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Ágrip 
 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefninu mínu, „Ólétta stelpan“, í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Auk greinargerðarinnar er verkefnið í formi fimm 

útvarpsþátta sem var útvarpað á Rás 1 haustið 2018. Í hverjum þætti spjallaði ég við stelpur 

sem eiga það sameiginlegt að hafa átt barn á aldrinum 15–18 ára. Hver þáttur var á bilinu 34–

41 mínútu langur. Markmiðið með útvarpsþáttunum var að gefa ungu mæðrunum tækifæri á 

því að tjá sig opinberlega um sína upplifun á því að vera barnung móðir og miðla þannig þeirri 

sérstöku menningu sem tengist barnungum mæðrum á Íslandi.  

Markmiðið með greinargerðinni er að reyna að skilja menningarheim ungu mæðranna 

út frá fræðilegum grunni og svara því hvernig það er valdeflandi fyrir þær að segja sína sögu. 

Markmiðið er líka að greina verkferilinn við gerð útvarpsþáttanna og svara því hvernig 

útvarpsmiðillinn hentar vel til þess að miðla upplifun og tilfinningum ungu mæðranna.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi: 

Hvernig lýsir menningin sem ungu mæðurnar tilheyra sér? 

Hvernig upplifa ungu mæðurnar að lífið hafi breyst eftir að þær urðu mæður?  

Hvernig er það valdeflandi fyrir stelpurnar að segja sína sögu af móðurhlutverkinu og hvaða 

áhrif hefur það á samfélagið? 

Að hvaða leyti hentar útvarpsmiðillinn betur en aðrir miðlar til þess að miðla upplifun og 

tilfinningum stelpnanna gagnvart aðstæðum sínum? 
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Ágrip á ensku 
 

This thesis is a part of my master’s assignment “The pregnant girl” in Culture and 

communications at the University of Iceland. As an addition to the thesis the assignment was 

presented in a series of five radio shows that were broadcast on Iceland’s national radio 

station, Rás 1, in the autumn of 2018. Each show included interviews with girls who all have 

in common having had a baby when they were 15-18 years of age. Each show was 40 

minutes long. The goal was to give those young mothers a platform to express their 

experience with being a very young mother and thereby mediating the unique culture around 

very young mothers in Iceland. 

 

The aim of the thesis is trying to understand the culture of young mothers from a theoretical 

perspective and to show how telling their story can be empowering. Additionally, the aim is 

to analyze the procedure of making a radio show and to see why radio is a good medium for 

the experiences and feelings of young mothers. 

 

The research questions are therefore: 

What are the characteristics of the young mothers’ culture? 

How do the young mothers feel their lives have changed since becoming mothers? 

How is telling their story empowering to young mothers and how does that impact our 

society? 

Why is radio better than other media for communicating the experiences and feelings 

regarding their situation? 
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Þakkir  
 

Ég vil þakka viðmælendum mínum í þáttaröðinni „Ólétta stelpan“ fyrir að hitta mig og tjá sig 

svona einlæglega um upplifun sína af að vera barnung móðir á Íslandi í dag. Ég vil líka þakka 

leiðbeinanda mínum, Þorgerði Sigurðardóttur, fyrir að velja verkefnið á hugmyndadögum og 

hjálpa mér að koma viðtölunum í form útvarpsþátta á Rás 1. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Sumarliða Ísleifssyni, fyrir góð ráð og stuðning við að skrifa þessa ritgerð. Að lokum 

vil ég þakka fjölskyldunni minni og vinum og öllum öðrum sem hlustuðu á útvarpsþættina 

„Ólétta stelpan“ á laugardagsmorgnum og tjáðu mér skoðanir sínar á þáttunum. Það var 

skemmtilegt að finna fyrir áhuganum á þáttunum allt í kringum mig. 
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Formáli 
 

Viðfangsefnið um barnungar mæður er mér sérstaklega kært. Ég átti sjálf barn þegar ég var 17 

ára unglingur og eðlilega mótaði það mikið sjálfsmynd mína. Fræðilega þekkingu á 

viðfangsefninu hlaut ég svo árið 2013 þegar ég útskrifaðist með BS-gráðu í félagsfræði. 

Lokaritgerðin fjallaði einmitt um upplifanir mæðra sem höfðu eignast barn innan við tvítugt á 

Íslandi. Þar sem ég var búsett í Svíþjóð á þessum námsárum var ritgerðin skrifuð á sænsku. 

Mér þótti alltaf erfitt hversu óaðgengileg ritgerðin var almenningi. Ritgerðin var vissulega birt 

en það eru ekki margir sem lesa ritgerðir sér til skemmtunar. Á námsárum mínum í Svíþjóð 

upplifði ég oft að mig langaði að miðla því sem ég var að læra til almennings. Það var því ekki 

spurning, þegar ég frétti af námi í hagnýtri menningarmiðlun, að það væri eitthvað fyrir mig. Í 

gegnum tíðina hef ég aðallega notað ljósmyndun til þess að miðla áhugamálum mínum og þetta 

verkefni byrjaði einmitt sem ljósmyndabók en útvarpið togar alltaf meira og meira í mig.  

 

Ég var lengi að velja verkefni. Mér fannst alltaf eins og ég gæti nú ekki aftur fjallað um ungar 

mæður á Íslandi en á sama tíma fannst mér eins og verkefnið væri ekki búið. Ég hafði ennþá 

mikla þörf fyrir að miðla viðfangsefninu til almennings og gefa ungum mæðrum tækifæri á því 

að tjá sig um málið opinberlega. Að lokum ákvað ég að halda mig við þetta viðfangsefni sem 

er mér svona kært. Í október 2017 tók ég þátt í hugmyndadögum hjá Ríkissjónvarpinu og úr 

varð að ég ákvað að gera útvarpsþáttaseríu um barnungar mæður á Íslandi. Áður hafði ég tekið 

námskeið í útvarpsmiðlun sem mér þótti sérstaklega skemmtilegt. Útvarpsþáttaröðinni var 

útvarpað á Rás 1 haustið 2018 og er hún til viðbótar við þessa ritgerð lokaverkefni í hagnýtri 

menningarmiðlun. 
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Inngangur  

 

Þrátt fyrir að Íslendingar beri sig mikið saman við nágrannalöndin í Skandinavíu er menningin 

okkar frábrugðin þessum löndum að sumu leyti. Við Íslendingar eigum ekki eins langa sögu 

og nágrannar okkar í Skandinavíu og erum þess vegna hugsanlega ekki eins siðmenntuð þjóð. 

Vinnusemi hefur verið álitin dyggð og stundum jafnvel gert lítið úr menntun. Ísland hefur 

breyst svo ótrúlega hratt á stuttum tíma og það hefur áhrif á lífsgæði okkar og að einhverju leyti 

hugsunarháttinn (Gestur Guðmundsson, 2008). Það má samt alveg velta því fyrir sér hvort við 

séum ennþá svolítið sveitó í hugsunarhætti varðandi barneignir unglingsstúlkna og 

framhaldsmenntun. Hér áður fyrr þótti það sjálfsagt að eignast mörg börn og til þess þurfti að 

byrja fullorðinslífið snemma og þrátt fyrir að Ísland hafi breyst mikið og meðalaldur frumbyrja 

hækkað (Hagstofa Íslands, 2018) þá eigum við ennþá met í fjölda barnungra mæðra á 

Norðurlöndunum (Nordic Statistics database, 2018). Þrátt fyrir það virðist þetta viðfangsefni 

um barnungar mæður vera mjög falið í okkar samfélagi. Rannsókn Sóleyjar S. Bender 

hjúkrunarfræðings sýnir að við Íslendingar höfum almennt jákvæðara viðhorf til barneigna 

unglingsstúlkna en nágrannar okkar í Skandinavíu (Sóley S. Bender, 2003) sem útskýrir 

sennilega af hverju fleiri unglingsstúlkur á Íslandi eignast börn. Það útskýrir kannski líka hvers 

vegna við tölum ekki um þetta, okkur finnst kannski að íslenska samfélagið eigi ekkert að 

skipta sér af barnungum mæðrum og fjölskyldum þeirra. Okkur finnst kannski að íslenska 

fjölskyldan standi venjulega þétt saman og sé vön að redda málunum. Hugsanlega upplifa líka 

aðrir það skammarlegt að vera, að þessu leyti, þrátt fyrir allt svo frábrugðin hámenningunni í 

Skandinavíu. Þá er auðveldara að loka bara augunum fyrir vandamálinu í þessu sambandi, 

börnum sem eignast börn, og láta sem þau séu ekki til. Fordómarnir í samfélaginu gagnvart 

barnungum mæðrum eru sennilega sprottnir út frá þessum hópi sem telur sig vera siðmenntaðri 

en þessar fjölskyldur þar sem barneignir tíðkast á barnsaldri. Fordómarnir í garð barnungra 

mæðra eru reyndar líka eins og aðrir fordómar sennilega sprottnir af fáfræði, þ.e.a.s. fólk skortir 

skilning á menningunni sem barnungar mæður tilheyra og skilur þess vegna ekki hvers vegna 

þær ákveða að eiga barnið þrátt fyrir ungan aldur.  

Annað sem ég hef líka velt fyrir mér er hvort meðvirkni íslensku þjóðarinnar sé kannski 

svo upptekin af nútímavandamálum eins og aukinni ófrjósemi í heiminum að okkur finnist við 

ekki geta haft jákvætt viðhorf til þungunarrofs, ekki einu sinni með ótímabærum barneignum. 

Kannski finnst sumum að sú sem er barnshafandi eigi að vera þakklát fyrir það að geta 
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yfirhöfuð notið þeirra forréttinda að geta orðið ólétt án tækniaðstoðar. Þessi hugmynd er 

sprottin upp úr hugtakinu legöfund. Hugtakið er notað í fornheimspekinni til þess að skilja 

karlheimspekingana sem eru haldnir öfund vegna þess að þá skortir hæfileikann til að geta 

gengið með og fætt börn. Jákvæðari túlkun á þessu ástandi legöfund er að karlheimspekingarnir 

beri óttablandna virðingu fyrir og líti aðdáunaraugum á getu kvenna til að fæða börn (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2013). Það má alveg velta því fyrir sér hvort þessi legöfund í nútímasamfélagi 

ýti undan fordóma gegn þungunarrofi þeirra kvenna sem geta átt börn. Í núverandi lögum um 

fóstureyðingar eða þungunarrof eins og það er kallað í dag er stúlkum undir 16 ára ekki heimilt 

að fara í aðgerðina án skriflegs leyfis foreldra eða forráðamanna sinna. Það er ekkert minnst á 

stúlkur á aldrinum 16–18 ára enda eru lögin svo gömul að þegar þau voru skrifuð var 

sjálfræðisaldurinn 16 ára (Alþingi, 2018). 

Það má endalaust velta því fyrir sér hvaða stúlkur það eru sem verða óléttar svona ungar 

og af hverju þær velja að eiga barnið þrátt fyrir ungan aldur. Ég ætla að reyna að svara því með 

því að greina menninguna sem stúlkurnar tilheyra. Hvernig lýsir menningin sem ungu 

mæðurnar tilheyra sér? Erlendar rannsóknir í Bandaríkjunum (Dennis, Hogan og Evelyn, 

1985), Bretlandi (Hobcraft og Kiernan, 2001) og Svíþjóð (Wahn, 2007) sýna að það eru tengsl 

á milli stéttarstöðu og ótímabærra þungana. Þessi tengsl hafa ekki verið rannsökuð sérstaklega 

á Íslandi og það eru ekki til margar rannsóknir um ungar mæður á Íslandi yfirhöfuð. Stærstu 

rannsóknirnar um þetta efni hafa verið gerðar af hjúkrunarfræðingum (Sóley S. Bender, 2003) 

og svo eru til nokkrar BS-ritgerðir í sálfræði og félagsfræði um efnið. Svo virðist samt sem 

áður vera að íslenskar unglingsstúlkur sem eignast börn tilheyri oftar lægri stéttum 

samfélagsins og þess vegna mun ég notast við kenningu Pierres Bourdieu (1989) um 

menningarauð til þess að skilja betur menninguna sem ungu mæðurnar tilheyra. 

 Í ritgerðinni verður líka farið yfir rannsóknir menningar- og félagsfræðingsins Helenu 

Kåks (2007) um hvað það felur í sér að vera fullorðinn og rannsóknir hjúkrunarfræðingsins 

Elisabeth Wahn (2007) um unglingsmæður til að greina viðtölin og svara spurningunni: 

Hvernig upplifa ungu mæðurnar að lífið hafi breyst eftir að þær urðu mæður?  

Það eru ekki aðeins vísindamenn sem hafa sýnt þessum hópi, ungum mæðrum, áhuga. 

Í nágrannalöndunum Svíþjóð og Danmörku hafa verið gerðir sjónvarpsþættir um málaflokkinn. 

Þetta eru raunveruleikaþættir þar sem áhorfandinn fær innsýn í veruleika ungra foreldra. Í 

Svíþjóð heita þættirnir „Ungir foreldrar“ og um þessar mundir er 8. þáttaröðin í gangi (Anton 

Glanzelius, 2017). Í Danmörku heita sambærilegir þættir „Ungar mæður“ (Kaare Sand, 2017).  
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Ólíkt nágrannalöndunum virðist lítið hafa verið fjallað um barnungar mæður á Íslandi. 

Fjölmiðlar og fræðasamfélagið á Íslandi hafa sýnt þessum málaflokki lítinn áhuga og þar liggur 

hundurinn grafinn. Joe Lambert (2013) hefur fjallað um jákvæð áhrif á minnihlutahópa sem 

segja sína sögu og ég mun notast við kenningar hans ásamt kenningum Michels Foucault 

(2005) um vald og valdeflingu. Foucault fjallar um hvernig samfélagið dæmir minnihlutahópa, 

í þessu sambandi barnungar mæður, til þess að hverfa af sjónarsviðinu. Hann telur að með 

þessu móti bælum við hópinn niður og því fylgi ósýnileg þöggun. Ég mun nota kenningar 

Foucault um það hvernig gjörðir einstaklings geta verið valdeflandi og frelsandi og um stjórnun 

einstaklingsmótunar, sem mér finnst passa einstaklega vel til þess að skilja ungu mæðurnar 

sem ég talaði við,  hvernig það er valdeflandi fyrir þær að segja sína sögu af móðurhlutverkinu 

og hvaða áhrif það hefur á samfélagið.  

Eins og áður hefur komið fram fylgja fimm útvarpsþættir þessari ritgerð til 

meistaraprófs í hagnýtri menningarmiðlun. Síðari hluti ritgerðarinnar mun því fjalla um 

útvarpsmiðilinn og þáttagerðina sjálfa. Fræðin um myndir í útvarpi verða notuð til þess að svara 

spurningunni: Að hvaða leyti hentar útvarpsmiðillinn betur en aðrir miðlar til þess að miðla 

upplifun og tilfinningum stelpnanna gagnvart aðstæðum sínum? Ég mun fara yfir verkferilinn 

sjálfan út frá fræðum Jonathans Kern (2008) og Berit Hedemann (2018) og greina hverju þarf 

að huga að við gerð útvarpsefnis.  

 

Rannsóknarspurningar dregnar saman:  

Hvernig lýsir menningin sem ungu mæðurnar tilheyra sér? 

Hvernig upplifa ungu mæðurnar að lífið hafi breyst eftir að þær urðu mæður?  

Hvernig er það valdeflandi fyrir stelpurnar að segja sína sögu af móðurhlutverkinu og hvaða 

áhrif hefur það á samfélagið? 

Að hvaða leyti hentar útvarpsmiðillinn betur en aðrir miðlar til þess að miðla upplifun og 

tilfinningum stelpnanna gagnvart aðstæðum sínum? 
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1. Markmið verkefnisins 
 

Meginmarkmiðið með útvarpsþáttunum „Ólétta stelpan“ var að gefa ungu mæðrunum tækifæri 

á að tjá sig opinberlega um sína eigin upplifun af að vera ung mamma og miðla þannig þeirri 

sérstöku menningu sem tengist barnungum mæðrum á Íslandi. Í gegnum ferlið kynntist ég ungu 

mæðrunum ágætlega og í einstaka tilvikum voru mæður þeirra með í þættinum. Með því að 

spjalla við þær á jafnréttisgrundvelli tókst mér að varpa ljósi á líf þeirra og menningu en 

stelpurnar vissu allar að ég sjálf átti mitt fyrsta barn 17 ára. Sagan mín var fléttuð inn í þættina 

enda er ég ein af þeim. Markmiðið var líka að búa til einlægt og áhugavert útvarpsefni þar sem 

hlustandinn fengi tækifæri á því að ganga inn í heim ungu mæðranna og hlusta á og finna fyrir 

þeirra eigin upplifun á aðstæðum sínum.  

Markmiðið með greinargerðinni er að reyna að skilja menningarheim ungu mæðranna út frá 

fræðilegum grunni og svara því hvernig það er valdeflandi fyrir þær að segja sína sögu. 

Markmiðið er líka að greina verkferilinn við gerð útvarpsþáttanna og svara því hvernig 

útvarpsmiðillinn hentar vel til þess að miðla upplifun og tilfinningum ungu mæðranna. 

 

1.1. Markhópur 
 

Í nágrannalöndunum hafa sjónvarpsþættir um þennan málaflokk notið gríðarlegra vinsælda. Í 

Svíþjóð er 8. þáttaröðin í gangi um þessar mundir og heitir „Ungir foreldrar“ (Anton 

Glanzelius, 2017). Ég horfði mikið á þetta í fæðingarorlofinu mínu síðasta vetur. Þættirnir eru 

tengdir við Instagram-aðgang ungu foreldranna þar sem áhorfandinn fær innsýn í daglegt líf 

þeirra. Auðvitað er margt sem gerist enda eru einstaklingarnir bæði unglingar og upplifa drama 

sem því fylgir á sama tíma og þeir eru foreldrar mjög ungra barna með öllu sem því fylgir. Í 

Danmörku heita sambærilegir þættir „Ungar mæður“ (Kaare Sand, 2017) og þar fær 

áhorfandinn bæði innsýn í daglegt líf ungu mæðranna og einstaka sinnum það allra 

persónulegasta svo sem að fylgjast með meðgöngunni og fæðingunni.  

