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Útdráttur 

Í alþjóðlegum rannsóknum sem gerðar hafa verið á heilsu og lífskjörum skólanema hefur 
kynlífshegðun verið einn af þeim þáttum sem skoðaðir hafa verið.  Í þessum rannsóknum hefur 
komið fram að íslenskar unglingsstúlkur byrja fyrr að stunda kynlíf en jafnöldrur þeirra í öðrum 
löndum, að undanskildum grænlenskum stúlkum. Í þessari rannsókn er kynlífshegðun íslenskra 
unglingsstúlkna skoðuð með upplifun kvenna af sínum fyrstu skrefum í kynlífi að leiðarljósi. 
Niðurstöður þeirrar upplifunar eru skoðaðar í samhengi við jafnrétti kynjanna og hvernig hún 
birtist í samanburði við stöðu kvenna í samfélaginu almennt. Notast er við eigindlegar 
rannsóknaraðferðir og byggist rannsóknin á níu viðtölum við konur í tveimur aldurshópum þ.e. 
ungum konum sem nýlega hafa stigið upp úr unglingsárunum og eldri konum sem líta lengra til 
baka að unglingsárunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslenskar unglingstúlkur finna 
fyrir einhvers konar þrýstingi á að hefja kynlíf. Eldri konurnar sjá glöggt þegar þær líta til baka 
að þær hafi byrjað að stunda kynlíf áður en þær höfðu þroska eða voru tilbúnar til. Yngri 
viðmælendurnir upplifa ekki á sama hátt að þær hafi ekki verið tilbúnar en þó ber á ákveðnum 
samfélagslegum þrýstingi í svörum þeirra. Áhyggjur af klámvæðingu eru sameiginlegar með 
báðum aldurshópum og hefur klámið neikvæð áhrif á yngri hópinn en þær upplifa að klámáhorf 
stráka hafi áhrif á kröfur þeirra til stelpna bæði hvað varðar útlit og atferli. Það er almenn skoðun 
viðmælenda rannsóknarinnar að fræðslu um kynlíf sé mjög ábótavant bæði í skólum og á 
heimilum. Hún þyrfti að fara fram áður en unglingar byrja að prófa sig áfram í kynlífi og ætti 
umræðan að vera opnari. Í rannsókninni kemur fram að þegar kemur að kynlífi eru kröfur og 
viðhorf til kynjanna á margan hátt ólík og bendir það til þess að jafnræði er ekki á með kynjunum 
á því sviði frekar en mörgum öðrum. 

  



iv 
 

Abstract  

In international studies on health and quality of life of students, sexual behavior has been one of 
the factors which have been looked into. In these studies the results has shown that Icelandic 
teenage girls become sexually active earlier than their peers in other countries, except for girls in 
Greenland. This study looks into and focuses on women‘s initial sexual experience. The results of 
this experience is looked at in coherence with gender equality and how the participants 
experience appears in comparison with women‘s position in society in general. The study is 
qualitative and is based on nine interviews with women in two age groups, i.e. young women 
who recently passed their teenage years and older women looking further back. The results of 
these studies show that Icelandic teenage girls seem to feel pressured into becoming sexually 
active. When the older women look back they clearly see that they became sexually active before 
they were emotionally ready. The younger interviewees‘ experience is not the same because they 
believe they were ready to become sexually active when it came to their initial sexual experience 
but a certain social pressure is quite apparent in their answers. Concerns about a pornographic 
immersion seem quite distinct in both age groups and the younger group experiences a negative 
influence from pornography because they feel that the teenage boys‘ viewing of pornography 
influences their demands and standards for girls, both in relation to appearance and behavior. It is 
the general view of the study‘s interviewees that sexual education needs considerable 
improvement, both in schools and homes. It should take place before teenagers start 
experimenting with sex and the discussion should be much more open. The study shows that 
when it comes to sex, the demands and attitude towards the sexes are in many ways different 
which implies that there is a lack of gender equality in that area as well as in many other areas. 
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1 Inngangur 

1.1 Fræðileg sýn á stöðu kynjanna 

Staða kynjanna hefur verið skoðuð af mörgum og ljóst er að á ýmsum sviðum hefur konan verið 

lægra sett en karlinn og virðist sem svo að konur líti oft á tíðum á það sem eðlilegt að 

karlmaðurinn sé ráðandi, tilhneigingin hefur verið sú að innræta konum hlýðni. Fræðimaðurinn 

Aristóteles taldi konur síðri en karla, hann ritaði: „Kvendýrið er kvendýr vegna ákveðins skorts á 

eiginleikum“ og einnig ritaði hann: „Við verðum að líta svo á að skapgerð kvenna sé gölluð frá 

náttúrunnar hendi“ (Beauvoir, 1989, [1949]). Í Nýja Testamentinu er konum lýst sem auðmjúkum, 

undirgefnum og eru þær lægra settar en karlmenn og eru þetta þær hugmyndir sem ríkjandi eru í 

feðraveldinu (Auður Eir Vilhjálmsdóttir, 1994). Af þessu sést að hugmyndin um að maðurinn sé 

konunni æðri er mjög rótgróin í samfélagsgerðinni og á sér rætur langt aftur í tímann. Því hefur 

undirokun konunnar verið hluti af menningu mannfólksins og er enn, þrátt fyrir að margt hafi 

áunnist á síðustu áratugum í átt til jafnréttis. 

 Það er samt engin einhlít skýring á því af hverju karlar hafa náð þeirri stöðu, að vera 

valdmeiri en konur í samfélaginu og má spyrja sig að því hvernig það gat gerst.  Þetta er spurning 

sem Simone De Beauvoir (1989, [1949]) hefur mikið fjallað um og velti hún upp spurningum 

eins og hvernig standi á því að konur hafa verið mönnum undirgefnar og orðið einskonar  

minnihlutahópur þrátt fyrir að þær séu helmingur mannkyns og í þeim skilningi alls ekki 

minnihlutahópur og ættu því að standa karlmönnum jafnfætis. Veikari staða kvenna er rótgróin í 

mannlegu samfélagi og þrátt fyrir mikla vinnu femínista og fleiri við að leiðrétta ástandið hefur 

ekki tekist að brjóta þessa ójöfnu stöðu á bak aftur. 

 Barátta kvenna fyrir réttindum sínum hefur staðið vel á annað hundrað ár og má segja að 

hún hafi hafist opinberlega með baráttu bandarískra kvenna fyrir kosningarétti árið 1848 
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(Womens History, e.d.) en það hefur verið á brattann að sækja allar götur síðan. John Stuart Mill 

(2003, [1869]) skrifaði bókina „Kúgun kvenna“, þar sem hann fjallar mikið um þá mótun sem 

konur verða fyrir, þeim er kennt að hlýða og lúta valdi karla. Hann taldi þann mun sem sjá mætti 

á kynjunum skýrast eingöngu af félagsmótun og bendir á að ekkert sé hægt að vita um eðli 

kvenna þar sem þær hafi aldrei fengið að vaxa úr grasi frjálsar, heldur hafi þær alltaf verið 

þvingaðar inn á ákveðna braut sem sé sögð í samræmi við þeirra eðli. Mills talaði harðlega um þá 

kúgun sem konur búa við og líkir henni við þrælahald og að meðvitað séu konur félagsmótaðar 

þannig að karlmenn missi ekki völd sín yfir til kvenna. Mills lagði mikla áherslu á að konur séu 

helmingur mannskyns og eigi að hafa sama rétt og karlmenn til að hafa áhrif á líf sitt. Þessar 

hugmyndir Mills voru framúrstefnulegar á sínum tíma og eru jafnvel enn í dag því langt er í land 

með að konan standi manninum jafnfætis á mörgum sviðum. Simone de Beauvoir (1989,[1949]) 

deilir þeirri skoðun Mills að hegðun og viðhorf kynjanna séu félagsmótuð og staða þeirra í 

samfélaginu hafi ekkert með líffræðilegan mun að gera. „Konur fæðast ekki konur, þær verða 

konur“ segir Beauvoir og að það sem telst vera kvenlegt og karlmannlegt sé menningarbundið en 

ekki eðlislægt. 

 Fræðimaðurinn Michel Foucault (1986) taldi að valdið væri sterkasta hreyfiaflið sem 

mótar hegðun fólks og að mótunarmáttur valdsins væri til þess fallinn að stjórna hegðun okkar, 

skoðunum, viðhorfum og skynjun á ýmsum félagslegum fyrirbærum og þannig mótuðust viðhorf 

til karla og kvenna. Með orðum er hægt að koma valdinu til skila og mótar fólk þannig að það 

hagi sér og temji sér viðhorf í samræmi við norm í samfélaginu. Foucault (1986) telur jafnframt 

að félagsleg norm verði ekki til að sjálfu sér heldur séu þau mótuð af hópi valdamikilla manna í 

samfélaginu til að ráðskast með og stjórna öðrum, þetta leiðir til þess að hjá þeim sem er stjórnað 

mótast félagslegar athafnir þeirra af vilja og skoðunum þess hóps sem hefur valdið í sínum 

höndum. Þannig er viðhorf til kvenna menningarlega mótað af ráðandi hópi í hverju samfélagi 
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fyrir sig og þess vegna ná hin ráðandi öfl að viðhalda sínu valdi. Undir þessi viðhorf verða þeir 

kúguðu að beygja sig en smám saman verða viðhorfin ómeðvituð í hugum fólks og fólk telur þau 

sjálfssprottin eins og svo margt sem stjórnar hugsunum og hegðun (Foucault, 1986). 

 Margir hafa skoðað stöðu kvenna og margt hefur verið skrifað um þær öldum saman. 

Hafa verður hugfast að það sem er skrifað er alltaf umdeilanlegt því það skiptir máli hver skrifar. 

Það er engin sem getur verið svo hlutlaus að skoðanir viðkomandi komi ekki að einhverju leyti í 

gegnum skrifin. Sá sem skrifar velur úr hvað sé þess virði að segja frá og hvað ekki þannig að 

sagan verður alltaf brot af völdum atburðum séð með augum þess sem skrifar. Joan W. Scott 

(1991) hefur bent á að túlkun sögunnar vilji verða einsleit, í anda ríkjandi hefða, þ.e. að algengast 

er að okkur birtist söguleg mynd frá sjónarhóli ráðandi afla. Það dylst engum að þau öfl sem 

ráðið hafa ríkjum eru mjög karllæg og þess vegna hafa margir femínistar kallað eftir því að 

raunveruleg saga kvenna verði sögð. 

 Dorothy Smith (1999) hefur verið mjög öflug í að fjalla um femínisma út frá sjónarmiðum 

kvenna, fyrir konur. Ef saga kvenna er sögð aðeins út frá sjónarhóli ríkjandi stétta þá vitum við í 

raun ósköp lítið um stöðu þeirra. Eins og Smith bendir réttilega á þá eru forréttindi minnst sýnileg 

þeim sem njóta þeirra og þess vegna verður að skoða stöðu kvenna út frá þeirra sjónarhorni en 

ekki frá sjónahóli karla. 

 Það er ekki nóg með að öldum saman hafi sagan verið sögð af ráðandi öflum þannig að 

mjög þröng sýn á veruleikann hefur verið aðgengileg og almenningur hefur reynt að laga sig að 

þeim veruleika sem honum er kynntur þá skiptir líka máli og hefur áhrif á samfélagið hverslags 

tungutak er notað í frásögnum. Donna Haraway (1989) hefur dregið mjög í efa að hægt sé að nota 

mörg tungumál, eins og þau eru byggð upp, til að setja fram niðurstöður á hlutlausan hátt af þeirri 

einföldu ástæðu að tungumálin hafa verið byggð upp af körlum. Þegar tungumál eru skoðuð 

kemur í ljós að þau eru oft  mjög karllæg og langt frá því að vera hlutlaus. Í ljósi þessa og að 
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sagan er gjarnan sögð af körlum, á tungumáli sköpuðu af körlum, er kannski ekki að undra að 

kynjaskekkjan sé mikil og erfitt reynist að breyta því. Það er svo auðvelt að festast í viðjum 

vanans og þykja það eðlilegt sem heyrist oft og nógu mikið er klifað á, það verður partur af 

daglegu lífi og hinni ríkjandi orðræðu (Wallace og Alison, 2005). 

 Simone de Beauvoir varpar fram þeirri spurningu, í bók sinni „Hitt Kynið“, hvernig sé 

mögulegt að öðlast sjálfstæði í miðju ósjálfstæðinu. Hún veltir fyrir sér ástæðum þess að 

upphaflega voru það karlar sem fengu yfirráð yfir konunni en ekki öfugt. Yfirráð karlmanna yfir 

konum eru ekki sambærileg við vald ýmissa hópa yfir öðrum hópum þar sem konur og karlar eru 

háð hvort öðru og geta almennt ekki hugsað sér líf án hins. Beauvoir bendir á að sá réttur sem 

konur hafa öðlast sé eingöngu sá réttur sem karlmenn hafa verið fúsir til að veita og að barátta 

kvenna geti aldrei verið tekin úr samhengi við samband þeirra við karlmenn. Eins bendir hún á að 

hagsmunir sumra kvenna séu nær hagsmunum ákveðinna karlmanna heldur en annarra kvenna 

( Beauvoir, (1989, [1949]).   

Á síðustu árum hafa nýjar hugmyndir skotið upp kollinum sem ólíkt hugmyndum 

Beauvoir ganga út frá því að jafnrétti kynjanna sé náð en þessar hugmyndir hafa verið kenndar 

við póstfemínisma. Póstfemínistar telja að orðræðan um konur sem fórnarlömb karllægra 

sjónarmiða og gilda sé konum skaðleg og heftandi fyrir frelsi þeirra. Hugmyndir póstfemínismans 

eru þær að konur hafi val og að sjónarmið femínista sé til þess fallið að hefta konur frá því að 

velja eins og þær kjósa sjálfar og jafnvel að gera lítið úr vali kvenna (Genz, 2006). Aðrir 

femínistar hafa bent á að hegðun einstaklinga sé bæði bundin af því sem við trúum og því sem 

við viljum og þess vegna höfum við ekki fullt sjálfstæði yfir hegðun okkar. Þessar hugmyndir 

hafa verið nefndar action theory og fela það í sér að hugmyndir okkar um kvenleika og 

karlmennsku séu svo rótgrónar í samfélaginu að þar af leiðandi hegðum við okkur í samræmi við 

þær hugmyndir þar sem við trúum því að sú hegðun sé rétt (Bourdieu, 2001) og þar af leiðandi 
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höfum við ekki þetta val sem póstfemínistar vilja halda fram. Þessi tvö ólíku sjónarhorn hafa birst 

í umræðunni um hvers vegna áhersla undanfarinna áratuga hefur verið á að sýna konur sem 

kvenlega kynveru og er fólk ekki á eitt sátt um það hvort það sé enn ein birtingamynd um yfirráð 

karla eða hvort eins megi túlka þetta sem afrakstur kvennabaráttunnar, að konur geti loks ákveðið 

sjálfar hvernig þær vilja vera.  

Þessi mikla áhersla á konuna sem kynveru hefur birst víða og ekki hvað síst í 

kynlífsiðnaðinum en hann hefur stækkað mikið síðustu áratugi. Þar sjást valdahlutföld kynjanna 

vel þar sem karlmaðurinn er nánast alltaf sá ráðandi og konur eru einungis notaðar sem afþreying 

og til að þjónusta karlmenn á kynlífssviðinu. Kynlífsiðnaðurinn er að mestu í eigu karla og 

klámefni er að stærstum hluta gert fyrir karlmenn. Klámefni verður sífellt grófara og ofbeldi er 

þar í sívaxandi mæli sýnt sem eftirsóknarvert og spennandi. Klámefni er orðið mjög aðgengilegt, 

t.d. á netinu, og má sjá merki þess um allt en þetta hefur leitt til þess að kynlífsmenningin í 

heiminum hefur breyst mikið og orðið til þess að staða kvenna hefur versnað (Jeffreys, 2009). 

1.2 Birtingarmynd ójafnréttis 

1.2.1 Vinnumarkaður 

Staða kvenna er verri en staða karla á mjög mörgum sviðum og birtingamyndirnar eru margar. 

Launamunur er eitt dæmi um hvernig misrétti birtist þrátt fyrir mikla baráttu til að rétta af 

stöðuna. Frá upphafi kvennabaráttunnar hafa atvinnu og launamál verið þau mál sem hvað mest 

hefur verið barist fyrir. Það var Bríet Bjarnhéðinsdóttir ásamt fleiri konum sem hófu þessa baráttu 

á Íslandi en rúmum 100 árum síðar er það þó enn svo að launamunur er vel mælanlegur 

(Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 

  Þegar Kvenréttindafélag Íslands var stofnað árið 1907 var eitt af  markmiðum félagsins 

að konur skyldu hafa sama rétt og karlar til embætta og atvinnu. Félagið beitti sér fyrir 
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lagasetningu um jöfn laun og var hvati að stofnun verkalýðsfélaga fyrir konur (Kvenréttindafélag 

Íslands, e.d.) samt sem áður hefur tíðkast alla tíð að borga konum lægri laun og vinna kvenna er 

metin minna en vinna karla. Hér á landi hefur þetta verið viðvarandi ástand alla tíð þrátt fyrir að 

lög um jöfn laun kynjanna hafi verið sett 1961 (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004). Trúleg skýring á þessum launamun gæti verið,  eins og Þorgerður og Kristjana 

(2004) benda á að „stofnanir samfélagsins, svo sem vinnumarkaðurinn og umgjörðin hans, eru 

gegnsýrð af ákveðnum viðmiðunum, gildismati, hefðum og siðvenjum sem eru öðru kyninu í hag 

en hinu ekki“. Það er ekki bara launamunurinn sem sýnir svo glöggt hvað konur eru lægra settar í 

samfélaginu það gera líka störfin sem þeim er boðið (Bergsen, 2001).  

