svona 

fræddist maður um þetta skilurðu. [Í kynfræðslunni] fannst mér lítið verið að 

tala um kynlífið sjálft ... ég get ekki sagt að ég hafi grætt mikið á [kynfræðsl-

unni]. 

Jökull (21 árs), ásamt öðrum þátttakendum, sagðist hafa grætt miklu meira á því að 

prófa kynlíf sjálfur og ræða við vini um það, heldur en að fá þá kynfræðslu sem var í boði 

í skólanum. Helmingur þátttakenda telur að fræðsla á jafningjagrundvelli hafi meiri áhrif 

heldur en þegar hjúkrunarfræðingur eða kennari er með fræðslu. Helgi (19 ára) fór 

einmitt á þriggja vikna jafningjafræðslu námskeið á fyrsta ári í framhaldsskóla og fór hann 

svo í alla vinnuskólahópa á höfuðborgarsvæðinu, ásamt fleirum, til að ræða við 

ungmenni. Hann telur jafningjafræðsluna hafa mikil áhrif á ungmenni, þar sem ungmenni 

eru þá að fá fræðslu frá fólki sem er á svipuðum stað og þau nema oftast komin lengra. 

„Við vitum hvað er að fara að gerast fyrir þau, þau geta spurt okkur spurningu út í það ... 

það er allt svona léttara“. Hann sagði að hin „venjulega“ kynfræðsla hafa ekki góð áhrif 

þar sem einhver fullorðinn einstaklingur er yfir krökkunum. Þar er ekki verið að ræða 

málin, sem er það sem ungmenni bæði vilja og þarfnast. Það mátti heyra í viðtalinu við 

Helga að jafningjafræðslan skilaði greinilega miklu til hans og gaf honum góð verkfæri og 

færni í ýmsum þáttum sem tengist meðal annars kynlífi og samskiptum. Magnús (20 ára) 

nefndi einnig að með umræðum ungmenna um kynlíf felist mikil fræðsla. Atli (19 ára) 

hafði sömu sögu að segja og sagði: „maður lærir bara í samfélaginu, manna á milli, bara 

að tala um þetta“. Þeim fannst báðum kynfræðslan ekki vera nógu góð en átta sig ekki 

alveg á því hvað það er sem vantar í hana og halda að kynfræðslan geti ekki kennt neitt 

annað en um kynsjúkdóma, líffræðina og getnaðarvarnir. Ernir (18 ára) var þeim sammála 

og sagði kynfræðsluna „[mega] vera fjölbreyttar[i], aðeins að hugsa út fyrir 

kynsjúkdómana og út fyrir smokkinn skilurðu“. 

Sameiginlegur þráður í frásögn allra þátttakenda er að það sé eitthvað sem vanti í 

kynfræðslu fyrir ungt fólk. Allir þátttakendurnir eru sammála um að kynfræðslan þurfi að 

vera víðtækari og fjölbreyttari. Getnaðarvarnir og kynsjúkdómar væru „basic atriði“ en 

það sé mikilvægt að fá heildstæðari mynd af kynlífinu sjálfu og umræðu um það. 

4.3.2  Samfélagsmiðlar greiða leiðina að kynlífi 

„Samfélagsmiðlar hjálpa til sko“ (Atli, 19 ára). Samfélagsmiðlar og áhrif þeirra komu upp 

í máli allra þátttakendanna. Áhrif samfélagsmiðla eru margvísleg bæði jákvæð og 

neikvæð. Það er greinilegt að samfélagsmiðlar greiða leiðina fyrir þau að kynlífi og gera 

útlitskröfur á ungt fólk. Þá töluðu þeir einna helst um samfélagsmiðlaforritið Snapchat.  
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Þriðjungur þátttakendanna sögðu að samfélagsmiðlar og ýmsar kynæsandi 

auglýsingar sem birtast þar geti haft áhrif á kynhegðun ungmenna og hvatt þau til að 

stunda kynlíf. „Þá einhvern veginn örvar það hausinn á þeim sem er að horfa á þetta til 

að stunda kynlíf“ (Ernir, 18 ára).  Þátttakendurnir töluðu um að áhrifin frá 

samfélagsmiðlum væru bæði bein og óbein og að ungt fólk haldi jafnvel að þetta hafi ekki 

áhrif á þau en tveir tala um að skilaboð frá samfélagsmiðlum og Internetinu færu „lúmskt 

inn í undirmeðvitund“ unga fólksins án þess að þau geri sér grein fyrir því. 

Fimm þátttakendanna sögðu að með aðstoð samfélagsmiðla séu strákar mun 

óhræddari að reyna við stelpur og það væri ekkert auðveldara en að „adda“ stelpu á 

einhvern vettvang samfélgsmiðla, þá einna helst á Snapchat og byrja að tala við hana þar. 

Þeir töluðu einnig um hversu þægilegt það er fyrir marga að nota samfélagsmiðla og að 

allir hafi orðið „töluvert opnari með þessum forritum“ (Jökull, 21 árs). Í svörum 

þátttendanna virðast ungmenni þora frekar að tjá sig í gegnum samfélagsmiðla og þeir 

töluðu einnig um að áhrifin séu meðal annars þau að samfélagsmiðlarnir ýti undir 

kynlífshegðun ungmenna. Samfélagsmiðlar virðast því greiða leiðina í átt að kynlífi.  

Ungu karlmennirnir sögðu Snapchat mjög hentugan vettvang þegar kemur að 

samskiptum og kynferðislegum samskiptum því „það eyðist náttúrulega allt þar“ 

(Magnús, 20 ára). Vinsældir forritisins er einmitt vegna þess að fólk getur sent mynd til 

einhvers sem sér hana bara í visst margar sekúndur og svo hverfur hún: „Svona spenna í 

þessu sem er á Snapchat“ (Stefán, 18 ára). Einnig er forritið mikið notað til að ræða saman 

um kynlíf og langanir ásamt því að senda kynferðislegar myndir og myndbönd af sér. 

Jökull (21 árs) lýsti þessu á eftirfarandi hátt: „Fólk hefur byrjað að senda vídjó [af sér] og 

eitthvað svona skilurðu og taka myndir sem hefur vissulega skapað usla einhvers staðar 

sko. Þannig að þú veist þetta örugglega ýtir undir þetta [kynlíf ungmenna] og 

kynhvötina“. 

Ernir (18 ára) lýsti einnig upplifun sinni um áhrif samfélagsmiðlanna: 

Þessir samfélagsmiðlar eru alltaf bara risar sem er bara heimurinn í dag og 

það er hægt að gera allt inn á því ef maður vill það. Ég held að það hafi mikil 

áhrif á til dæmis að fá manneskju til að stunda kynlíf með sér, ég held að það 

sé stór hluti af þeim sem hafa stundað kynlíf í dag hafa notað netið til að gera 

það, til að hjálpa sér ... [þessir samfélagsmiðlar] hafa mikil áhrif á það [kynlíf].   

Lífið á samfélagsmiðlunum er ekki alltaf dans á rósum. Þátttakendurnir sögðu að 

margt ungt fólk haldi að það geti falið kynlífshegðun sína þar sem myndin eða 

myndbandið birtist í stuttan tíma og eyðist svo. En svo sé möguleikinn að taka skjáskot 
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(e. screenshot) af myndinni sem var send á Snapchat og jafningjar deila henni á milli sín, 

„þá er allt komið í einhverja vitleysu sko“ (Stefán, 18 ára). Þriðjungur þátttakenda ræddi 

einmitt þessa neikvæðu hlið sem geta komið fram við notkun samfélagsmiðla.  

 

„Að fólki langi að sofa hjá þeim skiptir ógeðslega miklu máli í okkar samfélagi“ (Helgi, 

19 ára). Skilaboðin um útlitskröfurnar frá samfélagsmiðlum og áhrifavöldum eru skýr. 

Útlitið á helst að vera fullkomið. Ernir (18 ára) sagði:  

Það sé náttla ætlast til að þú sért flottur, með flottan líkama, í formi og að þú 

sért hinn fullkomni maður eða kona ... auðvitað er það best að vera 

fullkomnastur, en það er náttla bara ekki hægt ... samt er alltaf ætlast til þess. 

Þriðjungur þátttakenda komu inn á þetta að samfélagsmiðlar gefa ekki alltaf rétta 

mynd af kynlífi og hvernig það virkar. Ungmenni fá ýmsar ranghugmyndir, eins og um 

staðlaðar útlitskröfur og vissar leiðir til kynlífs. Helgi (19 ára) lýsti að það „skipti[r] náttla 

máli að þér líði vel með þig, þú veist, það er erfitt að vera nakinn upp í rúmi með 

einhverjum ef þér líður ekki vel skilurðu og nærð ekkert að njóta þín“.  

Hann sagði einnig að sjálfsmynd og sjálfstraustið geti orðið fyrir skaða ef einstaklingar 

eru alltaf á samfélagsmiðlum, þar sem allir setja inn flottustu myndina af sér, með besta 

sjónarhorninu og birtu, sem þau hafa jafnvel unnið í myndvinnsluforriti til að gera sig enn 

flottari. Þetta ýtir undir óraunhæfan samanburð og getur haft neikvæð áhrif á ungmenni.  

Stefán (18 ára) nefndi þó kosti samfélagsmiðla. Þar sem öll ungmenni nota þann 

vettvang á einn eða annan hátt þá væri auðvelt að ná til þeirra og senda þeim réttari 

mynd af kynlífi og kynlífshegðun; eins og í formi kynfræðslu. Hann talaði sérstaklega um 

íslensku byltinguna #sjúkást sem byrjaði fyrr á árinu á samfélagsmiðlum og hafði orð á 

því að hann hefði aldrei séð það eða orðið var við hana ef það hefði komið sem auglýsing 

í sjónvarpinu. 

4.3.3  Hingað og ekki lengra 

Aðspurðir um MeToo sögðu þátttakendurnir að þeir væru ekki alveg nógu vel að sér um 

þá byltingu, allavega ekki eins og þeir ættu að vera. Flestir þátttakendanna sögðust hafa 

veitt henni hvað mesta eftirtekt þegar sögur úr íþróttaheiminum á Íslandi fóru á 

Internetið, þá aðallega þeir sem stunda íþróttir eða hafa blússandi áhuga á þeim. Þeir 

höfðu allir hins vegar orðið varir við hana og gera sér grein fyrir þeim skilaboðum sem sú 

bylting er að senda út í samfélagið. Þeir voru allir sammála um að byltingin gefi mikilvæg 

skilaboð út í samfélagið og þá sögðu þeir allir að það sé mikilvægt að svona mál sem varða 
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bæði kynferðisleg áreitni og ofbeldi komi upp á yfirborðið. Atli (19 ára) sagði það 

lærdómsríkt „að fá að sjá hvað er í alvörunni í gangi á Íslandi“, því svona mál fara 

einhvern veginn leynt. Það má lýsa þessu eins og ísjaka, aðeins örlítill hluti af honum er 

sýnilegur og svo er allt undir sjávarmáli, eða falið í samfélaginu. Flestir þátttakendanna 

töluðu um að það er svo margt sem gerist hér á landi, sem og annars staðar, sem aldrei 

komi upp á yfirborðið. Því sé þessi bylting að skila miklu til samfélagsins og eflir 

vitundarvakningu um þessar gjörðir; hingað og ekki lengra.  