Þættirnir „Ólétta stelpan“ eru útvarpsþættir en ekki sjónvarpsþættir og þess vegna hafði 

ég í byrjun smá áhyggjur af því að ég myndi ekki ná til þeirra sem eru vanir að horfa á sjónvarp 

og hlusta lítið sem ekkert á útvarp. Áhyggjurnar voru fljótar að gufa upp þegar ég fór að vinna 

þættina og sá hversu stór markhópur hafði áhuga á þessu efni. Til dæmis höfðu 45 stelpur 
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samband við mig fyrsta daginn sem ég auglýsti eftir viðmælendum á netinu. Rétt áður en fyrsti 

þátturinn fór í loftið skrifuðu 56 konur á einni kvöldstundu undir kynninguna á fyrsta þættinum 

sem ég setti inn á Facebook-hópinn „Mæður í aðalhlutverki“. Þær notuðu #óléttastelpan og 

sögðu hvað þær hefðu verið gamlar þegar þær áttu sitt fyrsta barn og hvað þær ættu mörg börn 

í dag. Þessar konur eiga það allar sameiginlegt að hafa verið mjög ungar þegar þær áttu sitt 

fyrsta barn. Sennilega er stærsti markhópurinn fyrir þessa þætti stelpur sem eiga börn ungar, 

konur sem áttu börn ungar og allir þeir sem þekkja einhvern sem hefur átt barn á barnsaldri. 

Einnig má gera ráð fyrir því að markhópurinn sé líka fólkið sem hlustar venjulega á Rás 1 og 

missir þess vegna ekki af svona þáttum almennt.  

 Fljótlega eftir að þættirnir voru komnir í loftið var „Ólétta stelpan“ komin ofarlega á 

vinsældalistann á hlaðvarpinu. Á tímabili var þáttaröðin í 5. sæti af öllum útvarpsþáttum þvert 

á miðla og af því má draga þá ályktun að fólk hlusti á útvarp þegar efnið tengist því sjálfu eða 

því þyki málefnið áhugavert. 

 

 

2. Barnungar mæður á Íslandi 
 
 (Nordic Statistics database, 2018).Íslenskar unglingsstúlkur hafa í gegnum tíðina eignast 

fleiri börn en kynsystur þeirra í nágrannalöndunum (Sóley S. Bender, 2003). Það hefur samt 

dregið verulega úr barneignum unglingsstúlkna hér á landi síðustu ár. Árið 2003 þegar ég sjálf 

eignaðist barn 17 ára gömul eignuðust 6% stúlkna barn á aldrinum 15–19 ára. Í fyrra, árið 2017 

þegar tíðni barneigna á Íslandi var lægst frá upphafi, eignuðust aftur á móti aðeins 3% barn á 

sama aldri eða 6 af hverjum 1000 stúlkum á aldursbilinu 15–19 ára (Hagstofa Íslands, 2018). 

Á Norðurlöndunum hafa barneignir stúlkna á sama aldri aftur á móti verið innan við 2% allan 

þennan tíma. Það eru ekki til tölur frá Grænlandi frá árunum 2016 og 2017 en árið 2015 voru 

barneignir ungra kvenna miklu algengari á Grænlandi en á Íslandi. Þá áttu 32 stelpur af hverjum 

1000 á aldursbilinu 15–19 ára barn á Grænlandi en 8 stelpur á Íslandi. Árið 2015 voru 

barneignir stúlka á aldrinum 15–19 ára jafnalgengar í Færeyjum og á Íslandi (Nordic Statistics 

Database, 2018).  

Annar munur er lægra menntunarstig á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndunum en 

hlutfall þeirra sem hafa lokið framhaldsskólanámi á Íslandi er innan við 50%. Aðeins 44% 
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þeirra sem klára framhaldsskólapróf á Íslandi gera það á réttum tíma. Til samanburðar við 

Norðurlöndin klára 70% framhaldsskólanema námið á réttum tíma í Svíþjóð og Finnlandi, 59% 

í Danmörku og 57% í Noregi (OECD, 2012). Það má velta því fyrir sér hvort þetta hafi áhrif á 

þá staðreynd að tíðni barneigna hjá íslenskum unglingsstúlkum hefur verið hærri en hjá 

unglingsstúlkum í nágrannalöndunum síðustu áratugi (Sóley S. Bender, 2003). Stúlkurnar sem 

ég ræddi við sem voru á framhaldsskólaaldri höfðu allar flosnað upp úr námi áður en þær urðu 

óléttar en dreymdu allar um að klára framhaldsskólanám. Allar nema ein áttu foreldra sem ekki 

höfðu framhaldsskólamenntun. Einn viðmælandi minn, Lára, er sálfræðingur og hefur sjálf gert 

BS-rannsókn í sálfræði sem fjallar um líðan ungra mæðra samanborið við líðan eldri mæðra 

(Lára Björg Grétarsdóttir, 2016). Hún sagði mér að ungar mæður væru skilgreindar sem allar 

mæður undir 25 ára vegna þess að framheilinn er ekki fullþroskaður fyrr en við 25 ára aldur. 

Það kom mér einmitt á óvart þegar ég las rannsóknir um efnið að svo hár aldur væri tekinn með 

(Hobcraft og Kiernan, 1999). Í þessu verkefni eru samt sem áður viðmælendur mínir allt stúlkur 

sem voru  á aldrinum 15–19 ára þegar þær eignuðust barn og teljast því barnungar en ekki bara 

ungar. 

 

2.1. Fullorðinsstig 
 

Ég hef lesið nokkuð margar rannsóknir um unglinga og þá sérstaklega um unglinga sem eignast 

börn. Rannsókn Kåks um það hvernig unglingar sjá fullorðinslífið hentar sérstaklega vel til 

þess að skilja hvernig unglingar sem eignast barn sjá fyrir sér fullorðinslífið og hvernig 

unglingsstúlkur upplifa að lífið hafi breyst eftir að þær eignuðust barn.  

Í rannsókninni fylgdist Kåks með 20 unglingum í gegnum unglingsárin. Hún tók viðtöl 

við unglingana þegar þeir voru 15, 17, 22 og 25 ára og spurði þá um lífið og framtíðarplön. 

Hún komst að því að unglingunum finnst það að vera sjálfstæður að vera fullorðinn. Á netinu 

er hægt að finna próf þar sem unglingarnir geta reiknað út „fullorðinsstig“ sem eru þá 

staðfesting á ákveðnu sjálfstæði og að vera fullorðinn. Unglingarnir upplifa þessi 

„fullorðinsstig“ mismunandi eftir þeim menningarauði sem þeir búa við, þ.e.a.s. eftir því 

hvernig bakgrunn þeir hafa og hvaða raunverulegu möguleika þeir hafa í framtíðinni (Bourdieu, 

1989). Það hefur líka áhrif á unglingana hvaða lífssýn þeir hafa og hvernig þeim finnst að lífið 

eigi að líta út þegar þeir verða fullorðnir (Kåks, 2007:160). Það að eiga fjölskyldu og hafa 

vinnu reiknast sem hæstu fullorðinsstigin að mati unglinganna. Kåks útskýrir að við sjáum 
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einstaklinginn út frá því hvernig líf hans eða félagsleg staða lítur út en ekki eftir því hvað hann 

er gamall. Við sjáum einstakling sem býr sjálfstætt og á fjölskyldu með öðrum augum en 

einstakling sem býr í foreldrahúsum þrátt fyrir að þeir séu jafngamlir (Kåks, 2007:29–33).  

Hinn dæmigerði millistéttarunglingur leggur ábyrgð á eigin herðar og hugsar mikið um 

hvernig hann getur látið framtíðardrauma sína rætast. Á sama tíma upplifa þessir unglingar 

stress og stundum kvíða því þeir vita ekki hvað þeir vilja verða þegar þeir verða stórir. 

Draumurinn er að verða sjálfstæður og gera sín eigin framtíðarplön, ferðast og jafnvel fara í 

heimsreisu.  

Að sögn Kåks upplifa þessir unglingar þetta sjálfstæði sem eðlilegt og jákvætt og sjá 

það í andstöðu við það sem þeir líta á sem leiðinlegt, sem er að eignast börn og byrja að vinna 

í búð eða á elliheimili (Kåks, 2007:291). Kåks útskýrir það ástand þegar unglingarnir taka U-

beygju í lífinu til hliðsjónar við það hvað það merkir fyrir þeim að vera fullorðinn. Þessi U-

beygja getur verið skipulögð en líka bara eitthvað sem gerist. U-beygjan er ólík á milli 

einstaklinga og það sem hefur áhrif er hvaða samfélagshópi einstaklingurinn tilheyrir. Það sem 

hefur áhrif er kyn, kynþáttur, stéttarstaða og svo framvegis. Fyrir nokkra unglinga sem voru í 

úrtakinu í þessari rannsókn var U-beygjan í átt að fullorðinslífinu það að eignast barn. Þessir 

unglingar upplifðu þessa stóru U-beygju í lífinu og breytingarnar sem fólust í því að eignast 

barn á jákvæðan hátt þrátt fyrir ungan aldur og að lífið væri betra núna en áður (Kåks, 2007).  

 

 

2.2. Að verða barnung móðir 
 

Elisabeth Hertfelt Wahn (2007) útskýrir í doktorsrannsókn sinni ástæður fyrir því af hverju 

sumar unglingsstúlkur ákveða að binda ekki enda á meðgönguna heldur klára hana og verða 

barnungar mæður. Markmiðið með rannsókninni var að lýsa upplifun barnungra mæðra af því 

að vera ung móðir út frá þeirra eigin reynsluheimi, lýsa upplifun ljósmæðra af því að annast 

þennan hóp í gegnum ferlið að eignast barn og bera hóp mæðra á aldrinum 15–19 ára saman 

við eldri mæður á aldrinum 25–29 ára. Markmiðið var aðallega að geta útskýrt muninn á 

félagslegum auði, heilsu á meðgöngunni, sjálfstrausti og ólíkum bakgrunni almennt. 

Rannsóknaraðferðin sem Elisabeth beitti var bæði eigindleg og megindleg. Notast var 

við 20 einstaklingsviðtöl við ungar mæður á aldrinum 15–19 ára og hópviðtöl við þrjá hópa af 
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fullorðnum mæðrum, alls 24. Megindlegi hlutinn samanstóð af 94 ungum mæðrum og 94 

fullorðnum mæðrum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að barnungar mæður geta séð 

móðurhlutverkið og fullorðinslífið sem leið út úr erfiðum aðstæðum. Margar fylgja ákveðinni 

hefð þar sem tíðkast að eignast barn mjög ungur. Barnungar mæður koma oftast frá frekar 

brotnu heimili, þar sem foreldrarnir búa yfirleitt sitt í hvoru lagi. Þegar barnungu mæðurnar eru 

bornar saman við fullorðnar mæður kemur líka í ljós að barnungu mæðrunum hefur oftar 

fundist sér mistakast í skólanum. Það að lífið hafi ekki verið dans á rósum fyrir þessar barnungu 

mæður getur verið ástæðan fyrir því að þeim finnst lífið hafa fengið tilgang eftir að þær 

eignuðust barn. Þeim finnst að þetta hlutverk, að vera mamma, hafi orðið til þess að þær lifi nú 

betri og öruggari lífsstíl. Aðrar upplifa aftur á móti þetta nýja hlutverk neikvætt. Ástæðan fyrir 

því er að það er miklu erfiðara að eiga barn en þær höfðu gert sér í hugarlund. Þeim finnst þær 

fastar í nýja hlutverkinu og líkar ekki hvernig félagslífið hefur skyndilega breyst eftir að þær 

urðu mæður.  

Rannsóknin leiddi líka í ljós að það er gríðarlega mikilvægt að barnungar mæður hafi 

félagslegan stuðning og raunverulega aðstoð í nýja hlutverkinu til þess að þeim líði vel. 

Barnungar mæður upplifa móður sína eða aðra eldri konu oftast sem mikilvægasta stuðninginn 

sem þær fá þrátt fyrir að þær séu í sambandi með pabba barnsins. Fullorðnar mæður sjá aftur á 

móti oftast pabba barnsins sem helsta stuðninginn, hvort sem þær eru í sambúð með honum 

eða ekki (Wahn, 2007). 

Ekéus (2004) hefur komist að því að barnungar mæður verða oftar einstæðar mæður en 

þær sem eru eldri þegar þær eignast sitt fyrsta barn. Þær eru líklegri til þess að verða 

atvinnulausar og fá bætur hjá félagslega kerfinu. Þær eru oftar háðar áfengi eða eiturlyfjum og 

eru líklegri til þess að fremja sjálfsmorð. Rannsóknin leiddi í ljós að þessi hegðun er í beinu 

sambandi við félagslega stöðu þeirra. Fátækt og lítill félagslegur stuðningur hefur áhrif á 

andlega heilsu (Ekéus, 2004).  

Aðrir sérfræðingar hafa sýnt fram á að barnungar mæður búa við minni fjárhagslegan 

og félagslegan auð seinna í lífinu en konur sem eignast sitt fyrsta barn fullorðnar. Margar 

barnungar mæður koma frá brotnu heimili og eiga ekki hefðbundinn fjölskyldubakgrunn en 

meira að segja þær sem koma frá góðu heimili og hafa jafnvel náð sér í framhaldsmenntun búa 

við minni fjárhagslegan og félagslegan auð síðar í lífinu (Olausson, 2000). Þess má geta að 

þessar rannsóknir hafa allar verið gerðar erlendis og ekki á íslensku samfélagi svo það er 
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ómögulegt að vita nákvæmlega hverjar framtíðarhorfur íslenskra kvenna sem eignast börn 

barnungar eru. Ekki eru til neinar sambærilegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi.  

 

3. Kenningar um menningarauð og vald 
 
Pierre Bourdieu (1930–2002) var franskur félagsfræðingur, heimspekingur og mannfræðingur 

sem rannsakaði hvernig félagslegri mismunun er viðhaldið á dulinn hátt í nútímasamfélögum. 

Fyrirmyndir hans voru franskir heimspekingar, þar á meðal Gaston Bachelard, sem hvöttu hann 

til þess að skoða samband eins og vald, valdbeitingu og undirgefni á milli þeirra gerenda sem 

athugaðir eru. Eftir að hafa lesið gagnrýni Ólafs Þ. Harðarsonar í ritinu Almenningsálitið er 

ekki til þykir mér vert að taka það fram að ég geri mér grein fyrir að aðrir fræðimenn eins og 

t.d. Karl Marx hafa líka fjallað um hvernig saga okkar er ekki eingöngu skrifuð út frá okkur 

sjálfum heldur líka út frá því sem við hljótum í arf og þannig er þessari félagslegu mismunun 

viðhaldið með duldum hætti. Bourdieu hefur kannski ekki notið mikilla vinsælda meðal 

heimspekinga á Íslandi, hugsanlega vegna þess að hann á að hafa yfirgefið heimspekina vegna 

hroka hennar og snúið sér að félagsfræði í staðinn, en hann er samt sem áður mikið lesinn í 

félagsfræði og þar smitaðist ég af „Bourdieu-æðinu“ og notaðist þess vegna við kenningar hans 

um vald og menningarauð (Ólafur Þ. Harðarson, 2007).  

 

3.1. Menningarauður 
 

Menntunar- og menningarfélagsfræði Bourdieu hefur verið ein öflugasta og áhrifamesta 

kenningin innan félagsfræðinnar. Hún útskýrir hvernig menntakerfinu og menningarlífinu 

hefur tekist að réttlæta félagslega mismunun með því að dulbúa hana. Rannsóknasvið Bourdieu 

voru í fyrsta lagi skólakerfið og valdið og virðingin sem felst í því að hafa ákveðna menntun 

og færni. Í öðru lagi er það menningarheimurinn, s.s. bókmenntir, myndlist eða sjónvarp. Í 

þriðja og síðasta lagi er það hvernig menntun og menning hefur áhrif á smekk og lífsstíl 

einstaklingsins, s.s. mataræði, bílaeign, tísku og ferðalög (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Sameiginlegur smekkur einstaklinga á öllum þessum þáttum hefur svo áhrif á það hvaða 

þjóðfélagshópi þeir tilheyra en hann telur að menningarauður verði til vegna tilkalls til allra 

þessara forréttinda sem ég nefndi hér að ofan (Bourdieu, 1989).   
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Bourdieu skoðaði mennta- og menningarlífið í Frakklandi með sömu augum og hann 

hafði áður skoðað þorpssamfélög Berba í fjallahéruðum Alsírs. Í fjallahéruðunum hafði hann 

tekið eftir því hvernig menn öðluðust traust og virðingu með því að taka með sér gjafir í 

heimsóknir. Síðar yfirfærði hann sömu aðferð á aðra ólíka hópa í Frakklandi og komst að þeirri 

niðurstöðu „að í flestum athöfnum sínum lifa og hrærast einstaklingar innan afmarkaðra sviða 

í samfélaginu þar sem gilda sérstakar reglur“ (Gestur Guðmundsson, 2008:71–72). Þessi svið 

kallaði Bourdieu vettvang en hann verður til vegna ákveðinna leikreglna í kringum það sem 

telst vera eftirsóknarvert (Gestur Guðmundsson, 2008). Í rannsóknum sínum tók Bourdieu 

hvað eftir annað eftir því að virðing og viðurkenning safnast upp hjá einstaklingum í gegnum 

ólík svið. Þess vegna mótaði hann hugtakið menningarauð sem ég mun nota í þessu samhengi 

til þess að skilja svið eða vettvang barnungu mæðranna. 

Menningarauður einstaklings byrjar yfirleitt í uppeldinu þar sem sum börn hafa 

menntafólk til fyrirmyndar og önnur ekki. Bourdieu (1989) telur að á heimilum menntafólks 

sé líklegra að börnin sjái bækur í hillunum og málverk á veggjunum, svo dæmi séu tekin. Þau 

taka þátt í menningunni eins og að fara í leikhús og læra að meta og þekkja list. Þessi börn 

heyra jákvæðar raddir um menntun á heimilinu og þeim þykir sjálfsagt að leggja kapp við 

námið og sækja sér framhaldsmenntun í framtíðinni. Þannig færist menningarauðurinn milli 

kynslóða og jafnframt líka félagslegt misrétti. Því þeir sem ekki alast upp á menningarheimilum 

hafa ekki þennan uppeldislega smekk fyrir skólalífinu strax í upphafi. „Sá galdur sem gerir 

þennan flutning misréttis milli kynslóða að einni mestu og öflugustu tálsýn okkar tíma felst í 

því að þegar upp er staðið birtist menningarauður hvers einstaklings sem verðleikar hans en 

ekki sem arfur og afurð umhverfis“ (Gestur Guðmundsson, 2008:78). Bourdieu nefnir líka að 

þetta ferli sé mun flóknara en að færa fjárhagslegan auð (peninga) á milli kynslóða en hvor 

tveggja auðurinn hefur tilhneigingu til þess að safnast saman og því fylgir vald. Fjárhagslegur 

auður getur líka orðið úreltur og þess vegna þarf eigandinn stöðugt að vera á varðbergi og 

ávaxta rétt eins og sá sem kemur frá menningarlegu heimili þarf að viðhalda menntunarstiginu 

í fjölskyldunni til að viðhalda viðurkenningunni og virðingunni. Oft fylgist þessi tvenns konar 

auður að, þ.e.a.s. hann er til í sömu fjölskyldunni og hefur hvor um sig áhrif á hinn. 