 Það viðhorf hefur gjarnan verið við lýði að minni menntun og reynsla kvenna hafi orsakað 

þann launamun sem mælst hefur en sú kenning á ekki við rök að styðjast ef tekið er mið af fjölda 

kvenna sem hafa útskrifast úr háskólanámi síðustu árin, en konur á Íslandi eru meirihluti þeirra 

sem útskrifast úr háskólum hér á landi og hefur svo verið síðan snemma á áttunda áratugnum 

(Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Kannanir sýna að konur fá ekki sömu 

laun og karlar fyrir sambærileg störf. Stórar stéttir sem hafa þróast sem kvennastéttir eru 

jafnframt láglaunastéttir en það útskýrir að einhverju leyti heildartekjumun á kynjunum en þó 

ekki þann óútskýrða launamun sem um er rætt fyrir sambærileg störf (Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004). Þessi munur sem birtist á vinnumarkaði hvað störf varðar 

útskýrist einna helst að þeim kynjamyndum sem hafa verið við lýði árum saman þ.e.a.s. þær 

hugmyndir sem ríkt hafa um eðli kynjanna. Þær byggja á því að konur velji sér frekar 

þjónustustörf, umönnunarstörf og kennslustörf á meðan karlar velji sér störf sem vegna gamalla 

karllægra sjónarmiða hafa talist til meiri ábyrgðarstarfa sem og erfiðari starfa. Hin svokölluðu 

karlastörf hafa því verið metin til hærri launa en hin svokölluðu kvennastörf og eru það ef til vill 

gamalgróin viðhorf sem eiga þar sök. Litið hefur verið á vinnu karla sem erfiða vinnu þ.e. að hún 
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sé líkamlega erfið og byggist oft á tíðum á því að þeir þurfi að nota sinn líkamlega styrk til þess 

að sinna henni. Konum hefur því verið haldið frá störfum vegna þess að þær eru ekki eins 

byggðar líkamlega, en hver segir það að lyfta þungum hlutum sé erfiðara en margt annað? Þetta 

viðhorf kemur væntanlega frá körlum sem meta það út frá sínum reynsluheimi hvað sé erfitt og 

hvað ekki. Konur sinna líkamlega erfiðum störfum, þær sinna fötluðum, öldruðum, börnum og 

þrifum svo eitthvað sé nefnt en öll þessi störf reyna á líkamann. Þar þarf að lyfta og bogra, svo 

ekki sé talað um það andlega álag sem oft á tíðum fylgir umönnunar og þjónustustörfum vegna 

þeirra flóknu samskipta sem þeim fylgja gjarnan (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004).  

 Með alþjóðavæðingunni hefur þróunin orðið sú að konur eru vinsælt vinnuafl í 

alþjóðlegum stórfyrirtækjum þar sem þeim eru borguð léleg laun og vinnuaðstaðan er oft ekki 

upp á marga fiska. Það sem gerir konur að vinsælu vinnuafli í þessum fyrirtækjum er einmitt 

undirokun þeirra, þar sem þeim hefur verið kennt að hlýða eru litlar líkur á að þær stofni 

hagsmunasamtök og setji upp kröfur um hærri laun eða betri aðbúnað (Bergsen, 2001). Þannig 

nýta alþjóðafyrirtækin sér neyð kvenna (Lilja Mósesdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Það 

er söguleg skekkja varðandi það hvað er verðmætt og hvað ekki. Þau störf sem karlar vinna eru 

talin verðmæt og erfið en störf sem konur vinna eru það ekki og þannig er launamunurinn 

réttlættur (Bergsen, 2001).  

1.2.2 Fjölmiðlar 

Þessi ójafna staða kynjanna er ekki einungis sýnileg á vinnumarkaðnum hún er einnig vel sýnileg 

í fjölmiðlum.  Árið 2000 var gerð könnun sem unnin var fyrir nefnd menntamálaráðuneytisins um 

konur og fjölmiðla. Þar kemur fram að karlar birtast mun oftar í sjónvarpi en konur og þegar 

fréttatímar sjónvarpstöðvanna, þ.e. RÚV og Stöðvar 2, eru skoðaðir þá eru um 74% þeirra sem 

birtast í fréttunum karlar en konur einungis 26%. Ef litið er til heildartíma talaðs máls þá eiga 
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konur þar um 15% af heildartímanum (Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, Gréta Ingþórsdóttir, Helga 

Guðrún Jónsdóttir, Hilmar Thor Bjarnason, Hjálmar Jónsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

2001). 

 Áþekk könnun var gerð árið 2005 fyrir menntamálaráðuneytið. Niðurstöður þeirrar 

könnunar leiddu í ljós að litlar breytingar hefðu orðið á þessum fimm árum sem liðu milli 

kannananna. Enn sem fyrr eru það karlarnir sem birtast mun oftar eða um 76% þeirra sem birtast í 

fréttum eða fréttatengdum þáttum og eru konurnar þá um 24% þeirra sem birtast (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2005). 

 Árið 2005 var einnig gerð könnun á öðru sjónvarpsefni en fréttum og fréttatengdu efni þar 

sem allir einstaklingar voru skráðir sem þóttu vera með virk hlutverk á skjánum. Niðurstöður 

þessarar könnunar voru ekki ósvipaðar niðurstöðunum úr fréttakönnuninni sem gerð var sama ár, 

þó er hlutfall kvenna hærra þegar fréttatengt efni er ekki tekið með. Meðal efnis sem skoðað var 

voru kvikmyndir, ýmis konar þættir og íþróttaviðburðir. Niðurstaðan var að hlutfall karla á 

skjánum var 65% en kvenna 35% (Elsa María Jakobsdóttir, 2005). 

 Eins og sjá má í niðurstöðum þessara rannsókna hallar mjög á hlut kvenna í íslenskum 

fjölmiðlum en algengasta skýringin sem gefin er á þessum ójöfnuði er að það sé kynjamisrétti í 

íslensku samfélagi og fjölmiðlar eru bara að endurspegla samfélagið eins og það er og því sé 

þetta eðlilegt og ekki við þá að sakast. Einnig kemur fram að erfitt þykir að fá konur til að koma 

fram í fjölmiðlum og hafa verið notaðar alhæfingar á ástæðum þess eins og að konur þurfi meiri 

tíma og undirbúning heldur en karlmenn en fjölmiðlaumhverfið eigi erfitt með að bjóða upp á 

slíkt (Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir o.fl., 2001).  
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1.2.3 Heimilin 

Það er ekki einungis á opinberum vettvangi sem ójöfnuðurinn birtist gagnvart kynjunum, það er 

líka skipting verka inn á heimilunum. Á heimilunum líkt og á vinnumarkaðnum eru 

birtingamyndir undirokunar kvenna margar. Þar sem ríkjandi eðlishyggjuhugmyndir gera ráð 

fyrir að konum sé það auðvelt og eðlilegt að sjá um uppeldi og heimilishald hefur því ekki talist 

til vinnu og því vill vinnuálag á konur verða mjög mikið (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). 

Álagið hefur ekki minnkað þar sem konur hafa í auknu mæli sótt út á vinnumarkaðinn en víða er 

það svo að heimilisreksturinn þarf á tveimur fyrirvinnum að halda. Þessi þróun hefur þýtt 

gríðarlega aukið vinnuálag á konur þar sem karlar virðast ekki hafa aukið vinnu sína inn á 

heimilum til jafns á við aukna vinnu kvenna utan þeirra. Staðan er því sú að þegar launuð vinna 

utan heimila og ólaunuð vinna á heimilum er lögð saman vinna konur mun meira en karlar. Það 

er ekki einungis það að konurnar beri ábyrgðina á heimilunum og vinni vinnuna þar að stærstum 

hluta heldur hefur tilhneigingin verið sú að þau störf sem karlar sinna inni á heimilinu binda þá 

ekki eins mikið við það og þau störf sem konur sinna frekar. Störfin sem karlmenn sinna gjarna 

eru frekar þess eðlis að þeir geta valið þann tíma sem þeim hentar til að sinna þeim eins og að 

þvo bílinn eða að slá lóðina. Konur hafa síður þetta val þar sem þær eru frekar bundnar yfir 

matmálstímum fjölskyldunnar (Horchschild, 1989; Kitteröd og Pettersen, 2006). Þetta gerir það 

að verkum að konur eru sífellt að reyna að samlaga heimili og vinnu með tilheyrandi streitu 

(Cousin og Tang, 2004; Crompton og Lyonette, 2005). 

Þrátt fyrir að Ísland sé talið vera komið hvað lengst allra í jafnréttisbaráttu þá er staðan 

samt sem áður konum mjög í óhag. Telja má líklegt að stóran hluta skýringarinnar sé að finna í 

ríkjandi eðlishyggjuhugmyndum sem við líði eru hér á landi. Eins og fram kom í rannsókn 

Kolbeins H. Stefánssonar (2008) um viðhorf til kynbundinnar verkaskiptingar þá eru Íslendingar, 

þrátt fyrir að vera frjálslyndir í jafnréttismálum, mjög íhaldssamir þegar kemur að  alþjóðlegum 
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samanburði hvað varðar hugmyndir um óskir kynjanna. Þannig telja hátt í 70% Íslendinga að 

óskir kvenna séu fyrst og fremst að eignast börn og heimili. Einnig telja um 50% Íslendinga að 

það veiti konum jafn mikla lífsfyllingu að vera heimavinnandi húsmóðir eins og að vinna fyrir 

launum . 

Þessi íhaldssömu viðhorf koma einnig fram í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Þórodds 

Bjarnasonar (2008) um viðhorf unglinga til kynbundinnar verkaskiptingar. Niðurstöður þeirrar 

könnunar benda til þess að viðhorf unglinga eru síst frjálslyndari en eldra fólksins. Einnig sýnir 

rannsóknin að viðhorf unglinga eru að þróast í íhaldssamari átt hvað varðar verkaskiptingu á 

heimilum. 

1.2.4 Kynlíf  

Hvert sem litið er má sjá skýringar á stöðu kynjanna út frá eðlishyggjuhugmyndum. 

Mannfræðingurinn Emily Martin telur að félagsmótun sú sem kemur eðlishyggjuhugmyndum inn 

hjá fólki eigi rætur sínar að rekja til þess hvernig æxlunarferlinu hefur verið lýst. Þannig hefur 

hún bent á hvernig vísindin hafa búið til ákveðna staðalmynd af kynjunum eins og þau hafa lýst 

ferlinu þegar egg konu frjóvgast. Hún sýnir fram á  hvernig sáðfrumunni hefur verið lýst sem 

orkumikilli, fullri af eldmóð sem ekkert fær stöðvað á leið sinni að egginu sem hún endar svo 

með því í að troða sér inn í með dugnaði og elju. Eggið aftur á mót liggur í rólegheitunum, 

hlutlaust og undirgefið og hefur enga stjórn á aðstæðum. Sáðfruman sem kemur úr karlmanninum 

hefur valdið, ímyndin er ekki sú að um nauðsynlega samvinnu sæðisfrumu og eggs sé að ræða 

þrátt fyrir að staðreyndin sé sú (Martin, 2007). Eðlishyggjuhugmyndir eru sprottnar út frá því að 

líffræðilegur munur á kynjunum skýri ólíka félagslega hegðun karla og kvenna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2007).  
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 Susan Bordo (1999) hefur bent á það að eðlishyggjan hefur skapað hugmyndir er varða 

kynlíf og viðhorf til þátta sem tengjast því. Bordo hefur sýnt fram á hvernig 

eðlishyggjuhugmyndir hafa réttlætt það að karlmenn kaupi sér vændi en samkvæmt þeim 

hugmyndum er það líffræðin sem gerir það að verkum að karlmenn hafi meiri þörf fyrir kynlíf en 

konur og þurfi því að grípa til þess að kaupa sér kynlíf þar sem að þeir þurfa að fá útrás fyrir 

kynþörf sína. Einnig hafa verið uppi hugmyndir um að það sé í eðli karlmanna að eiga marga 

rekkjunauta en aftur á móti í eðli kvenna að velja sér maka af mikilli vandvirkni og þær leiti eftir 

gæðum en ekki fjölda. Susan Bordo hefur jafnframt bent á að eðlishyggjuhugmyndir hafi verið 

notaðar til að útskýra muninn á stöðu kynjanna á mörgum sviðum og hafi þær ýtt undir þær 

hugmyndir að þegar kemur að kynlífi séu þarfir og óskir karla og kvenna ólíkar eins og á mörgum 

öðrum sviðum mannlegs lífs (Bordo, 1999).  

2 Aðferðafræði ritgerðar 

2.1 Aðdragandi rannsóknar 

Í alþjóðlegri könnun þar sem kynlíf unglinga er skoðað kemur fram að íslenskar stúlkur byrja fyrr 

að stunda kynlíf en kynsystur þeirra í öðrum löndum (Currie, Gabhainn, Godeau, Roberts, Smith, 

o. fl., 2006). Niðurstöður þessarar könnunar vöktu upp áhuga hjá rannsakendum á að skoða 

kynhegðun íslenskra unglingsstúlkna og löngun til að skýra hvers vegna íslenskar stúlkur koma 

öðruvísi út í alþjóðlegum samanburði hvað varðar hvenær þær byrja að stunda kynlíf. Við frekari 

vangaveltur kom upp sú hugmynd annars vegar að skoða hver upplifun kvenna á kynlífsiðkun er 

þegar litið er til baka til unglingsáranna og hins vegar kynnast upplifun ungra stúlkna sem frekar 

nýlega hafa stigið sín fyrstu skref á því sviði. Ekki hefur mikið verið skrifað eða fjallað um kynlíf 

unglinga á Íslandi og er það von rannsakenda að þessi málaflokkur fái meiri athygli og að 

meðvitund um hann verði meiri en raun ber vitni. 
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2.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær annars vegar spyrjum við, hver er upplifun íslenskra 

unglingsstúlkna af því að byrja að stunda kynlíf? Hins vegar er spurt, er reynsla unglingsstúlkna 

af kynlífi í samræmi við stöðu kynjanna í samfélaginu almennt? 

2.3 Aðferðarfræði 

Til þess að svara rannsóknarspurningunum var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt en með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er átt við rannsókn sem leiðir af sér niðurstöðu sem ekki er 

fengin með tölfræðilegum aðferðum (Carter og Henderson, 2005). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir ganga út frá því að mannlegur veruleiki sé margslunginn og þar er mannlegri 

reynslu veitt athygli og leitast við að finna samhengi í mannlegri hegðun. Notuð eru viðtöl þar 

sem fólk fær lausan tauminn til að lýsa reynslu sinni á því sviði sem skoðað er (Boyd, 1993).

 Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð Vancouver skólans var sú leið sem varð fyrir valinu 

en í henni felst bæði heimspeki og rannsóknaraðferð (Burns og Grove, 1997). Í 

fyrirbærafræðilegri aðferð á einstaklingur að leitast við að lýsa  upplifun sinni fyrir rannsakanda 

(Boyd, 1993). Vancouver skólinn byggir á því að meðrannsakandi túlki reynslu sína og 

rannsakandi gerir þá túlkun merkingarbæra í samvinnu við meðrannsakanda og leitast er við að 

skilja hvern einstakling í því samhengi sem hann lifir. Rannsakandi þarf að hafa opin huga 

gagnvart túlkun meðrannsakanda og sjá hans veruleika án utanað komandi fyrirfram ákveðinna 

hugmynda. Þegar þessi aðferð hefur verið notuð er unnið að því að greina hvort ákveðin 

heildarmynd fæst út frá túlkun fleiri meðrannsakenda, megin þemu eru greind og búin til úr þeim 

greiningarlíkön (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn eru, í samræmi við aðferðir 

Vancouver skólans, viðmælendur kallaðir meðrannsakendur en framkvæmdaraðilar 
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rannsóknarinnar kallaðir rannsakendur. Þar sem meðrannsakendur voru í tveimur aldurshópum 

verða þeir skilgreindir sem eldri hópur meðrannsakenda og yngri hópur meðrannsakenda.  

 Hverjum og einum meðrannsakanda hefur verið gefið nafn af rannsakendum sem ekki eru 

þeirra raunverulegu nöfn og eru þau notuð þegar vitnað er beint í orð þeirra. Yngri hópur 

meðrannsakenda hefur fengið nöfnin Dísa, Vala, Sigga og Lára en eldri hópur meðrannsakenda 

nöfnin Kolbrún, Dóra, Gunna, Fjóla og Lilja. Til þess auðkenna aldurshópana þegar vitnað er í 

orð þeirra er settur svigi fyrir aftan nöfnin þ.e. (e) fyrir meðrannsakanda úr eldri hópnum en (y) 

fyrir aftan tilvitnanir frá meðrannsakanda úr yngri hópnum. 

2.4 Meðrannsakendur 

Til þess að fá fram upplifun kvenna af kynlífi kusu rannsakendur að taka viðtöl bæði við ungar 

stúlkur og konur þar sem forvitnilegt var að sjá hvort munur væri á upplifun ólíkra aldurshópa 

varðandi reynslu af kynlífi sem og viðhorfum til þess. Ástæða þess að einkaviðtöl urðu fyrir 

valinu er að þannig töldu rannsakendur sig geta fengið sem dýpstan skilning á upplifun 

kvennanna þar sem umræðuefnið var  persónulegt og því mikilvægt að ekkert utanaðkomandi 

áreiti kæmi í veg fyrir að viðmælendur tjáðu sig um málið án óþæginda. Viðtölin voru opin en 

ákveðin viðtalsgrind höfð til hliðsjónar með þáttum sem rannsakendum þótti æskilegt að fá fram.  

 Talað var við fimm konur fæddar 1976 en ástæðan fyrir að sá árgangur varð fyrir valinu 

var sú að til eru gögn úr könnun sem sá árgangur tók þátt í sem eru sambærileg þeim gögnum 

sem hafa verið notuð síðustu ár og gefa vísbendingar um kynlífshegðun íslenskra ungmenna. 

Rætt var við fjórar stúlkur sem eru fæddar á árunum 1991-1992 en þær, líkt og konurnar, tóku 

þátt í könnun í 10. bekk en eins og fram hefur komið voru niðurstöður úr slíkum könnunum 

uppsprettan af því að þetta viðfangsefni var skoðað hér. Allir viðmælendurnir í rannsókninni eru 

búsettir í Eyjafirði en tvær af eldri hópnum sem rætt var við gengu í skóla á Akureyri sem börn 
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og unglingar en þrjár kvennanna komu úr fámennari samfélögum og voru í fámennum 

sveitaskólum í æsku. Yngri hópur viðmælenda voru allar búsettar á Akureyri og hafa gengið í 

skóla þar. Félagslegur bakgrunnur eldri hópsins er áþekkur en þær höfðu allar nema ein alist upp 

hjá báðum foreldrum og komu úr góðu félagslegu umhverfi hvað varðar fjölskyldu og vinahópa. 

Allar höfðu þær menntað sig, eignast börn og maka en tvær þeirra eru fráskildar en hinar þrjár 

giftar. Sömu sögu má segja um bakgrunn yngri viðmælenda en þær stunda allar nám í 

framhaldsskólum og hafa alist upp hjá báðum foreldrum. Allir viðmælendur eru gagnkynhneigðir 

og tóku samræðurnar mið af kynlífi karls og konu. 

2.5 Framkvæmd rannsóknar 

Snjóboltaúrtaki var beitt til þess finna meðrannsakendur og settu rannsakendur sig í samband við 

einstaklinga eftir ábendingum annarra. Umfjöllunarefni og tilgangur rannsóknar var kynntur fyrir 

hugsanlegum meðrannsakendum. Meðrannsakendum var gert ljóst að nafnleynd fylgdi þátttöku í 

rannsókninni. 