Helgi (19 ára) lýsti skilaboðunum á þennan veg:  

Að ... fólk yfir höfuð getur ekki komist upp með að fara illa með annað fólk og 

bara [ég] er ógeðslega stoltur af þessu dóti. Ég held að þetta hjálpi líka okkur 

strákunum, þetta skilar sér líka yfir til okkar, á vissan hátt sko ... Líka bara flott 

að eyða þessari [nauðgunar]menningu. 

Magnús (20 ára) lýsti upplifun sinni á þeim skilaboðum sem verið er að senda á 

þennan hátt: 

[Byltingin] náttúrulega ýtir undir að aðrar konur opni sig og þetta sýnir líka að 

þetta kemst upp, það kemst alltaf upp um þessa menn sem gera þetta ... 

Þetta er virkilega mikilvægt, bara út af því að þetta myndi örugglega ýta undir 

að [kynferðisleg áreitni og/eða ofbeldi] fækkar örugglega, svona atvikum. 

Allir þátttakendurnir tóku undir með Magnúsi. Jökull (21 árs) sagði „ef þú lendir í 

einhverju svona, þá er kannski verið að ryðja bara veginn fyrir því að það sé auðveldara 

fyrir þá manneskju að segja frá“. Ernir (18 ára) kom inn á líðan stúlknanna og hversu 

mikilvægt er að opna sig með þessi atvik og brot því þetta getur eyðilagt líf fólks, því er 

mikilvægt að minnka þennan viðbjóð, en því miður er ekki hægt að útrýma þessu því það 

eru alltaf einhverjir „klikkhausar“. 

Þátttakendurnir sögðu byltinguna vera lítið rædda innan vinahópa þeirra. Ef hún 

kemst á varir vina þeirra þá er það oftar en ekki í formi kaldhæðni og gríns og byltingin 

töluð niður. Þá hafa strákar í vinahópum sagt til dæmis að „ef að þeir [vinirnir] lentu í 

einhverju djamminu, [þá] ætti [það] að vera MeToo fyrir þá líka“ (Magnús, 20 ára). Því ef 

strákar lenda í einhverju, þá er aldrei rætt um það því þeir segja ekki sjálfir frá því ef þeim 

finnst einhver stelpa ganga of hart að sér. Þá ræði strákar á milli sín að þeir hafi heyrt að 

margar sögurnar séu ósannar. 
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Hjá ungu mönnunum kom einnig fram að ungt fólk geri sér þó oft ekki grein fyrir því 

að þetta geti komið fyrir þau, kynferðisafbrot væru unga fólkinu fjarlæg. Þátttakendurnir 

voru þó einróma um að strákar verði enn varkárari þegar kemur að því að reyna við 

stelpur og/eða sofa hjá þeim, byltingin er viss viðvörun fyrir marga stráka. Þá nefndu þeir 

einnig að þetta gæti haft áhrif á öryggi stráka í samskiptum við stelpur, þeir gætu orðið 

hræddari um að gera eitthvað af sér óviljandi og ganga óvart of langt – í versta falli að 

verða kærðir fyrir það. Tveir þátttakendur sögðu að byltingin hafi frekar áhrif á einhleypa 

stráka sem eru að stunda „one-night stand“, að þeir passi þá frekar upp á að allt sé alveg 

örugglega í lagi og hugsi sig þrisvar um, ásamt því að vera vissir um að báðir aðilar séu 

100% samþykkir. Þá lýstu þeir að það sé mögulega betra að þekkja stelpuna vel áður en 

þeir stunda kynlíf með henni, í kjölfar byltingarinnar, því enginn vill lenda í því að 

einhverjar lygasögur fari á kreik.  

Helgi (19 ára) lýsti mögulegum breytingum svona: „Ég held ... strákar verði meira 

rólegri og yfirvegaðri, bara passa sig betur, sem ég held að sé bara mjög sniðugt sko og 

fólk ætti náttla bara að gera það almennt“. Hann sagði djammið vera mikinn áhættustað 

og vonar að strákar passi sig. Hann sagði félaga sína hafa byrjað að spyrja stelpur hreint 

út hvort þær vilji sofa hjá sér og vilja hafa hlutina á hreinu. 

Jökull (21 árs) hafði annars konar upplifun af MeToo byltingunni. Hann lenti í því að 

stelpa sagði frá á samfélagsmiðlum, þar sem hún gaf mjög ítarlegar upplýsingar, án þess 

að segja nafnið á gerandanum. Sem gerði það að verkum að átta manns komu til greina 

sem gerandi og meðal annars hann. Hann upplifði það sem „ákveðið bögg“ þar sem hann 

fékk mikið af spurningum og nokkuð umtali í kringum hann. Hann var ekki sáttur við að 

hún hafi birt svo ítarlegar upplýsingar, án þess að nafngreina. Jökull talaði um að ef hún 

vildi ekki nafngreina, þá hefði hún mátt gefa minni upplýsingar um einstaklinginn svo að 

miklu stærri hópur kæmi til greina. Hann sagði sig vera mjög hlynntan því að allir geti 

fengið að tjá sig en þykir mikilvægt að vanda til verka.  

Allir voru þeir mjög hlynntir MeToo byltingunni og sögðu hana mikilvæga fyrir 

samfélagið: „Öllum [á] eftir að líða betur eftir þessa byltingu sko“ (Helgi, 19 ára).  

4.3.4  Kynjamyndir klámheimsins 

Það ósamþykkta í samfélaginu, sem flestir ungir karlmenn horfa á er klámið. Allir 

þátttakendurnir voru sammála um að klámið hafi ótrúlega mikil áhrif á ímynd ungmenna 

á kynlífi og viðhorf til þess. Af svörum þeirra virðist klámið vera sá vettvangur sem er að 

hafa hvað mestu áhrifin á kynlíf ungra karlmanna. Frá klámi fá ungir menn ýmsar 

hugmyndir um kynlíf og að leiðum í kynlífi. Margir þátttakendanna sögðu að ungt fólk 
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byrji oftar en ekki á að horfa á klám áður en þau stunda kynlíf og lýsti Ernir (18 ára) því 

svo: 

Ég held að það sé svoldið í tísku, svoldið svalt á unglingastigi að horfa á klám, 

en já og þeir náttla horfa á það og sjá hvernig eigi að gera það, þeir hafa aldrei 

gert það áður sumir og fá kannski sum tips eða eitthvað svona, sem þeir hafa 

áhuga á að gera í alvöru. Þá hafa þeir kannski notað þær aðferðir sem þeir 

nota í klámmyndum eða myndböndum. 

Einnig sagði Stefán (18 ára) að oftar en ekki sé fyrsta reynsla ungra einstaklinga af 

einhverju í tengslum við kynlíf í gegnum klám, sem getur haft brengluð áhrif, því klámið 

er fjarri því að vera nálægt raunveruleikanum. Þessi fyrsta reynsla sögðu þeir að geti verið 

hættuleg, þá sérstaklega þegar einstaklingar hafa ekki fengið neina kynfræðslu fyrir og 

að þetta sé í raun sú kynfræðsla sem þeir fá. Ernir (18 ára) lýsti því einnig hvernig klámið 

hafi áhrif á stráka, bæði meðvitað og ómeðvitað: „Auðvitað gefur þetta einhverjar 

hugmyndir, þú horfir á þetta, þetta fer inn í hausinn á þér og þú kannski framkvæmir það 

seinna“. Ungir karlmenn sem horfa á klám fá einhverjar hugmyndir þaðan sem þeim 

finnst jafnvel svalt eða eitthvað sem gæti verið gott og þeir prófi sig áfram með þær.   

Þátttakendurnir voru allir sammála um að klámið gefi ranga mynd af raunverulegu 

kynlífi eða eins og Atli (19 ára) sagði: „Það bara gefur engan veginn rétta ímynd“. Sú 

ranga mynd felst í því að karlar eigi alltaf að hafa yfirhöndina í kynlífi og að konan sé 

einhver hlutur sem hægt er að nota að vild. Konan á einnig alltaf að fullnægja karlinum, 

sem ræður ferðinni og fylgja honum. Þátttakendurnir sögðust hvorki upplifa jafnvægi né 

virðingu á milli kynjanna í klámi og sögðu tveir þátttakendur að klámið sé framleitt fyrir 

karla. Atli (19 ára) sagði að klám hafi alveg klárlega áhrif á ungmenni og bætir við „ég 

hugsa að það horfi allir á klám skilurðu, eða þú veist, hafi einhvern tímann gert það. 

Þannig að já, ég hugsa að þetta ýtir klárlega undir [vissa kynlífshegðun] og gefi einhverjar 

hugmyndir“. Magnús (20 ára) og Stefán (18 ára) sögðu klám ýta undir rangar hugsanir hjá 

krökkum, sem vita ekki betur og halda að kynlífið þar sé rétta myndin af því.  

Stefán kom einnig inn á annað sem er rangt það er frammistaða og lengd kynlífsins, 

að kynlífið eigi jafnvel að endast í allt að upp í klukkustund. Það geti haft áhrif á 

sjálfstraustið ef ungt fólk fari að hugsa „ég var ekkert svona lengi eins og í 

[klám]myndinni“. Helgi (19 ára) lýsti því að það sé í raun enginn sem njóti sín í klámi og 

yfirleitt fara engin samskipti fram. Í klámi vita allir hvað þeir eiga að gera án þess að ræða 

saman og þá fær ungt fólk hugmyndir um að kynlíf eigi að vera þannig; að þetta virki 

svona. Helgi sagði klám sýna oftar en ekki að kynlíf eigi að vera geðveikt, en kynlíf í 
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raunveruleikanum getur líka verið „eitthvað mehh“. Helgi sagði að það geti valdið veseni 

ef fólk heldur að kynlíf eigi alltaf að vera geðveikt, því það er það ekki alltaf og sérstaklega 

ekki í byrjun og hvað þá þegar skilaboðin eru einnig þau að ekki þurfi að tjá sig og „þá 

getur fólk orðið óöruggt í kynlífi, af því að þetta á að vera svo sjúkt dæmi,“. Þá sagði hann 

einnig hvernig klámið getur verið grimmt og að það geti haft enn ömurlegri áhrif.  