Menningarauður er í fyrsta lagi stofnanabundinn og birtist í tilteknum stofnunum samfélagsins 

eins og t.d. hjónabandi og öðrum hefðum og lagalegum ramma en nær einnig yfir í efnislegri 

stofnanir og felst þá t.d. í því að einstaklingurinn hafi prófskírteini frá tilteknum háskóla. Í öðru 

lagi er hann hlutgerður og ber vott um smekk einstaklings, s.s. hvaða bækur eru í hillunum og 
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hvernig bíll er í bílastæðinu. Í þriðja lagi er hann innbyggður í einstaklinginn og sést á t.d. fasi 

og þekkingu.  

Bourdieu bjó til hugtakið habitus til þess að skilgreina betur hvernig menningarauður 

er innbyggður í einstaklinginn. Habitus er ekki aðeins ákveðinn smekkur, hegðun, orðaval og 

tíska heldur líka líkamlegt fyrirbæri, s.s. hvernig við göngum, borðum og berum okkur almennt. 

Habitus getur vissulega verið einstaklingsbundinn en Bourdieu hefur áhuga á sameiginlegum 

habitus ákveðinna þjóðfélagshópa (Gestur Guðmundsson, 2008:79–82). Þannig má sjá 

stéttarstöðu fólks út frá því hvernig það kemur fyrir sjónir eða hvernig það talar og hegðar sér 

ómeðvitað. Habitus er nokkuð sem við getum ekki gert að eða breytt svo auðveldlega og ef við 

reynum það verður það sjaldan rétt. Þess vegna sættir fólk sig við stöðu sína í samfélaginu og 

lifir eins og er ætlast til af því í þeirri stöðu. Einstaklingar reyna að vera stoltir af stéttarstöðu 

sinni og líta niður á fordóma og augnaráð sem þeir mæta í samfélaginu í stað þess að skammast 

sín. Samfélagið vekur samt stundum skömm undir niðri hjá þeim einstaklingum sem eiga að 

mati samfélagsins að skammast sín og í raun vilja margir tilheyra millistéttinni (Bourdieu, 

1989). Habitus einstaklingsins hefur reyndar yfirleitt þau áhrif að viðkomandi líður best á sínu 

sviði og væntingarnar til lífsins eru mótaðar af því sömuleiðis (Edgerton og Roberts, 2014). 

Þar sem habitus hefur áhrif á viðhorf okkar og hugsanir hefur hann líka áhrif á ákvarðanatöku 

okkar og val. Samkvæmt þessari kenningu er í raun ekki til neitt sem heitir frjálst val 

einstaklingsins (Bourdieu og Wacquant, 1992). Vegna þess hversu innbyggður habitus er í 

einstaklinginn er mjög erfitt að breyta honum en ef það tekst gerist það þegar einstaklingurinn 

skiptir alveg um umhverfi eða verður sér mjög meðvitandi um félagslega stöðu sína og hvaða 

áhrif hún hefur (Bourdieu, 1984, 2001).  

Menningarauður snýst mikið um vald og virðingu sem fæst t.d. með því að fjárfesta í 

menntun sem er viðurkennd og þannig metin til tekna. Virðing og vald er líka háð stéttarstöðu 

og kyni einstaklingsins, t.d. eru börn menntamanna stundum frekar í uppáhaldi hjá kennurum 

vegna þess að þau kunna leikreglurnar, hvernig á að hafa ánægju af námi og vera 

fyrirmyndarnemandi. Með þessu geta kennarar ómeðvitað skapað misrétti milli nemenda eftir 

því hvaða stétt börnin tilheyra. Þegar einstaklingar sem tilheyra lægri stétt samfélagsins afneita 

habitus efri stéttarinnar með því að kalla hana snobb eru þeir sömu í raun ómeðvitað að 

viðurkenna forræði valdsins (Gestur Guðmundsson, 2008:89–91).  

Valdið í tengslum við menningarauð birtist í kynjamisrétti á þann hátt að karllægir 

eiginleikar eru taldir drottna yfir kvenlegum eiginleikum. Þetta birtist alls staðar á öllum stigum 
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samfélagsins, í orðræðunni, á vinnumarkaðnum og útlitslega. Þetta á ekki aðeins við um karla 

andstætt konum heldur fremur það sem kallast á nútímamáli neikvæð ímynd karlmennskunnar. 

Að sögn Bourdieu er hávaxinn og ríkur karl talinn meiri karlmaður og hafa meira vald en 

lágvaxinn karl á lágum launum. Feðraveldið gerir ekki ráð fyrir fjölbreytileika kynjanna og alls 

ekki samkynhneigð, þetta snýst frekar um hjónabandsmarkaðinn milli kvenna og karla. Þannig 

getur útlitið verið einhvers konar auður fyrir konur sem ekki hafa eftirsóknarverðan 

menningarauð. Fyrir þessar konur verður útlitið mikilvægt þar sem þær gera sér grein fyrir 

valdinu sem er fólgið í útlitinu, sérstaklega á hjónabandsmarkaðnum. Með útlitinu geta þær 

náð í hávaxinn og ríkan karl og þannig einn daginn tilheyrt þeim samfélagshópi sem þær 

dreymdi alltaf um að tilheyra (Bourdieu, 2004).  

 

3.2. Menningarauður í íslensku samfélagi  
 

Ísland er ungt land sem breyttist hratt. Þess vegna höfum við fjarlægst siði og hætti amma okkar 

og afa meira en gengur og gerist í nágrannalöndunum. Samt sem áður eru fjölskylduböndin 

oftast svo náin hér á landi að við þekkjum og umgöngumst ömmur okkar og afa meira en tíðkast 

annars staðar á Norðurlöndunum. Vegna þessara hröðu breytinga í íslensku samfélagi breytist 

menningarauðurinn hratt og þannig verður habitus mótaður á grundvelli menningarauðs ekki 

eins áberandi. Það að vera sveitó hefur reyndar stundum þótt svolítið hallærislegt og vegna þess 

að það hefur sést hverjir eru úr sveit má segja að það sé habitus sem þyki bera vott um hið 

gamla og úrelta íslenska samfélag. Í þessu sambandi má segja að barnungu mæðurnar séu 

svolítið sveitó að eignast barn svona ungar eins og tíðkaðist oftar í gamla daga (Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Ólíkt mörgum öðrum löndum og þá sérstaklega Frakklandi, þar sem kenningar 

Bourdieu voru settar fram, er félagsauður talinn vera mikilvægasti auðurinn í íslensku 

samfélagi. Félagsauður er að sögn Bourdieu samferða menningarauði og fjárhagslegum auði. 

Einstaklingar þekkja fólk sem tilheyrir sama þjóðfélagshópi og þeir sjálfir og hafa þannig fleiri 

tækifæri á vinnumarkaði. Það að þekkja „rétta“ fólkið og hafa hugrekki til þess að nýta sér það 

kemur fólki áfram í leik og starfi (Gestur Guðmundsson, 2008:85–88). Það hefur oft sýnt sig 

að það er ekki endilega hvaða menntun fólk hefur eða hvaða hæfileikum það er gætt sem skiptir 

máli heldur hverra manna það er þegar um stöðuveitingar er að ræða. Eins og Bourdieu útskýrir 

fléttast mismunandi auður oftast saman og því má spyrja sig hvort þeir sem þekkja rétta fólkið 
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séu ekki gjarnan þeir sem eiga líka peningana og þekkja menntafólkið (Gestur Guðmundsson, 

2008:95–100).  

 
 

3.3. Valdefling 
 

Michel Foucault (1926–1984) var franskur heimspekingur sem á áttunda áratugnum birti 

margar greinar um valdahugtakið. Til að byrja með tengdi hann vald við kúgun og bælingu og 

það er eiginlega ekki hægt að ræða Foucault og vald án þess að minnast aðeins á hina svonefndu 

alsjá. Foucault notar alsjá sem myndlíkingu í kenningum sínum um vald. Alsjá er 

fangelsishönnun og hugmynd heimspekingsins Jeremys Bentham. Hönnunin er hálfur hringur 

þannig að fangavörðurinn getur fylgst með föngunum að ofan frá miðju án þess að fangarnir 

sjái hann. Megináhrifin eru þau að fangarnir eru sér meðvitandi um stöðugan sýnileika og það 

tryggir sjálfvirkan gang valdsins. Fangarnir geta ekki vitað hvenær fangavörðurinn er að 

fylgjast með og verða því stöðugt að vera á varðbergi. Einstaklingurinn verður meðvitaður um 

sjálfan sig með augum valdsins og hegðar sér eins og ætlast er til af honum (Foucault, 

2005:129–140).  

Valdið eins og það birtist hér er í höndum stofnana og samfélagsins en Foucault fór 

síðar að beina sjónum sínum að valeflingu einstaklingsins og það er það vald sem ég ætla að 

ræða í þessari ritgerð. Beiting valds eins og það kemur fyrir hér er ákveðin gjörð sem hrint er í 

framkvæmd með eða án samþykkis annarra. Það er í raun ákveðin ögrun gegn bælingu 

samfélagsins og sá sem hrindir þessari gjörð í framkvæmd gerir það í raun til að fá að vera 

hann sjálfur (Foucault, 2014). Stafrænir miðlar geta haft jákvæð valdeflandi áhrif á 

minnihlutahópa með þeim hætti að gefa fólki tækifæri á því að tjá sig og segja sína sögu 

opinberlega á internetinu. Þannig getur hver sem er haft áhrif á samfélagið ólíkt því sem var 

fyrir tíma internetsins og hvað þá samfélagsmiðla. Með því að segja sína sögu upplifir 

einstaklingurinn að hans bakgrunnur, reynsla og saga skipti máli (Lambert, 2013). Valdefling 

felur í sér að einstaklingurinn upplifir sig skyndilega sýnilegan en ekki ósýnilegan og 

persónulega sagan sem einstaklingurinn deilir með öðrum hefur ekki bara jákvæð áhrif á 

einstaklinginn sjálfan heldur allt samfélagið (Lambert, 2013:121). Ögrunin er frelsi frá bælingu 

samfélagsins sem felur í sér „að eitthvað er dæmt til að hverfa af sjónarsviðinu. En jafnframt 

búa í henni fyrirmæli um þögn, sú staðhæfing að það sem við er átt sé ekki til og þar af leiðandi 

sú fullyrðing að um það sé ekkert að segja, ekkert að sjá og ekkert að vita“ (Foucault, 
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2005:171). Alls staðar í samfélaginu er vald og kúgun og þar með líka frelsi. Einstaklingurinn 

getur frelsað sjálfan sig eða í það minnsta hlotið valdeflingu með því að gera ekki eins og er 

ætlast til af honum, ögrað fyrirfram ákveðnum reglum og gert nákvæmlega það sem honum 

sýnist þrátt fyrir almenningsálit (Foucault, 1994:291–293). 

Frá því á 18. öld hefur verið tabú að tala um kynlíf en samt sem áður hefur alltaf verið 

mikil þörf fyrir að tala um það. Orðræðunni hefur verið stýrt og henni haldið innan ákveðins 

ramma og þannig hefur hún verið stofnanavædd. Orðræðusprenging varð á þessu sviði á 19. 

öld en þá var athyglinni beint að því sem var talið vera „kynhneigð á jaðrinum“ (Foucault, 

2005:204). Sjálfsfróun barna var eitthvað sem uppeldisfræðingar og sálfræðingar áttu erfitt 

með en vildu á einhvern hátt stjórna. Sama mátti segja um kynlíf unglinga sem alltaf þótti erfitt 

að ræða. Sá sem var samkynhneigður var gerður að sérstakri persónu sem átti að eiga sér fortíð, 

sögu, skapgerð og jafnvel eitthvert ákveðið útlit (Foucault, 2005:204) og það er í þannig 

aðstæðum sem er nauðsynlegt að ögra. Þessi ögrun, valdefling einstaklingsins, er í formi andófs 

og er barátta gegn stjórnun einstaklingsmótunar. Aðaltakmark andófsins er ekki að ráðast á 

einhverja ákveðna stofnun, ríkið eða elítuna heldur fremur á formgerðina sjálfa. Þessi formgerð 

valds sem einstaklingurinn þarf að ögra birtist í hversdagsleikanum með flokkun og 

auðkenningu á einstaklingnum, neyðir einstaklinginn inn í sig og „festir hann við sína eigin 

sjálfsmynd á þvingandi hátt“ (Foucault, 2014:13). Formgerð valdsins lætur einstaklinginn sjá 

sjálfan sig með augum formgerðarinnar og vera eins og til er ætlast af honum. Þess vegna þarf 

einstaklingurinn að gera sér grein fyrir huga fólks, þ.e.a.s. að flestir sjái gjörðir einstaklingsins 

út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum formgerðarinnar, og eigin samvisku til þess að geta beitt 

þessu andófi og uppskorið sáluhjálp (Foucault, 2014). 

Gott dæmi um slíka valdeflingu er barátta samkynhneigðra en þegar þeir fyrstu komu 

út úr skápnum var það ákveðinn gjörningur að labba um göturnar og fela sig ekki lengur eins 

og samfélagið hafði gert ráð fyrir. Þessi gjörð verður ekki aðeins til þess að valdefla 

einstaklinginn og frelsa hann heldur breytir líka samfélagsgerðinni og dregur smám saman úr 

fordómum. Persónulegar og raunverulegar sögur sem við heyrum frá öðrum tengja okkur 

saman tilfinningalega og auðvelda okkur að setja okkur í spor hvert annars, finna til með hvert 

öðru eða deila sömu tilfinningunni (Lambert, 2013). Í nútímasamfélagi er samkynhneigð 

eðlilegur hlutur, þökk sé þeim gjörðum samkynhneigðra að sýna sig eins og þau eru í raun og 

veru (Foucault, 2014).  
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Á 21. öldinni eru Apple, Microsoft, Google og Facebook ekki aðeins stærstu 

miðlunarfyrirtækin í heiminum heldur líka stærri en flestöll olíufyrirtækin. Mörg okkar geta 

varla komist af án þess að hafa símann meðferðis. Oftar en nokkurn tíma áður deila 

einstaklingar efni á netinu en 20% af öllu efni á internetinu er frá einstaklingum sem birta 

persónulegar myndir, skrifa færslur og sumir búa jafnvel til myndbönd og segja sína 

persónulegu sögu. Einstaklingar og samtök um allan heim hafa vaknað upp við þann veruleika 

að hafa tækifæri til þess að tjá rödd sína opinberlega og það getur verið valdeflandi fyrir hópinn 

(Lambert, 2013). Áður fyrr var vaninn að segja sögur af þeim sem þegar höfðu valdið, 

kóngafólki og öðru ríku, virðulegu fólki. Síðan urðu sögurnar meira um minnihlutahópa í 

samfélaginu en þá var sagan yfirleitt kraftaverkasaga um einhvern sem tilheyrði minnihlutahópi 

en tókst að færa sig upp virðingarstigann. Staðalímyndir hafa alltaf verið áberandi en til þess 

að einstaklingurinn geti deilt sögu sinni á persónulegan hátt og haft þannig áhrif þarf hann að 

gera sér grein fyrir huga fólks (Foucault, 2014) og segja söguna eins og hún er í raun og veru 

en ekki eins og samfélagið segir að hún eigi að vera (Lambert, 2013). Þannig verður það í valdi 

einstaklingsins að verða frjáls og uppskera heilbrigða sjálfsmynd í aðstæðum sínum (Lambert, 

2013).  

 

  

4. Rannsóknaraðferðin 
 

4.1. Eigindleg rannsókn 
 

Þar sem útvarpsþættirnir ganga út á að heyra og skilja reynsluheim ungra mæðra út frá þeirra 

eigin sjónarhóli er notast við eigindleg, opin, djúp og óstöðluð einstaklingsviðtöl (Steinar 

Kvale, 2009:28). Viðtölin felast í samræðum á jafnréttisgrundvelli þar sem rannsakandi 

ákveður umræðuefnið en ekki áherslurnar í umræðunni. Viðfangsefnið í útvarpsþáttunum og 

um leið rannsókninni voru félagsleg ferli og þess vegna var áhersla lögð á hvað gerðist og 

hvernig og þær breytingar sem áttu sér stað. Fjallað var um atburði, tilfinningar, hegðun, vonir 

og væntingar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:143). Tilgangurinn með eigindlegum viðtölum er 

að ná dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið og þess vegna eru fyrstu spurningarnar yfirleitt opnar 

spurningar sem leiða samtalið og þá verða til nýjar og afmarkaðri spurningar. Aðstæður og 
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samhengi atburða eru mismunandi eftir þátttakendum og þess vegna verða viðtölin ólík milli 

einstaklinga þótt viðfangsefnið sé hið sama (Kvale, 2009).  

 

4.2. Val á viðmælendum  
 

Eins og áður hefur komið fram höfðu margar stelpur samband við mig þegar ég auglýsti eftir 

viðmælendum í gegnum Facebook. Úrtakið fyrir rannsóknina var því að mestu það sem kallast 

sjálfboðaliðaúrtak. Þetta er ein gerð tilgangsúrtaka þar sem rannsakandi var ekki búinn að 

ákveða fjölda þátttakenda en valdi þá sem best hentuðu markmiði rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). „Sjálfboðaliðaúrtök eru gjarnan notuð þegar hópurinn er ekki fyrirfram 

þekktur eða einstaklingar þekkjast ekki innbyrðis“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:131). Eins og 

er dæmigert fyrir sjálfboðaliðaúrtök var treyst á að barnungu mæðurnar gæfu sig sjálfar fram, 

sem þær gerðu. Kostirnir við þessa aðferð er að þátttakendurnir búa yfirleitt yfir víðtækri og 

ólíkri reynslu. Öllum gefst tækifæri á því að taka þátt og enginn er þvingaður til þátttöku gegn 

vilja sínum. Að hluta til var líka notast við snjóboltaúrtak en það er þegar einn þátttakandi 

bendir á annan sem verður svo þátttakandi og þannig koll af kolli. Einn viðmælandi minn úr 

sjálfboðaliðaúrtakinu benti mér á annan sem síðar tók þátt í rannsókninni. Snjóboltaúrtak átti 

sér líka stað þegar tvær ömmur, mæður barnungu mæðranna, urðu viðmælendur í gegnum 

dætur sínar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

Sama daginn og auglýst var eftir þátttakendum fyrir útvarpsþættina „Ólétta stelpan“ í 

Facebook-hópnum „Ungar mæður“ höfðu 45 stelpur samband og fleiri höfðu samband næstu 

daga. Það var augljóst strax frá byrjun að þetta úrtak væri of stórt enda var markmiðið að gera 

aðeins 5 útvarpsþætti. Rannsakandi byrjaði á því að skoða hverjar ættu heima hvar og hvað þær 

væru gamlar. Fljótlega kom í ljós að flestar sem höfðu samband áttu heima á Suðurnesjunum 

og það þótti rannsakanda, sem sjálf er búsett í Reykjavík, mjög hentugt. Aðrir viðmælendur 

áttu heima á Selfossi, í Reykjavík og við nágrenni Reykjavíkur. 