 Viðtölin fóru flest fram á skrifstofu í Háskólanum á Akureyri en þrjú þeirra fóru fram á 

heimilum viðmælenda að þeirra eigin ósk. Notast var við upptökutæki og samtölin síðan færð inn 

í tölvu og skrifuð upp. Viðtölin voru tekin á tímabilinu nóvember 2010 til febrúar 2011. Í þeim 

var notast við ákveðin þemu sem gengið var út frá og voru þau mjög svipuð hjá báðum 

aldurshópum en þó var leitast  við að fá viðmælendur til að tala frjálst um efnið. Í viðtölunum var 

leitast við að fá fram upplýsingar um félagslega stöðu, þ.e. vinatengsl á unglingsárum, tengsl við 

foreldra og fjölskyldu o.þ.h. Einnig var reynt að fá fram hvaða fræðslu viðmælendurnir höfðu 

fengið um kynlíf og hvaðan hún kom og upplýsingar um hvort opin umræða hafi verið um kynlíf 

á unglingsárum. Persónuleg reynsla og upplifun af upphafi kynlífsiðkunnar, hvort hún hafi átt sér 

stað í föstu sambandi eða með einhverjum sem viðmælandinn þekkti lítið eða ekkert. 
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Viðmælendur voru einnig beðnir um að lýsa tíðarandanum eins og þær upplifa hann þ.e. hvaða 

hegðun hafi þótt eða þyki eðlileg og hvað ekki. Einnig var rætt um hvort að þær hafi upplifað 

breytingar eða þróun á síðustu árum á þáttum sem tengjast kynlífi og viðhorfi til þess. 

Viðmælendur voru inntir eftir því hvað þeim þætti skipta máli varðandi fræðslu og hvort það væri 

eitthvað varðandi þróun mála sem þeim þætti vert að veita athygli. 

2.5.1 Vankantar á rannsókn 

Vankantar rannsóknarinnar eru þeir að úrtakið er lítið. Hún er byggð á viðtölum við níu 

einstaklinga en erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðu sem fæst út frá reynslu og upplifun svo fárra 

þátttakenda. Einnig má segja að úrtakið hafi verið einsleitt hvað varðar bakgrunn 

meðrannsakenda en ef til vill skýrist það af því að einstaklingar með ákveðinn bakgrunn eru 

fúsari til að opna sig um það efni sem rannsóknin tekur fyrir. Rannsakendur álykta að svo geti 

verið þar sem þeir ráku sig á að ekki reyndist auðvelt að fá þátttakendur til að taka þátt í 

rannsókninni og gerðist það í nokkrum tilvikum að konur hættu við að koma í viðtal eftir að hafa 

gefið samþykki. Svipaður bakgrunnur meðrannsakenda getur þó einnig verið styrkur fyrir 

rannsóknina þar sem einn meðrannsakandi með mikil frávik hefði vegið þungt í svo litlu úrtaki. 

Lítið er til af niðurstöðum um sambærilegt efni á Íslandi til samanburðar en með þessari rannsókn 

var reynt að varpa ljósi á reynslu og upplifun þátttakenda og hún skoðuð út frá niðurstöðum 

annarra erlendra rannsókna sem fjalla um tengt efni og telja rannsakendur að góða vísbendingu sé 

að fá úr rannsókninni þrátt fyrir lítið úrtak. 

2.6 Skilgreining helstu hugtaka 

2.6.1 Kynlíf 

Bandarísku kynfræðslusamtökin SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the 

United States) skilgreina hugtakið kynlíf á eftirfarandi hátt: Kynlíf felur í sér þekkingu, viðhorf, 
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gildismat og hegðun einstaklingsins. Það nær til starfsemi kynfæra, kynhneigðar, kynhlutverka og 

persónuleika, hugsana, tilfinninga og sambanda. Siðferðislegir, trúarlegir og menningarlegir 

þættir hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn tjáir sig og hegðar sér sem kynvera (SIECUS. ed.). 

2.6.2 Klám 

Hvað er þá klám? Diana E.H. Russell (1993) félagsfræðingur hefur skilgreint klám sem efni sem 

sýnir kynlíf og/eða afhjúpuð kynfæri í tengslum við misnotkun og niðurlægingu þannig að slík 

hegðun sé studd, látin óátalin eða jafnvel hvatt til hennar. Það sem er sameiginlegt með flestum 

skilgreiningum um klám er að í klámi skortir allan kærleika, ást og tilfinningar (Häggström-

Nordin, Sandberg, Hanson og Tydén, 2006). Uppruni orðsins porn er úr forngrísku og merkir 

lægstu mögulegu gerð af vændiskonu (Smidt, 2010). Mikilvægt er að halda því til haga að klám á 

lítið skylt við kynlíf því að í kynlífi eiga báðir aðilar að vera jafnir. Í kláminu er kynlífinu blandað 

saman við ofbeldi og niðurlægingu sem er langt frá öllu því sem talist getur heilbrigt kynlíf.  Í 

klámi er líkami konunnar hlutgerður á þann hátt að kynfæri eru afhjúpuð í tengslum við 

misnotkun og niðurlægingu. Á þann hátt er þess lags hegðun gerð eftirsóknarverð eða sjálfsögð 

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

og Kristín Jónsdóttir, 2010). 

2.6.3 Staðalmyndir 

Sálfræðingurinn Henry Gleitman hefur kosið að skilgreina staðalmyndir sem einföld skemu sem 

notuð eru yfir flókna hópa. Staðalmyndir samanstanda af viðhorfum til ákveðins hóps en viðhorf 

skilgreinast sem tilfinningabundin félagsleg sjónarmið. Staðalmyndir gefa ákveðnum hópi 

sameiginlega eiginleika sem tengir hann saman og greinir hann frá öðrum hópum (Gleitman, 

1999). 
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2.6.4 Drusluviðhorf 

Það er ákveðið viðhorf eða stimpill sem konur fá á sig ef þær fara útfyrir þau viðmið sem 

samfélagið setur konum varðandi fjölda rekkjunauta. Drusluviðhorfið felur í sér neikvæða 

skilgreiningu samfélagsins á kynlífshegðun kvenna sem víkur út frá þeim viðmiðunum sem 

samfélagið hefur sett (skilgreining höfunda). Slangurorðabók Snöru skilgreinir druslur sem ljótan 

bíl eða stelpu sem flakkar á milli stráka (snara.is, e.d). 

 

2.7 Greiningarlíkön  
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Greiningarlíkan 3 
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3 Niðurstöður 

3.1 Kynlíf ekki á eigin forsendum 

Rannsóknir hafa árum saman sýnt að íslenskar stúlkur byrja mun fyrr að stunda kynlíf en 

stallstystur þeirra í flest öllum öðrum Evrópulöndum. Í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema 

sem gerð var árið 2006 kom fram að 28% drengja í 10. bekk höfðu haft samfarir en 36% stúlkna 

(Þóroddur Bjarnason, Stefán H. Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn 

Ólafsson, 2006). Þetta hlutfall drengja er svipað því sem gerist annars staðar í Evrópu en 

íslenskar stúlkur skera sig hins vegar töluvert úr og eru mun líklegri til að hafa sofið hjá en 

stúlkur í flestum öðrum Evrópulöndum (Currie, 2006). Sama ár kom fram í rannsókn að 4% 

íslenskra stúlkna 13 ára og yngri höfðu sofið hjá, 12% 14 ára, 19% 15 ára og 32% 16 ára en 

hlutfall drengja er töluvert lægra (Rannsóknir & Greining, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem byrja snemma að stunda kynlíf sjá oft eftir því og 

áhættusamt kynlíf getur valdið þunglyndi hjá unglingum ásamt því að hafa neikvæð áhrif á 

tilfinningalíf þeirra um langa hríð og á það sérstaklega við um ungar stúlkur sem byrja að stunda 

kynlíf fyrir 16 ára aldur (Monahan og Lee, 2008). Í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema 
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árið 2006 kom fram að ungmenni sem hafa sofið hjá meta lífshamingju sína verri en þau sem ekki 

hafa sofið hjá og metur hærra hlutfall stúlkna sem sofið hafa hjá lífshamingju sína verri en 

drengir (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006).  Þetta kemur einnig fram í rannsókn Rannsóknar & 

greiningar (2006) en í henni höfðu 37% stúlkna á aldrinum 16-19 ára séð eftir kynlífi sem þær 

höfðu stundað. 

 Upplifun eldri meðrannsakenda okkar var sú að kynlífsiðkun þeirra á unglingsárum var 

ekki á þeirra eigin forsendum heldur fóru þær að stunda kynlíf vegna þrýstings frá kærustum eða 

vinkvennahópi. Einnig kemur fram að kynlífið stóð ekki undir væntingum þeirra og hafði ekki 

sömu þýðingu fyrir þær og það virtist hafa fyrir strákana. 

Dóra (e) segir: ...einhvern veginn þegar ég lét undan þá var það fyrir hann, hann, það var ekki 

fyrir mig....það var mín upplifun af því að ég var ekki tilbúin, það var þrýst svo mikið á mig.. 

Þegar Gunna (e) talar um upplifun sína á því að sofa hjá strákum lýsir hún henni á eftirfarandi 

hátt: ...leið tómt á eftir, maður var að leita að einhverju, alla vega í mínu tilfelli.. Hún bætir við: 

Og svo er aftur á móti spurning hvort að við höfum gert þetta til að vera hipp og kúl. 

Af þessum ummælum að dæma má sjá að konurnar létu undan þrýstingi þegar þær sváfu 

hjá í fyrsta skipti en þær voru á aldrinum 13 til 16 ára þegar þær upplifðu sína fyrstu 

kynlífsreynslu en þrátt fyrir þennan mun á aldri við fyrstu kynlífsreynslu upplifa þær hana allar á 

svipaðan hátt  þegar þær líta til baka, þ.e. að þær hafi verið að láta undan einhvers konar 

þrýstingi. Einnig fylgdu frekari væntingar því að sofa hjá strák eins og Fjóla (e) lýsir: ...ég fór 

heim með strák einu sinni og það var, ég var ótrúlega skotin í honum mér fannst hann bara 

ótrúlega sætur og hélt að ég væri að fara heim til hans til að verða kærasta hans...Þá var hann 

bara að hugsa akkúrat þetta, að fá að ríða en ég var meira að hugsa þetta er næsti kærastinn 

minn. 
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Það sem einnig kom fram hjá eldri meðrannsakendunum er að þær telja að þær hafi ekki 

verið tilbúnar til að stunda kynlíf og á það við hvort sem þær byrjuðu 13 eða 16 ára. Þegar Dóra 

(e) var spurð að því hvort henni finnist að hún hafi verið tilbúin segir hún: ...mér fannst það 

alveg á þeim tíma en  í raun og veru var maður kannski bara langt frá því tilbúin. Fjóla (e) tekur 

í sama streng og  segir: ...ég var ekki orðin nógu þroskuð andlega... Fram kemur hjá Gunnu (e) 

þegar hún horfir á barn vinkonu sinnar núna með fortíð sína í huga ...guð minn góður, þú veist, 

bara never sko....ég meina við horfum á hvor aðra vinkonurnar og bara guð minn góður að við 

höfum verið svona ungar. 

Yngri meðrannsakendur okkar upplifa það hvort þær voru tilbúnar til að fara að stunda 

kynlíf á mjög mismunandi hátt og eru ekki eins samhljóma í svörum sínum og þær eldri. Dísa (y) 

talar samt afdráttarlaust og segir:...þetta var bara, æ, ég var bara ekki tilbúin þetta var bara þó 

ég hafi verið í sambandi, ég beið samt alveg í 3 mánuði en ég var bara of ung. Enginn hinna 

yngri meðrannsakenda upplifir sig ekki hafa verið tilbúna né tala þær  beinum orðum um 

þrýsting en það kemur þó fram mjög skýr þráður í viðtölunum  sem bendir til þess að ákveðinn 

þrýstingur er til staðar á að fara að stunda kynlíf  og birtist hann á marga vegu. Í viðtalinu við 

Völu (y) kemur fram: Ég var orðin 17 ára og bara flestar stelpurnar byrjuðu að sofa hjá 15-16 

ég var komin í 1. bekk í menntaskóla og hérna fannst maður svona pínu svona maður 

skammaðist sín fyrir að segja frá því sko. Spáðu í því ég var 17 ára þegar ég stundaði fyrst kynlíf 

sem er sko bara alls ekkert gamalt... ég skammaðist mín fyrir að segja frá því að það var 

aldurinn sem ég byrjaði...  

Upplifun yngri meðrannsakendanna á fyrsta kynlífsreynslunni var í fæstum tilfellum eins 

og þær kusu sér eða höfðu væntingar til. Það sem greinir á milli hvernig þær upplifa hana er 

hvort samband þróaðist á milli þeirra og þess sem þær sváfu hjá. Ef samband varð í kjölfar þess 

að sofa hjá strák eru stúlkurnar mun ánægðari með sitt fyrsta skipti þó svo það hafi ekki verið 
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eins og þær óskuðu sér eða höfðu haft væntingar til. Sigga (y) er ein þeirra sem hóf samband í 

kjölfar þess að hafa sofið hjá. Hún segir um sína fyrstu reynslu: Það hefði kannski verið gaman 

að hafa haft þetta eitthvað kósý skilurðu. Sigga (y) upplifir samt ekki mikla eftirsjá því hún segir 

það skipta stelpurnar mjög miklu máli hvernig samskiptin við strákinn þróast í framhaldinu, hvor 

einungis sé um kynlíf að ræða eða úr verður samband. Hún var sátt við hvernig sambandið 

þróaðist hjá henni og segir: Jaa, hann varð kærastinn minn seinna meir en við vorum eiginlega 

ekki saman þegar það gerðist. Upplifun Völu (y) er á sama veg, hún veltir sér ekki upp úr fyrstu 

reynslunni þrátt fyrir að hún hafi ekki staðið undir væntingum því að, eins og hún orðaði 

það:...ég byrjaði svo með stráknum... 

Lára (y)  upplifði sína fyrstu kynlífsreynslu með kærasta sem hún hafði verið með í 6 

mánuði og er það hennar upplifun að hún hafi verið tilbúin. Svo það er mjög mikilvægur þáttur í 

upplifun stúlknanna að þær geti skilgreint fyrstu kynlífsreynsluna sem hluta af sambandi við strák 

en ekki sem einnar nætur gaman. 

3.1.1 „Strákarnir voru oftast eldri sko“ 

Í rannsókn sem gerð var árið 2006, á ungmennum á aldrinum 16-19 ára, kom fram að meðal 

þeirra sem sofið höfðu hjá, hafði 37% stúlkna sofið hjá jafnaldra sínum en 62% þeirra sofið hjá 

sér eldri einstaklingi. Hlutfall drengja er ólíkt en 15% þeirra höfðu sofið hjá yngri einstaklingi en 

69% hjá jafnaldra sínum (Rannsóknir & Greining, 2006). Það er sameiginlegt með eldri og yngri 

hóp meðrannsakenda okkar að þær tala allar um að algengast sé að stelpur sofi hjá sér eldri 

strákum og því virðist sem það hafi ekki mikið breyst síðustu árin. Það er ekki ósennilegt að þessi 

íslenski siður að stúlkur sofi hjá eldri strákum sé hluti skýringarinnar af hverju stúlkur upplifa 

kynlíf ekki á sínum forsendum þar sem á þessum árum líta unglingar oft mjög upp til eldri krakka. 

Þetta kemur fram hjá Fjólu (e)  hún segir: ... þarna ertu orðin 16 ára 17, 18, strákarnir voru 
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oftast eldri sko. Gunna (e) talar einnig um aldursmun í kynlífs samböndum: ...eða sem sagt fyrstu 

kærastar voru eldri, svona tveimur árum eldri. ...það var mjög lítið um jafnaldra. Sko þegar við 

erum í 7. bekk eru strákarnir í 9. bekk alveg rosa flottir....svo í menntaskóla þá var þetta nú sko, 

þá fór þetta í fjórum árum eldri. Dóra (e) upplifði stelpur sem voru með eldri strákum á eftir 

farandi hátt. 

...þessar stelpur sem voru með þessum miklu eldri strákum,(hér er Dóra að tala 

um 4-5 ára aldursmun eða meira)...þær kannski stóðu veikast félagslega. Kannski voru 

þær að reyna að vinna sér inn athygli og vinskap. 

Fyrsti kynlífsfélagi Kolbrúnar (e) var tveimur árum eldri en hún og það var svipað hjá 

vinkonum hennar: ... Uuu já eins og ein vinkona mín, hann er þremur árum eldri. Önnur úr 

sama kjarna þau byrjuðu saman þetta sama sumar, hann er tveimur árum eldri... Lilja (e) segir 

um sinn fyrsta rekkjunaut: ...já hann var nú fimm árum eldri en ég svona barnalegur greyið, mér 

fannst þetta mikill aldursmunur, svona dálítið gamall sko alveg fimm árum eldri. 

Sú tilhneiging að drengirnir séu eldri en stelpurnar hefur ekkert breyst, það kom fram hjá 

yngri meðrannsakendunum. Þetta virðist þeim þykja eðlilegt þegar þær eru að eignast sína fyrstu 

kærasta en svo virðist það breytast þegar þær eldast.Vala (y) talar um hvernig þetta gengur fyrir 

sig á skólaaldrinum:  Alla veganna í 1. bekk [í menntaskóla] þá var agalega kúl að vera með 

strák í 4. bekk. ...það var alveg vááá þessi kannski með böðlinum sínum þá einhvernvegin var hún 

átómatískt orðin flottari en að vera með einhverjum busastrák.... en ég held að það sé kannski, æ 

ég veit það ekki það er ekki oft sem það verða einhver pör eða sambönd úr einhverju svoleiðis 

það er yfirleitt bara sofa saman og strákunum í 4.bekk finnst það voða kúl að hafa sofið hjá 

einhverjum flottum busa eða eitthvað. 

Sigga (y) lýsir þessum aldursmun á eftirfarandi hátt: Það var kannski svona þegar maður var 

aðeins yngri þá var þetta bara að maður varð að vera með eldri strák en svo finnst mér aðeins 
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svona núna t.d. ég er komin í 4. bekk, þá finnst mér margir vera bara með jafnöldrum en það er 

oftar að þú veist 16 ára stelpur eru með eldri strákum. Og Sigga (y) heldur áfram:  ... ég held að 

margar stelpur heillist af strákum sem eru eldri og fara að stunda kynlíf með þeim allt of ungar. 

Ég meina það var alveg fullt af svoleiðis þú veist, alltaf. Um eigin reynslu segir Sigga (y): ... 

hann var tveimur árum eldri. 

Umræðan er sú að það sé flott ef stelpurnar eiga eldri kærasta og því er mjög mikill 

þrýstingur á þær að líta til eldri strákanna, sem leiðir til þess að þær fara að vera með strákum 

sem þær líta mjög upp til og koma ekki jafnfætis inn í sambandið eða kynlífið því það er hann 

sem er eldri og reyndari. Það virðist vera mjög rótgróið viðhorf að eldri strákar séu flottari og 

einnig að stelpur séu mun þroskaðri en strákar og þess vegna sé eðlilegt að þær fari að vera með 

eldri strákum. Sigga (y) lýsir því á eftirfarandi hátt:...maður hefur heyrt að strákar séu ekki nógu 

þroskaðir og eitthvað svoleiðis, sumum finnst það bara flott að vera með eldri strákum. 