Þeir sögðust allir gera sér grein fyrir því að klámið gefi ranga mynd af kynlífi. Þeir 

höfðu orð á því að allir séu meðvitaðir um áhrif kláms, enda var það mikið rætt á 

unglingastigi í grunnskóla hvað klám geti haft slæm áhrif og að það gefi gjörsamlega ranga 

mynd af heilbrigðu kynlífi. Samt sem áður leita þeir í klámið og viðurkenndu nokkrir þeirra 

að strákar hugsa kynlífið oft eins og þetta fer fram í klámi. Magnús (20 ára) sagði: „Það 

fer bara eftir manneskjum hversu vel gefin þú ert, hvort þú tekur eitthvað út úr þessu inn 

í veruleikann sko, myndi ég halda, fólk sem veit ekki betur“ og var Helgi (19 ára) honum 

sammála. Hins vegar sagði þriðjungur þátttakenda að ungir karlmenn geri sér ekki 

endilega grein fyrir því ef klám hefur haft áhrif á þá og áhrifin séu ómeðvituð og 

undirliggjandi. Stefán (18 ára) lýsti stöðu slíkra manna: „Þeir hafa séð þetta svona í 

klámvídjóum eða eitthvað svona, þá kannski gera þeir sér ekki grein fyrir því að þeir hagi 

sér svoleiðis ... útaf því að þetta er orðið svo kannski venjulegt hjá þeim að sjá þetta 

[klámið]“. 

 Það má því heyra af svörum ungu karlmannanna að þeir telja klám ekki vera heilbrigt 

kynlíf og sögðu flest allir að klám og kynlíf sem maður stundar sjálfur sé sitthvor 

hluturinn. Samt sem áður eru skilaboðin úr klámi greinilega sterk og voru þeir sammála 

um að klámið hefur hvað mest áhrif á kynlíf ungs fólks. 
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5 Umræður  

5.1  Helstu niðurstöður 

Í þessari rannsókn var sjónum beint að sýn og upplifun ungra karlmanna á kynheilbrigði 

og ýmsum þátttum sem því viðkemur, með það fyrir augum að niðurstöður mætti nýta 

til að bæta kynheilbrigði og vellíðan þeirra. Hér á eftir verður fjallað um 

meginniðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Þá verður leitast 

við að svara rannsóknarspurningunum. Til upprifjunar má sjá spurningarnar hér:  

I. Hver er sýn ungra karlmanna á kynheilbrigði? 

a) Hvaða þættir stuðla að kynheilbrigði? 

b) Hvaða þættir draga úr kynheilbrigði? 

Fyrsta meginniðurstaðan gefur til kynna að töluvert skortir upp á að unnið sé 

markvisst að kynheilbrigði ungra karlmanna. Fram kom að ungir karlmenn virðast fá 

margvísleg skilaboð um kynlíf, kynhegðun og framkomu við stelpur alls staðar úr 

samfélaginu. Þeir sögðu þó klámið hafa hvað mest áhrif á kynlíf og kynjamyndir ungra 

karlmanna. Athyglisvert er að ungu mennirnir kölluðu sjálfir eftir meiri og betri 

kynfræðslu. Þeir nefndu að staðan væri almennt sú að menn þurfi að reka sig á með 

ýmislegt í kynlífi svo sem tjáskipti og öryggi í kynlífi þar sem þeir fá hvorki umræður né 

fræðslu um þann hluta kynlífsins.  

Ungu karlmennirnir nefna ýmsa þætti sem hafa ýmist stuðlað að kynheilbrigði þeirra 

eða dregið úr því. Í næstu köflum verður fjallað nánar um þessa meginniðurstöðu. 

Umfjölluninni verður skipt í tvo meginflokka; það sem stuðlar að kynheilbrigði ungra 

karlmanna annars vegar og það sem dregur úr því hins vegar. Í lokin verður fjallað um 

kosti og takmarkanir rannsóknarinnar ásamt framtíðarrannsóknum. 

5.2  Hvað stuðlar að kynheilbrigði? 

Raddir þátttakendanna gefa ýmsar vísbendingar um þætti sem bæði efla og styðja við 

kynheilbrigði þeirra. Sterkasti þátturinn er heildstæð kynfræðsla, með tilliti til jafningja, 

þar sem þeir fá réttu tólin og auka kynferðislega ábyrgð þeirra og samskipti í kynlífi; veita 

þeim ákveðna færni til að efla sjálfsöryggi þeirra. Einnig má nefna þætti eins og 

samfélagsmiðlana sem geta verið gagnlegt tæki til að vinna að kynheilbrigði og hlutverk 

samfélagsins að senda jákvæð og styrkjandi skilaboð til ungra manna með því að 

leiðarljósi að stuðla að kynheilbrigði þeirra. Hér á eftir verður fjallað nánar um þessa 

þætti.  
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5.2.1  Ég sem kynvera 

Allir töluðu um hvernig þeir voru að upplifa sig sem kynverur á unglingsárunum. Ýmsar 

breytingar eiga sér stað á þeim tíma. Þeir sögðu það tímabil hafa verið mjög merkilegt 

þar sem allt í einu urðu þeir kynþroska og þá hafi orðið einhvers konar sprenging í lífi 

þeirra; líkaminn varð kynferðislega tilbúinn og kynferðislegar tilfinningar jukust til muna. 

Þeir fóru að upplifa lífið í nýrri mynd og sögðu unglingsárin vera spennandi tíma þar sem 

þeir voru að læra betur á sjálfan sig og uppgötva betur hverjir þeir væru. Er þessi upplifun 

ungu mannanna í samræmi við kenningar og rannsóknir á unglingsárunum sem fjalla um 

þróun sjálfsmyndar einstaklinga á unglingsárum og hvernig unlingar byrja að aðgreina sig 

frá foreldrum og mynda heildstæða sjálfsmynd (Harter, 1990). Eins og rannsóknir gefa til 

kynna þá er mikilvægt að móta heilbrigða sjálfsmynd á unglingsárunum og stuðla með 

því að kynheilbrigði og kynferðislegri ábyrgð einstaklinga (Harter, 1990; Sóley, S. Bender, 

2016a; Robinson o.fl., 2002). Ungu mennirnir lýsu sjálfsmyndarleit sinni sem unglingar í 

þessa veru en nefndu jafningjahópinn, skilaboð samfélagsins og reynslu sem sterka 

meginþætti þess sem studdi sjálfsvinnu þeirra við að vera kynvera.  

Jafningjarnir 

Áhrif jafningja á ungmenni á unglingsárum eru gríðarlega mikil (Steinberg, 2003) og voru 

þátttakendurnir allir sammála um að jafningjaþrýstingur skiptir miklu máli á unglings-

árum, sérstaklega í tengslum við kynlíf (Potard o.fl., 2008). Fyrri rannsóknir sýna að vinir 

geta haft mikil áhrif á kynhegðun hvors annars (Ali og Dwyer, 2011; DeLamater og 

Friedrich, 2002; Potard, o.fl., 2008; Sieving o.fl., 2006). Því er án efa mikilvægt að vinna 

með jafningjahópa saman þegar skipulögð er heildstæð kynfræðsla. Með því móti mætti 

ná til hópa sem umgangast mikið í daglegu lífi og draga með því úr neikvæðum 

afleiðingum jafningjaþrýstings í tengslum við kynlíf. Með þessu móti mætti stuðla að 

bættu kynheilbrigði ungra karlmanna.  

Eins og þátttakendur lýsa sjálfir þá vilja allir vera hluti af hópnum. Því má þá segja að 

kjörið tækifæri sé að vinna með ungmennahópa og styðja við „normið“ að sýna 

kynferðislega ábyrgð og vera kynheilbrigður einstaklingur í stað þeirra hugmynda sem 

fram komu að væru ríkjandi eins og að taka „sjensinn“. Þá er jafnframt mikilvægt að efla 

sjálfsmynd þeirra og trú á eigin getu á sviði kynlífs til að stuðla að kynheilbrigði þeirra, því 

eins og Jökull (21 árs) bendir á, þá fer það eftir sjálfstrausti einstaklinga hvernig þeir 

höndla pressuna. Það er í takt við fyrri rannsóknir, en ungt fólk með sterka sjálfsmynd, 

gott sjálfstraust og trú á eigin getu er líklegra til að standa betur að vígi hvað varðar 

kynheilbrigði (Dumas o.fl., 2012; Sóley S. Bender, 2016b; Robinson o.fl., 2002; Smith og 

Chonody, 2010). Það skiptir máli fyrir lýðheilsu þjóðar (Young o.fl., 2016). 
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Menn verða sjálfsöruggari með reynslunni 

Á unglingsárunum verða miklar þroskabreytingar, þar sem ungt fólk reynir að móta 

heildstæða sjálfsmynd og verður fyrir áhrifum margvíslegra þátta úr þeirra félagslega 

umhverfi (Dolgin, 2011; Harter, 1990; Bronfenbrenner, 1979; 1993). Í þroskakenningum 

er grundvallarhugsunin sú að í samspili við umhverfi sitt byggir einstaklingurinn upp 

þekkingu sína, reynslu og skilning (Piaget, 1965/1932). Það sem hefur jákvæð áhrif byggir 

einstaklinga upp. Sjálfstraustið er í mótun á þessum tíma og höfðu þátttakendurnir orð á 

því að sjálfstraust í kynlífi aukist með jákvæðri reynslu enda hefur bein reynsla mestu 

áhrifin á mótun trúar okkar á eigin getu (Bandura, 1997).  

Einkum ræddu þátttakendurnir að öryggi í að reyna við stelpur komi með aukinni 

reynslu, þá sérstaklega jákvæðri reynslu. Rannsóknir sem skoðað hafa þetta gefa til kynna 

að jákvæð kynlífsreynsla auki sjálfstraust og ánægju einstaklinga (Sóley S. Bender, 

2016b). Áhugavert er að sjá að þeir segja að það þurfi alltaf að byggja upp ákveðið öryggi 

með hverri og einni stelpu. Sjálfsöryggið eykst því oftar sem þau stunda kynlíf saman og 

segja þeir ástæðuna vera að þá eru þau búin að læra inn á hvort annað og farin að hafa 

meiri samskipti sín á milli um kynlífið, vilja og langanir. Það mátti greina af svörum þeirra 

að kynlífið verði betra þegar þeir eru öruggari með sig og upplifa jákvæða reynslu. Það 

kemur ekki á óvart því að öryggi er talið forsenda jákvæðs kynlífs og það að geta rætt 

saman um þarfir, væntingar og langanir og hvað maður vill og vill ekki (Sóley S. Bender, 

2016b). Þetta gefur vísbendingar um að til að stuðla að kynheilbrigði ungs fólks og 

vellíðan þurfi að efla sjálfsöryggi þeirra, meðal annars í formi heildstæðrar kynfræðslu 

þar sem þau gera ýmsar færniæfingar í tengslum við kynheilbrigði og samskipti.  