 

4.3. Siðfræði eigindlegra úrtaka 
 

Barnungar mæður tilheyra oft viðkvæmum samfélagshópi og þess vegna þurfti rannsakandi að 

huga vel að siðfræði eigindlegra úrtaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2016:134). Það ríkir ekki 
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nafnleynd í þessu tilfelli þar sem viðtölin til greiningar í þessari rannsókn eru útvarpsþættir og 

nafn viðmælenda koma því fram fyrir alþjóð. Auk þess getur aldur og þroski þátttakenda skipt 

miklu máli og það þarf að huga sérstaklega að því hvernig er best að fá upplýsingar frá börnum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Þess vegna var strax ákveðið að taka ekki viðtal við stelpur 

sem voru ekki orðnar 18 ára þegar viðtalið átti sér stað. Rannsakanda þótti ekki viðeigandi að 

þurfa að fá leyfi forráðamanna til þess að tala við börn sem samt væru mæður.  

Viðmælendurnir voru allt niður í 15 ára þegar þær urðu óléttar en þær voru allar orðnar 18 ára 

þegar viðtalið átti sér stað.  

Í miðri vinnslu þegar þættirnir voru komnir á blússandi siglingu bárust rannsakanda þær 

fréttir að nú væri ein 13 ára ólétt. Rannsakanda fannst það ekki siðferðislega rétt að tala við 

hana. Bæði vegna þess að hún var ekki orðin 18 ára og óvíst hvort hún væri að taka þátt af 

fúsum og frjálsum vilja (Sigríður Halldórsdóttir, 2016) og svo fannst rannsakanda 13 ára móðir 

vera svo miklu meira barn en þær sem voru orðnar aðeins eldri þegar þær áttu sitt fyrsta barn. 

Þetta með aldurinn vakti margar siðferðislegar spurningar hjá rannsakanda sem verður ekki 

farið nánar út í í þessari greinargerð. Ein 19 ára móðir hafði haft samband við rannsakanda og 

vildi vera með. Hún virtist í skilaboðum sínum á Facebook vera góður kostur í verkefnið en 

þegar rannsakandi mætti heim til hennar var hún sofandi og móðir hennar með barnið. Hún var 

djúpt sokkin í þunglyndi og augljóslega ekki tilbúin andlega til þess að opna sig fyrir alþjóð 

þrátt fyrir að hafa upprunalega viljað vera með. Fyrir utan svona tilfallandi aðstæður gekk vel 

að taka viðtölin og það kom skemmtilega á óvart hvað stelpurnar voru tilbúnar til þess að opna 

sig svona einlægar fyrir alþjóð.  

 

5. Útvarp 
 

Útvarpið hefur verið til síðan á 20. öld og vinsældir þess vaxið með tímanum. Margir 

sérfræðingar höfðu gert ráð fyrir því að útvarpið myndi líða undir lok um miðja 20. öld með 

tilkomu sjónvarps en það gerðist ekki. Ekki heldur með tilkomu internets á seinni hluta 20. 

aldar. Þrátt fyrir að dagblöðin hafi misst ákveðinn hóp fólks, sem með tilkomu internetsins 

velur frekar að lesa fréttir á netinu en í blöðunum, hefur hlustun á ríkisrekna útvarpið í New 
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York aukist á árunum 2000–2006 og því er augljóst að útvarpið er lífseigur miðill (Jonathan 

Kern, 2008).  

Sérstaða útvarps er sú að það er hægt að hlusta á útvarpið á sama tíma og maður gerir 

eitthvað annað. Vinsælast er líklega að hlusta á meðan maður er að keyra, en auðvitað er það 

líka hægt á meðan maður eldar matinn, fer í bað eða út að ganga. Útvarpið er sagt vera 

persónulegri miðill en sjónvarpið og dagblöðin þar sem hlustandanum finnst oft vera talað beint 

til sín frekar en hópsins í heild sinni. Annar stór kostur við útvarpið er að við heyrum oft 

eitthvað sem við báðum ekki um að heyra og við hefðum ekki heyrt nema af því að við vorum 

með kveikt á útvarpinu (Kern, 2008). Ég sjálf veit t.d. ótrúlegustu hluti bara vegna þess að ég 

var send í sveit til ömmu og afa á sumrin og þar var alltaf kveikt á Rás 1 í hádeginu. Í gegnum 

miðilinn heyrði ég óvart alls konar fréttir, sögur og tónlist sem ég annars hefði ekki heyrt. Um 

daginn heyrði ég í sjómanni sem sagðist hafa uppgötvað Rás 1 á sjónum. Hann vissi svo 

ótrúlega margt og sagðist bara vita þetta vegna þess að það væri alltaf kveikt á Rás 1. Það sem 

einkennir gott útvarpsefni er að við munum það sem við heyrum og okkur finnst það áhugavert 

löngu eftir að við hættum að hlusta (Kern, 2008). Við munum frekar þær sögur sem okkur 

finnst raunverulegar og ná til okkar tilfinningalega. Sögur þar sem við getum séð okkur sjálf í 

viðmælanda eða okkur finnst skipta máli fyrir samfélagið sitja oftar eftir í þessu endalausa 

áreiti sem við verðum fyrir af fjölmiðlum og internetinu almennt (Lambert, 2013).  

 

5.1. Huglæg mynd í útvarpinu 
 

Útvarpið sem miðill hentar sérstaklega vel því sem í raunveruleikanum sést ekki með berum 

augum. Það er miklu meira í raunveruleika okkar sem sést ekki en við höldum við fyrstu sýn. 

Þetta eru hugsanir, draumar og skapgerð. Ábyrgð og skylda er ósýnileg og líka skömm, virðing 

og sorg (Berit Hedemann, 2018:19). Röddin og hvernig hlutirnir eru sagðir gefa hlustandanum 

allt aðra tilfinningu fyrir þessu ósýnilega en þegar við skrifum það niður á blað (Hedemann, 

2018:19). Meira að segja þetta ósagða, hik eða andardráttur, getur haft mikil áhrif á það hvernig 

við upplifum útvarpið. Stundum er jafnvel það ósagða það mikilvægasta, þá fer ímyndunarafl 

hlustandans á flug. Útvarpið snýst ekki heldur alltaf um sannleikann. Það snýst miklu frekar 

um upplifanir okkar og myndirnar sem við búum til í huganum og þær myndir verða 

sannleikurinn fyrir okkur (Hedemann, 2018:22). Seinna þegar við hugsum um það sem við 

heyrðum og hafði áhrif á okkur sjáum við þetta fyrir okkur í alls konar litum, og upplifum aftur 
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það sem við heyrðum. Þessar myndir sem við sjáum fyrir okkur þegar við hlustum á útvarpið 

hafa öðruvísi áhrif á okkur en kvikmyndir og bækur og þetta er gott að hafa í huga þegar við 

búum til útvarpsefni (Hedemann, 2018:17). Hvort sem um er að ræða fræðslu eða skemmtiefni 

er mikilvægt að orða hlutina þannig að hlustandinn eigi auðvelt með að sjá þá fyrir sér, þannig 

verður útvarpsefnið ánægjulegra.  

  

5.2. Hlaðvarp 
 

Útvarpshlustun meðal ungs fólks á aldrinum 15–24 ára hefur dregist saman bæði í Bretlandi 

og í Bandaríkjunum. Fjölmiðlaeftirlitið í Bretlandi, OFCOM, hefur gert skýrslu sem er kölluð 

„iPod-kynslóðinׅ“ (e. The iPod Generation) og þar kemur fram að fjölmiðlar taka ekki tillit til 

þarfa unga fólksins. „Habitusinn“ í kringum afþreyingarefni er að breytast í þá átt að unga 

fólkið vill velja sitt efni sjálft og njóta þess þegar því hentar (Berry, 2006). Það má því gera ráð 

fyrir því að hlaðvarpið komi þarna sterkt til sögunnar sem útvarp unga fólksins. 

„Podcast“ eða hlaðvarpstæknin var þróuð árið 2004 til þess að auðvelda aðgengi 

notenda að bloggurum. Til að byrja með hét tæknin „iPodder“ og var þróuð af Adam Curry og 

Dave Winer sem hlóðu hljóðskrám á iPod og gerðu hugbúnaðinn aðgengilegan og ókeypis á 

netinu til frekari þróunar (Berry, 2006). Fljótlega uppgötvaði fólk hversu aðgengilegur 

hugbúnaðurinn var og ótrúlegasta fólk sem aldrei hafði unnið í útvarpi fór að miðla rödd sinni 

á eigin vegum.  

Hlaðvarpstæknin hefur þróast og iPodder og önnur sambærileg forrit eru notuð þannig 

að fólk nær í efni í gegnum RSS-straum og hleður niður í hvaða tölvu eða síma sem er (Berry, 

2006). Yfirleitt notar fólk app og velur þar efni eftir hentugleika. Hægt er að fylgjast sérstaklega 

með ákveðnum einstaklingum eða þáttum og fá tilkynningu þegar næsti þáttur er kominn inn á 

hlaðvarpið. Kostirnir við þessa nýju tækni eru að hver sem er getur látið rödd sína heyrast án 

ritskoðunar og án tímatakmarkana. Það má því segja að þessi nýja tækni hafi fært 

fjölmiðlavaldið í hendur almennings sem nú hefur tækifæri á því að tjá sig opinberlega óháð 

stöðu sinni í samfélaginu og án ritskoðunar. Þáttunum „Ólétta stelpan“ var deilt sjálfkrafa á 

hlaðvarpið eftir útsendingu á Rás 1 og þar var hægt að fylgjast með vinsældum þáttanna. 

Skemmtilegt er að segja frá því að á einum tímapunkti var þáttaröðin í 5. sæti á 

vinsældalistanum á hlaðvarpinu þvert á miðla.  
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6. Gerð útvarpsþáttanna – verkferill 
  

6.1. Ólétta stelpan 
 

„Ólétta stelpan“ er útvarpsþáttaröð þar sem rætt var við barnungar mæður á Íslandi. Þættirnir 

eru samtals fimm, stysti þátturinn 34 mínútur og lengsti 41 mínúta. Í hverjum þætti fyrir sig 

var rætt við að meðaltali tvær stelpur. Þáttunum var útvarpað á laugardagsmorgnum kl. 10.15 

á Rás 1 í október og nóvember árið 2018. Strax að lokinni útsendingu á laugardagsmorgni var 

hver þáttur fyrir sig aðgengilegur á hlaðvarpinu. Hverjum þætti var líka útvarpað tvisvar 

sinnum til viðbótar á Rás 1 fyrir utan þessa línulegu dagskrá á laugardögum.  

 

6.2. Hugmyndin  
 

Hugmyndadagar voru haldir á RÚV í fyrsta sinn haustið 2017 með því markmiði að gefa 

hugmyndasmiðum, höfundum, framleiðendum og öðru fólki tækifæri á því að kynna 

hugmyndir og tillögur að dagskráefni fyrir dagskrárstjórum RÚV. Ég fór á Hugmyndadaga á 

RÚV haustið 2017 með hugmynd að útvarpsþáttum um barnungar mæður. Fram að því hafði 

ég ætlað mér að gera ljósmyndabók um barnungar mæður og hitt nokkrar stelpur í tengslum 

við það. Verkefnið gekk ekkert rosalega vel, bæði vegna þess að ég sjálf eignaðist barn í júlí 

2017 og var skiljanlega upptekin af því og vegna þess að ég fann það á mér að mér var ætlað 

að miðla þessu viðfangsefni á annan hátt, eins furðulega og það hljómar. Þegar ég fékk póst frá 

Háskóla Íslands um Hugmyndadaga á RÚV fékk ég hugljómun. Ég tók námskeið í 

útvarpsmiðlun sumarið 2016 og fannst það mjög skemmtilegt og þarna fékk ég tækifæri til þess 

að kynna verkefnið sem útvarpsþáttaröð sem síðar varð að þessu verkefni, „Ólétta stelpan“. Ég 

hafði hugsað mér að gera líka vefþætti og nefndi það meðal annars við RÚV núll sem hafði 

ekki áhuga á því. Hver veit nema ég geri bara sjónvarpsþætti um barnungar mæður í 

framtíðinni, þá í svipuðum stíl og „Ungir foreldrar“ (TV4, 2018) í Svíþjóð. Reyndar hefur 

útvarpsmiðillinn heillað mig svo mikið við gerð verkefnisins að mig langar að einbeita mér 

meira að þessum miðli.  
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6.3. Fléttuþættir 
 

Ég virðist ómeðvitað hafa gert það sem kallast á íslensku fléttuþættir en það eru þættir sem oft 

fjalla um raunveruleikann á listrænan hátt (Virginia M. Madsen, 2005).  Ég lék mér mikið með 

segulbandstæki þegar ég var lítil og kannski hefur sá leikur í dag þróast í þessa átt. Ég sá alltaf 

fyrir mér að gera þætti um raunveruleika ungu mæðranna, fléttaða saman við mína reynslu, 

tónlist og umhverfið. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á fólki og list og þegar ég hlustaði á 

útvarpsþættina „Fátækt fólk“ á Rás 1 fann ég að þarna var kominn stíll eða grundvöllur fyrir 

mig til að blómstra í minni miðlun, svo líklega var það sú fyrirmynd sem varð kveikjan að því 

að „Ólétta stelpan“ varð til. Eins og er algengt með fléttuþætti gaf ég mér sem umsjónarmaður 

þáttaraðarinnar pláss til þess að vera persónuleg (Madsen, 2005). Ég byrjaði þáttaröðina á því 

að segja hlustendum frá því hvernig ég uppgötvaði óléttuna aðeins 17 ára gömul, og hvernig 

ég upplifði aðstæður mínar. Ég reyndi að lýsa umhverfinu á raunverulegan en skáldlegan hátt, 

með því að nota setningar sem ég nota ekki í daglegu tali, eins og t.d. „sérstaklega fyrir unglinga 

með lífsklukku sem tikkar ekki í takt við samfélagið“ og gerði þannig þættina listræna í 

leiðinni. Ég endaði þáttaröðina svo á því að segja hlustendum frá því hvernig ég upplifi það í 

dag, 15 árum síðar, að vera unga mamman í foreldrahópnum. Þorgerður Sigurðardóttir sem 

klippti þættina á heiðurinn af að uppgötva hversu vel tónlist Reykjavíkurdætra passar 

viðfangsefninu en hún segir svo mikið um veruleikann og feðraveldið sem umkringir barnungu 

mæðurnar, oft án þess að þær geri sér grein fyrir því sjálfar. Þannig tjáir tónlistin í rauninni 

þann veruleika sem ekki verður færður í orð í þáttunum (Madsen, 2005) … „of sæt, of sexý … 

og of til í það … og hvað með það? Það gefur þér ekkert leyfi, ertu að skilja það!“ (Drusla, 

Reykjavíkurdætur). Skömm er stór hluti af þeim tilfinningum sem barnungu mæðurnar upplifa 

og Reykjavíkurdætur rappa um svo tónlistin er einstaklega táknræn fyrir þættina.  

 

 

6.4. Viðtölin – að undirbúa viðtal  
 

Ég hafði kynnst tveimur viðmælendum mínum nokkuð vel áður en ég tók upp viðtal við þær 

fyrir útvarpsþættina. Ástæðan er sú að upphaflega ætlaði ég að gera ljósmyndabók um ungar 

mæður og ég hafði hitt þær í tengslum við það verkefni. Stelpurnar voru alveg jafnáhugasamar 
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um að vera viðmælendur fyrir útvarpsþættina og að vera í ljósmyndabókinni. Ég fann strax 

styrkinn í að hafa hitt þær áður og kynnst þeim þegar ég tók loksins upp viðtalið. Hinar hafði 

ég ekki hitt áður, en þær buðu sig fram eftir að ég auglýsti eftir viðmælendum á Facebook. Ég 

fann hvað það var mikilvægt að taka langt viðtal við stelpurnar sem ég hafði ekki hitt áður, 

kynnast þeim aðeins og bíða eftir að hin raunverulega manneskja kæmi í ljós (Kern, 2008). Eitt 

viðtalið er mér sérstaklega minnisstætt hvað þetta varðar, en sú breyttist alveg rosalega með 

tímanum. Fyrstu 30 mínúturnar voru ekkert áhugaverðar en viðtalið endaði með því að verða 

það besta af öllum.  

Þegar maður kemur á staðinn getur verið gott að byrja að tala um eitthvað annað og láta 

viðmælandann finna að maður viti eitthvað um málefnið sem þið eruð að fara að ræða. Það er 

samt líka gott að vita ekki of mikið, eða láta að minnsta kosti eins og maður viti ekki allt svo 

að viðmælandanum finnist hann þurfa að fræða mann betur um málið (Kern, 2008). Stelpurnar 

vissu allar að ég hafði áhuga á þessu málefni vegna þess að ég hafði einu sinni upplifað þetta 

sjálf, að vera ung móðir, en að það væru 15 ár síðan og ég vissi því ekki hvernig það væri að 

vera ung mamma í dag. Ég held að það hafi verið styrkur minn í þessu verkefni að hafa upplifað 

það sjálf að vera barnung móðir. Þessi sameiginlega reynsla okkar skapaði viss tengsl á milli 

mín og viðmælenda minna, þær treystu mér og vissu að ég hafði einlægan áhuga á að heyra 

upplifun þeirra á þessum aðstæðum sem ég hafði einu sinni verið í sjálf (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). 

Þegar maður spyr viðmælanda spurninga þarf maður að passa upp á að spyrja þannig 

að ekki sé bara svarað með „já“ og „nei“. Gott dæmi er að spyrja t.d.: „Getur þú lýst því fyrir 

mér hvernig þú uppgötvaðir að þú værir ólétt? Hvar varstu stödd?“ Þá lýsir viðmælandinn 

vonandi staðnum og aðstæðunum þannig að hlustandinn eigi auðvelt með að sjá fyrir sér 

stöðuna.  

Til þess að fá einlægt svar er mikilvægt að sýna hlustandanum áhuga og setja sig í stellingar til 

að vera eins og viðmælandinn (Kern, 2008:56). Með öðrum orðum er gott að reyna að hafa 

sama habitus og viðmælandinn hefur (Bourdieu, 1989). Þrátt fyrir þetta er einhver fín lína á 

milli þess að sýna viðmælanda áhuga og þess að finnast ekki að maður beri ábyrgð á því að 

viðmælandanum líki vel við mann. Þegar allt kemur til alls snýst þetta meira um að fá 

áhugaverðar upplýsingar en að verða vinsæll (Kern, 2008:54). Stuttar og skýrar spurningar inn 

á milli í viðtalinu geta líka dregið fram góð og tilfinningaþrungin svör (Kern, 2008).  
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Ég var mér mjög meðvitandi um það að láta upptökutækið ekki trufla okkur og vildi, 

kannski of mikið, ná viðtalinu eins og spjalli en ekki formlegu viðtali. Ég lét upptökutækið á 

borðið á milli okkar og hafði ekki heyrnartól. Þetta varð til þess að ég áttaði mig ekki alltaf á 

hljóðmenguninni eða hvernig hljóðið kæmi út. Eftir á að hyggja hefði ég átt að reyna að fara 

einhvern milliveg, reyna t.d. að hafa heyrnartólin, tækið nær okkur en á sama tíma að ná 

augnsambandi (Kern, 2008).  