Í viðtölunum kom fram það viðhorf að eðlilegt sé að stúlkur séu með eldri strákum þar 

sem þær eru þroskaðri en strákar á sama aldri. Þær upplifa þennan þroskamun ekkert endilega 

sjálfar en virðast ekki velta því fyrir sér heldur fara eftir þeim samfélagslega þrýstingi sem er til 

staðar og ná sér í eldri kærasta. Það er umhugsunarvert að þessi aldursmunur á pörum skuli vera 

svona rótgróin í menningu okkar því fram hefur komið í rannsóknum að stelpur sem eiga eldri 

kærasta meta lífsánægju sína lakari en þær sem eru með jafnöldrum sínum (Andrea Hjálmsdóttir, 

2010). Einnig kom fram í viðtölunum að stúlkurnar, allt niður í þrettán ára, stunduðu kynlíf með 

allt að fimm árum eldri strákum og fengu jafnvel frið til þess heima hjá strákunum. Þegar Gunna 

(e) er spurð út í það hvar kynlífið hafi farið fram segir hún að það hafi oftast verið heima hjá 

strákunum nema ef að hún var ein heima:...ef ég var ein heima þá komu allir heim og þá var bara 

þessi þarna, þessi þarna og þessi þarna [bendir í allar áttir].  Í þessu samhengi talar Fjóla (e) um 

að þegar stelpur eru um 15-16 ára en drengirnir eldri  fái þeir frið heima hjá sér og foreldrar 
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þeirra ekki að skipta sér af þó þeir komi með mun yngri stelpur heim með sér og ekkert eftirlit er 

með því hvort þær hafi leyfi til að vera úti eða hvort foreldrar þeirra viti hvar þær eru:...og þarna 

eru krakkarnir eða strákarnir orðnir 18, 19 ára kannski og þeir voru bara með sérhæð eða þetta 

var aldrei neitt svona, ég man aldrei eftir neinum foreldrum nema mínum eigin. Kolbrún (e) 

tengir þetta við það hvernig foreldrar hafa áhyggjur af stelpum en síður strákum: Ég held að 

foreldrar hafi oft meiri áhyggjur af stelpunum en strákunum... 

Greinilegt er að það er litið á það sem sjálfsagðan hlut að strákar séu með stelpum heima 

hjá sér og virðist ekkert eftirlit hafa verið með þeim og jafnvel þó þær væru miklu yngri. Eldri 

meðrannsakendurnir muna vel eftir sínum foreldrum sem leituðu þær uppi og vildu passa upp á 

þær. Þetta viðhorf að strákar séu með yngri stelpum er mjög rótgróið í íslensku samfélagi og má 

rekja langt aftur. Það var viðtekin venja að ungar konur áttu að giftast góðum manni sem myndi 

sjá fyrir þeim og því var ekkert óeðlilegt að hann væri dálítið eldri, farin að vinna fyrir sér og 

tæki við af foreldrum stúlkunnar í að sjá fyrir henni og má spyrja sig hvort ekki eimi eftir af þessu 

viðhorfi enn þann dag í dag. 

3.1.2 „Engin af okkur hafði byrjað að sofa hjá áður en hún byrjaði að drekka“ 

Ekki er óalgengt að áfengi sé með í spilunum þegar kemur að kynlífi unglinga og er algengt að 

unglingar séu drukkin þegar þau upplifa sína fyrstu kynlífsreynslu (Monahan og Lee, 2008). 

Áfengisneysla getur ýtt undir ýmiskonar áhættuhegðun hjá unglingum, sjálfsstjórn minnkar og 

meiri líkur eru á kæruleysislegri hegðun. Talið er að líkurnar á að unglingur byrji að stunda kynlíf 

séu tvöfalt meiri ef viðkomandi er farinn að neyta áfengis (Valle o.fl., 2005). Fram kom í 

rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema 2006 að líkurnar á því að hafa sofið hjá margfaldast 

við það að drekka áfengi en af þeim nemendum sem aldrei hafa drukkið hafði um 15% þeirra 
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sofið hjá á móti 72% þeirra sem drukkið höfðu 4 sinnum eða oftar (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2006). 

 Áfengisneysla hefur mjög sterkt forspárgildi um það hvort krakkar í 10. bekk eru farnir að 

sofa hjá en ef þeir eru farnir að drekka aukast líkurnar um rúmlega 100%. Áfengisneysla 

ungmenna í 10. bekk er því mjög afgerandi þáttur í því hvort þau eru farin að sofa hjá eða ekki. 

Auk þess hefur kynferði mikið um þetta að segja þar sem stelpur eru mun líklegri til að vera 

farnar að sofa hjá í 10. bekk en strákar (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

 Allir meðrannsakendurnir töluðu um áfengi í tengslum við fyrstu skrefin á kynlífssviðinu 

og virðist það vera mjög algengt að áfengi sé haft um hönd þegar unglingar eru að fikra sig áfram 

í kynlífinu. Dísa (y) talar um að áfengi og djamm sé mikið tengt því að byrja að sofa hjá: ...það 

tengist þá djamminu...Og þegar hún er spurð að því hvort áfengi sé haft um hönd segir hún: ... já 

mikið af því.. Vala (y) lýsir því hvernig áfengi tengist því að byrja að stunda kynlíf:... en hérna ég 

held að engin af okkur hafi byrjað að sofa hjá áður en hún byrjaði að drekka það er eiginlega 

alltaf áfengi, alltaf áfengi involved. Vala (y) segir það talið svo sjálfsagt að áfengi sé samofið 

kynlífi ungs fólks, að umræðan sé þessi: ... þessi er kannski ekki búin að sofa hjá eða eitthvað og 

þá er bara alltaf eitthvað, já en hún byrjaði bara að drekka fyrir hálfu ári eða eitthvað.  Sigga (y) 

segir: ... og náttúrulega í framhaldsskólunum eru krakkar farnir að drekka og svona og þá 

kannski sofa hjá einhverjum eftir djamm og svona þannig. Og um eigin reynslu segir hún:... sko 

þetta var svona kvöld sem ég var að skemmta mér. 

Það var eitt megin þemað úr viðtölunum við eldri konurnar að þeirra fyrsta kynlífsreynsla 

var ekki á þeirra forsendum en eins og fram kemur í viðtölunum við stúlkurnar þá upplifa þær 

ekki þá pressu hvað varðar kynlífið sem konurnar upplifa þegar þær líta til baka. Í vangaveltum 

sínum um hið óformlega vald veltir heimsspekingurinn Foucault (1975) því fyrir sér hvernig það 

stjórnar líkama okkar í tíma og rúmi í okkar daglega lífi. Eins og hann talar um þá beitum við 
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okkur sjálf ákveðnum kúgunum með valdi sem við erum ekki meðvituð um hvaðan kemur eða 

hvernig það virkar (Foucault, 1975). Samkvæmt þessum hugmyndum Foucault er hægt að 

ímynda sér að stúlkurnar séu undir áhrifum valds sem þær átta sig ekki á hvaðan kemur þar sem 

fram kemur í viðtölunum að þær finni ekki fyrir utanaðkomandi þrýstingi en samt fylgi því 

ákveðin skömm að byrja seinna að stunda kynlíf en jafnaldrarnir. Aftur á móti geta konurnar 

áttað sig á hvaðan valdið var komið þar sem þær eru ekki lengur undir því í tíma og rúmi og því 

metið aðstæðurnar á annan hátt. 

Í vestrænum samfélögum hefur í aldanna rás verið litið mjög misjöfnum augum á kynin 

sem kynverur og hefur það viðhorf mótast mjög af valdamismun karla og kvenna. Konur hafa 

verið kúgaðar og valdlausar á hinu opinbera sviði og virðist sem það sé eins á kynlífssviðinu, þar 

eiga þær að vera þiggjendur en karlar gerendur. Konan er á þennan hátt sett skör lægra sem 

kynvera (Dening, 1996). 

 Það sem kallað hefur verið feðraveldið er sú samfélagsmynd þar sem yfirburðarstaða 

karla og forréttindi þeirra eru mikil en þessi samfélagsmynd hefur verið ríkjandi víðast hvar í 

heiminum í gegnum tíðina. Ísland er þar ekki undanskilið og er óhætt að segja að feðraveldið hafi 

verið allsráðandi hér á stríðsárunum en þá voru birtingamyndir valdsins á þann hátt að 

kvenfyrirlitningin og forræðishyggja karlmanna var mjög augljós í þjóðfélagsumræðu þess tíma. Í 

dagblöðum var varað við að konur töluðu við hermenn og þær sem það gerðu voru kallaðar 

götudrósir og aumingjar, þess var krafist að lögreglan hefði eftirlit með þeim og þeim yrði komið 

fyrir á einangruðum vinnuhælum. Konur sem áttu börn með hermönnum voru mellur og sagðar 

hafa siðspillandi áhrif á aðrar konur og þær yrði að fjarlægja, stofnaður var vinnuskóli eða hæli 

fyrir stúlkur sem taldar voru á glapstigum (Herdís Helgadóttir, 2004). 

Þó svo hugmyndir feðraveldisins hafi verið mjög áberandi og augljósar á stríðsárunum þá 

hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á mjög rótgrónar eðlishyggjuhugmyndir, t.d. um hvað sé við 
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hæfi kvenna og hvað við hæfi karla, lifa enn góðu lífi í íslensku samfélagi. Í rannsókn Kolbeins H. 

Stefánssonar (2008) um viðhorf til kynbundinnar verkaskiptingar bendir allt til þess að rík 

eðlishyggja sé í viðhorfum Íslendinga þrátt fyrir að samanburður sýni að íslenskt samfélag sé 

komið hvað lengst hvað varðar jafnrétti kynjanna (Greig, Hausman, Tyson og Lahidi, S., 2006). 

Eðlishyggja hefur oft verið notuð til þess að réttlæta kyrrstöðu og óbreytt ástand og líffræðin 

notuð til þess að útskýra hvernig veruleikinn er. Bent hefur verið á að kyngervið mótist félagslega 

en sé ekki meðfætt. Það mótist af þáttum eins og uppeldi, umhverfi og menntun og á þann hátt 

hefur feðraveldið viðhaldist þar sem karlar ala yngri karla upp til að njóta valda og móta þá 

félagslega á þann hátt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Það sem kemur fram hjá meðrannsakendum okkar er að kynlífið hafi ekki verið á þeirra 

forsendum upphaflega, að mikill utanaðkomandi þrýstingur sé til staðar og að það séu drengirnir 

sem ráði för, en það er í samræmi við stöðu kynjanna almennt. Eins og rannsóknir sýna eru 

eðlishyggjuhugmyndir mjög ráðandi á Íslandi þar sem karlmaðurinn er sá sem hefur valdið og er 

ráðandi á meðan konan á að vera undirgefin. Það eru því þessi samfélagslegu viðmið sem 

eðlishyggjan og feðraveldið setur fólki sem eru ráðandi þegar kemur að fyrstu skrefum ungs fólks 

á sviði kynlífs. Enda hafa unglingar ekki aðrar forsendur en ríkjandi hugmyndir til að fylgja þegar 

kemur að kynlífi eins og öllum öðrum þáttum sem ungt fólk er að takast á við á þessum árum 

æviskeiðs síns. 

  Þegar litið er til þess að hugmyndir í samfélaginu eru mjög karllægar þarf ekki að koma á 

óvart að kynlífið sé á forsendum karlanna. Þegar svo við bætist að unglingadrykkja er fremur 

mikil á Íslandi og mjög skýr áhrifaþáttur þegar kemur að kynlífi og algengt að stúlkur séu 

drukknar við sína fyrstu kynlífsreynslu. Að þessu sögðu þarf ekki að undra að útkoman verði sú 

að fyrsta kynlífsreynslan sé ekki sú sem unglingsstúlkur dreymir um og ákveðin vonbrigði fylgi 

henni. 
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3.2 Klám 

Háværar raddir halda því fram að klám sé eðlilegur þáttur af daglegu lífi fólks. Skoðanir heyrast 

sem telja að klám sé karlmannlegt, frelsandi fyrir konur, meinlaust, framsækið og nauðsynlegt. 

Þeir sem eru ötulastir við að halda þessum skoðunum á lofti eru þeir sem hagnast á klámi. Klám 

er stóriðnaður og það er þeirra hagur að framsækin og frjáls viðhorf til kynlífs séu ríkjandi, enda 

er það svo að hvert sem litið er má sjá birtingamyndir klámvæðingarinnar (Bleakley, Hennessy, 

Fishbein og Jordan, 2009). Klámið hefur smokrað sér á þann hátt inn í daglegt líf okkar að jafnvel 

frammámenn í klámiðnaðinum létu sig ekki dreyma um að svo myndi verða, klám er orðin svo 

stór hluti af okkar daglegu menningu að við tökum ekki eftir því (Turner, 2005). 

 Klám og birtingarmyndir þess hafa verið hugðarefni feminista í baráttu sinni fyrir jafnrétti 

kynjanna allt frá sjöunda áratug síðustu aldar. Femínistar hafa tekið umræðuna um klám og áhrif 

þess út frá ólíkum sjónarhornum en í kringum níunda áratuginn fóru þeir að skoða klámiðnaðinn 

og áhugann á klámi í ríkara mæli út frá félagslegum þáttum og ýmiskonar misrétti í heiminum 

eins og fátækt, kynþáttafordómum og almennri velferð. Þær hugmyndir að klám þrífist að miklu 

leyti vegna mismununnar, bæði félagslegrar og efnahagslegrar, hafa því fengið  athygli sem 

mótvægi við þær hugmyndir að framleiðsla og neysla kláms sé eðlileg og sjálfsagt val fullorðinna 

einstaklinga um hvað þeir gera og hvers þeir neyta. Sem dæmi þá hefur dreifing barnakláms orðið 

til þess vekja ugg á meðal fólks um þróun klámiðnaðarins (Ciclitira, 2004). Póstfemínískar 

hugmyndir hafa, ólíkt femínískum kenningum, litið svo á að jafnrétti kynjanna sé náð og að 

konan eigi að upplifa sig frjálsa til að gera það sem hún vill. Það ætti því að vera sjálfsagt mál að 

konur spili með klámvæðingunni og taki upp hugmyndir úr klámheiminum og geri þær að 

sjálfsögðum þætti í daglegu lífi sínu. Klæðaburður og kynferðislegar athafnir sem eiga uppruna 

sinn úr klámheiminum verða þannig hluti af daglegu lífi. Samkvæmt póstfemínismanum er það 

val konunnar að gera slíkt og umræða um annað er eingöngu til þess fallin að gera lítið úr þörfum 
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og vali konunnar, samkvæmt þeirra hugmyndum. Konan á að geta notað líkama sinn sem 

valdatæki ef það hentar henni og hún kýs að gera svo (McRobbie, 2004). 

 Internetið hefur átt gríðarlegan þátt í klámvæðingunni og hefur aðgengi að öllu 

klámfengnu efni aukist mikið. Það klám sem er að finna á internetinu er vinsælasta klámefnið 

sem í boði er í dag (Stulhofer, Busko og Landripet, 2008). Klámið er svo aðgengilegt að stór 

hópur fólks sér klám á netinu án þess að sækjast eftir því eða yfirleitt vilja það. Í könnun sem 

gerð var á Norðurlöndunum kom í ljós að um þriðjungur ungmenna höfðu séð klám í fyrsta skipti 

á netinu án þess að vera að leita eftir því (Sørensen og Knudsen, 2006). Það sem þetta aukna 

aðgengi hefur leitt af sér er ákveðinn doði almennings sem er hættur að kippa sér upp við „léttari“ 

kynferðislegar tilvísanir í fjölmiðlum og þar með hafa fjölmiðlar aukið birtingu á slíku efni sem 

leiðir til enn frekari doða fólks (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2003). Klámiðnaðurinn er stöðugt í 

þróun og finnur nýjar leiðir til að koma sínu efni til skila. Netsíður eins og You Tube innihalda 

klámefni sem hægt er að setja í iPod og í farsíma auk þess sem það er orðið sífellt algengara að 

farsímar séu nettengdir og þá er hægt að sækja klámefni á netið beint í símann hvar og hvenær 

sem er. Klámiðnaðurinn hefur náð að nýta sér frjálsræðið sem ríkir í netheimum til hins ýtrasta og 

nær að dreifa efni til fleira fólks en nokkru sinni fyrr (Dines, 2010). Þetta mikla aðgengi að 

klámefni hefur leitt til normaliseringar klámsins. Hugtakið normalisering vísar til þess ferlis 

þegar eitthvað sem þótt hefur frávik, hættir að vera frávik í hugum fólks og fólk fer almennt að 

líta á þetta tiltekna fyrirbæri sem part af daglegu lífi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 Eldri meðrannsakendurnir sem talað var við höfðu ekki orðið mikið varar við klám á 

sínum unglingsárum en höfðu eitthvað orðið varar við að strákarnir í bekknum hefðu skoðað 

tímarit með myndum af berum konum. Þær töluðu allar um áhyggjur sínar af þróun mála og töldu 

unglinga í dag fá fræðslu um kynlíf að miklu leyti í gegnum klám á netinu. Dóra (e) orðar 

áhyggjur sínar á þennan hátt: Þetta klám sem ríður yfir allt sem kannski stór hluti skólastráka fá 
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kannski alla sína kynfræðslu í gegnum, einhverja miðla sem kannski sýna konur sem leikfang og 

þá er það kannski bara þeirra hugmynd...þeirra raunverulegi heimur þú veist þeir sjá þetta svona 

og bara já svona á þetta að vera, fínt, af því það er enginn sem segir þeim eða talar um það að 

þetta á kannski að vera á einhvern annan hátt. Gunna (e) telur að krakkar fái allt of mikla 

„fræðslu“ af internetinu sem hún lítur á sem slæma þróun: Þetta er náttúrulega bara viðbjóður 

sem þau eru að skoða....ég tala nú ekki um tölvuleikina og þú veist að þú færð stig að þú veist ef 

þú ferð út í horn og nauðgar þessari. Fjóla (e) segir einnig þegar hún er spurð hvaðan hún haldi 

að krakkar fái upplýsingar um kynlíf: Uss bara af netinu númer eitt tvö og þrjú, því miður þá er 

þetta bara svo. 