5.2.2  Kynheilbrigði og samskipti: Betra kynlíf 

Þátttakendurnir ræddu allir forsendur kynheilbrigðis og góðs kynlífs. Þar komu fram að 

gildi eins og ábyrgð og virðing væru lykilþættir góðs kynlífs og það skiptir máli að kynlíf 

færi fram á jafningjagrundvelli svo það yrði betra. 

Jafningjagrundvöllur 

Það er mikilvægur þáttur í kynheilbrigði og kynlífsheilbrigði að viðurkenna og viðhalda 

kynlífsrétti fólks ásamt því að jafnrétti ríki í kynlífi (PAHO og WHO, 2000). Ungu 

karlmennirnir virtust gera sér grein fyrir að í kynferðislegum samböndum þurfi að ríkja 

jafnræði og báðir aðilar eiga að geta rætt saman óþvingað og tekið sameiginlegar 

ákvarðanir. Þannig er jafnrétti í kynlífi lykilþáttur fyrir ánægjulega upplifun og til að bæta 

kynheilbrigði (Sóley S. Bender, 2016a; 2016b; PAHO og WHO, 2000).  
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Þeir segja einnig að það sé mikilvægt að kynlífið eigi sér stað á jafningjagrundvelli með 

jafnrétti að leiðarljósi, þar sem að báðir aðilar geta notið sín og fengið að tjá sig. Fram 

kom í máli flest allra þátttakenda að einstaklingar sem mætast i kynlífi ættu að mætast á 

jafningjagrundvelli, þá líði öllum betur og það ætti ekki að skipta máli hvort kynið á í hlut.  

Þetta sjónarhorn er án efa mikilvægt fyrir kynheilbrigði ungra karlmanna. Á hinn bóginn 

voru flestir þátttakendurnir sammála um að misjafnt sé eftir persónuleika og sjálfstrausti 

einstaklinga hvort kynin mætist á jafningjagrundvelli. Fram komu því vísbendingar þess 

efnis að mikilvægt sé að gera ungmenni meðvituð um jafnrétti og kynlífsrétt einstaklinga.  

Kynferðisleg ábyrgð sem grundvallaratriði 

Allir ungu karlmennirnir eru því sammála að grundvallaratriði kynlífsheilbrigðis er 

kynferðisleg ábyrgð og er það í samræmi við umfjöllun fræðimanna (Sóley S. Bender, 

2006a; Sóley S. Bender, 2016b). Þeir nefndu einna helst að í ábyrgu kynlífi væri mikilvægt 

að fá samþykki frá báðum aðilum ásamt því að nota getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir 

ótímabærar þunganir og kynsjúkdómasmit.  

Fjórir þátttakendur höfðu orð á því að mikilvægt er að vera meðvitaður um gjörðir 

sínar og hluti af ábyrgð í kynlífi sé að stunda það þegar maður sjálfur er tilbúinn. 

Helmingur þátttakendanna nefndu mikilvægi þess að byggja upp traust og að 

einstaklingar treysti hvor öðrum ef þeir ætla að stunda kynlíf saman. Þátttakendurnir 

gera sér því grein fyrir að það skipti miklu máli að sýna sameiginlega ábyrgð þegar 

einstaklingar ætla að stunda kynlíf saman, gæta öryggis og varast ýmsar hættur til að 

stuðla að vellíðan í kynlífi.  

Þetta eru allt þættir sem rannsakendur á fræðasviðinu hafa fjallað um að mikilvægt 

sé að tryggja sem lið í kynlífsheilbrigði einstaklinga þar sem að kynferðisleg ábyrgð er 

einn helsti þáttur kynlífsheilbrigðis. Auk þess nær hver og einn að njóta sín betur í kynlífi 

þegar ábyrgðin er sameiginleg (Maltz, 1995; PHAO og WHO, 2000; Sóley S. Bender, 

2016a; Sóley S. Bender, 2016b). Því er óhætt að segja að með kynferðislegri ábyrgð má 

leiða einstaklinga í hinn jákvæða farveg, þar sem hún er uppbyggjandi fyrir öryggi, traust, 

umhyggju og jafnræði í kynferðissamböndum. 

Virðing og traust grunnur að góðu kynlífi 

Í kynferðislega heilbrigðum samböndum þarf að ríkja gagnkvæm virðing, þar sem báðir 

aðilar geta rætt saman óþvingað og tekin sameiginlegar ákvarðanir (Sóley S. Bender, 

2016b). Þegar samskiptin einkennast af virðingu getur það aukið tengsl og nánd á milli 

einstaklinga sem leiðir af sér ánægjulegri kynferðisleg sambönd (Christopher og 
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Sprecher, 2000; Dagmar Rósa Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 2013; Sóley S. Bender, 

2016b). Einnig er virðing stór þáttur kynheilbrigðis (PAHO og WHO, 2000).  

Af svörum ungu mannanna er ljóst að þeir telji virðingu hafa mikið að segja fyrir 

vellíðan í kynlífi og lýsti einn þátttakandi því svo að ef hún væri ekki til staðar þá væri 

kynlífið líklegast ekki heilbrigt. Þeir sögðust upplifa virðingu í garð stelpna sem óskrifaða 

reglu sem þeir hafa fengið að heyra frá blautu barnsbeini. Þeir ræddu ýmsar leiðir til að 

sýna virðingu gagnvart stelpum, eins og að koma vel fram, sýna kurteisi og hjálpsemi og 

hlusta á og virða skoðanir og mörk þeirra.  

Á hinn bóginn töldu þeir vanta aukna fræðslu fyrir ungt fólk um kynferðisleg samskipti 

og framkomu. Þeir höfðu orð á því að það sé engin handbók um slíka framkomu og menn 

þurfi bara að prófa sig áfram og finna þannig réttu leiðina. Þeir höfðu orð á að kynlífið sé 

miklu betra með einstaklingi sem þeir þekkja og treysta. Þess vegna komist ávinningur 

kynlífs eftir „one-night sand“ ekki með tærnar þar sem ávinningur kynlífs í samböndum 

hefur hælana.  

Allir ræddu ávinning kynlífs og sögðu helsta ávinninginn felast í vellíðan og nánd auk 

sæluvímunnar sem er stór þáttur þess. Einnig kom fram að þessi ávinningur væri 

mikilvægur þáttur í uppbyggingu sambanda þar sem pör kynnast á annan hátt í gegnum 

kynlíf og verði nánari fyrir vikið. Einnig minntust þeir á að traustið væri mikilvægt í 

þessum samskiptum þar sem að manneskjur eru að opna sig fyrir hvor annarri.   

Tjáskipti bæta kynheilbrigði 

Heyra mátti af svörum ungu karlmannanna að það sé mikilvægt að tala saman í kynlífi. 

Helstu ástæðuna telja þeir vera að geta tjáð sig um það sem maður vill og vill ekki í kynlífi. 

Þeir sögðu þó að það væri misjafnt eftir einstaklingum; persónuleika og sjálfstrausti hvort 

að einstaklingar séu að ræða saman í kynlífi. Það sé alls ekki auðvelt að ræða saman um 

kynlíf, sérstaklega í byrjun þegar menn eru enn óöryggir. Þeir voru sammála um að 

einhver þarf að brjóta ísinn og opna leiðina að auknum samskiptum í kynlífi. Þá höfðu 

þeir orð á því að samskiptin komi með reynslunni, auknu sjálfstrausti og öryggi á sviði 

kynlífs. Í ljósi þess að fæstir þeirra höfðu hvorki fengið nægilega góða kynfræðslu né 

tækifæri til að ígrunda gildi sín og mörk í kynlífi þá er eðlilegt að þeir hafi hafi upplifað sig 

óörugga. 

Tjáskipti eru talin tengjast kynferðislegri ábyrgð (Kirby, 2003). Helmingur þátttakenda 

virtust þó ekki átta sig á hvers vegna það að tjá kynferðislegar tilfinningar, líðan og 

langanir sé mikilvægt. Flestia þátttakendanna vantaði heildstæða þekkingu á mikilvægi 

tjáskipta í kynferðislegri ábyrgð og kynheilbrigði en með slíkum samskiptum væri hægt 
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að gæta jafnréttis í kynlífi og tryggja að einstaklingar standi með sjálfum sér (Dagmar 

Rósa Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 2013). Þó gerðu þeir sér grein fyrir að fólk kann 

að meta mismunandi hluti í kynferðislegum tjáskiptum og að þá sé mikilvægt að fólk ræði 

saman svo að öllum líði vel. Af þessu má sjá að unga fólkið okkar hefði gagn af þjálfun og 

færni í tjáskiptum í tengslum við kynlíf og fái viðeigandi kynfræðslu í skólum og hjá 

foreldrum sem gerir þau tilbúnari og öruggari með sig. Auk þess til að hjálpa þeim að geta 

„brotið ísinn“ svo þau geti átt óþvinguð tjáskipti til að bæta kynheilbrigði þeirra og 

vellíðan í kynlífi – kynlífið yrði bæði öruggara og skemmtilegra fyrir vikið (Kirby, 2003; 

Sóley S. Bender, 2016b).  

5.2.3  Samfélagið og skilaboðin um kynheilbrigði 

Það er margt í félagslegu umhverfi ungra karlmanna sem getur stuðlar að kynheilbrigði 

þeirra. Mikilvægt er að skoða kynheilbrigði ungra karlmanna heildstætt eins og gert er í 

nálgun Tolman o.fl. (2003) sem byggir á vistkerfalíkani Bronfenbrenners. Rödd 

þátttakenda endurspegluðu þetta en hjá þeim komu fram ýmsir þættir í samfélaginu sem 

geta stuðlað að kynheilbrigði ungra karlmanna svo sem samfélagsmiðlar og MeToo 

byltingin.   

Skilaboð samfélagsins 

Skilaboð samfélagsins eru greinilega að hafa mikil áhrif á unga karlmenn, þá sérstaklega 

á unglingsárunum þegar ungir strákar byrja að reyna fyrir sér á sviði kynlífs og eru að 

móta sjálfsmynd sína „Ég sem kynvera“. Eins og Haffner (1992/93) og Sóley S. Bender 

(2006b) benda á þá er mikilvægt að karlmenn leyfi sér að sýna kynferðislegar tilfinningar 

og endurmóta þá karlmennskuímynd sem hefur mótast í gegnum tíðina. Það er hlutverk 

samfélagsins að senda skýr skilaboð um mikilvægi kynferðislegrar ábyrgðar og 

kynheilbrigðis. 