Það er jafnmikilvægt að hugsa hvar maður ætlar að taka upp viðtalið og að hugsa um hvaða 

spurninga maður ætlar að spyrja. Stundum getur verið betra að fara í göngutúr með 

viðmælandanum en að sitja t.d. á skrifstofunni (Kern, 2008). Hjá viðmælendum mínum hentaði 

best að taka upp viðtalið heima hjá þeim sjálfum, sérstaklega þar sem þær voru oftast einar 

heima með börnin. Í einu tilvikinu reyndist það reyndar svolítið erfitt vegna hljóðmengunar. 

Mörg börn og barnatími í sjónvarpinu flæktu málin. Það viðtal þurfti ég að endurtaka í öðrum 

aðstæðum.  

Strax að loknu viðtali þarf að taka afrit af frumeintakinu og skrá réttar upplýsingar með 

nafni og dagsetningu (Miðstöð munnlegrar sögu, 2018). Ég fékk upptökutæki lánað frá Háskóla 

Íslands og afritaði minniskortið í tölvuna mína. Síðan hlóð ég viðtölunum upp á rafrænt ský 

sem ég og Þorgerður Sigurðardóttir, annar leiðbeinandinn minn, höfðum aðgang að. Þetta var 

mjög þægilegt fyrirkomulag því ég gat svo hlustað á viðtölin í gegnum skýið í símanum mínum.  

 

6.5. Handritsgerð 
 

Handritsgerðin (sjá í viðauka) var þannig að ég hlustaði á viðtalið og skrifaði niður 

mínúturnar sem voru áhugaverðastar. Ég skrifaði líka niður hrynjandann í sögunni sem dæmi:  

 

Fyrsti þáttur:  

Kynning: Mikael og ég 

Hver er Jenný? 

Mamma Jennýjar hendir henni út 

Jenný á botninum og segir frá í fb-hóp 
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Sandra kemur til Jennýjar 

Jenný flytur í sveitina til Söndru 

Jenný lærir að hugsa um barnið og fær bílpróf 

Jenný flytur til Akureyrar 

Jenný flytur til pabba síns í Mosó. 

Jenný er í alvöru framhaldsskóla að sinna listinni. Býr með barnið hjá pabba sínum. 

 

Í framhaldi af handritsgerðinni bar ég það undir annan leiðbeinandann minn og samstarfsfélaga, 

Þorgerði Sigurðardóttur, sem klippti til uppkast. Fyrsta þáttinn skoðuðum við vel saman þar 

sem hann lagði línurnar fyrir þættina sem komu á eftir. Eftir fyrsta klipp í fyrsta þætti sá ég að 

það vantaði texta inn á milli til þess að draga saman söguþráðinn. Í þessu tilfelli var textinn til 

viðbótar lesinn eftir fyrsta klipp en í framhaldi af fyrsta þætti, þegar ég var búin að læra af 

reynslunni hvernig textinn fléttar söguþráðinn, gat ég skrifað allan textann strax inn í 

handritsgerðina. Þá var textinn lesinn upp áður en Þorgerður klippti efnið. Hún sendi mér svo 

klippið, ég samþykkti og í framhaldi fór þátturinn til tæknimanns og var gerður klár fyrir 

útsendingu.  

 

7. Samantekt um útvarpsþættina 
 

7.1. Lýsing á viðmælendum 
 

Ég byrja greininguna á að lýsa viðmælendum mínum í útvarpsþáttaröðinni „Ólétta stelpan“. 

Stelpurnar voru allar á aldrinum 15–18 ára þegar þær urðu óléttar að fyrsta barninu sínu og 

urðu mæður. Tvær ömmur, mæður stelpnanna, voru líka viðmælendur en þær áttu líka fyrsta 

barnið sitt ungar. Önnur þeirra var 18 ára þegar hún eignaðist tvíburana í þætti 5 og hin var 19 

ára þegar hún eignaðist Freydísi í þætti 3. Stelpurnar eru, allar nema kannski Jenný í fyrsta 

þætti, aldar upp í fjölskyldum þar sem ríkir mjög jákvætt viðhorf til barneigna unglingsstúlkna 

og fá flestar mikla aðstoð með börnin frá mömmu sinni. Þessar sem fá aðstoð búa í 
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foreldrahúsum þrátt fyrir lítið pláss og líklega skertan fjárhag. Þær sem ekki búa við þetta 

félagslega öryggi eru á eigin vegum og hafa ekki tilkall til neinnar tegundar menningarauðs 

(Bourdieu, 1989). Viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að bjóða sig sjálfar fram til að taka 

þátt í þessu verkefni og voru einlægar og opnar með upplifun sína af að vera barnung móðir.  

 

7.2. Fyrsti þáttur: Jenný og Sandra 
 

Jenný var 15 ára þegar hún varð ólétt og átti barn haustið eftir 10. bekk. Ég hitti Jennýju á 

heimili sínu í Mosfellsbæ. Hún býr hjá pabba sínum sem hún hefur aldrei áður búið hjá eða 

umgengist svona mikið. Það kom fljótlega í ljós hvernig hún endaði hjá pabba sínum en hún 

hafði átt mjög erfitt nokkrum mánuðum eftir að hún átti barnið. Sú gæfa var með henni að 

kynnast yndislegri konu, henni Söndru, í gegnum Facebook-mömmuhóp sem síðar kom henni 

til bjargar. Ég hitti vinkonurnar saman og þær deildu sögunni með mér og hlustendum.  

Sandra er 32 ára og fjögurra barna móðir. Hún er bóndi og býr í sveit með fjölskyldunni sinni. 

Sandra var sjálf 17 ára þegar hún varð ólétt að fyrsta barninu sínu. 

 

7.3. Annar þáttur: Lilja og Lára 
 

Lilja var 18 ára gömul þegar hún varð ólétt. Hún var með kærastanum sínum þegar hún var 

ólétt og fyrstu mánuðina eftir að barnið fæddist. Núna eru þau hætt saman og Lilja býr í 

foreldrahúsum í Hafnarfirði. 

Lára var aðeins 15 ára gömul þegar hún varð ólétt að fyrsta barninu sínu. Hún er 

sálfræðingur sem hefur sjálf gert rannsókn á líðan ungra mæðra samanborið við líðan eldri 

mæðra. 

 

7.4. Þriðji þáttur: Freydís og Silvía  
 

Freydís var 17 ára þegar hún átti barn með kærastanum sínum. Ég hitti Freydísi fyrst þegar 

hún var ólétt. Þá var hún búsett i foreldrahúsum hjá mömmu sinni, fósturpabba og tveimur 

yngri bræðrum. Ég hitti hana svo aftur þegar hún var nýbúin að eignast stelpuna sína, Sólrúnu, 



32 

 

og loks aftur þegar Sólrún var 10 mánaða. Þá var spjallið tekið upp fyrir útvarpið. Freydís og 

kærastinn eru stundum sundur og stundum saman en Freydís býr ennþá í foreldrahúsum með 

Sólrúnu dóttur sína. Fjölskyldan býr í notalegri blokkaríbúð á Ásbrú sem þau leigja. Hún er í 

endurhæfingu núna en hana dreymir um að fara í skóla og verða lögga. 

Ég hitti Silvíu, mömmu Freydísar, á heimili þeirra í Ásbrú. Hún eignaðist Freydísi sjálf 

þegar hún var aðeins 19 ára gömul og var einstæð fyrsta árið eða þangað til hún byrjaði með 

fósturpabba Freydísar. Þau eiga tvo syni sem báðir eru nýfermdir. Silvía aðstoðar Freydísi eins 

mikið og hún getur en auðvitað getur þetta stundum verið erfitt.  

 

7.5. Fjórði þáttur: María 
 

María er 22 ára, 2 barna móðir og fráskilin. Hún var 18 ára og nýorðin edrú eftir langa og 

djúpa neyslu fíkniefna þegar hún varð ólétt að eldra barninu. Fjölskyldan er búsett í Keflavík.  

Ég hitti Maríu fyrst á kaffihúsi í Glæsibæ þegar ég ætlaði að gera ljósmyndabók. Þá var yngri 

strákurinn hennar aðeins 4 mánaða og hún var að fara að gifta sig. Í seinna skiptið hitti ég hana 

á heimili sínu í Keflavík og þá var hún nýgift og viðtalið fyrir útvarpið tekið upp. Við vinnslu 

þáttarins skildu María og eiginmaðurinn svo það var tekið fram að hennar ósk í lok þáttarins 

að þau væru skilin.  

 

7.6. Fimmti þáttur: Ásdís og Sandra og mamma þeirra Elsa 
 

Ásdís og Sandra eru tvíburar og áttu báðar barn 16 ára. Þær búa báðar hjá mömmu sinni í 

leiguíbúð í Hraunbæ ásamt fjórum systkinum og kærasta Ásdísar.  

Elsa var 18 ára þegar hún varð ólétt að tvíburunum Ásdísi og Söndru. Síðan þá hefur 

hún eignast fjögur börn til viðbótar. Hún er öryrki en lætur hlutina ganga. Hún aðstoðar 

stelpurnar eins mikið og hún getur enda var hún skráð mamma barnabarna sinna þangað til 

stelpurnar urðu 18 ára. Fyrir henni er mikilvægast að Sandra og Ásdís vinni og mennti sig og 

taki þátt í félagslífinu eins og jafnaldrar þeirra.  
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8. Rannsóknarspurningum svarað: 
 

8.1. Hvernig lýsir menningin sem ungu mæðurnar tilheyra 

sér?  
 

Í erlendum þáttum heyrir maður stundum talað um „white trash“, og eru lægri stéttir 

samfélagsins þá talaðar niður og ungar mæður, í þessu sambandi, gerðar að einhverju slæmu 

og skömmustulegu. Með lægri stétt samfélagsins meina ég lægra menntunarstig, meiri fátækt 

og minna af félagslegum stuðningi. Þá sem henni tilheyra vantar sem sagt þennan 

menningarauð sem Bourdieu (1989) talar um. Hann talar um að menningarauður náist eingöngu 

með því að uppfylla öll þessi skilyrði, menntun, fjárhagslegt öryggi og félagsauð. Lægri stétt 

samfélagsins hefur ekki þennan menningarauð og það skapar valdaleysi, minni tækifæri á 

menntun og síðri möguleika á að tilheyra millistéttinni seinna í lífinu. Það er augljóst að 

viðmælendur mínir, allar nema ein, tilheyra lægri stétt samfélagsins (Gestur Guðmundsson, 

2008). 

Flestar stelpurnar áttu móður sem sjálf hafði átt sitt fyrsta barn mjög ung og flestar áttu 

foreldra sem ekki höfðu lokið framhaldsskólamenntun. Viðhorfið hjá mæðrum stelpnanna til 

barneigna á barnsaldri var almennt jákvætt og út frá kenningum Bourdieu um habitus má áætla 

að það hafi haft bein áhrif á ákvörðun þeirra um að eiga barnið (Bourdieu og Wacquant, 1992). 

Fóstureyðing kom alls ekki til greina hjá neinni nema Ásdísi sem ætlaði fyrst í fóstureyðingu. 

Hún hætti við enda var tvíburasystir hennar á þessum tímapunkti komin 5 mánuði á leið.  

Viðmælendurnir voru á aldrinum 15–18 ára þegar þær urðu óléttar og sé haft í huga 

hversu ungar þær voru má áætla að þeirra upprunalegi habitus, sem smitast af fjölskyldunni og 

nærumhverfinu, hafi haft mikil áhrif á ákvörðunartöku þeirra. Habitus breytist ekki auðveldlega 

og alls ekki án þess að einstaklingurinn breyti alveg um umhverfi og verði mjög meðvitaður 

um félagslega stöðu sína og áhrif hennar (Bourdieu 1984, 2001). Viðmælendurnir áttu allar 

systkini og allar nema ein bjuggu í foreldrahúsum þrátt fyrir lítið pláss. Flestar fjölskyldurnar 

aðstoðuðu börnin sín og barnabörn mjög mikið og það var augljóst að fjölskyldan stóð yfirleitt 

þétt saman. Viðhorfið var að börn væru alltaf hamingja þrátt fyrir að vera ekki alltaf auðfengin 

hamingja. 
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Ég á náttúrlega þau þrjú, í fyrsta lagi var ég 19 ára þegar ég varð ólétt að henni, 

þá voru yfirleitt viðhorfin hjá fólki æ, hvað ætlarðu að gera? Eins og það væri 

einhver spurning. Mér finnst það svo ljótt. Börn eru alltaf hamingja, alveg sama 

hvort þú sért tilbúin eða ekki, þú ert aldrei tilbúin. Þannig að ég vildi bara að 

hún vissi að þetta væri hamingja. Ég kann ekki alveg að útskýra þetta en börn 

eru alltaf hamingja, alveg sama hvort það sé erfið hamingja og ekki auðfengin 

þá eru börn alltaf hamingja. Ég hafði örugglega alveg áhrif á hana þótt ég ætlaði 

ekki að gera það. Við erum bara báðar aldar þannig upp að fóstureyðing er 

ekkert „option“. Börn koma bara þegar þau koma. (Silvía, mamma Freydísar)  

 

Ég er þannig, að ég á sex sjálf og ég hef barist við alls konar veikindi. Ef ég 

hefði ekki barist við þessi veikindi þá ætti ég örugglega fleiri. Mér finnst þetta 

bara ógeðslega gaman og það hefur aldrei reynst mér erfitt að ganga með, fæða 

og hugsa um. Þrátt fyrir þessi veikindi þá hefur mér liðið best á meðgöngu. Fólk 

er oft alveg: En þú ert öryrki og þú átt sex börn! Eins og það sé eitthvað 

samasemmerki þarna á milli. Þetta er alls ekki það versta sem getur komið fyrir 

ungling. Ég er ekki að mæla með að krakkar eignist börn, skilurðu? En þetta er 

svo mikil fáfræði að líf fólks sé bara ónýtt. Ég meina, líf mitt er ekki ónýtt. 36 

ára með tvö ömmubörn og mér finnst það bara, ég er ennþá að ná því. Þau eru 

nýfarin að tala: amma amma og ég bara ertu að tala við mig, hahaha. Mér finnst 

þetta rosalega gefandi, gaman bara. Mamma mín varð amma 36 ára þegar ég 

eignaðist tvíburana. (Elsa, mamma Ásdísar og Söndru) 

 

Lilja hafði rætt þetta aðeins við kærastann sinn og vissi að ef hún yrði ólétt þá myndi hún halda 

barninu:  

Það var mikið sjokk fyrst, en svo byrjaði þetta að vera hamingja því mig langaði 

alltaf að verða mamma þegar ég var lítil. Þetta var ekki skipulagt en við vorum 

samt búin að ræða smá að ef ég yrði ólétt þá myndum við halda því. Ég gæti 

ekki farið í fóstureyðingu. Mamma var 18 ára þegar hún eignaðist eldri systur 

mína og amma var 18 ára þegar hún eignaðist fyrsta barnið sitt þannig að það 

áttu allir eiginlega bara von á þessu. (Lilja)  
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Ekki áttu allir viðmælendur mínir tilkall til menningarauðs þegar stúlkurnar urðu óléttar á 

barnsaldri (Bourdieu, 1989). Lára, sem er í dag sálfræðingur, hafði verið fóstruð utan heimilis 

á unglingsárunum og hafði ekki það öryggi sem börn og unglingar þurfa. Hún hafði ekki trú á 

sjálfri sér og henni finnst í raun sjálfri alveg ótrúlegt að hún hafi að lokum klárað háskólanám. 

Hún var aðeins 15 ára og ólétt þegar hún flutti í leiguíbúð í Breiðholti með þáverandi 

kærastanum sínum. Hún hafði ekki tilkall til félags- og fjárhagslegs auðs (Bourdieu, 1989) og 

aðstoðin var engin. 

 

Því miður hafði ég ekki tengslanet, ég hafði ekki tengslanet heima. Þarna flutti 

ég að heiman, 15 og ólétt, og ég þurfti bara að taka ábyrgð á mínum gjörðum 

þannig að við fórum að leigja. Við leigðum kjallaraíbúð í Breiðholtinu fyrir smá 

pening í gegnum fjölskylduna hans. Ég var þarna í skóla, þetta var sumarið eftir 

10. bekk og ég var búin að skrá mig í fjölbraut og ég ætlaði bara að fara í 

fjölbraut. Þetta var rosa mikil breyting. Ljósmóðirin yndisleg en það var enginn 

að pæla í því að ég væri 15 ára og byggi ein. Þú veist, meira að segja eftir að 

barnið var fætt. Þá kom hún og vigtaði barnið í þessari pínulitlu stúdíóíbúð, 

kjallaraíbúð, og það var enginn að pæla í því. Ég meina, barnavernd hefði 

náttúrlega átt að stíga inn í. Það hefði einhver átt að tilkynna þetta, að það væri 

bara barn búandi með barn einhversstaðar í kjallaraíbúð. Ég efaðist alltaf um 

mig, ég var að skoða framhaldsskólagöngu mína, ég var með 25 föll í 

framhaldsskóla. Ég byrjaði í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, svo 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja hérna þar sem ég útskrifaðist. Ég byrjaði náttúrlega 

á almennri braut því mér gekk hræðilega í 10. bekk. Féll á nánast öllu í 

samræmdu prófunum og já, var alltaf að falla og hætta í skóla. Þetta var 

náttúrlega bara ógeðslega erfitt, ég var að leigja. Ég var í 60% vinnu með barn 

á handleggnum. Ég þurfti að borga dagmömmu. Tilhugsunin var náttúrlega bara 

ótrúlega góð að fara bara að vinna og eiga bara pening. Það var stór þáttur í því 

að ég var alltaf að hætta. Ég hafði líka bara ekki trú á því að ég gæti þetta. Ég 

var ekki með neinar væntingar og mjög lítið sjálfstraust. En það var alltaf 

eitthvað. Hann var einhvern veginn svo stór þáttur. Mig langaði svo að geta veitt 

honum eitthvað sem ég hafði ekki. Hann var einhvern veginn ljósi punkturinn í 
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öllu hjá mér. Mitt leiðarljós að því að gera eitthvað sem skipti máli. Allt í einu 

var ég bara orðin sjúkraliði, bara allt í einu einhvern veginn orðin stúdent og var 

bara með mjög fínar einkunnir sko. Þá byrjaði ég í hjúkrunarfræði en svo urðu 

veikindi í fjölskyldunni sem varð til þess að ég þurfti að hætta en til þess að 

missa ekki kraftinn skráði ég mig í sálfræði og þá bara opnuðust einhverjar 

þvílíkar dyr. (Lára)  

 

Jenný átti líka erfitt, hún hafði ekki tilkall til menningarauðs (Bourdieu 1989) og bjó ein hjá 

fyrrverandi kærasta móður sinnar sem var mikið í burtu að vinna. Það urðu stakkaskipti í lífi 

hennar þegar Sandra bauð henni að koma og búa hjá sér í sveitinni. Þar lærði Jenný að breyta 

sínum habitus (Bourdieu, 1984, 2001) enda komin í allt annað umhverfi en hún var vön:  

 

Ég sá mig svolítið í henni þó svo að taktarnir væru kannski ekki eins. Ég vissi 

ekki hvað ég væri að gera en ég hef lesið mér til. Ég sýndi henni bara svo mikla 

þolinmæði, ég held að það hafi hjálpað og það skiptir svo miklu máli að hafa 

rútínu á lífinu. (Sandra) 

 

Ég akkúrat hafði aldrei fengið þolinmæði og núna í dag hef ég enga þolinmæði 

fyrir neinu nema honum (barninu). Þetta var svo gott fyrir mig því ég hafði ekki 

verið með rútínu. Þetta festist bara og svo þegar ég fór þá hélt ég þessu bara. 