Áhyggjur kvennanna eru greinilega ekki úr lausu lofti gripnar því viðtölin við stelpurnar 

endurspegla vel hversu mikið íslenskir drengir neyta klámefnis. Nýjar niðurstöður úr 

samnorrænni könnun sem unnin var fyrir norrænu ráðherranefndina staðfestir þetta einnig en þar 

kemur í ljós að íslenskir piltar á aldrinum 16-19 ára horfa mest allra drengja á Norðurlöndunum á 

klám. Meira en helmingur íslenskra stráka horfa á klám í hverri viku og 20% drengja neyta 

klámefnis daglega (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2010). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að viðhorf kynjanna eru ólík þegar kemur að klámi en konur 

virðast mun gagnrýnni á notkun kláms en karlar (Hald, 2007). Svo virðist sem karlmenn líti á 

klám sem skemmtiefni sem sjálfsagt er að horfa á meðan konum finnst það óviðeigandi. Konur 

sjá kynlíf frekar sem athöfn tengda tilfinningum og eins og fram kemur í rannsóknum þá líta þær 

öðrum augum á klámáhorf og sjá það sem eitthvað sem konur gætu gert með einhverjum sem þær 

eru í tilfinningasambandi við (Martenson, Lofgre og Mansson, 2010). Árið 2006 könnuðu 

Rannsóknir og greining viðhorf íslenskra ungmenna í framhaldskólum á aldrinum 16-19 ára til 

þess hvort athugavert væri að hafa kynmök til skemmtunar án þess að tilfinningar væru í spilinu. 
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Niðurstöður leiddu í ljós að 61% stúlkna töldu það vera athugavert en 38% drengja. Í sömu 

könnun kom í ljós að 46% drengja töldu það ekkert athugavert að stunda kynlíf án tilfinninga 

einungis sér til skemmtunar en 25% stúlkna voru á þeirri skoðun. Þarna endurspeglast mjög þau 

ólíku viðhorf sem ungmenni hafa til kynlífs. Einnig kom fram í þessari rannsókn að fylgni er á 

milli þessara viðhorfa og hversu oft þau horfa á klámefni. Ungmennum sem horfa oft á klám 

finnst frekar í lagi að sofa hjá mörgum einstaklingum sama kvöld heldur en þeim sem ekki horfa 

á klámefni (Rannsókn og greining, 2006). Allar stelpurnar tala um hversu mikið strákar horfa á 

klám sem styður áhyggjurnar sem kom fram í málflutningi eldri meðrannsakenda.  

Dísa (y)segir um klámið: ...strákarnir horfa mikið á klám, í eldri bekkjum grunnskóla 

þurftu allir strákarnir að eiga klámmyndir. Sigga (y) hefur einnig áhyggjur af því hve mikið 

strákar horfa á klám ... Já sko strákar viðurkenna það allir, strákar horfa á klám og það er bara 

töff eða manni finnst það vera þannig skilurðu... 

Það virðist vera það sama upp á teningnum í Svíþjóð en meginniðurstaða 

viðtalsrannsóknar sem gerð var þar árið 2006 var sú að klámefni væri allstaðar og unga fólkið 

sem talað var við greindi frá því að það væri ekki hægt að komast hjá því að neyta klámefnis þar 

sem það væri út um allt (Häggström-Nordin o.fl.2006). Í rannsókn Andreu Ólafsdóttur og 

Hjálmars G. Sigmarssonar (2006) kom einnig í ljós hversu uppáþrengjandi klám er hér á landi og 

íslenskir unglingar kvörtuðu einnig yfir því að klám sé allstaðar og erfitt sé að forðast það. Í 

þessari sömu sænsku viðtalsrannsókn kom einnig fram að strákar fá allskonar hugmyndir úr 

kláminu sem þeir vilja svo reyna með kærustum eða rekkjunautum sínum (Häggström-Nordin 

o.fl, 2006).  

 Algengara er nú en áður að ungu fólki finnist skyndikynni ekkert tiltökumál og meira sé 

um að það stundi kynlíf á fyrsta stefnumóti. Einnig kemur fram að ungmenni sem horfa á klám 

eru líklegri til athafna eins og endaþarmsmaka heldur en þau sem ekki horfa á klámefni. 
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(Martenson, Lofgre, Mansson, 2010). Sambærilegar niðurstöður koma einnig fram í okkar 

rannsókn því stelpurnar segja frá því að strákar vilji reyna ýmislegt sem þeir hafa séð í kláminu 

sem stelpurnar eru ekki tilbúnar til að reyna og getur þetta valdið vonbrigðum eins og Sigga (y) 

segir: ... ja sko það er kannski meira svona þú veist eins og með klámið strákar eru farnir að gefa 

sér hugmyndir um að svona sé kynlíf og bara láta stelpurnar skilurðu...og verða svo bara fyrir 

vonbrigðum því allir strákar horfa á klám áður en þeir byrja og svona þú veist gefa  sér ranga 

ímynd af öllu skilurðu. Vala (y) talar um áhrif klámmynda: ... það eru komnar alveg þú veist fullt 

af nýjum stellingum og eitthvað svona beint úr klámmyndum sko eitthvað sem er ekkert þægilegt 

fyrir hvorugan einstaklinginn en er gert fyrir myndavélina. Það má því ljóst vera að klámið hefur 

áhrif á væntingar og upplifanir ungs fólks þegar það er að stíga  sín fyrstu skref í heimi hinna 

fullorðnu og eru að byrja að stunda kynlíf. 

Í sænsku rannsókninni sem vitnað var í hér að ofan lýsa ungar stúlkur áhyggjum sínum 

varðandi klámáhorf stráka og virðast þær áhyggjur vera fyrst og fremst tengdar þeim hugmyndum 

sem strákarnir fá þaðan. Þetta virðist valda óöryggi hjá stelpum sem eru reynslulitlar af kynlífi og 

hafa þær áhyggjur af því að standa ekki undir væntingum strákana og valda þeim vonbrigðum. 

Fram kemur í rannsókninni að bæði kynin voru sammála því að konur birtust í klámmyndum sem 

verkfæri til þess að fullnægja kynferðislegri þörf karlmanna og að ímynd þeirra sé þannig að 

karlmenn hafi yfirhöndina en konurnar birtist sem einskis virði. Þetta er upplifun sem var 

sameiginleg á meðal allra aldurshópa sem tóku þátt í þessari sænsku rannsókn (Martenson, 

Lofgre og Mansson, 2010). Það er í samræmi við það sem kom fram í okkar rannsókn að 

stelpurnar eru mjög óöruggar gagnvart ríkjandi staðalmyndum sem eru komnar beint úr kláminu. 
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3.2.1 „þvengmjóar gellur með svaka stór brjóst“ 

Það eru margvísleg áhrif sem klámið getur haft á fólk og útlit er einn þeirra þátta sem miklar 

kröfur hafa verið gerðar til síðustu ár. Sérstaklega hafa kröfur um ákveðið útlit kvenna verið 

áberandi. Kröfurnar um æskilegt útlit koma úr öllum áttum, fjölmiðlar eru t.d. mjög duglegir að 

sýna fram á hvernig konur eiga að líta út og það að vera grannar er mjög mikilvægt (McCabe og 

Ricciardelli, 2001). Það er algengt að fjölmiðlar setji samasemmerki á milli þess fyrir konur að 

vera grannar og aðlaðandi og að ganga vel i lífinu. Samkvæmt staðalmyndinni eru grannar konur 

gáfaðri og njóta meiri velgengni í atvinnulífinu en þéttvaxnar konur. Einnig er einkalífið 

fullkomnara og það á að vera auðveldara fyrir grannar og myndarlegar konur að vera í sambandi 

við aðila af hinu kyninu (Befort, Nicpon, Kurplus og Huser, 2001).  

Það útlit  sem áður þekktist best í klámheiminum er nú talið vera eftirsóknarvert fyrir allar 

konur (Dines, 2010). Í tímaritum eru konur sýndar kynþokkafullar og lykillinn að velgengni 

konunnar á að vera kynþokkafullur líkami. Það er algengt að konum sé stillt upp á 

kynþokkafullan hátt, þ.e. í ákveðnum stellingum, klæðnaði og fasi sem aðeins sást í 

klámtímaritum áður fyrr. Þær eiga að líta út fyrir að vera alltaf til í tuskið. Jafnvel þegar um 

viðtöl er að ræða við konur í pólitík, eða myndir af konum sem flytja hinar alvarlegustu fréttir, þá 

skulu þær allar vera „sexý“. Fréttir af frægum konum snúast um útlit þeirra, jafnvel þegar fréttir 

af erfiðum skilnaði berast er áherslan öll á útlit stjörnunnar en ekki hvernig henni raunverulega 

líður. Karlmenn í heimi hinna frægu fá ekki sömu meðferð í fjölmiðlum. Umfjöllun um þá snýr 

að því hvað þeir eru að fást við, þeir eru sýndir virkir, að gera eitthvað, þó svo að fjallað sé um 

útlit þeirra þá er það ekki aðalatriðið, eins og hjá konum, það er aukaatriði en aðalatriðið er hvað 

þeir eru að fást við. Þeim skilaboðum er haldið mjög vel að konum að ekki megi mistakast með 

útlitið, ef einhverjum hinna frægu kvenna verður það á að fitna er því slegið upp í glanstímaritum 

sem alvarlegum mistökum og veikleika (Gill, 2007).  
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 Það er því alveg skýrt að konur eiga að líta út á ákveðin hátt. Í rannsókninni Heilsa og 

lífskjör skólanema sem framkvæmd var árið 2006 kom fram að 64% skólastúlkna í 10. bekk eru 

óánægðar með líkamsímynd sína og fer þessi óánægja vaxandi með aldrinum, en strax við 11 ára 

aldur má greina nokkuð mikla óánægju með líkamsímynd (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Þessar niðurstöður sýna að stúlkurnar virðast reyna að fylgja eftir skilaboðunum sem dynja á 

þeim og eru því óánægðar með útlit sitt. Kærastar eru líka oft á tíðum mjög ýtnir á að stelpur líti 

út á „ réttan“ hátt, þ.e. vera grannar og með stór brjóst og þrýstnar varir. Þessar kröfur leiða til 

minna sjálfstrausts kvenna, líkamsóánægja eykst og sjálfsmynd þeirra verður verri (Befort o.fl., 

2001). Þetta útlit sem drengir gera kröfur um að kærusturnar hafi er það útlit sem þeir sjá í 

klámmyndum og tónlistarmyndböndum. Þessar miklu kröfur sem gerðar eru á ungar konur í dag 

koma glögglega í ljós í viðtölunum við ungu konurnar. Vala (y)segir um staðalmyndir: 

 Staðalmyndirnar í dag eru alveg þvengmjóar gellur með svaka stór brjóst, eða þetta er 

alla veganna það sem við tölum um. Hérna manni finnst eins og strákarnir fíli það og allir alltaf 

að reyna að fara í þessi mót einhvernvegin, þannig að ég held að sjálfstraust hjá stelpum er því 

miður ekki það mikið í kynlífi því maður er alltaf svo hræddur um að strákurinn svona, maður er 

ekki eins og gellan sem var að leika í klámmyndinni sem hann var að horfa á um daginn. Þetta er 

það sem við stelpurnar erum alltaf að tala um hvað manni finnst þetta leiðinlegt maður vill alltaf 

vera mjórri og mjórri en svo horfum við á hver aðra og við erum alveg grannar og fínar en samt 

er maður alltaf, að þetta maður hugsar þetta, strákarnir þeir fíla þú veist ljóshærðar einhverjar 

þvílíkar bombur þannig að maður, við erum oft að tala um það hvað okkur finnst óþægilegt að ef 

maður fer heim með strák og þú veist að vera alveg nakin og kannski kveikt ljósin, það er 

eitthvað sem maður þú veist þorir ekki maður er með svo lítið sjálfstraust gagnvart líkama sínum. 

Vala heldur áfram að lýsa óörygginu sem staðalmyndirnar ýta undir:  Ég  vil bara hafa slökkt 

ljósin og maður alveg heavy good ef maður þurfti ekki úr brjóstahaldaranum eða eitthvað 
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[hlátur] þá verður hann alla veganna ekki fyrir vonbrigðum eða eitthvað en svo eftir á hugsar 

maður auðvitað á maður ekkert að vera með strák sem að fílar þig ekki eins og þú ert. 

Jafnvel þótt stúlkurnar séu meðvitaðar um staðalmyndir og að þær líti bara vel út þá er 

þetta samt að trufla þær. Vala (y) heldur áfram að lýsa þessari baráttu við staðalmyndirnar: Ég 

held að ef þú myndir spyrja allar stelpur þá er held ég engin sé með blússandi sjálfstraust 

gagnvart strákum í kynlífi sko af því maður er alltaf einhvernvegin í bardaga við þessar 

staðalmyndir sem eru náttúrulega agalegar það er náttúrulega ekkert hægt að þú veist, ég er 

bara dóttir pabba míns sem að var bara einhver víkingur ég get ekki verið svona ... þetta er samt 

eitthvað issue við erum orðnar þetta gamlar en þetta er samt alveg ennþá hjá okkur, hálf 

leiðinlegt. 

Á þessu má sjá að stelpur eru mjög meðvitaðar um þessar staðalmyndir og eiga mjög erfitt 

með að leiða þær hjá sér og ósjálfrátt reyna að uppfylla þessar kröfur og fara að gera þessar 

hugmyndir að sínum. Í ljós hefur komið að konur fara oft þá leið að sannfæra sig um að þetta sé 

það sem þær vilja eins og fram kemur í bók Gail Dines (2010, bls: 99) þar sem vitnað er í 

umræðu háskólastúlkna um brasilískt vax en þar byrja þær á að halda því fram að þær kjósi þetta 

því þá líður þeim hreinum og kynþokkafullum en í umræðunni kemur svo í ljós að kærastar hafa 

neitað að stunda kynlíf nema kærusturnar séu vaxaðar. Ein segir frá því að kærastinn hafi gefið 

henni vaxsett á Valentínusardaginn og önnur lýsir því hvernig kærastinn hennar hefur sent vinum 

sínum tölvupóst um hversu loðin hún sé en í stað þess að hætta með kærastanum hafi hún í farið í 

vax meðferð. Mörkin milli sjálfviljugra verka og þvingaðra eru oft á tíðum ekki mjög ljós í 

samskiptum kynjanna og ungum konum virðist þykja auðveldast að fylgja eftir kröfunum og gera 

þær að sínum. Vala (y) lýsir andanum í bekknum sínum á eftirfarandi hátt:... en ég er með 

algjörum [með áherslu] karlrembum í bekk sem alveg bara jeee horfa á eftir stelpunum og þannig 

og þeir eru alveg duglegir í því að segja okkur hvernig stelpur eigi að vera og það er þú veist 
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alveg leiðinlegt að heyra þú veist alveg ljóshærðar og stór brjóst og eitthvað en vonandi eiga 

þeir eftir að þroskast úr því eða jaa það er spurning. Sigga (y) segir um staðalmyndir:... eitt það 

er náttúrulega klámvæðing og tónlistin og tónlistarmyndönd þú veist stelpur ógeðslega mjóar og 

klæðaburðinn á þeim. Ég held að þetta hafi allt einhver áhrif þú veist. 

Þessi upplifun stúlknanna af því að klámið og staðalmyndirnar sem flætt hafa yfir heiminn 

síðustu ár geri þær óöruggar með útlit sitt og frammistöðu í kynlífinu er upplifun sem mælst hefur 

áður í rannsókn hér á landi. Árið 2006 tók Ísland þátt í samnorrænni rannsókn þar sem þetta sama 

kom í ljós. Þar kom fram að um þriðjungur stúlknanna töldu klámið hafa þau áhrif að þær yrðu 

óánægðar með líkama sinn og um fjórðungar óttaðist það að standa sig ekki í kynlífinu eftir að 

hafa horft á klám. En einnig kom fram í sömu rannsókn að klám hefur mjög mismunandi áhrif á 

kynin. Meirihluti drengja töldu klám vera skemmtilegt og vildu prófa nýja hluti í kjölfar þess að 

neyta klámefnis á meðan mikill meirihluti stúlkna kærði sig ekki um að skoða klám né kannaðist 

við að það leiddi til þess að þær vildu reyna nýja hluti (Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. 

Sigmarsson, 2006) 

Sömu niðurstöður og í rannsókn Hjálmars og Andreu komu fram í sænsku rannsókninni 

en þar nefna strákarnir að útlit kvenna í klámmyndum hafi ekki áhrif á kröfur þeirra til kvenna í 

hinu raunverulega lífi. Stelpurnar aftur á móti lýsa óöryggi sínu og hræðast samanburð við það 

sem strákar sjá í klámmyndum og virðast eiga erfitt með að trúa því að áhorf stráka í klámefni 

hafi ekki áhrif á hvaða væntingar þeir gera til útlits og kynferðislegra athafna. Sem dæmi um 

þetta lýsir ein stúlkan áhyggjum sínum yfir því að fá höfnun frá karlmanni af því hún hefur 

skapahár (Martenson, Lotta Lofgre, Sven-Axel Mansson, 2010). Þessar niðurstöður eru ekki í 

samræmi við hugmyndir póstfemínismans um að konur finni sig frjálsar til að velja og vera 

þannig sáttar við sjálfar sig, heldur gefa niðurstöðurnar til kynna að ákveðnum staðalmyndum sé 

þröngvað upp á fólk sem valda óöryggi og óraunhæfum væntingum. 
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Eins og fram kemur í viðtölunum sem tekin voru í þessari rannsókn kemur fram vanlíðan 

hjá yngri meðrannsakendunum, þeim finnst þær ekki falla undir þá útlitsstaðla sem með kröftugri 

markaðssetningu hafa verið gerðir ákjósanlegir og eiga að vera konum til framdráttar. Það að ætla 

að konur hafi fundið það upp hjá sjálfum sér að þær þurfi að vera öðruvísi en þær eru af 

náttúrunnar hendi er mikil þröngsýni, en þrýstingurinn um ákveðið útlit er gríðarlegur og stúlkur 

fá þau skilaboð snemma að velgegni og viðurkenning haldist í hendur við ákveðið útlit. Í þessari 

rannsókn sem og öðrum kemur mjög augljós gremja fram hjá konum varðandi þær staðalmyndir 

sem birtast í klámi sem og annars staðar. 

3.2.2 „þær eru bara druslur“ 

Eitt af því sem var mjög áberandi í viðtölum við alla viðmælendur rannsóknarinnar er það sem 

rannsakendur hafa kosið að kalla drusluviðhorfið en það viðhorf er mjög áberandi og allir 

viðmælendurnir voru á því að konur fái á sig annað orð en karlar fyrir sömu hegðun. Stúlkur 

virðast vera mjög fljótar að fá á sig druslustimpil ef þær sofa hjá án þess að vera í föstu sambandi. 

Einhverra hluta vegna er það viðtekið viðhorf að stelpur eigi ekki að sofa hjá strákum án þess að 

vera í föstu sambandi en það sama gildir ekki um stráka, frekar er litið upp til þeirra ef þeir hafa 

sofið hjá nokkrum stelpum. Þetta viðhorf kom jafn skýrt fram hjá eldri hópnum og þeim yngri. 