Samfélagsmiðlar – vettvangur unga fólksins 

Allir ræddu hversu mikil áhrif samfélagsmiðlar geta haft á unga fólkið og kynhegðun 

þeirra. Ungmenni eru opnari fyrir áhrifum hnattvæðingar sem getur haft áhrif á þeirra 

kynheilbrigði. Samfélagsmiðlar hafa þar mikið vægi þar sem ungmenni hafa mikið 

aðgengi að ýmsum upplýsingum og allskonar fólki (Arnett, 2002; Gabriel, 2014). Þrátt 

fyrir að áhrifin geti oftar en ekki verið neikvæð þá er hægt að nota samfélagsmiðlana á 

uppbyggilegan hátt. Flest ef ekki öll ungmenni eru á samfélagsmiðlum og væri því kjörið 

að nýta þann vettvang til góðs. Einn þátttakandanna nefndi sérstaklega íslensku 

byltinguna #sjúkást sem byrjaði fyrr á árinu á samfélagsmiðlum og fjallar um heilbrigð og 
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óheilbrigð sambönd og ofbeldi af ýmsu tagi. Búin var til heimasíða, www.sjukast.is, þar 

sem ungt fólk getur leitað sér upplýsinga um hvað sé talið heilbrigt og hvað sé talið 

óheilbrigt í kynferðislegum samböndum. Sú bylting er dæmi um jákvæð áhrif hnatt-

væðingar sem er vonandi að skila sér til ungmenna. Samfélagsmiðlar virðast því vera 

kjörinn vettvangur til að ná til ungs fólks og stuðla að bættu kynheilbrigði og kynlífs-

heilbrigði.  

MeToo byltingin: Hingað og ekki lengra 

Í lok ársins 2017 varð afdrifarík bylting á heimsvísu þar sem einstaklingar fóru að segja 

frá áreitni og ofbeldi á vinnustað sínum. Myllumerkið (e. hashtag) #metoo fór eins og 

eldur um sinu á samfélagsmiðlum. Meirihluti þeirra sem stigu fram voru konur. Aðspurðir 

um MeToo sögðu þátttakendurnir sig ekki nægilega vel að sér um þá byltingu. Allir höfðu 

hins vegar orðið varir við hana og gerðu sér grein fyrir þeim mikilvægu skilaboðum sem 

byltingin væri að senda út. Einnig að þau gætu stuðlað að bættu kynheilbrigði og töldu 

mikilvægt fyrir samfélagið að kynferðislegt áreiti og ofbeldi kæmu upp á yfirborðið. Á 

unglingsárum er áhætta og afleiðingar hennar oft fjarlægar ungmennum (Dahl, 2006; 

Gabriel, 2014; Sóley S. Bender, 2016a; Steinberg, 2003) og þá sérstaklega kynferðislegt 

ofbeldi og því hefur byltingin ef til vill ekki haft persónulega merkingu fyrir ungu mennina. 

Á hinn bóginn nefndu þeir að byltingin hefði örugglega hvað mest áhrif á unga karlmenn 

sem eru á lausu og á öryggi þeirra í samskiptum við stelpur. Þeir gæti sín eflaust betur við 

að bera kynferðislega ábyrgð og að koma fram af virðingu. Þeir nefndu að eftir þessa 

byltingu væru ungir menn jafnvel smeykir að gera eitthvað af sér óviljandi og ganga óvart 

of langt.  

MeToo byltingin virðist ýta undir jafnréttishugsun ungu karlmannanna og þannig 

snerta við vitund þeirra um mikilvægi kynheilbrigðis; það er hvað er talið vera í lagi og 

hvað ekki. Af svörum þátttakenda má einnig greina að byltingin hafi eflt kynferðislega 

ábyrgð þeirra og hugsun um kynheilbrigði. Af þessu tilefni sögðu þeir að ungir menn muni 

án efa leggja meiri áherslu á ábyrga hegðun, hugsa sig jafnvel þrisvar um og gæta þess 

mun betur að báðir aðilar séu 100% samþykkir. 

5.3  Hvað dregur úr kynheilbrigði? 

Þrátt fyrir að ungu karlmennirnir nefndu hin ýmsu gildi sem hafa jákvæð áhrif á 

kynheilbrigði þeirra, þá má heyra í rödd þeirra að það séu margvíslegir þættir sem eru að 

draga úr kynheilbrigði þeirra. Þörfin fyrir hið félagslega samþykki er mikil á unglingsárum 

(Potard o.fl., 2008) og hefur jafningjaþrýstingur neikvæð áhrif á kynheilbrigði ungra 

http://www.sjukast.is/
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karlmanna. Jafnframt draga hugmyndir um karlmennskuna úr kynheilbrigði ungra manna 

og virðist karlmennska trufla þá í jafnréttishugsun. Sjálfsóöryggi er einnig þáttur sem kom 

fram ásamt ábyrgðarleysi og hversu auðvelt það er að vera kærulaus. Þá eru einnig 

samfélagsmiðlarnir og klámið sem senda skilaboð sem geta dregið úr kynheilbrigði ungra 

manna. Hér á eftir verður fjallað nánar um þessa þætti og þeir settir í fræðilegt samhengi.  

5.3.1  Þörfin fyrir hið félagslega samþykki 

Jafningjaþrýstingur: Viðurkenning og samþykki félaganna 

Ungu karlmennirnir ræddu að á unglingsárunum er eitt af því mikilvægasta að stunda 

kynlíf og prófa sig áfram í kynlífi. Þessi ummæli eru alveg í takt við umfjöllun DeLamater 

og Friedrich (2002) um forvitni ungs fólks um kynlíf á unglingsárum. Í svörum þátttakenda 

er greinilegt að kynlíf er ákveðin áskorun á unglingsárum og mjög spennandi viðfangsefni 

innan vinahópa. Enda er það þekkt að ungmenni þrífast áfram á spennu og eru að reyna 

fyrir sér á sviði kynlífs (Bonino o.fl., 2005; Santrock, 2006).  

Jafningjaþrýstingur er algengur á unglingsárum innan vinahópa og er bæði áskorun á 

ungmenni og jafnframt hindrun að fá að gera hlutina í samræmi við eigin vilja og hraða 

(Steinberg, 2003). Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að jafningjaþrýstingur hefur sterkt 

forspárgildi fyrir áhættuhegðun ungmenna (Santor o.fl., 2000). Í frásögn þátttakenda má 

heyra hversu stóru hlutverki jafningjaþrýstingur gegnir á unglingsárum, sérstaklega í 

tengslum við kynlíf. Þeir sögðust allir hafa fundið fyrir jafningjaþrýstingi sjálfir, bæði beint 

og óbeint, hvað varðar kynlíf og kynlífshegðun og segja þeir að þrýstingurinn komi mest 

frá vinunum. Margir þátttakendanna höfðu orð á því að það geti reynst erfitt að standast 

þann þrýsting þar sem allir vilja vera samþykktir og öðlast viðurkenningu innan 

jafningjahóps. Það er í takt við fyrri rannsóknir að vinir geta haft mikil áhrif á kynhegðun 

hvors annars (Ali og Dwyer, 2011; DeLamater og Friedrich, 2002; Potard o.fl., 2008). 

Einnig er þetta í takt við rannsókn Sieving og félaga (2006) en þar kemur fram að þeir sem 

eiga vini sem stunda kynlíf eru líklegri til þess að gera það sjálfir og eru enn líklegri til að 

stunda kynlíf ef þeir fá virðingu vinanna fyrir þann gjörning. 

Athyglisvert er að allir þátttakendurnir viðurkenndu að hafa hvatt til kynlífs eða þrýst 

á vini sína sem ekki voru búnir að stunda kynlíf. Samt sem áður sögðu þeir að hver og 

einn ætti að stunda kynlíf þegar viðkomandi væri tilbúinn til þess. Karlmennskan innan 

vinahópsins birtist í viðtölunum þar sem menn bæði þurfa og vilja sýna karlmennsku sína 

með því að stunda kynlíf og að menn geta gleymt sér í hita umræðna. Fyrir kynheilbrigði 

er talið mikilvægt að einstaklingurinn stundi kynlíf þegar hann er tilbúinn til þess 

líkamlega, andlega, félagslega og tilfinningalega (Sóley S. Bender, 2016b). Ef ungir 
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karlmenn stunda kynlíf þegar þeir eru ekki tilbúnir til þess, upplifi þeir frekar óöryggi með 

sjálfan sig sem getur leitt til neikvæðrar reynslu og upplifunar, sem dregið getur úr 

vellíðan þeirra og mögulega haft neikvæðar afleiðingar fyrir kynheilbrigði þeirra (Sóley S. 

Bender, 2016a; 2016b). 

Þátttakendurnir ræddu einnig óbeinan þrýsting í tengslum við kynlíf á unglingsárum. 

Allir vildu vera fyrstir til að stunda kynlíf eða að vera með þeim fyrstu til að öðlast virðingu 

innan jafningjahópsins og félagslegt samþykki. Enginn vill vera síðastur og verða þannig 

sá „umtalaði“ í skólanum. Þeir voru meðvitaðir um að þetta ýtti á stráka að stunda kynlíf 

fyrr en þeir eru kannski tilbúnir til. Íslensk ungmenni byrja fyrr að stunda kynlíf en 

ungmenni á Norðurlöndum og má íhuga hlutverk vinanna í þeirri áhættuhegðun í formi 

jafningjaþrýstings (Sóley S. Bender og Álfheiður Freyja Friðbjarnardóttir, 2015). 

Karlmennskan 

Karlmennskan er birtingarmynd ákveðinna félagslegra væntinga sem hafa mótast með 

menningu og tíma. Hugtakið er í huga margra tengt styrk og valdi, þar sem karlar eru 

oftar en ekki með yfirhöndina (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Francis, 2006, Connell, 

1995).  