Við tókum alltaf svona lífsregluspjall. (Jenný) 

 

Ég er alin upp í mikilli umræðu um allt milli himins og jarðar og ég vissi bara 

að Jenný hefur kannski ekkert fengið það sama og ég. Ég reyndi bara að koma 

ekki með öll svörin fyrir hana heldur fá hana til að hugsa sjálf, hvernig get ég 

leyst úr þessu? Jenný tók bílpróf og hún féll og hún varð alveg brjáluð. Hún 

ragnaði og ég veit ekki hvað, ég hef aldrei heyrt svona orð. Ég var eiginlega 

bara í sjokki. Ég var í sjokki, ég get ekki einu sinni haft þetta eftir. Hún bara, ég 

ætla ekkert að taka þetta próf aftur og svo kom öll bölvunin á eftir. Ég bara, jú 

jú, maður er alltaf að gera sitt besta, alveg sama hvaða próf maður fer í, maður 
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er alltaf að gera sitt besta. Ef þú nærð því ekki þá reynir þú aftur að sjálfsögðu! 

(Sandra)  

 

Ungu mæðurnar áttu það allar sameiginlegt að eiga vinkonur á sama aldri sem eiga líka börn. 

Sumar áttu æskuvinkonur sem einnig áttu börn barnungar, þær höfðu því alltaf tilheyrt sama 

sviði og þær sjálfar þar sem það var viðurkennt félagslega að eignast börn svona ungar (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Allar höfðu þær til viðbótar kynnst öðrum ungum mæðrum í gegnum 

samfélagsmiðla á meðgöngunni. Þessi hópur af ungum mæðrum er sérstaklega mikilvægur 

fyrir þær, því að sumar höfðu misst vini sína eftir að þær áttu barn, og vegna þess að í þessum 

hópi ríkir skilningur stelpnanna á milli um aðstæður þeirra sem barnungra mæðra í 

samfélaginu. Sumar stelpurnar höfðu reynt að fara á mömmuhittinga á vegum kirkjunnar eða 

vera í öðrum mömmuhópi með eldri mæðrum en þeim fannst þær ekki passa inn í hópinn. Þeim 

fannst þær verða fyrir fordómum frá „glansmömmunum“ eins og þær kalla eldri mæðurnar sem 

keppast við að sýna sitt fullkomna líf á samfélagsmiðlum. Í hópi ungu mæðranna tilheyra 

stelpurnar ákveðinni menningu á þessu sviði, þar sem sameiginlegur habitus tengir þær allar. Í 

hópnum er samþykkt félagslega að eiga barn þrátt fyrir ungan aldur og búa í foreldrahúsum. 

Þær deila sameiginlegri reynslu og oft og tíðum svipuðum tilfinningum og væntingum til lífsins 

(Edgerton og Roberts, 2014) og það er það sem skilgreinir menningarheim þeirra.  

 

8.2. Hvernig upplifa ungu mæðurnar að lífið hafi breyst eftir 

að þær urðu mæður? 
 

Stelpurnar upplifa það sem jákvæða U-beygju í lífinu að verða mamma. Eins og rannsókn Kåks 

(2007) sýnir upplifa ungar mæður móðurhlutverkið ólíkt eftir því hvernig þær sjá fyrir sér að 

fullorðinslífið eigi að líta út og hvaða samfélagshópi þær tilheyra í samfélaginu með tilliti til 

stéttarstöðu. Það er augljóst að allar stelpurnar nema ein, sem var í mjög djúpri neyslu fíkniefna 

áður en hún varð ólétt, tilheyra lægri stétt samfélagsins (Bourdieu, 1989) og flestar höfðu ekki 

trú á sér í skólakerfinu og voru annaðhvort hættar í námi eða stunduðu það með hálfum hug. 

Þær hættu ekki í skóla, eða stunduðu námið illa, vegna þess að þær urðu óléttar heldur vegna 

þess að þær voru svo mikið að djamma áður en þær eignuðust barn. Allar nema tvær neyttu 

fíkniefna áður en þær urðu mæður. Neyslan var misalvarleg hjá þeim en ein þeirra hafði farið 

nokkrum sinnum í meðferð áður en hún varð ólétt. Stelpunum finnst það að eignast barn hafa 



38 

 

verið jákvæð U-beygja í lífinu. Það tengi ég við rannsókn Wahn (2007) en hún segir að það að 

verða mamma geti reynst vera leið út úr erfiðum aðstæðum.  

 

Ég væri svo allt annars staðar í lífinu hefði ég ekki átt barn, en síðan með öðru 

móti hugsa ég að hefði ég ekki orðið ólétt þá eru alveg miklar líkur á því að ég 

væri einhvers staðar hérna í dópistagreni einhvers staðar eða nú þegar dáin. 

(Jenný)  

 

Ég var í neyslu. Það kom strax jákvætt og þá bara snerist líf mitt við. Ég þurfti 

að ákveða hvað ég ætlaði að gera út af þeim stað sem ég var á og ég ákvað að 

halda því seinna meir. Ég ætlaði fyrst að eyða því út af því að ég hélt að það 

væri bara rosalega auðveld ákvörðun að eyða fóstrinu. Svo komst ég að því að 

það var ekkert svo auðvelt. Ég var búin að panta tíma og allt þegar ég ákvað að 

kíkja hversu langt ég væri komin og hvernig fóstrið liti út. Þá komst ég að því 

að barnið væri komið með litlar sætar hendur og já. Ég hætti náttúrlega um leið 

og ég sneri bara öllu við. (Ásdís)  

 

Ég var eiginlega bara mestöll unglingsárin mín í meðferð. Ég var 14 ára í 

meðferð og frá 15–16 ára. Ég var 14 ára þegar ég byrjaði. Ég átti engin góð 

unglingsár, eini tíminn sem ég fékk að vera unglingur og vera svona stelpa var 

þegar ég var í meðferð. Það var minn besti tími, bjó með stelpum. Jú, svo 

nokkrum mánuðum síðar á 16. ári þá bjó ég hjá yndislegri fjölskyldu á Akureyri. 

Svo var ég bara komin á áfangaheimili með fullorðnum einstaklingum þegar ég 

var 17. (María)  

 

Mér finnst stundum bara rosa gott að vera heima og hugsa um heimilið og hugsa 

um börnin mín og vera með þeim og horfa á þá sofa, skilurðu. Mitt „ideal night“ 

er bara að vera með manninum mínum og börnin mín inni í herbergi og sofa. 

(María) 
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María er eina stelpan sem virðist ekki skorta menningarauð. Eins og sést hér að ofan var hún í 

neyslu fíkniefna á unglingsárunum og sér þess vegna fjölskyldulífið sem miklu betri lífsstíl 

fyrir sig. Í hennar fjölskyldu tíðkast að mennta sig og þess vegna sér hún líf jafnaldra sem eiga 

ekki börn með augum millistéttarinnar. Það er að segja að vera frjáls einstaklingur sem gerir 

það sem hann vill og flytur jafnvel til útlanda (Kåks, 2007).  

 

Stundum er þetta alveg ógeðslega erfitt, ég fékk náttúrlega aldrei neitt 

djammtímabil, nema náttúrlega bara eitthvað svona rugl en ég var aldrei „in my 

20s“. Það eru náttúrlega langflestir á mínum aldri að djamma og í skóla og flytja 

til Svíþjóðar og gera eitthvað skemmtilegt. (María)  

 

Freydís var ekki í neyslu vímuefna áður en hún varð ólétt en hún sagðist hafa verið löt áður en 

hún varð mamma. Hjá henni snýst þetta frekar um að nú hafi lífið fengið tilgang. Hún hafi 

eitthvað mikilvægara að gera við líf sitt sem móðir og það hafi jákvæð áhrif á hana (Wahn, 

2007). 

 

Ég gæti ekki verið þakklátari fyrir barnið mitt en ég hef alveg hugsað, hvar væri ég 

í dag, væri ég jafnánægð í lífinu? Ég hugsa þetta ekki á neikvæðan hátt, ég hugsa 

meira bara væri ég jafnánægð? Ég held ekki, örugglega ekki. Væri ég að gera það 

sem ég vil í lífinu? Ég held ekki. Það er kannski ekki „ideal“ að verða mamma svona 

ung en miðað við hvernig ég var þá væri ég ekki á leiðinni neitt hvort sem er. Ég 

væri ekki í skóla, ég væri ekki að gera neitt af viti. Ég væri örugglega bara löt og 

vinna 2-2-3. Þetta er vinnusystemið í Keflavík. Ég held að ég væri ekki að gera neitt 

að gagni, ég væri kannski ekki að gera eitthvað slæmt, en mér finnst ég vera að gera 

eitthvað mikilvægt núna. Ég er mamma og ég er að ala upp manneskju. Ég á 

manneskju sem ég þarf að hugsa um og passa að hún dafni og mér finnst það stórt 

hlutverk og mér finnst ég vera að gera mjög mikilvægan hlut. (Freydís) 
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8.3. Hvernig er það valdeflandi fyrir barnungu mæðurnar að 

tjá hlustendum upplifun sína af aðstæðum sínum og 

hvaða áhrif hefur það á samfélagið? 
 

Alls staðar þar sem er bæling og kúgun er líka vald. Í þessu samhengi birtist bælingin og 

kúgunin vegna stéttarstöðu barnungu mæðranna og um leið skorts á menningarauði. Líka vegna 

þess að það er oft litið niður á þær fyrir það eitt að vera barnungar mæður. Valdið tekur 

einstaklingurinn í sínar hendur með því að ákveða að hverfa ekki af sjónarsviðinu eins og gert 

er ráð fyrir. Ögrunin er frelsi frá bælingu samfélagsins sem felur í sér „að eitthvað er dæmt til 

að hverfa af sjónarsviðinu. En jafnframt búa í henni fyrirmæli um þögn, sú staðhæfing að það 

sem við er átt sé ekki til og þar af leiðandi sú fullyrðing að um það sé ekkert að segja, ekkert 

að sjá og ekkert að vita“ (Foucault, 2005:171).  

Með því að bjóða sig fram sem viðmælendur fyrir útvarpsþætti á Rás 1 og tjá sig um 

reynslu sína út frá sinni upplifun og tilfinningum hafa ungu mæðurnar hlotið persónulegt vald. 

Það er nú í höndum þeirra að fræða fólk um sinn veruleika og ekki í valdi annarra að draga 

eigin ályktanir um þær án þeirra (Foucault, 2005). Þegar fólk fær tækifæri til þess að segja sína 

sögu, t.d. í gegnum stafræna miðla, upplifir það að saga þess, bakgrunnur og reynsla skipti 

máli. Þetta á sérstaklega við um fólk sem upplifir oft að það hafi ekki rödd eða vald í 

samfélaginu (Lambert, 2013).  

Viðmælendurnir voru allar á samfélagsmiðlunum og margar höfðu deilt lífi sínu og 

sumar sagt sögu sína á miðlum eins og Snapchat og Instagram. Þær höfðu sömuleiðis eignast 

aðrar vinkonur sem voru líka barnungar mæður í gegnum þessa miðla. Að segja sína sögu með 

þessum persónulega hætti verður til þess að maður verður einhver í stað þess að vera enginn 

og þannig verður valdeflingin. Augnablikið þegar sagan er sögð skiptir máli fyrir einstaklinginn 

á þann hátt að hann finnur að hann skiptir máli í samfélaginu og hefur jafnvel vald til þess að 

breyta samfélaginu til góðs (Lambert, 2013:84). Persónulegar sögur tengja okkur saman og 

gera okkur auðveldara að setja okkur í spor þeirra sem lifa í öðrum veruleika en við sjálf. Í 

gegnum persónulegar sögur getum við fundið til með öðrum eða deilt sömu tilfinningu og aðrir 

og upplifað að við séum ekki ein sem upplifum þetta svona. Eftir að þáttur nr. 2 fór í loftið, 

sem fjallaði mikið um tengslarof, fékk ég persónulega mikil viðbrögð frá konum á öllum aldri 

sem tjáðu mér að þær hefðu einmitt upplifað þetta svona en ekki þorað að tjá sig um það. 

Viðmælendur mínir í þessum þætti höfðu einmitt orð á því að þessar tilfinningar ættu ekki að 

vera neitt til þess að skammast sín fyrir.  
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Ég held að þetta sé mikið feimnismál, mér finnst þetta ekki vera feimnismál. Ég 

vil frekar ræða þetta og fá hjálp heldur en að halda þessu inni. Líka bara, ég veit 

að það er fullt af konum í þessu vandamáli og eru ekkert að ræða þetta og fá 

hjálp, eru bara í afneitun. Það er líka bara rosalega mikið af þessum 

glansmömmum sem að allt er „perfect“ og hreint og dæma rosalega mikið, eru 

alveg, finnst þér þetta ekki rangt? og draga mann niður. (Lilja) 

 

Ef ungu mæðurnar ná til fólks með sögum sínum verður kannski meiri áhugi á því í samfélaginu 

að aðstoða unga foreldra og efla forvarnafræðslu. Að heyra sögu þeirra gæti aukið skilning 

fólks á stöðu þeirra og vonandi þannig líka dregið úr fordómum gagnvart þeim (Lambert, 

2013). 

Lára, ein af viðmælendum mínum, hefur eins og ég sjálf eignast barn barnung og gert 

rannsókn um málaflokkinn. Vegna þess að ég hef sjálf eignast barn barnung og sagt mína sögu 

leyfi ég mér að taka mína eigin reynslu til greiningar á spurningunni: Hvernig er það 

valdeflandi fyrir barnungu mæðurnar að tjá hlustendum upplifun sína af aðstæðum sínum og 

hvaða áhrif hefur það á samfélagið?  Ég losnaði ekki við skömmina sem fylgdi því að hafa 

eignast barn svona ung og fordómana gagnvart því fyrr en ég fór sjálf að vera opin með reynslu 

mína og tilfinningar. Valdeflingin hjá Láru birtist í því að hafa sjálf menntað sig þrátt fyrir að 

hennar habitus hafi ekki beint passað inn í menntaheiminn og í því að hafa gert rannsókn um 

málaflokkinn sem hún tilheyrði og öðlast þannig skilning á þeim hópi sem hún tilheyrði sjálf 

(Foucault, 2014). Hún tjáði sig svo um tengslarof í útvarpinu og deildi sögunni á Facebook. 

Lára hafði samband við mig á Facebook eftir að hún sá umræðu um verkefnið á netinu. Eftir 

að þátturinn fór í útsendingu sagði hún að það hefði verið ánægjulegt að taka þátt í þessu 

verkefni og að það væri svo mikilvægt að barnungu mæðurnar segðu sögu sína út frá sér 

sjálfum. Að þær sem ekki hefðu félagslegan stuðning og þær sem upplifðu erfiðleika eins og 

hún sjálf segðu frá reynslu sinni eins og hún var í raun og veru. Af því má draga þá ályktun að 

henni hafi ekki aðeins þótt það valdeflandi fyrir sjálfa sig að segja söguna heldur hafi líka verið 

fólgin valdefling í því að geta haft jákvæð áhrif á samfélagið (Lambert, 2013). 
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Forsaga mín er mjög flókin því ég var tekin út af heimili foreldra minna, ég var 

vistuð utan heimilis, ég var á fósturheimili á unglingsárunum. Tengslanetið mitt 

var ekki neitt. Jú jú, þau voru þarna, ég gat alveg farið til þeirra og búið en ég 

hafði ekki stöðugleikann. Ég var rosalega brotin þegar ég var unglingur og átti 

mjög erfitt samband við barnsföður minn sem ég átti fyrsta barnið með. Ég veit 

ekki alveg hvað það hefur verið en allt þetta mótlæti það bara styrkti mig. Ég 

held að ég hafi bara verið með þann hugsunarhátt að, ókei, ég ætla ekki að fara 

sömu leið og kannski margir í kringum mig. Ég ætla að gera eitthvað annað. 

Mig langaði svo, mig langaði svo að gera eitthvað sem ég hefði brennandi áhuga 

á. Ég fór að skoða hvort það væri búið að gera einhverjar svona rannsóknir á 

Íslandi og nei. Ég gerði lokaverkefni til BA-gráðu við háskólann á Akureyri í 

sálfræði, þetta var um ungar mæður á Íslandi. (Lára)  

 

Ég fann það líka á Freydísi að henni þótti valdeflandi að geta útskýrt fyrir fólki hvernig hennar 

veruleiki er og hvers vegna hún hegðar sér eins og unglingur. Hún virðist hafa ákveðna sýn á 

það hvernig móðir á að hegða sér en tekur meðvitaða ákvörðun um að ögra þeirri staðalímynd 

og hegða sér þess vegna stundum eins og unglingar sem eiga ekki barn (Foucault, 2014). Hún 

segist fyrir löngu hefðu orðið þunglynd ef hún gerði það ekki.  