Fjóla (e) lýsir ólíku viðhorfi til kynlífsiðkunnar kynjanna á eftirfarandi hátt: Karlmenn gátu 

gortað sig af því að hafa sofið hjá hinni og þessar...og svo aftur í menntaskóla þar voru 

strákarnir alltaf að tala um druslurnar sem sváfu hjá strákunum en strákarnir bara, nei hey náðir 

þú þessari? Það var svona töff. Eins segir Gunna (e): ...þú veist strákarnir voru svo töff ef þeir 

sváfu hjá 20 stelpum sko þá voru þeir alveg ógeðslega töff og kúl en ef þú svafst hjá tveimur sem 

stelpa þá varstu bara slött. Dóra (e) tekur í sama streng: ...þær eru bara druslur og svo mega 
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þessir strákar gera hvað sem er. Og ég veit ekki hvað veldur því að það er ennþá þannig að 

karlmenn mega gera hvað sem er en ekki konur. 

 Það er ekki skilyrðislaust þannig að stelpur hafi þurft að sofa hjá nokkrum strákum til að 

fá á sig stimpil, Kolbrún (e) lýsir mjög óskemmtilegri reynslu: Persónulega var mín reynsla 

ekkert skemmtileg, sem svo kannski varð til þess að hérna eins og ég segi þá var fyrsta skiptið 

þegar ég var 16 ára gömul svo leið næstum því eitt og hálft ár þangað til ég var tilbúin í það 

aftur...í mínu tilfelli var hérna að það varð einhvern veginn út hrópað í öllu samfélaginu. Það var 

verið að kalla á eftir manni út á götu og eitthvað svona þú veist þannig að þetta varð svona ok 

þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að gera þú veist. Já þannig að það var óskemmtileg reynsla 

sem kom úr þessu. Rannsakandi spyr Kolbúnu(e) þá af því hvort maðurinn sem hún svaf hjá hafi 

líka verið úthrópaður en Kolbrún(e) er fljót til svars: Nei nei nei nei hann var það ekki. Kolbrún 

(e) talar áfram um þetta drusluviðhorf sem er svo ríkjandi: Ég held að þetta sé ekkert breytt, held 

þetta sé voða svipað...stelpur eru ennþá þú veist lauslátar í augum annarra frekar heldur en 

strákar, það viðhorf er ég að tala um. Yngri meðrannsakendur hafa alveg það sama að segja,  

stelpur fá á sig stimpil en strákar ekki þó svo hegðun kynjanna sé á sama veg. Strákar hafa frelsi 

til að sofa hjá mörgum stelpum en ef stelpurnar leyfa sér slíkt fá þær á sig druslustimpil.  

Um drusluviðhorfið segir Sigga (y):  ... það er ekkert mál ef að einhver strákur sefur hjá 

mörgum stelpum en kannski meira mál ef að stelpa sefur hjá mörgum strákum. Dísa (y) tala um 

að stelpur fái á sig stimpil en um stráka segir hún: ... en alls ekki strákar það tekur engin eftir 

þeim einhvernvegin það er alveg sama einhvernvegin. 

Þetta virðingarleysi sem stúlkur upplifa oft á tíðum getur birst í ótal myndum það er ekki 

einungis að þær verði varar við neikvætt umtal um sig eða kynsystur sínar heldur einnig mjög 

óskemmtilega framkomu af hálfu þeirra drengja sem þær sofa hjá. Sigga, sem fædd er 1992, segir 

frá því hvernig samskipti kynjanna geta verið þegar kemur að kynlífi ungs fólks. Hún talar um 
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virðingarleysi gagnvart stelpum: ... Mér finnst líka bara oft strákar þú veist mér finnst ógeðslegt 

ég hef heyrt svona dæmi þú veist „æji tekurðu ekki bara neyðarpilluna á morgun“ þú veist. 

Þetta rótgróna drusluviðhorf til stelpna getur haft mjög alvarlegar afleiðingar og birtist 

m.a. í lélegri sjálfsmynd þeirra. Stelpur sem verða fyrir kynferðisofbeldi segja jafnvel ekki frá því 

þar sem þær telja sig að einhverju leyti bera ábyrgð á ofbeldinu eða að minnsta kosti treysta sér 

ekki til að gera neitt í málinu þar sem þær trúa því ekki að þær fái sanngjarna málsmeðferð vegna 

þess viðhorfs sem ríkir í garð stelpna (Guðrún Jónsdóttir og Ingibjörg Þórðardóttir, 2009). Gunna 

ein úr hópi eldri meðrannsakenda lýsir þeirri reynslu sinni, þegar hún var enn á grunnskólaaldri, 

og fékk far í bíl með fjórum drengjum sem voru þremur árum eldri en hún, hún þekkti þá og 

treysti, taldi þá vera vini sína. En þessir ungu menn misnotuðu hana og tveir þeirra nauðguðu 

henni í aftursætinu á bílnum. Viðbrögð hennar voru þau að þegja yfir þessu og málið var aldrei 

kært. Hún segir að sér hafi fundist á þessum tíma að engin myndi trúa henni: ...sko þegar ég sé 

svona dóma í dag vegna þess að ég gerði ekkert í því þetta var bara þaggað niður, ég talaði við 

þá daginn eftir, eða strákinn sem var að keyra og þetta bara sko huss huss sko og ég í rauninni 

þá.. ég hugsaði bara hver trúir mér þú veist þeir eru fjórir þeir segja bara nei og þú veist að sá 

sem var að keyra hann var edrú, hann sagði bara nei... en þeir voru 2 sem misnotuðu mig og 

hérna 2 aðrir í bílnum sem gerðu ekkert. Gunna greinir jafnframt frá því að hún viti um fleiri 

tilfelli þar sem þessir umræddu menn nauðguðu stelpum: ...ég veit alveg að svona gerðist ég var 

sko ekki eina hjá þeim sko...og aldrei voru þeir kærðir... Það sem Gunna gekk í gegnum er vel 

þekkt á meðal kvenna sem verða fyrir kynferðisofbeldi þ.e. þær segja ekki frá en skammast sín 

fyrir að þetta hafi gerst og gera þar með sig sjálfar á einhvern hátt ábyrgar fyrir verknaðinum. 

Fram hefur komið að um 85% þeirra sem leita til Stígamóta kæra ekki vegna þeirrar miklu 

skammar sem þær finna fyrir og jafn stórt hlutfall lítur svo á að nauðgunin hafi jafnvel verið þeim 

sjálfum að kenna (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2010). Þetta eru ótrúlegar 
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niðurstöður þegar litið er til þess að þegar um annarskonar ofbeldisbrot er að ræða er það ekki 

fórnarlambið sem tekur á sig ábyrgðina og fyllist skammartilfinningu heldur fær þolandinn 

samúð samfélagsins og ofbeldismaðurinn er sá sem er úthrópaður. Það er sennilegt að konur finni 

fyrir þessari skömm þegar þær verð fyrir nauðgun vegna viðhorfa samfélagsins til þessara mála 

og lengi hefur verið bent á hvernig dómskerfið fer með þessi mál en sakfellt er í mjög fáum 

nauðgunarmálum á Íslandi. Árið 2009 komu 233 nauðgunarmál á borð neyðarmóttöku og 

Stígamóta. Af þeim málum voru aðeins lagðar fram 56 kærur, ákært var í 14 málum og sakfellt í 

átta, en átta af 233 nauðgunum eru 3,4% (Anna Þóra Kristinsdóttir og Guðrún Jónsdóttir, 2010).  

Til að sýna fram á hversu undarleg viðhorf eru gagnvart konum sem verða fyrir 

nauðgunum birti Connie Borkenhagen hugleiðingu sem hún nefndi The Rape of Mr. Smith í 

amerísku lögfræðitímariti árið 1975 þar sem hún snýr yfirheyrslu yfir konu sem orðið hefur fyrir 

nauðgun upp á karl sem orðið hefur fyrir vopnuðu ráni. Þórdís Elva Þorvaldsdóttir íslenskaði og 

staðfærði þessa hugleiðingu í bók sinn Á Mannamáli (2009) og birtist hún hér: 

Jón Jónsson, þú varst rændur og þér hótað með byssu á horni Hverfisgötu og Klapparstígs? 

-Já 

Streitistu á móti ræningjanum? 

-Nei 

Af hverju ekki? 

-Hann var vopnaður 

Svo þú tókst meðvitaða ákvörðun um að hlýða skipunum hans fremur en að streitast á móti? 

-Já 

Öskraðirðu? Æptirðu uppyfir þig? 

-Nei. Ég var hræddur 

Ég skil. Hefurðu verið rændur áður? 
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-Nei 

Hefurðu gefið peninga áður? 

-Já,auðvitað- 

Af fúsum og frjálsum vilja? 

-Hvað ertu að gefa í skyn? 

Tja, lítum aðeins á aðstæður, Jón. Þú hefur látið peninga af hendi áður- satt að segja 

ertu búinn að skapa þér orðstír fyrir að vera ansi gjafmildur maður. Hvernig getum við 

verið viss um að þú hafir ekki lagt á ráðin um að láta taka af þér peninga með valdi? 

-Heyrðu nú mig, ef ég hefði viljað- 

Látum það liggja á milli hluta. Klukkan hvað átti þetta rán sér stað, Jón? 

-Um ellefuleytið 

Svo þú varst úti klukkan ellefu að kvöldi? Að gera hvað? 

-Bara á gangi 

Bara á gangi? Þú veist að það er hættulegt að vera úti svona seint á kvöldin. Gerðirðu 

þér ekki grein fyrir því að þú gætir lent í ráni? 

-Ég hafði ekki hugsað út í það 

Í hverju varstu, Jón? 

-Sjáum til, jakkafötum. Jú jakkafötum. 

Dýrum jakkafötum? 

-Tja, já 

Með öðrum orðum, Jón, þá varstu á gangi seint að kvöldi í jakkafötum sem beinlínis auglýstu þá 

staðreynd að það væri tilvalið að ræna þig, er það ekki? Ég meina, ef maður vissi ekki betur 

mætti halda að þú værir að biðja um að eitthvað af þessu tagi kæmi fyrir þig? (Þórdís Elva 

Þorvaldsóttir, 2009). 
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Þegar búið er að snúa nauðgunarglæp gegn konu upp á rán á karlmanni kemur í ljós hversu 

mismunandi viðhorf eru til þessara mismunandi tegunda glæpa. Þetta endurspeglar því vel þau 

viðhorf sem ríkjandi eru í samfélaginu gagnvart konum, þær eiga að haga sér á ákveðin hátt og ef 

þær gera það ekki má brjóta á þeim. 

Viðhorf til karla og kvenna eru mjög mismunandi og þegar kemur að kynlífi er margt 

sem konur geta ekki leyft sér án þess að fá á sig neikvæðan stimpil en karlar fá jafnvel aðdáun 

fyrir sömu hluti líkt og fram kom í viðtölunum. Þessi mismunandi viðhorf eru mjög áberandi í 

klámheiminum og þar sem aðgengi að klámi er orðið mjög mikið hefur klámið haft mikil áhrif á 

okkar daglega líf og inn í kynlíf fólks. Í klámefni eru konur gjarnan sýndar á mjög niðurlægjandi 

hátt og því er ekki að undra að ungum konum standi ógn af þessu efni og væri freistandi að draga 

þá ályktun að drusluviðhorfið og virðingarleysi gagnvart konum væri að stórum hluta tilkomið 

vegna fyrirmynda sem karlar sjá í klámheiminum. En það væri mikil einföldun að kenna 

klámheiminum einum um drusluviðhorfið því eins og fram kom í þessari rannsókn þá varð eldri 

hópur meðrannsakenda lítið var við klám þegar þær voru unglingar en þá var samt sem áður 

drusluviðhorfið mjög áberandi. Það hefur verið lengi til staðar og má leiða að því líkum að það 

sé tilkomið vegna hugmynda feðraveldisins þar sem konan er eign karlmannsins. Þessar 

hugmyndir feðraveldisins hafa leitt til þess að konur sem ekki fara eftir viðteknum hugmyndum 

samfélagsins sem mótaðar eru af körlum fá á sig stimpil. Þetta kom vel í ljós á stíðsárunum1939-

1945 þegar íslenskar konur sem áttu í nánum samskiptum við hermenn voru úthrópaðar og þetta 

tímabil sögunnar  nefnt „ástandið“ (Eggert Þór Bernharðsson, 1996). 

 Drusluviðhorfið er þannig samofið sögu þjóðarinnar og hefur birst víða. Það er þó mikil 

þversögn í þessu því karlmenn vilja fá að stunda kynlíf með konum og betra er ef þær kunna 

eitthvað fyrir sér en á sama tíma eiga þær að vera hreinar og óspjallaðar og þeirra eign. Þó svo 

ekki sé hægt að skrifa drusluviðhorfið og áhrif þess á klámvæðinguna þá er það svo að sú mynd 
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sem dregin er upp í klámefni er mjög niðurlægjandi fyrir konur og er ekki til þess fallið að auka 

bjartsýni á að jafnrétti kynjanna náist eða að drusluviðhorfið þurrkist út. Innrás klámsins inní 

daglegt líf fólks getur grafið undan þeim árangri sem þó hefur náðst í átt til jafnréttis og 

viðhorfsbreytinga. Eins og stúlkurnar lýstu þá veldur klámið þeim óöryggi og þeim finnst kynin 

ekki koma jafnfætis að kynlífinu þar sem stúlkunum finnst þær þurfa að standa undir einhverjum 

væntingum sem strákarnir hafa fengið úr klámefni. 

3.3 Vantar fræðslu 

Mikilvægi þess að ungt fólk fái góða kynfræðslu er ótvírætt og margar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að mjög mikilvægt er að ná til ungmenna með góða fræðslu áður en þau byrja að stunda kynlíf, 

með því móti eru meiri líkur á að þau sýni meiri ábyrgð þegar kemur að kynlífinu (Mueller, 

Gavin og Kulkarni, 2007). Góð kynfræðsla hefur mikið forvarnargildi og eykur líkur á því að 

unglingar fresti því að stunda kynlíf sem er mjög mikilvægt þar sem komið hefur í ljós að eftir 

því sem unglingarnir eru eldri þegar þau byrja að stunda kynlíf því ábyrgari eru þau í allri hegðun 

sem viðkemur kynlífi. Það hefur einnig sýnt sig að því yngri sem unglingar byrja að stunda kynlíf 

því meiri líkur eru á að þau sjái eftir því sem þau hafa gert (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Kynfræðsla hefur því mikið 

forvarnargildi og getur stuðlað að heilbrigðu viðhorfi gagnvart kynlífi. Þetta á sérstaklega við um 

kynsjúkdóma og hvernig má verja sig gegn þeim. Einnig hefur verið sýnt fram á að kynfræðsla 

fyrir ungt fólk getur leitt til þess að það sé betur í stakk búið að verja sig gegn kynferðislegri 

misnotkun (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 

2009). 

Meðrannsakendur okkar áttu það allar sameiginlegt að þykja mikið vanta upp á að 

kynfræðsla væri nógu góð. Það er athyglisvert að viðhorfið hvað þetta varðar er alveg það sama 



46 
 

hvort heldur sem talað er við konur sem voru í efri bekkjum grunnskóla fyrir rúmum 20 árum eða 

fyrir um 2-3 árum. Þegar Fjóla (e) er spurð um þá kynlífsfræðslu sem hún fékk segir hún: 

...bók sem við fengum og þar var bara blaðsíðum sleppt sem okkur fannst ótrúlega spennandi og 

það var prestur að kenna okkur og við héldum að honum þætti þetta allt of erfitt. Hann var 

ótrúlega til baka og honum þótti við ótrúlega spurul, en það var samt ef ég hugsa núna til baka 

þá voru þessar spurningar mjög saklausar...Einnig kemur fram hjá Fjólu (e) að í einhverri 

kennslustund var talað um:...sjálfsfróun karlmanna og það þótti bara já já það gera allir 

karlmenn þetta, það var aldrei talað um konur... Þegar Gunna (e) er spurð hvort það hafi verið 

kynfræðsla í skólanum segir hún: ...ég held ekki ég alla vega man ekki eftir því... Kolbrún (e) 

segir um fræðsluna sem hún fékk á sínum tíma: Ég man alltaf eftir það var einhver kynfræðsla 

en ég man ekkert í hvaða bekk ég var samt, ætli maður hafi ekki verið orðin þrettán fjórtán ára, 

kannski fimmtán ára... þá verið að segja frá því að við gætum farið að byrja á blæðingum og 

eitthvað...Ég man alltaf eftir því að það var verið að tala um þessar líkamlegu breytinga... 

Varðandi kynlífið sjálft, ég man t.d. ekki eftir einhverri fræðslu um getnaðarvarnir og svoleiðis... 

Yngri meðrannsakendur okkar eru sammála þeim eldri um mikinn skort á fræðslu um kynlíf en 

þær telja að fræðsla myndi koma í veg fyrir ranghugmyndir í kynlífi og auðvelda ungu fólki að 

feta sín fyrstu skref í kynlífinu. 

 Í könnun sem gerð var árið 2001 á viðhorfum íslenskra 16 ára unglinga til kynfræðslu og 

þekkingar þeirra á kynsjúkdómum og getnaðarvörnum kom í ljós að þekkingu þeirra var mjög 

ábótavant. Þrátt fyrir þekkingarleysið á þessum þáttum kom fram að 66% þeirra sem svöruðu 

könnuninni fannst eðlilegt að 14-16 ára unglingar stunduðu kynlíf. Niðurstaða könnunarinnar 

benti til þess að bæta þyrfti verulega úr kynfræðslu á meðal unglinga með tilliti til vanþekkingar á 

kynsjúkdómum þ.e. smithættu og meðhöndlun á þeim (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas 

Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson og Sigurbjörg 
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Bragadóttir, 2008). Ástráður, félag læknanema, fór af stað með fræðsluátak veturinn 2005-2006 í 

framhaldsskólum landsins. Gerð var rannsókn í tengslum við það átak. Unglingarnir sem fengu 

fræðsluna svöruðu spurningalistum og kom þá m.a. fram að þeim þótti það vera á ábyrgð 

skólanna að veita kynfræðslu og flestir voru á þeirri skoðun að byrja ætti á henni í 7 bekk. Einnig 

töldu þau að það myndi gagnast betur ef utanaðkomandi aðili myndi sjá um kynfræðsluna í stað 

einhvers sem þau þekkja en þannig töldu þau meiri líkur á að opnar umræður gætu skapast. Fram 

kemur í rannsókninni að sú kynfræðsla sem unglingarnir hafa fengið komi fyrst og fremst úr 

skólanum en einnig frá vinum og vef- og netmiðlum (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

 Athygli vekur að mjög fáir höfðu fengið kynfræðslu frá foreldrum (Kolbrún Gunnarsdóttir 

o.fl., 2008) sem er ekki í samræmi við þær hugmyndir sem eldri meðrannsakendur þessarar 

rannsóknar hafa um mikilvægi opinna umræðna foreldra við börn sín er varða kynlíf en þær voru 

allar á því máli að það væri þeirra skylda að uppfræða börn sín um allt sem tengist kynlífi. Þessi 

niðurstaða er aftur á móti í samræmi við það sem kemur fram í viðtölum við yngri 

meðrannsekendur, en engin þeirra kannaðist við að foreldrar þeirra reyndu að ræða þessi málefni 

að einhverju ráði. Það má því velta fyrir sér hvort viðhorf foreldra hafi breyst á allra síðustu árum 

eða hvort foreldrar líti á þetta sem hlutverk sitt sem þeir svo leggja ekki í að sinna þegar að 

kemur. 