Tolman og félagar (2003) settu fram kynheilbrigðislíkan fyrir stráka þar sem kemur 

fram að strákar búa við ýmsar væntingar og áskoranir ásamt félagslegum hömlum sem 

hafa mótast í samfélaginu. Krafa er um að strákar efli karlmennsku sína með því að 

stunda kynlíf og vera óhræddir við að eltast við það sem þeir vilja í tengslum við kynlíf. Í 

vinahópum er áhersla á að sanna sig og sýna karlmennsku sína gagnvart hópnum með 

því að stunda kynlíf og líta á stelpur sem kynferðisleg viðföng. Þátttakendurnir lýstu 

einmitt þessum kröfum umhverfisins og vinanna um karlmennskuna á unglingsárum, eins 

og að vera fyrstur í hópnum til að stunda kynlíf, metast um kynlíf og kynhegðun og ræða 

um stelpur á ákveðinn hátt til að öðlast virðingu innan hópsins og félagslegt samþykki. Í 

svörum ungu karlmannanna mátti heyra að þeir vilja uppfylla ákveðnar væntingar sem 

ríkja innan vinahóps og samfélagsins, eins og fyrri rannsóknir benda á (Aapola o.fl., 2004; 

Tolman o.fl., 2003) til að fá klapp á bakið og vinna sér inn aukna virðingu á meðal 

félaganna. Slík menning er á skjön við hugmyndafræði kynheilbrigðis og er því til þess 

fallið að draga úr því.   

Helstu skilaboðin sem þátttakendurnir fá um karlmennskuna er að karlinn eigi að hafa 

yfirhöndina, eins og Tolman o.fl. (2003) benda á og koma þau úr ýmsum áttum en að 

sögn þátttakenda hvað mest úr klámheiminum. Þátttakendurnir segja umræður innan 

jafningjahóps oftar en ekki á þann veg að stelpur eru talaðar niður og eru minna virði en 
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karlinn. Flestir þátttakendanna komu inn á að umræður um stelpur séu á tvo vegu. Ef 

þær eru kærustur þeirra þá er rætt um þær á uppbyggilegan máta og kynlífið lítið sem 

ekki rætt. En ef um stutt kynni við kynlífsfélaga er að ræða þá eru umræðurnar allt 

öðruvísi, þar sem ímynd karlmennskunnar skín í gegn og strákarnir eru að monta sig. 

Flestir þátttakendanna höfðu þó orð á því að að þeir séu meðvitaðir um hvernig eigi að 

koma fram við stelpur og hvað telst ásættanlegt. Samt sem áður eru talað um stelpur á 

niðrandi hátt því það fær þá til að hlæja og gantast saman. Þetta er greinilega hluti af 

þeirri karllægu menningu sem hefur mótast í gegnum tíð og tíma. Þannig virðast 

hugmyndir um karlmennskuna vera undirliggjandi í viðhorfum þeirra sem samhliða 

viðheldur orðræðunni í samfélaginu. Það er því athyglisvert hvernig karlmennskan virðist 

vera að trufla þá í jafnréttishugsun og hefur þannig neikvæð áhrif á kynheilbrigði þeirra. 

Þeir segja mörg orð látin falla innan vinahópa stráka sem ættu ekki að heyrast. Þá ræddu 

þeir einnig að það sé mikilvægt að missa ekki „kúlið“ og ræða um vandræðaleg atvik eða 

afleiðingar sem gera lítið úr karlmennskuímynd þeirra. 

Karlmennskan virðist vera að trufla kynheilbrigði ungra karlmanna. Mikilvægt er því 

að vinna með hugmyndirnar um karlmennskuna og endurmóta þær og tengja í meira 

mæli við nærgætni og að karlmenn leyfi sér að sýna kynferðislegar tilfinningar (Haffner, 

1992/93). Jafnframt er það brýnt í ljósi þess að núverandi hugmyndir vinna gegn 

jafnréttishugmyndum og því að efla kynheilbrigði ungra karlmanna. Með slíkri vinnu 

mætti stuðla að auknu jafnrétti kynjanna í samfélaginu. 

Sjálfsóöryggi 

Eins og nefnt hefur verið móta unglingar heildstæða sjálfsmynd (Harter, 1990) og byggja 

upp þekkingu sína, reynslu og skilning í samspili við umhverfi sitt (Piaget, 1965/1932). Á 

sama hátt og jákvæð reynsla styrkir einstaklinginn þá getur neikvæð reynsla brotið hann 

niður. Þátttakendurnir sögðu neikvæða reynslu hafa slæm áhrif á sjálfstraustið sem 

mögulega getur dregið úr kynheilbrigði þeirra (Sóley S. Bender, 2016b; Robinson o.fl, 

2002).   

Ungu karlmennirnir sögðu að menn geti upplifað óöryggi ef þeir fá neitun frá stelpum 

og eru sumir, þá sérstaklega fyrst þegar menn eru að prófa sig áfram, hræddir við að fá 

neitun. Þetta á sér stoð í kenningu Bandura, þroskakenningum Piaget og umfjöllun um 

sjálfs- og líkamsímynd en samkvæmt þeim getur það haft áhrif á líðan eintaklinga og trú 

á eigin getu og þar með getur kynheilbrigði þeirra orðið fyrir barðinu (Bandura, 1997; 

Peterson o.fl., 2007; Piaget 1965/32; Harter, 1990; Robinson o.fl., 2002). Þátttakendurnir 

segja að það sem getur einna helst valdið óöryggi hjá unglingsstrákum um framkomu í 
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garð stelpna og í kynlífi er að stelpurnar eru svo mismunandi, einhver stelpa „fílar“ 

eitthvað sem næsta gerir ekki.  

Framangreindar niðurstöður gefa innsýn í hversu flókin kynferðisleg samskipti geta 

verið og erfitt getur verið að vinna úr öllum þeim margvíslegu og misvísandi skilaboðum 

sem ungmenni fá úr samfélaginu um það hvernig fara skuli að í kynferðislegum 

samskiptum. Engan þarf að undra að ungir menn upplifi oft óöryggi, sérstaklega í ljósi 

þess að þeir telja vanta meiri kynfræðslu og hlúð sé að samskiptafærni í kynlífi sem og 

gildismati og að rætt sé um mörk í kynlífi. Þess vegna skiptir máli að þeir fái réttu 

verkfærin og færni þjálfun til framtíðar, svo þeir geti byggt upp traust og sjálfsöryggi í 

kynferðissamböndum og efla þannig kynheilbrigði.  

5.3.2  Ábyrgðarleysi í kynlífi: Auðvelt að vera kærulaus 

Eins og áður hefur komið fram þá er kynferðisleg ábyrgð grundvöllur kynheilbrigðis, þar 

sem báðir einstaklingar bera ábyrgð á eigin gjörðum í kynlífi og bera ábyrgð gagnvart 

öðrum (Sóley S. Bender, 2006a; Sóley S. Bender, 2016b). Ábyrgðarleysi í kynlífi er þannig 

neikvæður farvegur sem dregur úr kynheilbrigði ungra karlmanna sem og annarra.  

Þrátt fyrir áherslu þátttakenda á ábyrgð sögðust þeir upplifa mikið ábyrgðarleysi í 

kynlífi í sínu umhverfi og segja það frekar auðvelt að „verða kærulaus“. Þeir segja ungt 

fólk ekki hugsa nógu mikið um kynheilbrigði. Notkun smokksins virðist ekki vera nægilega 

mikil og sögðu þátttakendur helstu ástæðuna vera að smokkurinn sé óþægilegur. Þeir 

sögðu flestir að menn búist við því að stelpan sé á pillunni. Svipaðar niðurstöður má finna 

bæði í íslenskum (Sóleyjar S. Bender, 2016a; 2016b) og erlendum niðurstöðum (Tolman 

o.fl., 2003) þar sem kemur fram að konur virðast þurfa að bera mun meiri ábyrgð en 

karlar í kynlífi, eins og að gæta þess að kaupa getnaðarvarnapilluna og taka hana inn en 

karlar séu í mörgum tilfellum ekki duglegir að nota smokkinn. Einnig virðast karlmenn fá 

að upplifa meira frelsi í kynlífi og upplifa minni áhyggjur. Í máli ungu karlmannanna er að 

finna ákveðnar mótsagnir. Þeir telja mikilvægt að nota getnaðarvarnir til að koma í veg 

fyrir ótímabærar þunganir og kynsjúkdóma en eru ekki viljugir til að nota smokkinn.   

Unglingar þrífast á spennu og finna fyrir þörf til að taka áhættur. Þeir eru að þreifa sig 

áfram í lífinu og geta því framkvæmt óæskilega hluti sem getur leitt þá inn á neikvæðan 

farveg ábyrgðarleysis (Bonino o.fl., 2005; Santrock, 2006). Framheili ungmenna er 

óþroskaður og þar að leiðandi hafa þau ekki fulla hæfni til að taka ákvarðanir byggðar á 

staðreyndum (Steinberg, 2003). Ungmenni taka frekar ákvarðanir byggðar á félagslegu 

samþykki og geta gleymt sér í spennandi athöfnum vegna adrenalínsins sem áhættan 

gefur. Dómgreindin er ekki fullþroskuð; þau átta sig ekki á aðstæðum fyrr en of seint og 
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eru afleiðingar þeim fjarlægar (Dahl, 2006; Gabriel, 2014; Steinberg, 2003). Allir 

þátttakendurnir sögðu unglinga lítið velta fyrir sér áhættu og afleiðingum í kynlífi og 

flestir hugsi „þetta gerist ekki fyrir mig“ og láti slag standa – þá hvað mest á djamminu 

þegar þau verða kærulausari undir áhrifum áfengis. Magnús (20 ára) lýsti hugarfari 

ungmenna vel þegar hann sagði „Ef þau gleyma smokk heima, þá eru þau ekkert að fara 

að redda því, þá bara fokk it“ og stunda óvarið kynlíf og halda að ekkert komi fyrir þau í 

þetta eina skipti. Þátttakendurnir höfðu orð á því að klamydíusmit væri ekkert til að 

stressa sig á því „auðveldara væri að losna við það heldur en kvef“. Auk þess sögðu ungu 

mennirnir frá því að óábyrg hegðun komi einnig fram í því að ungt fólk sem smitast af 

klamydíu hringi ekki í fyrri kynlífsfélaga þar sem það „er svo vandræðalegt“.  

Af máli þeirra má sjá að ungt fólk virðist ekki velta nægilega fyrir sér mögulegum 

afleiðingum af áhættusömu kynlífi og allt of mikið viðgangist að stunda óábyrgt kynlíf. 

Það dregur úr kynheilbrigði ungs fólks.  

Þrátt fyrir að þátttakendur segist vera meðvitaðir um mikilvægi ábyrgðar í kynlífi og 

gera sér grein fyrir því að ábyrgðarleysi geti haft skaðleg áhrif á fólk þá virðist það ekki 

tryggja ábyrga hegðun þeirra í öllum aðstæðum. Stundum taki þau bara „sjensinn“.   

Virðingarleysi í „one-night stand“ 

Þrátt fyrir að þátttakendurnir hafi rætt að þeim þyki mikilvægt að sýna stelpum virðingu 

þá virðist karlmennskan trufla hugsun þeirra, sérstaklega innan jafningjahópsins. Þeir 

segjast ræða um kynlífsfélaga af minni virðingu en kærustur sínar. 