 

Til dæmis hefur stelpa verið að tala um það að barnið hennar sé mánaðar gamalt 

og hún sé pirruð yfir því að fólk sé að koma í heimsókn og svona og ég spurði 

af hverju og hún bara: Ég vil ekki að fólk komi nálægt henni. Svo fékk hún 

samviskubit yfir því að hún fór út í búð. Barnið er mánaðar gamalt sko. Hún er 

yngri en ég og ég hugsaði bara, Jesús minn, ef ég væri svona þá væri ég 

örugglega með bullandi þunglyndi, ef ég kæmist ekki út úr húsi, hefði ég beðið 

með þetta svona lengi. Ég man að ég fór á fyrsta djammið þegar hún var þriggja 

vikna sko, því besta vinkona mín var að halda upp á afmælið sitt og foreldrar 

mínir hjálpuðu mér bara. Það er kannski ekki æskilegt, en ég bara, ég get ekki 

verið hérna, ég verð að komast út, ég get ekki setið kyrr. Ég hef engan skilning 

á mæðrum sem gera ekki neitt. Mér fannst ekkert að því að ég hefði farið út en 

svo þegar þessi stelpa sagðist fá samviskubit þá var ég alveg í svona tvær 
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mínútur VÁ hvað ég er léleg. Svo fékk ég aftur bara NEI, ég var nýorðin 18 ára 

sko, ég var ekki einu sinni orðin 18 ára þarna. (Freydís)  

 

8.4. Að hvaða leyti hentar útvarpsmiðillinn betur en aðrir 

miðlar til þess að miðla upplifun og tilfinningum 

stelpnanna af aðstæðum sínum? 
 

Útvarpið sem miðill hentar sérstaklega vel því sem í raunveruleikanum sést ekki með berum 

augum. Það er miklu meira í okkar raunveruleika sem sést ekki en við höldum við fyrstu sýn. 

Þetta eru hugsanir, draumar og hvernig við erum að upplagi. Ábyrgð og skylda er ósýnileg og 

líka skömm, virðing og sorg (Hedemann, 2006:19). Þess vegna hentar útvarpið betur en aðrir 

miðlar til þess að miðla upplifun og tilfinningum ungu mæðranna. Í gegnum útvarpið finnum 

við fyrir þessari skömm sem sumar mæðranna upplifa vegna fordóma í samfélaginu, þrátt fyrir 

að þær segi ekki alltaf beint frá henni. Við finnum líka fyrir sorginni sem fylgir tengslarofi þrátt 

fyrir að við sjáum þær ekki gráta. Við finnum fyrir fátæktinni og einmanaleikanum, en líka 

fyrir gleðinni, í gegnum útvarpið.  

Fyrsti þátturinn hefði hugsanlega orðið mjög góður sem bíómynd vegna þess að hann 

hafði ákveðinn söguþráð og það hefði verið auðvelt að mynda það þegar Jenný fór í sveitina til 

Söndru. Hinir þættirnir fjölluðu miklu meira um tilfinningar en einhvern ákveðinn söguþráð. 

Annar þátturinn fjallaði að mestu um tengslarof og þá liggur í augum uppi að það er miklu 

áhugaverðara að hlusta á einstaklinginn sem hefur upplifað slíkt segja frá þeirri reynslu heldur 

en að reyna að leika þessar raunverulegu og flóknu tilfinningar. Ég hef lært það við gerð þessara 

þátta að það skiptir í raun engu máli hvernig stelpurnar líta út, hvernig heimili þeirra lítur út 

o.s.frv. Sem hlustandi finnur maður fyrir því sem skiptir máli. Maður skynjar veruleika þeirra 

og sér aðstæður þeirra yfirleitt fyrir sér með mjög svipuðum hætti og þær eru í raun og veru. 

Auk þess er auðveldara fyrir viðmælendur mína að koma fram í útvarpi þar sem fólk þekkir 

þær ekki úti á götu þrátt fyrir að hafa hlustað á þáttinn.  
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9.  Niðurstöður 

Útvarpsþættirnir „Ólétta stelpan“ urðu til vegna persónulegs áhuga höfundar á viðfangsefninu 

og eigin reynslu af því að vera barnung móðir. Þetta er áhugavert viðfangsefni í því ljósi að 

Íslendingar eiga Norðurlandamet í barneignum unglingsstúlkna og það er lítið sem ekkert 

fjallað um þennan málaflokk, hvorki fræðilega né í fjölmiðlum.  

Menning barnungu mæðranna í þáttaröðinni „Ólétta stelpan“ lýsir sér í því að stelpurnar 

tilheyra lægri stétt samfélagsins og þær skortir menningarauð sem skapar aukin tækifæri fyrir 

einstaklinginn. Það sem einkennir hugsunarháttinn í fjölskyldum stelpnanna er jákvætt viðhorf 

til barneigna unglingsstúlkna.  

Barnungu mæðurnar upplifðu flestar að lífið hefði orðið betra eftir að þær eignuðust 

barn. Þetta var mest áberandi hjá þeim sem höfðu notað eiturlyf áður en þær urðu óléttar en 

losnað út úr þeim vítahring með breyttum lífsstíl sem mæður. Ein þeirra upplifði lífið betra því 

að nú hefði hún tilgang í lífinu og væri að gera eitthvað af viti, eins og hún orðar það. Sem 

móðir væri hún ekki lengur löt í lífinu.  

Það er valdeflandi fyrir barnungu mæðurnar að segja sögu sína því að þá eru þær ekki 

lengur dæmdar til þess að hverfa af sjónarsviðinu. Það er frelsandi fyrir einstaklinginn að segja 

sína sögu út frá sínu sjónarhorni og hafa þannig orðin á sínu valdi. Það er líka valdeflandi fyrir 

stelpurnar að segja sögu sína á þeim forsendum að þær geti hugsanlega haft jákvæð áhrif á 

samfélagið með því að opna þessa umræðu.  

Útvarpsmiðillinn hentar vel vegna þess að viðtölin snúast um upplifun og tilfinningar 

stelpnanna af því að vera barnung móðir. Tilfinningar eins og skömm, sorg og stolt sjást ekki 

með berum augun en hlustandinn skapar myndir í huga sér á meðan hann hlustar á röddina og 

hvernig hlutirnir eru sagðir. Hik eða hið ósagða er líka áhrifaríkt, og oft er það ósagða einmitt 

það áhugaverðasta í útvarpinu.  

 

10. Lokaorð  
 



45 

 

Það hefur verið valdeflandi fyrir mig persónulega að opna mig opinberlega um reynsluna af að 

hafa orðið móðir á barnsaldri. Það er líka valdeflandi að hugsa til þess að þessi umræða geti 

hugsanlega breytt samfélaginu til hins betra.  

Í framhaldi af þessari umræðu væri áhugavert fyrir bæði rannsakendur og fjölmiðlafólk 

að skoða þennan málaflokk nánar. Það væri áhugavert að vita hvernig barnungir feður upplifa 

aðstæður sínar og vita hvernig þeim líður.  

Útvarpsmiðillinn hefur opnað augu mín fyrir því hvernig ég get miðlað áhugamálum 

mínum, sem eru fólk, tilfinningar og list, á skapandi hátt og ég hlakka til þess að prófa mig 

áfram með útvarpsmiðilinn og þá sérstaklega fléttuþætti.  

 

 

 

 

 
 

  



46 

 

Heimildaskrá 
 

Prentaðar heimildir: 

Bender, S., Geirsson, R. og Kosunen, E. (2003). Trends in teenage fertility, abortion, and 

pregnancy rates in Iceland compared with other Nordic countries, 1976-99. Acta 

Obstetricia Et Gynecologica, 82, 32–47. 

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (R. Nice 

þýddi). Cambridge: Harvard University Press. 

Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory, 7, 14–25. 

Bourdieu, P. (2001). Practical Reason: On the Theory of Action. Cambridge: Polity. 

Bourdieu, P. (2004). Den manliga dominansen. Uddevalla: Uddevalla AB.  

Bourdieu, P. og Wacquant, L.J.D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: 

University of Chicago Press.  

Bourdieu, P. (2007). Almenningsálitið er ekki til. (Davíð Kristinsson ritstýrði. Björn 

Þorsteinsson, Egill Arnarson og Gunnar Harðarson þýddu). Reykjavík: 

Omdúrman/Reykjavíkur Akademían.  

Ekéus, C. (2004). Teenage parenthood: paternal characteristics and child health outcomes. 

Doktorsritgerð. Stokkhólmur: Karolinska Institutet. 

Foucault, M. (1994). Ethics: The essential works 1. (Paul Rabinow ritstýrði. Robert Hurley 

og fleiri þýddu). Bretland: Allen Lane, The Penguin Press. 

Foucault, M. (2005). Alsæi, vald og þekking: Úrval greina og bókakafla. (Björn Þorsteinsson, 

Garðar Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson þýddu). Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands.  

Gagnon, J. og Simon, W. (2005). Sexual Conduct: The social Sources of Human Sexuality (2. 

útgáfa). Chicago: Aldine Publishing Company. 

Gestur Guðmundsson. (2008). Félagsfræði menntunar. Reykjavík: Skrudda.  

Hedemann, B. (2018). Hør og se: en håndbok i bildeskapande radio. Osló: Cappelen Damm.  

Kern, J. (2008). Sound Reporting. The NPR Guide to Audio Journalism and Production. 

Chicago: The University of Chicago Press.  

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lundur: 

Studentlitteratur AB.  

Kåks, H. (2007). Mellan erfarenhet och förväntan – Betydelse av att bli vuxen i ungdomars 

livsberättelser. Linköping: Háskólinn í Linköping: Institutionen för studier av 

sämhallsutveckling och kultur. 

Lambert, J. (2013). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community (4. útgáfa). 

New York: Routledge. 



47 

 

Olausson, O. (2000). Teenage childbearing: pregnancy outcomes and long-term 

consequences for the mothers. Doktorsritgerð. Stokkhólmur: Karolinska Institutet.  

Sigríður Halldórsdóttir. (2016). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri: Ásprent.  

Sigríður Þorgeirsdóttir. (2013). Hver er Díótíma? Í Svavar Hrafn Svavarsson (ritstj.), Hugsað 

með Platoni (bls. 167–186). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Vefheimildir: 

Alþingi. (2018). Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Lagasafn. Íslensk lög. 1. september 2018. 

Útgáfa 148c. Sótt á https://www.althingi.is/lagas/nuna/1975025.html 

Anton Glanzelius. Unga föräldrar. TV4 play. Sótt (3.8.2017) á 

https://www.tv4play.se/program/unga-f%C3%B6r%C3%A4ldrar 

Berry, R. (2006). Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. The 

International Journal of Research into New Media Technologies, 12, 143–162. Sótt á 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354856506066522 

Edgerton, J. D. og Roberts, L. W. (2014). Cultural capital or habitus? Bourdieu and beyond in 

the explanation of enduring educational inequality. Theory and Research in 

Education, 12, 193–220. Sótt á 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477878514530231 

Foucault: þrír textar (2014). Sótt á http://starafugl.is/geymsla/Foucault%20-

%20thrir%20textar%20-%20Michel%20Foucault.pdf 

Hagstofa Íslands. (2018). Lifandi fædd börn eftir aldursflokki og hjúskaparstétt 1853–2017. 

Sótt á 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__Faeddir__faedingar/

MAN05204.px/?rxid=bd6f7e09 

Hobcraft, J. og Kiernan, K. (1999). Childhood poverty, early motherhood and adult social 

exclusion. Centre for Analysis of Social Exclusion. CASEpaper, 28. Sótt á 

http://eprints.lse.ac.uk/6484/1/Childhood_Poverty%2c_Early_Motherhood_and_Adult

_Social_Exclusion.pdf 

Hogan, D. P. og Kitagawa, E. M. (1985). The Impact of Social Status, Family Structure, and 

Neighborhood on the Fertility of Black Adolescents. American Journal of Sociology, 

90, 825–855. Sótt á 

https://www.jstor.org/stable/2779520?seq=1#metadata_info_tab_contents 

Kaare Sand. De unge mødre. TV Danmark Kanal 4. Sótt (03.08.2017) á 

https://www.tv4.se/unga-f%C3%B6r%C3%A4ldrar 

Lára Björg Grétarsdóttir og Svala Fanney Njálsdóttir. (2016). Ungar mæður á Íslandi: Líðan, 

lífsánægja og væntingar: Áhrif barneigna á líðan, lífshamingju og væntingar kvenna 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1975025.html
https://www.tv4play.se/program/unga-f%C3%B6r%C3%A4ldrar
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1354856506066522
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477878514530231
http://starafugl.is/geymsla/Foucault%20-%20thrir%20textar%20-%20Michel%20Foucault.pdf
http://starafugl.is/geymsla/Foucault%20-%20thrir%20textar%20-%20Michel%20Foucault.pdf
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__Faeddir__faedingar/MAN05204.px/?rxid=bd6f7e09
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__Faeddirdanir__Faeddir__faedingar/MAN05204.px/?rxid=bd6f7e09
http://eprints.lse.ac.uk/6484/1/Childhood_Poverty%2c_Early_Motherhood_and_Adult_Social_Exclusion.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/6484/1/Childhood_Poverty%2c_Early_Motherhood_and_Adult_Social_Exclusion.pdf
https://www.jstor.org/stable/2779520?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.tv4.se/unga-f%C3%B6r%C3%A4ldrar


48 

 

á aldrinum 18–22 ára. BA-ritgerð. Sótt á 

https://skemman.is/bitstream/1946/24999/1/Ungar_mæður_Lára_og_Svala.pdf 

Madsen, V. M. (2005). Radio and the documentary imagination: thirty years of experiment, 

innovation, and revelation. Í Healy, S., Goodman, D. og Berryman, B. (ritstj.) Radio 

in the World. Papers from the 2005 Melbourne Radio Conference. Sótt á 

http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=24746748&S=R&

D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeqLY4zOX0OLCmr1Cep7BSsa24SK%2BW

xWXS&ContentCustomer=dGJyMPGutlCxqrFJuePfgeyx44Dt6fIA 

Miðstöð munnlegrar sögu. Viðtalstækni Sótt (2.11.2018) á 

https://munnlegsaga.is/index.php?page=vidtalstakni 

Nordic Statistics database. (2018). Families by reporting country family type, marital status 

and time. Sótt á http://www.nordicstatistics.org/ 

OECD. (2012). Education at a Glance 2012. OECD Indicators. Sótt á 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631582.pdf 

Ólafur Þ. Hardarson. „Allir eru fífl (eða fangar) – nema ég! „Ritdómur: Pierre Bourdieu, 

Almenningsálitið er ekki til. Ritstjóri: Davíð Kristinsson. 

Omdúrman/ReykjavíkurAkademían, Reykjavík 2007, Skemman, 

http://skemman.is/bitstream/1946/9089/1/c.2007.3.2.6.pdf  

Wahn, E. (2007). Teenage childbearing in Sweden: Support from social network and 

midwife. Doktorsritgerð. Sótt á 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494807085315 

 

 

 

  

https://skemman.is/bitstream/1946/24999/1/Ungar_m%C3%A6%C3%B0ur_L%C3%A1ra_og_Svala.pdf
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=24746748&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeqLY4zOX0OLCmr1Cep7BSsa24SK%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGutlCxqrFJuePfgeyx44Dt6fIA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=24746748&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeqLY4zOX0OLCmr1Cep7BSsa24SK%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGutlCxqrFJuePfgeyx44Dt6fIA
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=24746748&S=R&D=ufh&EbscoContent=dGJyMNXb4kSeqLY4zOX0OLCmr1Cep7BSsa24SK%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGutlCxqrFJuePfgeyx44Dt6fIA
https://munnlegsaga.is/index.php?page=vidtalstakni
http://www.nordicstatistics.org/
http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631582.pdf
http://skemman.is/bitstream/1946/9089/1/c.2007.3.2.6.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1403494807085315


49 

 

 

Viðaukar 
 

1. Handrit 

 

Fyrsti þáttur – Jenný og Sandra 

Í þessum þætti heyrum við sögu Fanneyjar sem varð ólétt 15 ára gömul og Söndru facebook 

vinkonu hennar sem kom henni til bjargar á örlagastundu.  

 

Uppsetning: 

 

1.    Kynning: Mikael og ég 

2.    Hver er Jenný? 

3.    Mamma Jennýjar hentir henni út 

4.    Jenný á botninum og segir frá í fb hóp 

5.    Sandra kemur til Jennýjar 

6.    Jenný flytur í sveitina til Söndru 

7.    Jenný lærir að hugsa um barnið og fær bílpróf 

8.    Jenný flytur til Akureyrar 

9.    Jenný flytur til pabba síns í Mosó. 

10.    Jenný er í alvöru framhaldsskóla að sinna listinni. Býr með barnið hjá pabba sínum. 

 

Tónlist: Reykjavíkurdætur? Rokk? Rapp? Ef hún ætti ekki barn væri hún rokkari 

Lagið DRUSLA passar vel yfir þessa skömm sem þær upplifa  

DRUSLA - Fiðringur - Ógeðsleg 

Mikael. Umhverfishljóð. Hann að kalla mig mamma. Hvar er? Sjáðu….  

Texti: Þetta var Mikael sonur minn. Hann er alveg að verða 15 ára. Hann er týpiskur 

unglingur sem hlustar á rapp og spilar tölvuleiki. Ég er bara rétt rúmlega helmingi eldri en 

hann, 32 ára en flestir foreldrar vina hans eru nær foreldrum mínum í aldri en mér. Að hugsa 

sér að hann sé að verða jafn gamall og ég var þegar hann fæddist. Mikael er svo mikill 

unglingur en það var ég svo sem líka þegar ég varð mamma. Ég var nýorðin 17 ára og á 

fyrsta ári í menntaskóla þegar ég uppgötvaði að ég var ólétt.  
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Fyrsti tíminn í Iðnskólanum var búinn og það var farið að birta úti, loksins. Veturinn var 

samt langt frá því að vera liðinn en maður fann það samt í loftinu að nú færi að styttast í 

vorið. Fuglarnir aðeins farnir að syngja og fólkið farið að brosa oftar. Það var kallt úti en 

bjart og það munar öllu. Það er ekkert auðvelt að hoppa út og upp í strætó í niðamyrkvi og 

kulda. Sérstaklega ekki fyrir dauðþreytta unglinga með lifsklukku sem tikkar ekki í takt við 

samfelagið. Allt er auðveldara í dagsbirtu, meira að segja að kaupa óléttupróf. Ég var samt 

með sting í maganum. Ég var búin að ákveða að koma við í apóteki á Laugavegi á leiðinni 

heim úr skólanum þennan dag. Ég keypti ódýrasta óléttuprófið. Pizza staðurinn sem ég vann 

á með skóla borgaði ekki góð laun og ég gat að sjálfsögðu ekki beðið mömmu um pening 

fyrir þessu. Það kom svo í ljós að þetta var ekki svona venjulegur pinni sem maður pissar á, 

heldur strimill. Eg þurfti því að pissa I glas og láta strimilinn ofan í. Ferlega hallærðislegt og 

ógeðslegt en óléttuprófið laug ekki, ég var ólétt.  