 Í fyrrnefndri könnun um viðhorf 16 ára unglinga kemur fram munur á hvað unglingum 

finnst mikilvægt varðandi fræðslu þ.e. þeir sem voru spurðir 2005-2006 fannst umræða um 

fóstureyðingar, kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, kynhneigð, klám sem og umræða um hvað er 

eðlilegt þegar kemur að kynlífsiðkun mikilvægari en þeim unglingum sem spurðir voru 2001 

(Kolbrún Gunnardóttir o.fl., 2008).  

 Tvær af yngri rannsakendum þessarar rannsóknar tala um hversu ánægðar þær hafi verið 

með þá fræðslu sem þær höfðu fengið í fyrsta bekk í framhaldsskóla í fræðsluátaki Ástráðs en 
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þær nefna báðar að sú umræða sem átti sér stað þar hefði mátt koma fyrr. Um þetta segir Lára (y): 

...það var rosalega fínt sko, við fengum þvílíkt góðan upplýsingabækling, ég á hann ennþá meira 

að segja, þá sko og það alveg smokkur með því og eitthvað og þau sögðu okkur frá öllum 

kynsjúkdómum og svona. Mér finnst þetta rosalega góð samtök sko. Dísa (y) segir þegar hún er 

spurð um fræðsluna sem hún hafi fengið: ... ekki svo ég muni ég held að það sé alltaf fræðsla í 7. 

bekk en ég bara man ekki eftir því að hafa fengið fræðslu. Hún bætir svo við:... bara það er engin 

fræðsla, fórum held ég upp á heilsugæslu í heimsókn í 10 bekk og fengum fræðslu um 

kynsjúkdóma en krakkar eru farnir að spá í þetta svo snemma og það er engin fræðsla þá. Sigga 

(y) segir að fræðslan byrji ekki nógu snemma:... það þyrfti kannski bara að fræða meira í 

grunnskóla. Í framhaldsskóla er maður kannski orðið meira meðvitaður um hvernig hlutirnir 

eiga að vera. Ég held að væri best að byrja bara nógu snemma ekki kannski endilega að fræða 

krakka í 3. og 4. bekk í framhaldsskóla sko... Vala (y) segir þegar hún er spurð um 

kynfræðslu:...já það var bara þannig bara einu sinni og okkur fannst þetta agalega spennandi en 

það var bara einu sinni og það var í 10. bekk... og hérna kennaranum okkar fannst þetta svo 

vandræðalegt og þetta var ekki málið ég verð að viðurkenna það og ég held að maður þurfi sko 

að fá einhvern sem að sko er reyndur og þorir þú veist, kennarinn okkar sko, þú veist rauður í 

framan út í horni … náttúrufræði eða  eitthvað svoleiðis og þetta var alveg glatað þetta var í eina 

skiptið... 

 Af reynslu allra meðrannsakenda okkar að dæma virðist mikill vandræðagangur einkenna 

þá litlu kynfræðslu sem þær fengu. Sú kynfræðsla sem þær muna eftir snýr öll að líffræðinni, 

hvernig líkaminn breytist og þroskast og í einhverjum tilfellum er fjallað um getnaðarvarnir og 

hvernig megi verja sig fyrir kynsjúkdómum og koma í veg fyrir getnað. Það sem greina mátti í 

viðtölunum var að allar söknuðu þær þess að ekki hafi nein fræðsla verið um tilfinningar, 
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virðingu og líðan sem tengjast kynlífi og að vantað hafi alla umræðu um allt það sem tengist 

kynlífi en ekki er af líffræðilegum toga. 

 Fram kemur hjá Völu (y) þegar hún er innt eftir því hvar unglingar fái þá fræðslu í dag ef 

ekki er um neina alvöru kynfræðslu að ræða að hún haldi að strákar fái sína fræðslu úr kláminu: 

... þú veist ég held að sko núna er það alveg pottþétt netið því miður [með áherslu] og bara klám 

pottþétt sem er sko svo virkilega röng mynd... En um stelpur segir hún: ... en hérna ætli það hafi 

ekki bara verið æ ég veit það ekki við vissum í raun ekkert hvernig þetta fór allt fram við spurðum 

bara hver aðra þegar einhver var búin að prófa... 

 Hér er upplifunin sú að strákarnir fái fræðslu úr kláminu en stelpurnar ekki. Þær reyni 

frekar að leita upplýsinga hvor hjá annarri en þar sem lítil fræðsla er til staðar er lítið hægt að 

segja um gæði þess sem þær deila sín á milli. 

 Í rannsókn sem framkvæmd var á öllum Norðurlöndunum kemur fram að flest börn sjá 

klám í fyrsta sinn þegar þau eru á aldrinum 12-14 ára en meðalaldur hér á landi er þó enn lægri 

eða um 11 ára. Klám hefur ólík áhrif á stúlkur og stráka, strákar finna fyrir kynferðislegri örvun 

en stelpum finnst í mörgum tilfellum ógeðslegt það sem þær sjá. Drengjum á aldrinum 14-15 ára 

finnst klámið mest spennandi og þeir horfa á það til að læra af því og þess vegna höfðar það til 

þeirra því þarna telja þeir að þeir sjái hvernig eigi að haga sér kynferðislega (Sørensen og 

Knudsen, 2006). Eins og fram kemur í bók Ariel Levy (2006) ætti fremur að fræða unglinga um 

hvers vegna þau ættu að stunda kynlíf í stað þess að leggja áherslu á af hverju þau ættu ekki að 

gera það með það að markmiði að hjálpa þeim að átta sig á muninum á kynferðislegum þrám 

þeirra og þrá eftir athygli. Í stað þess að einblína á kynlífið eitt og sér verður að skoða það í 

víðara samhengi þar sem það snertir tilfinningar okkar og er stór hluti af því að vera manneskja 

(Levy, 2006). 
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3.3.1 „Öööh neiiiii ...ég myndi ekkert ræða um kynlíf við mömmu“ 

Meðrannsakendur okkar upplifa sig hafa fengið mjög litla kynfræðslu í skólum og telja þær að 

drengir fái mesta fræðslu með því að horfa á klámefni. Þrátt fyrir þessa litlu kennslu í skólunum 

gátu þær ekki heldur rætt um kynlíf við foreldra sína á sínum unglingsárum en það er mjög 

algengt og hefur komið fram víða að bæði foreldrum og börnum þykir vandræðalegt að ræða 

saman um kynlíf (Kanuga og Rosenfeld, 2004). 

 Það að foreldrum þyki erfitt að ræða um kynlíf við börnin sín er ef til vill ekki svo 

undarlegt þar sem það hefur ekki tíðkast að ræða opinskátt um kynlíf og ljóst má vera að 

kynfræðsla hefur ekki verið öflug hér á landi í gegnum tíðina. Engu að síður er mikilvægi þess að 

foreldrar ræða um kynlíf við börnin sín ljóst. Í mörgum rannsóknum hefur komið fram að 

unglingar sem geta rætt við foreldra sína um kynlíf og kynþroska stunda ábyrgara kynlíf, þau 

byrja seinna að stunda kynlíf og stunda síður skyndikynni (Blake, Simkin, Ledsky, Perkings og 

Calabrese, 2001) þá hefur einnig komið fram að þau nota frekar getnaðarvarnir og hafa færri 

kynlífsfélaga (Rainforth, 1996; Treboux og Busch-Rossnagel, 1990). 

 Bent hefur verið á nauðsyn þess að unglingar upplifi sig sem kynverur á jákvæðan hátt og 

viðurkenni langanir sínar og þrár sem eðlilegan hlut. Stúlkur þurfa að finna að þær geti haft stjórn 

í því kynferðissambandi sem þær eru í, eins að strákarnir fái að viðurkenna kynferðislegar 

tilfinningar sínar án utanaðkomandi þrýstings, þeir þurfa líka að læra inn á eigin tilfinningar í 

gegnum tillitsemi og nærgætni við aðra manneskju en ekki sem aðilinn sem hefur völdin (Tolman, 

Striepe og Harmon, 2003). 

 Í rannsókn sem gerð var meðal foreldra í Bandaríkjunum og Hollandi komu fram ólík 

viðhorf til kynlífs unglinga. Í Bandaríkjunum er viðhorf foreldra gagnvart kynlífi unglinga 

neikvæðara og miðast að því að reyna að sporna við því að unglingar fari að stunda kynlíf og er 

umræða milli foreldra og barna ekki opin hvað það varðar. Í Hollandi virðist almennt viðhorf 



51 
 

hvað þetta varðar vera jákvæðara og litið á kynlíf unglinga sem eðlilegan lið í þroskaferli 

einstaklings. Hollenskir foreldrar fræða börnin sín um kynlíf á opinskáan hátt og leggja áherslu á 

ástina sem mikilvægan þátt í kynlífinu, aftur á móti kemur fram að í Bandaríkjunum er það síður 

viðurkennt að unglingar hafi þroska til þess að verða ástfangin og því er kynlíf þeirra ekki tekið 

til greina sem þáttur í því að tjá ást og væntumþykju til annars einstaklings. Fram kemur í 

rannsókninni að unglingar í þessum tveimur löndum byrja að stunda kynlíf á svipuðum aldri en 

jafnframt kemur fram að bandarískar unglingsstúlkur eru níu sinnum líklegri til að verða ófrískar 

en hollenskar (Schalet, 2010). 

 Eldri meðrannsakendum okkar fannst hugmyndin um að þær hafi getað rætt um kynlíf við 

sína foreldra í raun mjög fjarstæðukennd. Þegar Gunna (e) er spurð hvort hún hafi rætt kynlíf við 

sína foreldra svarar hún mjög ákveðið, nei. Það sama á við um Fjólu (e) þegar hún er spurð hvort 

hún hafi getað rætt kynlíf við sína foreldra: Öööh neiiiii ...ég myndi ekkert ræða um kynlíf við 

mömmu. Dóra (e) nefnir í þessu samhengi: Mamma var kannski, ég myndi segja að hún hafi verið 

svolítið ööö, við getum sagt næstum því af gamla skólanum, það voru ekki ræddar kannski mikið 

tilfinningar eða líðan en hún var alltaf til staðar. Lilja (e) hefur þetta til málana að leggja þegar 

talið berst að umræðu um kynlíf við foreldra sína: ...ekki minnist ég þess að hafa rætt þetta við 

foreldra mína og ég veit ekki til þess að aðrir krakkar hafir rætt þetta við sína foreldra. Kolbrún 

(e) gat ekki rætt um kynlíf við sína foreldra og tjáir vel þennan vandræðagang sem einkennir 

foreldra oft á tíðum þegar þeir eru að velta því fyrir sér hvort og þá hvernig þeir eigi að ræða um 

kynlíf við börnin sín og unglinga: Ég velti því virkilega fyrir mér. Hvenær er rétti tíminn til að 

ræða þessa hluti því hún [dóttir hennar] er ekki farin að spá í þetta en kannski of seint að gera 

það þegar hún er byrjuð á því. Foreldrar eru kannski oft að spá í þetta, af hverju á ég að opna 

umræðuna er ég þá að koma einhverju af stað? [hlær]. Er ég þá að samþykkja eitthvað eða hef 

rúllað einhverjum bolta af stað? 
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 Þær áhyggjur sem Kolbrún (e) lýsir að foreldrar viti ekki hvenær rétti tíminn sé til að 

byrja að ræða um kynlíf við börnin sín eru vel þekktar áhyggjur og á þetta einnig við um kennara. 

Þeir óttast að með því að opna umræðuna sé verið að hvetja börn til þess að fara að prófa 

ýmislegt á kynferðissviðinu og að unglingar taki umræðu um kynlíf sem ákveðið samþykki fyrir 

því að þau fari að stunda kynlíf. Endurteknar rannsóknir sýna fram á að svo er ekki og að fræðsla 

hefur þau áhrif að unglingar fresta því frekar að fara að stunda kynlíf og þau stundi ábyrgara 

kynlíf þegar að því kemur þ.e. þau nota frekar getnaðarvarnir og eiga færri kynlífsfélaga (Collins, 

Alagiri og Summers, 2002) 

 Kenning Travis Hirschi (1969) um félagslegt taumhald leggur út frá því að frávikshegðun 

sé öllum einstaklingum eðlileg en að minnihluti fólks leiðist út í hana vegna félagslegs taumhalds 

þ.e. að flestir einstaklingar hafa sterk tengsl við samfélagið og hefðbundnar stofnanir þess. En 

rofni þessi tengsl eða veikjast mikið eykur það líkur á frávikshegðun. Hirschi (1969) taldi að 

tilfinningatengsl væru mikilvægustu tengslin, þær tilfinningar sem einstaklingar bera hvors til 

annars, til dæmis til fjölskyldu sinnar. Skiptir því gríðarlega miklu máli hvernig tengsl unglinga 

eru við foreldra sína því ef þau eru góð skipta skoðanir foreldra unglinginn meira máli. Með 

góðum tilfinningatengslum geta foreldrar komið skoðunum sínum og gildum til skila til 

unglinganna og á þann hátt haft mikil félagsmótandi áhrif og með því haft áhrif á hegðun 

unglinga (Hirschi, 1969; Reid, 2006). 

 Foreldrar eru oft ómeðvitaðir um hversu mikil áhrif þeir geta haft á hegðun barna sinna en 

sýnt hefur verið fram á að fjölskyldan hefur mjög mikið með félagsmótun barna að gera. Hegðun 

foreldra hefur mikil áhrif og innan veggja heimilisins læra börn viðmið, gildi og óskráðar reglur 

samfélagsins (Steele, 1999). Ef samband unglinga við foreldra sína er gott geta þau lært að 

treysta, sættast, tjá tilfinningar, leita stuðnings og sýna samúð. Mjög mikilvægt er fyrir unglinga 
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að hafa náð tökum á þessum þáttum til að geta átt í heilbrigðu kynlífssambandi við sína fyrstu 

kynlífsfélaga (Sieving, Eisenberg Pettingell og Skay, 2006). 

 Í samtölum við unglinga hefur komið fram að stúlkur eiga í flestum tilvikum erfitt með að 

tjá sig við kynlífsfélaga sinn um kynlífið. Í rannsóknum hefur komið fram  að erfiðleikar við að 

tjá sig auki líkurnar á að unglingar stundi áhættuhegðun í kynlífi eins og til dæmis að taka áhættu 

á ótímabærri þungun eða smitun kynsjúkdóma með því að nota ekki smokka (Sóley Bender, 

2006). Samkvæmt þessu má ætla að sá sem ekki hefur upplifað kynlíf sem sjálfsagðan og 

eðlilegan þátt í þroskaferlinu , með opinni og hreinskilinni umræðu, sé ólíklegri til þess að eiga 

auðvelt með að ræða þarfir sínar, hvað hann vill gera eða vill ekki gera. Þess vegna er það mjög 

mikilvægt að foreldrar verði meðvitaðir um mikilvægi þess að ræða á opinn og fallegan hátt um 

kynlíf við unglinginn sinn því það eykur líkur á að unglingurinn lifi heilbrigðu kynlífi. 

3.3.2 „ég bara skil ekki hvað hefur klikkað“ 

Áhyggjur af þróun mála kom fram sem aðalþema í eldri meðrannsakendahópnum þegar rætt var 

um kynlífshegðun unglinga í dag. Konurnar áttu það allar sameiginlegt að hafa miklar áhyggjur 

af unglingum í dag og töldu þær ástandið alls ekki nógu gott. Þær óttast að unglingar fái röng 

skilaboð af netinu og úr fjölmiðlum almennt. Dóra (e) lýsir áhyggjum sínum á eftirfarandi hátt: 

Og ég skil ekki hvernig á að vera hægt að snúa þessu við, vegna þess að það mátti vera 

millivegur frá því að mega ekki ræða hlutina eða þá að þessum strákum finnist það bara alveg 

sjálfsagt að hérna, að hérna, láta stelpu totta sig eins og það sé bara eins sjálfsagður hlutur og 

að panta sér drykk á barnum. Þú veist hvað? Þú veist ég bara skil ekki hvað hefur klikkað. Mér 

bara finnst þetta skelfilegt eins og þetta er í dag. Dóru (e) var tíðrætt um viðhorf til stúlkna og 

kvenna:...ég hef bara verulegar áhyggjur af að þessar stelpur eru svolítið svona eins og 
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neysluvara og karlmenn horfa á þær sem neysluvöru og þær taka fullan þátt. Það er það sem ég 

hef áhyggjur af. Það eru barnungar stúlkur sem bara gera ýmislegt til þess bara að fá samþykki. 

 Gunna (e) lýsir einnig hneykslan út í það sem hún segir viðgangast í dag: Það sem ég hef 

heyrt þú veist regnbogapartýin [Regnbogapartý er partý þar sem stelpurnar í partýinu setja á sig 

varalit en engin með sama lit, þær veita svo strák munnmök sem verður til þess að limur hans er 

litaður af margs konar varalitum (Levy, 2006).]  og þetta bara. Þetta er ógeð það er verið að 

gera kynlífsgreiða, þú veist tott inni á klósetti í skólanum fyrir þú veist dúdúdú, fá vinsældir og ég 

held að það sé og þú veist að leyfa það aftan frá því þá eru þær hreinar meyjar skilurðu eða NOT. 

Í þessu samhengi segir Fjóla (e): Já og maður heyrir bara af ýmsu sem mér finnst bara hræðilegt 

og já ég á stundum ekki orð. Kolbrún (e) deilir þessum áhyggjum sem hinar konurnar höfðu og 

var tíðrætt um áhrif fjölmiðla. Hún sagði meðal annars: En ég myndi halda líka að kynlíf sé orðið 

rosalega brenglað því eins og öll þessi tónlistarmyndbönd sýna að það sé bara eðlilegt að vera 

bara hálfnakin og sýna líkamann og að það sé ekkert tiltökumál að snertast og þú veist þér á að 

líða vel með það. Kolbrún (e) heldur áfram: Ég veit það ekki. Það var ekkert verið að tala um 

munnmök og endaþarmsmök þegar ég var unglingur.... kannski bara það að kynlíf sé orðið svona 

sjálfsagaður hlutur þetta sem á að vera eitthvað sértakt og skemmtilegt og spennandi að það sé 

orðið einhver gjaldmiðill.  