Einnig sögðu þeir frá því að þegar kynlíf væri „one-night stand“ þá sé ekki eins mikil 

virðing á milli einstaklinganna. Þátttakendurnir sögðu þetta vera tvennt ólíkt og sögðu 

ástæðuna vera sú að í „one-night stand“ þá eru ekki eins miklar tilfinningar í gangi eins 

og í samböndum. Þeir segja að virðingin sé meiri ef maður elskar einhvern. Þau viðhorf 

sem hér komu fram og þátttakendur upplifðu ríkjandi í menningu síns jafningjahóps gefa 

mikilvægar vísbendingar sem vert er að skoða og rannsaka frekar. Slík menning er til þess 

fallin að draga úr kynheilbrigði einstaklinga og þeim mikilvægu viðmiðum og gildum eins 

og virðingu – sem hafa skal í huga í öllum samskiptum, þar með kynferðislegum 

samskiptum. Ungu mennirnir sögðu staðalímyndir slíkrar vanvirðingar einna helst koma 

úr klámi sem getur haft miklar afleiðingar og komið fram í því að ekki sé komið fram við 

stelpur af virðingu í kynlífi (Dines, 2010).  

5.3.3  Samfélagið og skilaboðin 

Mikilvægt er að skoða kynheilbrigði ungra karlmanna í samhengi við félagslegt umhverfi 

þeirra. Þátttakendurnir nefndu dæmi um nokkra slíka þætti sem virðast hafa neikvæðar 
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afleiðingar fyrir kynheilbrigði þeirra og voru samfélagsmiðlar og klám þeir þættir sem þeir 

lögðu mestu áherslu á. Nú verður fjallað um þá þætti.   

Samfélagsmiðlar  

Tilvera ungmenna í nútímasamfélagi er ólík tilveru fyrri kynslóða enda hefur tilkoma 

hnattvæðingarinnar haft mikil áhrif á hið félagslega umhverfi einstaklinga (Doku og 

Asante, 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Ungmenni eru jafnframt opnari fyrir áhrifum 

hnattvæðingar enda hafa ungmenni mikið aðgengi að netheimum og ýmsum 

upplýsingum sem þar er að finna (Arnett, 2002; Gabriel, 2014), þar með um kynlíf. 

Þátttakendum var tíðrætt um samfélagsmiðla þar sem þeir töldu þá greiða leiðina að 

kynlífi og ýta undir óábyrga kynlífshegðun ungmenna. Samfélagsmiðlaforritið Snapchat 

virðist vera vinsælast, enda hentugt í notkun í tengslum við kynlíf þar sem að skilaboðin 

sjást í nokkrar sekúndur og svo eru þau horfin.  

Ungu mennirnir ræddu að samfélagsmiðlar hafi bæði bein og óbein áhrif á unga 

menn. Þeir sögðu ungt fólk ekki gera sér grein fyrir áhrifunum frá samfélagsmiðlunum því 

þau „fara lúmskt inn í undirmeðvitund þeirra“. Notkun samfélagsmiðla geti einnig haft 

ýmis áhrif á sjálfsmynd og líkamsímynd einstaklinga, enda séu útlitskröfurnar frá 

samfélagsmiðlum og áhrifavöldum skýrar; maður eigi að vera „nánast fullkominn“. 

Niðurstöður rannsókna hafa gefið til kynna að mikil notkun samfélagsmiðla geti haft 

neikvæðar afleiðingar á bæði sjálfsmynd og líðan einstaklinga (Gabriel, 2014; Peterson 

o.fl., 2007; Sunna Gestsdóttir o.fl., 2015; Vigdís Hrönn Viggósdóttir og Guðrún 

Krjstjánsdóttir, 2016). Samfélagsmiðlanotkun tengist þannig einnig kynheilbrigði þeirra 

enda getur ýmislegt á samfélagsmiðlum ýtt undir óöryggi einstaklinga með sjálfan sig og 

líkama sinn sem ýtir undir vanlíðan í kynlífi. Einnig segja þátttakendurnir að notkun þeirra 

af samfélagsmiðlum geti haft neikvæðar afleiðingar, eins og þegar ungt fólk tekur 

skjáskot af myndum og dreifir þeim til jafningja. Það valdi oft miklum vanda í 

jafningjahópum og allt geti „farið í vitleysu“. 

Kynjamyndir klámsins 

Fram kom hjá þátttakendum að flestir ef ekki allir ungir karlmenn horfi á klám. Ungu 

karlmennirnir voru sammála um að klámið hafi mikil áhrif á ímynd ungmenna um kynlíf 

og viðhorf þeirra til þess. Af svörum þeirra virðist klámið vera sá vettvangur sem er að 

hafa hvað mestu áhrifin á kynlíf ungra karlmanna. Þar fá þeir hugmyndir um kynlíf og 

hvernig eigi að bera sig að í kynlífi. Vísbendingar um þetta hafa komið fram í fyrri 

rannsóknum (Dines, 2010; Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018; 
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Russell, 1993). Oftar en ekki er fyrsta kynlífsreynsla ungra karlmanna byggð á reynslu 

þeirra af klámáhorfi og sögðu þeir klám vera ein helsta „kynfræðslan“ sem þeir fá. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að klám hafi mikil áhrif á hugmyndir ungra karlmanna um 

kynlíf (Dines, 2010; Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018). Klám 

hefur ennig áhrif á þróun karlmennskuhugmynda og vinnur það oftar en ekki gegn 

jafnréttishugmyndum þar sem gefin er niðulægjandi mynd af konum og klám inniheldur 

oft á tíðum einhverskonar ofbeldi í garð kvenna (Russell, 1993). Hlutgerving kvenna er 

svo sannarlega til staðar í klámi og mótast viðhorf innan jafningjahópa út frá þessum 

karlmennskuhugmyndum. Ungu mennirnir sögðust vera meðvitaðir um áhrif kláms og 

vita að klám gefi ranga mynd af raunverulegu kynlífi fólks. Þeir segja að í klámi hafi karlar 

alltaf yfirhöndina þar sem komið er fram við konu eins og einhvern hlut sem hægt sé að 

nota að vild. Þeir segja einnig að klám sýnir að konan á alltaf að fullnægja karlinum og 

fylgja honum því hann ræður ferðinni. Klám sýnir kynlíf sem er gjörólíkt því sem viðgengst 

í raunveruleikanum. Ungu mennirnir höfðu orð á því að í klámi ræðir enginn saman en 

samt sem áður sé kynlífið oftast nær geðveikt. Þetta gefi ekki góð skilaboð, sérstaklega 

þegar ungt fólk er að byrja að stunda kynlíf og fær þær hugmyndir að kynlíf eigi að vera 

svona. Auk þess kom fram að klámið hefði óbein áhrif á þá, í því sjái þeir ýmislegt sem 

þeir vilja prófa seinna og geta þeir þá ómeðvitað seinna sýnt einhverja hegðun sem þeir 

lærðu í klámi. 

Til að auka jafnrétti og réttlæti í samfélaginu þarf að brjóta þennan þröskuld 

viðtekinna hugmynda í samfélaginu um karlmennskuna. Þrátt fyrir að umræður um 

stelpur og niðurlægingu í garð þeirra sé sögð vera í gríni, þá hafa þær áhrif á viðhorf og 

jafnframt á orðræðuna í samfélaginu (Russell, 1993; Dines, 2010). Áhrifin geta verið 

víðtækari en ungir menn gera sér grein fyrir og geta einnig verið undirliggjandi og 

ómeðvituð.  

Því er ljóst að fræða þarf ungt fólk um klám og áhrif þess og hlúa að gagnrýnni hugsun 

þeirra. Jafnframt sé mikilvægt að ræða að staðalímyndir í klámi séu langt frá raunveru-

leikanum. Slíkt forvarnarstarf gæti haft mikið að segja fyrir kynheilbrigði ungmenna og 

þá sérstaklega karla þar sem áhorf þeirra á klám er meira.   

5.4  Ákallið: Vilja meiri kynfræðslu 

Þekking er vald og því margborgar það sig að efla kynferðislega þekkingu ungmenna 

(Kirby, 2002; Kirby o.fl., 2007). Sameiginlegur þráður í frásögn allra þátttakenda er að 

kynfræðsla sé hvorki nægilega mikil né nægilega góð. Þeir upplifa að eitthvað vanti í 

kynfræðslu fyrir ungt fólk en eiga erfitt með að benda nákvæmlega á hvað vantar. Það er 
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ef til vill skiljanlegt þar sem þeir virðast ekki hafa fengið heildstæða og markvissa 

kynfræðslu. Mörg hugtök eins og kynheilbrigði, jafnrétti í kynlífi og kynferðisleg ábyrgð 

voru þeim greinilega framandi og þau virtust ekki hafa persónulega merkingu fyrir þá sem 

má ef til vill rekja til þess að þeir hafa ekki fengið heildstæða kynfræðslu eða 

jafnréttismenntun. Þátttakendurnir voru þó sammála um að kynfræðsla þurfi að vera 

víðtækari og fjölbreyttari. Getnaðarvarnir og kynsjúkdómar væru „basic atriði“ en það sé 

mikilvægt að fá heildstæðari mynd af kynlífinu sjálfu og umræðu um það. Það sé 

mikilvægt áður en unga fólkið „skellir sér í djúpu laugina“. Einn ungu mannanna orðaði 

þetta þannig að það sé „mikilvægt að fá réttu tólin“ en kynfræðslan eins og hún er í dag 

sé ekki að hjálpa þeim í tengslum við kynlíf. Þeir lögðu áherslu á að það skipti máli hver 

sér um kynfræðsluna og ómögulegt sé að fá hana frá kennurunum sínum. Ungt fólk vill 

fá að ræða málin, spyrja spurninga og leyfa forvitninni um kynlíf og kynferðissambönd að 

blómstra. Fram kom í máli þátttakanda sem fékk jafningjafræðslu að hann taldi sig vel 

undirbúinn varðandi ýmsa þætti sem tengjast kynlífi. Á hinn bóginn þegar rýnt er í 

viðtölin við þá þátttakendur sem ekki fengu jafningjafræðslu, kom í ljós að þá skorti færni 

á ýmsum þeim sviðum sem kynfræðsla ætti að ná til.  