Mér tókst ágætlega að halda óléttunni leyndri fram á haust en þá fór að sjást á mér og svo 

eignaðist ég barn í október. Eftir það var ég ekki lengur bara Anna Kolbrún, ég var unga 

mamman, stelpan sem eignaðist barn og mér fannst athyglin erfið. Eg og maðurinn minn, 

pabbi Mikaels fluttum í Breiðholtið og fórum að lifa fullorðinslífi.  

Það hafði mikil áhrif á mína sjálfsmynd að eignast barn svona ung, byrja að búa og vera 

ráðsett kona aðeins 17 ára. Sem betur fer var Mikael okkar alveg ótrúlega bráðger og mikið 

hrósað af fullorðna fólkinu. Það var því sjaldan hægt að finna eitthvað að okkur ungu 

foreldrunum. Mér fannst svolitið eins og við værum undir smásjá hjá fullorðna fólkinu og fólk 

væri svolítið að bíða eftir þvi að allt færi til fjandans hjá okkur. En kannski var það bara mín 

tilfinning… 

Þessi reynsla mín að eignast barn svona rosalega ung er ástæðan fyrir því að þessi þáttaröð 

(NAFN) varð til. Ég man það svo vel hvernig var að vera mamma og unglingur á sama tíma 

og mig leikur forvitni á því að vita hvernig ungar mömmur upplifa aðstæður sínar í dag.  

Þessir þættir eru tileinkaðir ykkur öllum stelpunum þarna úti sem hafa, eins og ég sjálf átt 

börn alveg rosalega ungar. Þættirnir eru líka tileinkaðir unglingnum mínum Mikael og 

börnunum ykkar. Hér kemur uppahaldslagið hans: 

RAPP Stop traying be a god. Travis Scott  

Viðtal: 

41:20” Ein stelpan sem er með mer i mömmuhop sagði bara þú ert ekki að fara þangað aftur þú kemur 

bara heim með mér. Hún sagði bara viltu ekki bara að flytja til mín. Eg á 4 börn sjálf og ég skal bara 

sýna þér hvað þú att að gera. Eg hef aldrei verið jafn þakklát fyrir neina manneskju I lífinu. Hún gerði 

aldrei neitt mál úr þessu…. Ég fór þarna eins og algjör skítur en kom út með algjört sjálftraust og stórt 

hjarta. Ég var ekki komin með bílpróf eða neitt en það skipti engu máli. Ef ég vinn einhverntímann 

óskarverðlaunin þá þakka ég henni og bara henni. Ef það er einhver sem ég vil vera þá er það hún”. 

Texti: Þetta var Jenný. 

Eg sá Jenný fyrst þegar hún kom fram í þáttaröðinni Brestir á stöð 2. Þá var hún 15 ára og 

ólétt og var þarna með mömmu sinni og þáverandi kærasta. Seinna, þegar ég var að byrja 

þessa þáttaröð var mér hugsað til Jennýjar, hvað ætli sé að frétta af henni? Það var því mjög 

skemmtilegt þegar hún hafði samband við mig í gegnum fb síðuna, ungar mömmur, og 

sagðist vilja hitta mig.  
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VIÐTÖL.  

03:40 Til að sjá hvernig mæðralífið væri… Það var bara hringt spes í mig, bara eg er með eina herna 

15 ára og hún er ólétt… Eg var ekki til í þessa dúkku… 

Þetta var eitthvað vesen með strák, týpiskt svona unglinga stelpudrama…  

08:20 Það eru allir svo kurdeisir í sveitaskóla, ég gat orðið eins feit og ég vildi. Ekki eins og þegar ég 

fór heim og út að labba og allir bara… fordómar… 

Það eru allir svona kurdeisir þarna í sveitinni… 

2 vinnum og skóla. Eg var a 14 tíma vakt í gær og mig langar alveg að fara að sofa. 

15:30 Guð ég væri svo allt annars staðar í lífinu ef ég hefði ekki eignast barn. Svo hugsa ég það væru 

alveg líkur a því að ég væri í einhverju dópistagreni hérna eða jafnvel dáin. Ég var náttúrlega ólett það 

var ekkert annað í stöðunni að verða edrú. Ég var ekki fíkill eða neitt þannig.  

16.20: Fóstureyðingu? Nei!......  Ég myndi aldrei gera þetta.  

Þetta er skoðun sem hefur myndast hjá mér. Ég get verið að styðja svona hægri vinstri. Mér finnst 

þetta bara sorglegt. Svo eru aðrir sem geta ekki eignast börn… Stelpa sem ég þekki var að eignast 

stelpu um daginn og hún sagði: lífið byrjar ekki fyrr en þú eignast barn og ég er eiginlega bara 

sammála henni.  

27:20 Ef ég mátti ekki fara út á eitthvað sveitaball þá sprautaði ég sólarkremi framan í mömmu. Ég 

fór í strokk 2 sinnum. Byrjaði að reykja og sofa hjá þegar ég var 13 ára. Fór í neyslu… Ég var rebel 

unglingur!  

Ég var búin að vera í kerfinu í mörg ár, mamma er veik andlega. Barnavernd var að fylgjast með 

okkur. 

Eg flutti út þegar ég var 16. 

Hikk...Mamma henti mér út og fyrverandi kærasti hennar tók mig og bróðir minn. 

Fæðingarþunglyndi… Ég var farin að léttast og barnið var farið að léttast. 

Afhverju henti hún ykkur ut? 

Svo hringdi ég I konu úr mömmuhópnum mínum og þær komu þarna 3. Þetta voru bara við mömmur 

sem áttum börn 2016. Þetta var bara búið til spes Suðurlandshópur. Svo mynkaði hópurinn. Eg var 

lang yngst….! 

41:20 Ein stelpan sem er með mer i mömmuhop sagði bara þú ert ekki að fara þangað aftur þú kemur 

bara heim með mér. Hún sagði bara viltu ekki bara að flytja til mín. Eg á 4 börn sjálf og ég skal bara 

sýna þér hvað þú att að gera. Eg hef aldrei verið jafn þakklát fyrir neina manneskju I lífinu. Hún gerði 

aldrei neitt mál úr þessu…. Ég fór þarna eins og algjör skítur en kom út með algjört sjálftraust og stórt 

hjarta. Ég var ekki komin bílpróf eða neitt en það skipti engu máli. Ef ég vinn einhverntímann 

óskarverðlaunin þá þakka ég henni og bara henni. Ef það er einhver sem ég vil vera þá er það hún.  

Pabbi kom bara sótti mig á Akureyri. Sagði bara þú ert að koma til mín. Ég hef aldrei eytt svona 

miklum tíma með pabba á ævinni…  

Upptaka 2 
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04:00 Ég er ekki eins og þessir týpisku unglingar. Æ þarna … koma svona orð og maður bara 

ha. Eða eg segi þetta svona stundum I vinnunni til að falla inn, til að vera fyndin. Þetta skurd 

kom í einhverjum lögum…   

Þögn… 

Ég hef samt fengið mjög mikla fordóma því ég er með 8 tattoo og líkamsgöt.  

Ég hef alveg hitt gamlar konur sem eru bara rosalega er þetta ljót framan í þér og hvað ef 

barnið þitt vill svona?  

17:30 Eg var þunglyndissjúklingur sem lá bara upp í rúmi þangað til ég flutti þarna til 

vinkonu minnar. Hun bara sparkaði í rassinn á mér og sagði þú átt að gera svona. . Ég held 

þessari rútínu…  

Það eina sem pirrar mig við móðurhlutverkið er að þú þarft að hlusta á þessa helvítis 

barnaþætti.  ..  

Á ég að ræða dramað? Ágreiningurinn milli Jennýjar og Karenar? 

Upptaka 3: Sandra og Jenny 

Eftir fyrstu kynni af Söndru: 

Texti: Þetta er Sandra. Hún er 4 barna móðir og bóndi í Flóahreppi. 

Þegar Jenný sagði mér frá Söndru og hvernig hún hefði bjargað henni í þessum erfiðu 

aðstæðum, ímyndaði ég mér mikið eldri konu. Svo þegar ég hitti Söndru loksins upplifði ég 

framkomu hennar sömuleiðis eins og hún væri mikið eldri en ég. Hún er eitthvað svo 

þroskuð, örugg og mikið með lífið á hreinu. Ólík öllum öðrum sem ég þekki á mínum aldri. 

Vanalega er ég þessi fullorðna í hópnum sem á ungling og tvö önnur börn til viðbótar og hef 

upplifað ýmislegt en þarna í þessum aðstæðum upplifði ég mig bara krakka. Ég átti því ekki 

orð þegar að hún sagðist vera jafn gömul mér aðeins 32 ára. Ég hélt að hún væri bara svona 

ungleg. 

Viðtal: 

Ég leitaði rosalega mikið að mínum vanlíðan í stráka. (Þetta litla sjálfstraust. 

Reykjavíkurdætur) 

Vandamálið með mig var aðalega að ég vissi ekki hvar ég var stödd tilfinningalega. Kannski 

var ég að flýta mér að verða fullorðin ég veit það ekki. Óléttan var erfitt, ég slittnaði mikið og 

ég var óánægð með sjálfan mig. 

10.50 Við töluðum ekkert mikið saman þannig, bara þetta eðlilega… bara þetta týpiska 

mömmuhopsspjall…  

Mér fannst Jenný bara með ótrúlegt jafnaðargeð hvað varðar brjóstagjöfina 

En svo náttúrlega vissum við svolítið fyrir að henni liði ílla. Svo settur þarna inn á síðuna. 

Það var ein sem hringdi í mig… Ég var heima hjá mér bara með barnið, ég hringi I manninn 

og segi að ég þarf að skjótast. Hún hafði aldrei farið I pössun en ég vissi að hún væri í góðum 

höndum.  
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Ég var komin til hennar eftir hálftíma. 

Ég veit ekki hvað ég var að leitast eftir þegar ég setti inn á hopinn. Vorkun eða … hjálp… 

Eg vissi ekkert hvernig átti að gefa honum að borða. Ég kunni þetta ekki. 

Hún var alltaf ein með barnið… 

Eg fór náttúrlega svo langt niður þegar mamma henti mér út. 

Þetta var algjört bull. Ég hitti einn strák þarna. Svo kom strákurinn í heimsókn og ég fór bara 

með hann inn í herbergi. Svo vaknaði Guðbjörn og strákurinn minn bara viltu ekki fara inn til 

hans og ég bara nei nei klárum þetta bara og svo ferð þú heim… Burt sé frá barninu var þetta 

gaman en ef ég hugsa út í hann þá er þetta bara hræðilegt.. 

Eg var pínu sjokkeruð. Mér fannst heimilisaðstæðurnar ekki góðar, það var óþrifnaður og 

bleyjulykt. … 

Ég man að þetta var þannig að mamma hennar fór með Jenný og ætlaði að koma henni… voð 

ætluðum að reyna að komast á 33A. 

Ég hringi daginn eftir. Þá var Guðbjörn kominn til pabba sins og eg vissi að Jenný væri hjá 

mömmu sinni. Ég hringi.     

Ég er að fara I bónus viltu koma með…Eg man að það var með osti og sultu. Mér fannst það 

ógeðslegt! 

Lausnin var bara sú að Jenný myndi búa hjá mér, 

Nú er Guðbjörn vaknaður. 

Jæja Jenný nú er Guðbjörn löngu vaknaður! Hún náttúrlega alveg með unglinginn….Ég er 

náttúrlega ekki mamma þín. Nei þá hefði ég náttúrlega sagt þér að grjótharða kjafti. 25:50 

40.00 Við vorum einmitt á hittningnum. Ert þú ólétta stelpan sem dóttir mín var að tala um?! 

Ég var ekkert fela þetta, ég vippaði bumbunni út og krakkarnir alltaf að þreifa. Ef ég var í 

leiðinlegum tíma þá bara æ barnið er að sparka ég verð að fara aðeins fram.  

Það var reyndar eitt svona. Það var ensku kennari Óli.Hann var svo myndarlegur að þá faldi 

ég alltaf bumbuna. Eg var einmitt eins og Sandra, hver vill ólétta stelpu þú veist. Mér fannst 

hann svo sætur.  .. Ég fór einu sinni út að skemmta mér með vinum mínum. Þau að drekka og 

ég sat þarna bara að fylgjast með, og talaði ekki mikið um að ég væri ólétt. 

Hefði þurft að vera lengur… Hefði viljað vera lengur… 

49:50 Eg myndi alveg segja 3-4 vikur. Fyrst var ég ekki að gera miklar kröfur…  

Ég er aln upp í mikilli umræðu og þar sem mér finnst heilbrigð skynsemi reyndi ég að koma 

yfir á hana. Reyndi að láta hana hugsa sjálf. … 

52.45 lenti ykkur aldrei saman? 

Jenný tók bílpróf og hún varð alveg brjáluð! 

Ég var í sjokki….  
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56:50 

1.30 

Þetta er náttúlega maður er barn og fullorðinn og svo að vera ólétt það er rosalegt. Ég segi ég 

er fullorðin en svo er ég bara nei ég væri alveg til í að stokkva upp á tívolíbar eða týnast á 

Kanarí. Þetta eru bara krakkar í neyslu. Þú er annað hvort feministi, tekur þátt í me too og allt 

það kjaftæði , ert í neyslu, eða ert týpan sem gerir eitthvað í lífinu eða rokkarar… Ef rg ætti 

ekki barn þá væri ég rokkari! 

Skóli… 

Síðan komst ég í alveg framhalsskóla.  

Upptaka 1: 

Það er margt verra en að eignast barn. Það er ekki svo slæmt að eignast barn ungur, bara ef 

samfélagið getur aðstoðað aðeins betur. Eins og að Jenný lendir í þessu að það sé einhver til 

staðar. 

Lokaorð. Kynning á næsta þætti  

 

Tímaáætlun og vinnulag 
 

Útvarpsþættirnir 

21. sept – fyrsti þátturinn tilbúinn. -útvarpaður 13.okt 

12. okt – annar þátturinn tilbúinn – útvarpaður 20.okt 

19. okt – þriðji þátturinn tilbúinn – útvarpaður 27.okt 

26.okt – fjórði þátturinn tilbúinn – útvarpaður 3.nóv 

2. nóv – fimmti þátturinn tilbúinn – útvarpaður 10.nóv  

 

Greinagerðin 

Fundur með Sumarliða 19.sept  

Fundur með Sumarliða 25.okt  

Fundur með Sumarliða og Þorgerði í des 

Yfirlestur, Embla í byrjun janúar.  
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Viðtal/spurningar:  
 

Hvernig uppgötvaðir þú að þú varst ólétt? 

Hafðir þú áhuga á að verða ólétt. 

Hvernig leið þér þegar þú uppgötvaðir að þú værir ólétt: 

Hvernig brugðust foreldrar/kærasti við? 

Fór umræða fram um þungunina milli þín og föðursins eða þinna nánustu aðstandenda. 

Kom til greina að fara í föstureyðingu ? Ef ekki hvers vegna? Ef já hvers vegna var ekki farin 

sú leið? 

Hvernig sérð þú fyrir þér framtíðina? Framtíðarhorfur/plön 

Hvernig er fjárhagsstaðan? Fjárhagslegur stuðningur? 

Hvernig er félagslegur og andlegur stuðningur? Fjölskylda/vinir 

Er vinahópurinn sá sami og áður en þú varst mamma?  

Er þetta eins og þú bjóst við? Gerðir þú þér grein fyrir því hversu mikil ábyrgð það er að ala 

upp barn? Hefur það reynst þér erfiðara en þú hélst að ala upp og sjá um barn? 

Hver er helsta gleðin? Hver eru helstu vonbrigðin? 

 

Viðtal: 

Bakgrunnur:  

Hvað varstu gömul þegar þú eignaðist fyrsta barnið? 

Hvað áttu mörg börn í dag? 

Hverjir búa með þér og hverjir hjálpa þér mest með barnið? 

Hvað vinna foreldrar þínir við? 

Hvað gerir þú þegar þú ert ekki að hugsa um barnið? Vinna/skóli? 

Segðu mér aðeins frá pabba barnsins? 

 

Afhverju hafa þessar stelpur ákvað að verða mæður? Höfðu þær ákveðið það sjálfar eða með 

foreldrum sínum? Höfðu þær viljað tala við ráðgjafa um aðstæðurnar þrátt fyrir að ætla að 

eignast barnið? Fengu þær ráðgjöf um kynlíf og getnaðavarnir frá foreldrunum? 

 

Hvernig uppgötvaðir þú að þú varst ólétt? Hvar varstu stödd? Reyndu að lýsa umhverfinu og 

hverjir voru með þér?  
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Hvernig stuðning fékkstu þegar þú uppgötvaðir þetta? 

Svona eftirá, hefur þú stundum hugsað að þú óskaðir þess að þetta hefði farið öðruvísi? 

Hversu opinskátt hafa foreldrar þínir og þú talað um kynlíf og getnaðavarnir? 

Hvernig upplifa ungu mæðurnar það að vera unglingur og mamma samtímis? Hvernig upplifa 

ungu mæðurnar sig í vinahópnum?  

Finnst þér þú að þú hafir breyst eftir að þú varst mamma? 

Hvernig hefur móðurhlutverkið áhrif á lífstílinn? Ég meina hvernig lítur lífið út? 

Hvernig lítur netverkið þitt út?  

Ertu í sambandi við sömu vinina og áður en þú eignaðist barn? 

Eiga vinir þínir líka barn? 

Hvernig upplifir þú þig þegar þú ert með vinum þínum sem eiga ekki barn? 

Skilja vinir þínir aðstæður þínar? 

Hvernig heldur þú að þeim finnist það vera að vera svona ung mamma? 

Finnst þeim þú meira fullorðin núna? Eða er þetta kannski bara nákvæmlega eins og áður en 

þú varst mamma? 

Reynir þú að vera minni mamma þegar þú ert með þeim? Er hægt að taka burt þann stimpil 

að vera mamma?  

Finnst þér það vera hindrandi að vera mamma? 

Stimpill? Hvað upplifa ungu mæðurnar að öðrum finnist um það að vera ung mamma? 

Hvernig finnst þér að aðrir líti á það að vera ung mamma? 

Hvernig stuðning mynduru óska þér að fá? 

Hvar sérð þú þig í framtíðinni? 

 

Spurningalisti fyrir rannsóknina: 

Segði mér aðeins frá rannsókninni sem þú gerðir um líðan ungra mæðra: 

Hvað heitir rannsóknin, hverjir gerðu hana og hvernig fór hún fram? 

Hvenær eru stúlkur skilgreindar sem ungar mæður? Afhverju? 

Hverjar voru niðurstöðurnar? Afhverju heldur þú að ungum mæðrum líði svona ílla eins og 

niðurstöðurnar sýna? Fordómar? Togstreita, þroski? 

Hvers vegna hafðir þú áhuga á því að gera þessa rannsókn? 
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Hvers vegna hafðir þú samband við mig þegar þú fréttir að eg væri að gera þessa 

útvarpsþætti? 

 

 