 Upplifun eldri meðrannsakendanna af unglingakynlífi í dag einkennist af miklum 

áhyggjum af því að kynlífið sé orðið mjög ljótt en þá mynd höfðu þær allar fengið í gegnum 

fjölmiðla og almennri umræðu í samfélaginu en engin þeirra þekkti persónulega til einhverra sem 

hafði tekið þátt í kynlífsathöfnum sem þær lýstu. Yngri meðrannsakendurnir töluðu einnig um 

þessa hluti s.s. regnbogapartý, tott á almenningsstöðum o.fl. sem þær höfðu heyrt um en engin 

þekkti af eigin raun né kannaðist við að þekkja til einhverra sem stundi slíkt. Það má því spyrja 

sig hvort þessi fjölmiðlaumræða gefi ljóta mynd af kynlífi unglinga sem sé ekki almenn heldur 
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einskorðist við einstök tilfelli eða afmarkaðan hóp en gera þyrfti mun víðtækari rannsókn til að ná 

utan um það. 

3.3.3 „við verðum að kenna þeim að umgangast þetta“ 

Í ljósi þess hvernig umræðan um kynlíf er í dag og þeirra eigin reynslu af kynfræðslu eða öllu 

heldur skort á kynfræðslu þykir eldri meðrannsakendunum nauðsynlegt að umræða um kynlíf sé 

opin og fram kemur einnig að þær telji ábyrgð foreldra mikla hvað kynlífsfræðslu varðar. Þær eru 

mjög meðvitaðar um að það verði að fræða unglinganna um kynlíf og telja sig sjálfar hafa farið 

mjög á mis við góða fræðslu á sínum unglingsárum. Þær telja að í dag verði að veita unglingum 

góða kynfræðslu og ekki síst verði að fræða um klámið þar sem staðreyndin sé sú að klámið er út 

um allt og að nánast sé útilokað fyrir ung fólk að komast hjá því að sjá klámefni. Þess vegna telja 

þær að kenna verði unglingum að klámefni sé ekki raunveruleikinn og ungt fólk verði að fá 

tækifæri til að ræða um hvað sé eðlilegt og hvað ekki. 

 Gunna (e) segir varðandi klámið: ...það er ekki hægt að loka þau inni í einhverjum kúpli, 

við verðum að kenna þeim að umgangast þetta. Einnig telur hún það nauðsynlegt að allir 

foreldrar kenni drengjunum sínum að þekkja mörkin um hvað sé eðlilegt og hvað ekki þegar 

kemur að kynlífi. Í því samhengi sagði hún: ...þar liggur mitt hlutverk, að mínir drengir sem 

verða karlmenn að þeir komi ekki til með að misnota. Þú veist við megum ekki gleyma að þetta er 

ekki bara pössum stelpurnar okkar. 

 Rannsóknir hafa sýnt að þessar áhyggjur eru réttmætar og nauðsynlegt er að fræða um 

klám, þar sem áhorf á klám nokkrum sinnum í viku getur haft neikvæðar afleiðingar á kynhegðun 

unglinga. Kynheilbrigði unglinga sem horfa á klám er verra, þeir byrja fyrr að sofa hjá, eiga fleiri 

kynlífsfélaga og nota síður getnaðarvarnir (Wingood o.fl., 2001). 
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 Fjóla (e) lýsir ábyrgð sinni sem foreldri á þennan hátt: Sko, það er talað mjög opinskátt 

um kynlíf og ég sjálf geri það við mínar dætur...ég vil halda því þú veist þó hún sé bara tíu ára. 

Ég er farin að tala um þetta og vil gera það áfram þannig að það gæti hugsanlega enst þangað 

til hún getur talað um þetta við mig á móti. Kolbrún (e) leggur áherslu á að kynfræðsla verði að 

snúast um meira en líffræðilegar staðreyndir og getnaðavarnir:...Mér finnst við foreldrar þurfum 

að kenna börnunum þetta með tilfinningarnar, þau hlusta á okkur þó þau kannski sýni það ekki. 

 Það var sameiginlegt stef hjá öllum meðrannsakendunum okkar að fræðslu sé ábótavant 

og að opin umræða um kynlíf verði að eiga sér stað. Þá er ljóst að einhver mjög neikvæð umræða 

um kynlíf er til staðar sem engin þekkir þó af eigin raun. Það sem er athyglisvert er að á sama 

tíma og eldri meðrannsakendurnir tala um mikilvægi opinskáar umræðu og um ábyrgð foreldra, 

þá var upplifun yngri meðrannsakenda sú að unglingar og foreldrar þeirra ræða ekki kynlíf. Það 

getur verið að ekki sé nægur aldursmunur á þessum hópum til að greina megi einhverjar 

breytingar hvað opna umræðu varðar. Þá má einnig velta því upp hvort þessi vilji eldri 

meðrannsakendanna að ræða við börnin sín um kynlíf sé ekki almennur í þjóðfélaginu og mætti 

þá ætla að þær konur sem tilbúnar voru til að koma í viðtal séu almennt opnari og tilbúnari til að 

ræða kynlíf bæði í rannsóknarviðtali og heima fyrir heldur en gengur og gerist almennt. 

 Það vantar upp á fræðslu í skólakerfinu hér á landi og ekki virðist opin og jákvæð umræða 

vera til staðar. Þetta er áhyggjuefni því rannsóknir sýna að fræðsla er lykilatriði í því að unglingar 

upplifi kynlíf á jákvæðan hátt. Áhyggjur þeirra eldri af kláminu eiga við rök að styðjast þar sem 

þær yngri þekkja mjög vel til þess að klám sé alls staðar auk þess sem aðrar rannsóknir styðja það 

og eykur þetta enn á mikilvægi þess að átak verði gert í kynfræðslu barna og unglinga. Einnig 

þurfa foreldrar að axla sína ábyrgð sem foreldrar og leiða barnið sitt í gegnum þetta þroskaskeið 

lífs síns eins og öllum foreldrum þykir sjálfsagt að gera þegar börn þeirra byrja að tala, ganga, 

læra að hjóla  o.s.frv. Kynþroskaskeiðið er hluti að þroskaferli einstaklinga sem foreldrar verða 
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að horfast í augu við og sýna ábyrga leiðsögn með opinni og fordómalausri umræðu. Fylgjast 

með og vera til staðar hvort sem er fyrir unglingsstúlkur og ekki síður drengina. 

4 Umræða 

Fyrri rannsóknarspurning var: Hver er upplifun íslenskra unglingsstúlkna af því að byrja að 

stunda kynlíf? Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er upplifun íslenskra unglingsstúlkna af 

því að byrja að stunda kynlíf ekki eins og þær hefðu óskað sér, þær upplifa mikla pressu og 

kynlífið er ekki á þeirra forsendum. Þegar borið er saman hvort um mun sé að ræða á eldri og 

yngri meðrannsakendunum kemur í ljós að þær eldri segja það afdráttarlaust að kynlífið hafi ekki 

verið eins og þær óskuðu og að mikill utanaðkomandi þrýstingur var til staðar á meðan yngri 

meðrannsakendurnir eru ekki eins ótvíræðar í afstöðu sinni en lýsa samt einhverjum þrýstingi og 

að fyrstu skrefin á sviði kynlífsins hafi kannski ekki verið eins og þær hefðu helst óskað sér. 

 Leiða má að því líkum að auðveldara sé að meta hlutina úr meiri fjárlægð eins og þær 

eldri geta heldur en að meta stöðuna á sama tíma og verið er að upplifa hana, þar sem krafan er á 

að upplifunin sé jákvæð og þær enn ekki búnar að ljá reynslunni eigin merkingu. Fram kemur í 

rannsókninni að unglingsstúlkum er það mjög mikilvægt að geta skilgreint sína fyrstu reynslu á 

sviði kynlífs sem hluta af sambandi við strák en að ekki sé um skyndikynni að ræða. Það skiptir 

þær miklu máli að þó svo ekki hafi verið um fast samband að ræða þegar kynlífið átti sér stað að 

það þróaðist yfir í langtímasamband. Ef um langtímasamband er að ræða geta stúlkurnar oft farið 

að ræða um kynlíf við félaga sinn sem þær geta ekki í upphafi sambands eða ef um skyndikynni 

er að ræða. Leiða má að því líkum að þörf stúlknanna fyrir að geta skilgreint kynlífið sem hluta af 

sambandi sé til komin vegna ótta við að fá á sig druslustimpil. Jafnframt kom fram að sumar 

stúlknanna geta aldrei rætt um kynlíf jafnvel þó þær séu í langtímasambandi sem þær upplifa sem 

gott samband. Fram hefur komið í rannsóknum að mikill munur er á milli kynja á því hversu 



58 
 

mikilvægt það er að kynlífið sé samofið tilfinningum en það er stúlkum í flestum tilfellum mjög 

mikilvægt á meðan drengir geta frekar aðskilið kynlíf og tilfinningar (Häggström-Nordin o.fl, 

2006). Ætla má að þessi munur á kynjunum hvað varðar mikilvægi tilfinninga í tengslum við 

kynlíf sé félagslega lært og getur neysla drengja á klámefni hugsanlega skýrt þennan mun. 

 Það sem breyst hefur mikið varðandi kynlíf ef skoðaður er munur á eldri og yngri 

meðrannsakendahópunum er klámið. Þær eldri urðu ekki mikið varar við klámefni þegar þær 

voru að byrja að stunda kynlíf en yngri meðrannsakendurnir upplifa að klámið sé út um allt og að 

drengir horfi mikið á það. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að það er raunin, að íslenskir drengir neyta 

klámefnis í miklu mæli (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2010; Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2006). Þessi innrás klámefnis inn í líf fólks hefur mikil áhrif á líðan ungra kvenna þar sem þær 

upplifa mikið óöryggi og óttast það að standa ekki undir væntingum karlmanna sem fá sínar 

hugmyndir um kynlíf úr kláminu. Þá hafa ákveðnar staðalmyndir komið úr kláminu inn í daglegt 

líf fólks sem hefur valdið því að ungar konur eru mjög óöruggar með útlit sitt. 

 Í rannsókninni kemur fram að þetta mikla framboð klámefnis og þær afleiðingar sem það 

hefur á ungar konur veldur því að meðrannsakendur okkar kalla eftir meiri fræðslu. Í ljós kom að 

kynfræðsla í skólum var langt undir þeim fræðsluþörfum sem telja má nauðsynlegar og vegna 

aðgengis að klámefni á netinu er enn meiri þörf en áður á fræðslu þar sem unglingsstúlkur og 

strákar eiga erfitt með að átta sig á hvað sé eðlilegt og hvað ekki þegar kemur að kynlífi. 

Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að lítil umræða er um kynlíf inni á heimilum unglinga svo ekki fá 

þau fræðslu þaðan. Það er því mjög mikilvægt að skólakerfið bregðist við þessari breyttu 

samfélagsmynd sem klámið meðal annars hefur leitt til og komi inn með öfluga kynfræðslu og 

áhrif kláms á fólk. Þá verða foreldrar einnig að vakna til vitundar um hlutverk sitt sem styðjandi 

foreldri og líta á kynþroskann og kynlíf unglinga sem eðlilegan þátt í uppvexti þeirra í stað þess 

að líta á það sem feimnismál. Stuðningur foreldra og uppbyggileg umræða um mikilvægi þess að 
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bera virðingu fyrir sjálfum sér og kynlífsfélögum sínum er einn þeirra þátta sem stuðla að 

heilbrigðara kynlífi unglinga (Schalet, 2010). Það verður að vera sameiginlegt átak bæði skóla og 

foreldra að uppfræða unglinga um kynlíf og hjálpa þeim við að skilja merkingu þess og hvaða 

hlutverk það gegnir í lífi fullorðinna. Með fræðslu á ungt fólk að geta þroskað með sér og öðlast 

færni til að stofna til innihaldsríkra sambanda byggðum á jafnrétti og virðingu. 

 Seinni rannsóknarspurningunni má svara játandi, reynsla íslenskra unglingsstúlkna af 

kynlífi er í samræmi við stöðu kynjanna í samfélaginu almennt, þar sem stelpur upplifa sig ekki 

standa jafnfætis drengjum þegar kemur að kynlífi. Þessar niðurstöður þurfa ekki að koma á óvart 

þar sem jafnrétti kynjanna er ekki til staðar hér á landi þrátt fyrir mikla baráttu fyrir því. Mikið 

hefur verið gert til að ná fram lagalegu jafnrétti en rótgrónar eðlishyggjuhugmyndir og almennt 

viljaleysi koma í veg fyrir að jafnrétti sé raunverulegt. Það eru líka mjög víða skilaboð um að 

konur séu ekki jafningjar karla í lífi og starfi og sjást þessi skilaboð víða í fjölmiðlum. Slúðurblöð 

og auglýsingar eru uppfull af þessu misrétti. Sú mynd sem dregin er upp í fjölmiðlum er því 

miður oft sú að konan sé skörinni lægra en karlmenn á flestum sviðum og er kynlífið þar engin 

undantekning (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). 

 Það vill brenna við að þegar talað er um ójafnrétti kynjanna að skuldinni er skellt á konur 

þar sem lagalegt jafnrétti er gott á Íslandi og konur sagðar hafa jafna möguleika til valda og 

virðingar en þær kjósi að nýta þá ekki, þær skorti áræði og þor. Þessar hugmyndir má rekja til 

eðlishyggjunnar og hins karllæga valdakerfis, ef við samþykkjum þær þá er í raun ójafnræðinu 

viðhaldið og við það verður að búa. Það er þó líklegra að hvorki sé ójafnræðið körlum né konum 

sem einstaklingum að kenna heldur sé það til staðar vegna ríkjandi orðræðu um kyn sem mótar 

viðhorf sem leiða af sér ríkjandi samskiptamunstur sem einkennist af ójafnrétti. En ekki er hægt 

að líta fram hjá því að völdin hafa að mestu verið í höndum karlmanna og því verður það að vera 

þeirra að vinna að jafnrétti ekki síður en kvenna. 
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 Ef aðeins er litið til samskipta ungs fólks á sviði kynlífs kemur vel í ljós hversu 

marklausar eðlishyggjuskýringar á ójafnrétti eru. Því í kynlífssamskiptum hallar á konur eins og á 

mörgum öðrum sviðum samfélagsins og ef skýringin á að vera sú að konur skorti almennt áræði 

og þor til að standa jafnfætis karlmönnum er þetta markleysa, vegna þess að konur sem hafa 

ákveðið að snúa baki víð ríkjandi hugmyndum um hvernig æskilegt sé að konur hagi sér þegar 

kemur að kynlífi og fara að hegða sér meira í átt til þess sem er viðurkennt sem hegðun 

karlmanna eru þær fljótar að fá á sig stimpilinn drusla. Það sýnir svo ekki sé um villst að konur 

og karlar búa ekki við sömu stöðu og geta ekki leyft sér sömu hegðun vegna viðhorfa í 

samfélaginu sem halda konum niðri og kemur í veg fyrir að jafnrétti náist. 

 Hér verður ekki tekin afstaða til þess hvort viðurkennd hegðun karlmanna í samskiptum á 

kynlífssviðinu er eftirsóknarverð fyrir konur eða ekki en krafan hlýtur að vera sú að það sama 

gildi um konur og karla, að báðum kynjum leyfist það sama. Það hlýtur því að vera jafn 

eftirsóknarvert að karlar taki upp hegðun sem hingað til hefur verið talin við hæfi kvenna s.s. að 

eiga fáa kynlífsfélaga, sýna ekki kynferðislegan áhuga sinn á áberandi hátt o.s.frv. Niðurstaðan 

verður alltaf sú að sama hegðun verður að vera viðurkennd fyrir bæði kynin á öllum sviðum ef 

jafnrétti á að nást. 

 Þó svo niðurstaða þessarar rannsóknar sýni að fyrstu skref í kynlífi séu ekki á forsendum 

stúlknanna og þær reyna að uppfylla einhverjar óljósar hugmyndir um vilja drengja þegar kemur 

að kynlífi þá er ekki þar með sagt að drengir séu ánægðir með hvernig hlutunum er háttað eða að 

það sé á einhvern hátt þeirra vilji. Líklegt er að þeir eins og stúlkurnar séu að reyna að samsama 

sig samfélagslegum hugmyndum þar sem karlmenn eru mjög ráðandi afl en konur eru á mörgum 

sviðum skör lægra. Þá eru íþyngjandi karlmennskuhugmyndir í samfélaginu ekki til að auðvelda 

drengjum að feta sín fyrstu skref í kynlífinu þar sem þeir reyna trúlega að standa undir því að 

vera ráðandi afl, sterkir menn sem láta ekki einhverjar kerlingar rugla í sér. Það er það veganesti 
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sem drengir fá með sér inn í fullorðinsárin og birtist það víða í samfélaginu. Því er brýnt verkefni 

að brjóta upp þessar staðalmyndir af konum og körlum, öllum til hagsbóta. 

 Þessi rannsókn snéri að upplifun íslenskra unglingsstúlkna af því að byrja að stunda kynlíf 

en frekari rannsóknir gætu falist í því að skoða upplifun eldri kvenna á öllum aldri, eru þær einnig 

að upplifa kynlífið frekar á forsendum karlmanna en sínum eigin. Þá væri líka gagnlegt að 

rannsaka upplifun drengja. Með því fengist betri mynd af unglingakynlífi og líðan beggja kynja 

sem er mikilvægt til að hægt sé að koma til móts við fræðsluþarfir unglinga. Viðhorf beggja 

kynja kæmi þá fram sem er nauðsynlegt til að henda reiður á ríkjandi hugmyndir svo hægt væri 

að vinna markvisst að því að brjóta upp úreltar staðalmyndir og veita ungmennum þessa lands 

tækifæri til að standa jafnfætis á leið sinni inn í fullorðins árin. Það er orðið löngu tímabært að 

allir fái að njóta sín og að jafnrétti ríki. Því er brýnt að fullorðið fólk hætti að íþyngja 

ungmennunum með gamaldags eðlishyggjuhugmyndum sem skilar engu góðu til 

framtíðarkynslóða heldur festir þau í viðjum ójafnréttis með tilheyrandi flækjum og vanlíðan fyrir 

bæði kynin. Mikilvægt er að kenna ungu kynslóðinni að tileinka sér jafnréttisviðhorf sem gætu 

leitt til jákvæðra breytinga á samfélagsgerðinni. 

 Fram kemur í rannsóknum að kynlíf milli einstaklinga í ástarsamböndum er mun 

ánægjulegra fyrir báða aðila í löndum þar sem meira jafnrétti ríkir milli kynjanna (University of 

Chicago, 2006). Í löndum eins og Japan og Taiwan þar sem karlmenn hafa mikil völd umfram 

konurnar kemur fram áhugaleysi á kynlífi hjá báðum kynjum sem og ófullnægja bæði líkamleg 

og andleg en þó sérstaklega hjá konunum. Aftur á móti sýna rannsóknir að í löndum þar sem 

meira jafnræði er með kynjunum er fólk ánægðara með kynlífið en einnig kemur fram að pör sem 

eru í sambandi sem byggt er á jafnréttis grundvelli þróa með sér gott kynlífssamband þar sem 

báðir aðilar koma að því á eigin forsendum (University of Chicago, 2006). Það er því til mikils að 

vinna fyrir bæði kynin að jafnrétti ríki á öllum sviðum samfélagsins. 
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