Fræðimenn á sviðinu (Sóley S. Bender, 2006b; Sóley S. Bender, 2016b) hafa fjallað um 

hvaða þættir það eru sem mikilvægt er að fjalla um og fást við í kynfræðslu. Mikilvægt er 

að kynfræðsla fyrir ungt fólk beinist að tjáskiptafærni og mikilvægi þess að ræða saman; 

fræðslu um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma; ígrundun á gildum sínum og mörkum í kynlífi 

og hæfni til að standa með sjálfum sér og standast þrýsting jafnaldra. Einnig er mikilvægt 

að fjalla um mikilvægi jafnréttis í kynlífi og kynferðissamböndum og um hin margvíslegu 

áhrif samfélagsins eins og klám, samfélagsmiðla og hugmynda um karlmennskuna.  

Í ljósi framangreindra rannsókna og niðurstaðna þessarar rannsóknar má ráða að 

huga þurfi mun betur að tjáskiptafærni og gildismati í tengsum við kynlíf í heildstæðri 

kynfræðslu. Í máli ungu mannanna kom fram að þeir hefðu þurft að reka sig á og læra af 

reynslunni en betra væri ef það væri hægt að veita þeim „réttu tólin“ strax í upphafi.  

Þá kom einnig fram að ungu mennirnir telja kynfræðslu mikilvæga til að efla 

kynheilbrigði ungs fólks og kynferðislega ábyrgð þess. Ánægjulegt var að sjá að sumir 

þeirra gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess fyrir einstaklinga. Það felur meðal annars í sér 

að þróa jákvætt viðhorf til kynlífs með möguleikann á öruggum og ánægjulegum 

kynferðislegum samskiptum að leiðarljósi, án mismununar, ofbeldis og þvingana (Sóley 

S. Bender, 2016b; Tolman o.fl., 2003; WHO, 2006). Það er jafnframt mikilvægt fyrir 

samfélagið í heild, en kynheilbrigði er einmitt mikilvægt fyrir lýðheilsuna (Young o.fl., 

2016).  
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Stór þáttur í að stuðla að kynheilbrigði er góð, markviss og heildstæð kynfræðsla og 

er hún mikilvæg fyrir kynheilbrigði ungra karlmanna. Þegar ungmenni öðlast aukna 

þekkingu hafa rannsóknir HBSC (2016) sýnt að ungmenni séu líklegri til að sýna meiri 

ábyrgð í kynlífi og taka frekar upplýstar ákvarðanir. Þátttakendur taka undir þetta og telja 

að kynfræðslan hjálpi ungmennum að vera meðvituð um gjörðir sínar því það geti haft 

alvarlegar afleiðingar ef kynferðisleg ábyrgð sé ekki til staðar (PAHO og WHO, 2000; Sóley 

S. Bender, 2006a; Sóley S. Bender, 2016b).  

Ungu karlmennirnir eru því að kalla eftir meiri kynfræðslu þar sem fjallað er á 

heildstæðari hátt um kynlífið og telja að með því verði unga fólkið okkar tilbúnara til að 

stunda kynlíf. Í kynheilbrigðu samfélagi eiga einstaklingar í fyrsta lagi rétt á góðri, 

heildstæðri og markvissri kynfræðslu sem byggir á góðri og gagnreyndri þekkingu og 

aðgengi að henni. Í öðru lagi eiga þeir rétt á aðgengi að góðri og markvissri 

kynheilbrigðisþjónustu (PAHO og WHO, 2000; Sóley S. Bender, 2006a; Sóley S. Bender, 

2016b; WAS, 2014). Af niðurstöðum má draga þá ályktun að vinna þurfi enn betur að því 

að auka kynfræðslu og svara þannig ákalli um kynheilbrigði einstaklinga og samfélagsins 

– enda er kynlíf „alveg stórt mál“.  
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5.5  Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar 

Kostir rannsóknarinnar  

Helstu kostir rannsóknarinnar voru þeir að með því að taka viðtöl við unga karlmenn gat 

rannsakandi fengið dýpri skilning á þeirra reynsluheimi og upplifanir þeirra á 

kynheilbrigði og ýmsum áhrifaþáttum. Þátttakendur gefa einlægar lýsingar á þeim 

þáttum sem ýmist geta stuðlað að kynheilbrigði ungra karlmanna eða dregið úr því. 

Jafnframt var kostur að fá ágætis breidd í hóp þátttakenda, þar sem þátttakendur komu 

frá fimm mismunandi bæjarfélögum, fjórir ólust upp á landsbyggðinni og tveir á 

höfuðborgarsvæðinu og voru þeir í fjórum mismunandi grunn- og framhaldsskólum. Þá 

var einn þeirra brotthvarfsnemandi úr framhaldsskóla. Einnig er það styrkur rannsóknar 

að rannsakandi þekkti enga af þátttakendum áður og hafði engin persónuleg tengsl við 

þá en slíkt getur dregið úr þóknunaráhrifum (Fontana og Frey, 1994).  

Þá telur rannsakandi það einnig styrkja rannsóknina að hún hefur hagnýtt gildi fyrir 

samfélagið og vonast til að niðurstöður megi nýta við mótun heildstæðrar kynfræðslu 

fyrir ungt fólk, foreldra og aðila sem starfa á vettvangi með ungu fólki. 

Takmarkanir 

Helstu takmarkanir eigindlegra rannsókna er að gefin er mynd af reynsluheimi fárra 

einsaklinga og því hafa niðurstöður ekki yfirfærslugildi yfir á stærri hóp (Braun og Clarke, 

2013). Takmarkanir rannsóknarinnar tengjast einnig þátttakendum. Í fyrsta lagi eru allir 

þátttakendurnir gagnkynhneigðir. Þeir ólust allir upp hjá báðum foreldrum og búa allir 

nema einn ennþá hjá foreldrum sínum og hafa því ekki lent í áföllum eins og skilnaði 

foreldra. Þrátt fyrir að koma úr ólíkum bæjarfélögum og skólauppeldi, þá er það líkt með 

þeim að allir stunduðu íþróttir og gera það enn í dag nema einn. Jafnframt töldu þeir sig 

allir eiga í góðum samskiptum við vini. Allir áttu það sameiginlegt að eiga frekar auðvelt 

með að tjá sig, sem getur verið takmarkandi, því þá fékkst hvorki sýn né upplifun þeirra 

sem eru hlédrægir og „ganga meðfram veggjum“ eða túlkast sem viðkvæmur hópur.  

Loks eru takmarkanir tengdar því að aðeins einn aðili greindi gögnin auk þess var 

gagnagreiningin ekki lögð undir þátttakendur.  

5.6  Framtíðarrannsóknir 

Niðurstöðurnar kalla á enn frekari og stærri rannsóknir á því hvernig megi efla 

kynheilbrigði ungs fólks á Íslandi, sérsaklega í ljósi þess að íslensk ungmenni stunda 

áhættusama kynhegðun í meira mæli en ungmenni í nágrannalöndum, sem endur-

speglast í hærri tíðni klamydíu og ótímabærum þungunum unglingsstúlkna. Það að öðlast 
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sýn og skilning ungs fólks á kynheilbrigði er forsenda þess að geta unnið að eflingu þess 

(Sóley S. Bender, 2016a, Sóley S. Bender, 2016b; Sonfield, 2002).  

Að auki væri mikið gagn að gera langtímarannsókn á áhrifum og upplifun á 

heildstæðri kynfræðslu, eigindlega og megindlega, þar sem ungmennum yrði fylgt eftir 

frá upphafi unglingsára og fram til 25 ára aldurs. Þá yrði fylgst með áhrifum heildstæðrar 

og markvissrar kynfræðslu til langs tíma og kannað hvernig sú fræðsla hefur áhrif á 

ungmenni með tilliti til forvarnarsjónarmiða þar sem ýmsir þættir kynheilbrigðis yrðu 

skoðaðir, svo sem tjáskiptafærni í kynlífi og kynferðissamböndum, kynferðisleg ábyrgð, 

jafnrétti í kynlífi, hvenær þau byrja að stunda kynlíf, kynsjúkdómasmit og ótímabærar 

þunganir unglingsstúlkna. Slíkar upplýsingar gætu reynst gagnlegar við áframhaldandi 

þróun kynfræðslu og verið þáttur í því að efla þekkingu fyrir þá sem starfa á þessu sviði 

og vinna að því að efla kynheilbrigði ungmenna.  
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6 Lokaorð 

Sýn og upplifun ungu karlmannanna á kynheilbrigði og þætti því tengdu gefur ýmsar 

vísbendingar um hvað má gera betur í íslensku samfélaginu hvað varðar kynheilbrigði og 

eflingu þess. Kynlíf stunda flestir á einhverju tímabili í lífi sínu og eru ungu mennirnir því 

sammála að mikilvægt er að fara rétt að og fá réttu verkfærin í hendurnar, með jafnrétti, 

ábyrgð, virðingu og vellíðan að leiðarljósi. 

Ég tel nauðsynlegt að hlúa að heildstæðri kynfræðslu og umræðu um kynlíf áður en 

ungt fólk byrjar að stunda kynlíf ásamt því að viðhalda henni markvisst og fylgja eftir til 

þess að koma í veg fyrir neikvæðar upplifanir og óæskilegar afleiðingar. Það er unnt að 

byrgja brunninn og byggja upp heilbrigð viðhorf og kynferðislega ábyrgð til framtíðar, 

fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið í heild sinni.  

Ljóst er að ábyrgðin liggur ekki aðeins á herðum ungmenna heldur þarf félagsleg 

umgjörð þeirra að vera til staðar. Það skiptir máli að foreldrar og aðilar sem vinna með 

ungmennum átti sig á þeim margvíslegu áhrifum sem þau verða fyrir úr umhverfi sínu 

sem getur mótað kynheilbrigði og kynferðislega ábyrgð þeirra. Samfélagið þarf að axla 

meiri ábyrgð og gæta þess að öll ungmenni fái góða, markvissa og heildstæða kynfræðslu 

með þetta í huga. Jafnframt þarf að móta stefnu í kynheilbrigðismálum og fylgja henni 

eftir með viðeigandi þjónustu. Með því myndi samfélagið senda jákvæð og skýr skilaboð 

til þeirra um kynheilbrigði og forvarnir (Sóley S. Bender, 2016a; Sóley S. Bender, 2016b; 

HBSC, 2016; Benard, 2004; Kirby, 2003; de Looze o.fl., 2015; Deptula o.fl., 2010; Henrich 

o.fl., 2006). 

 „Engin keðja er sterkari en veikasti hlekkurinn“ segir máltækið og er óhætt að segja 

að það eigi skemmtilega við hér. Það var einstaklega gaman og fróðlegt að heyra sýn og 

upplifun ungu karlmannanna á kynheilbrigði og ýmsum þáttum sem snúa að því. Það er 

mitt hjartans mál að ungt fólk fái að stunda ánægjulegt og heilbrigt kynlíf og öðlist færni 

til framtíðar. Við verðum að gera betur! 
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