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Útdráttur 

Á síðustu áratugum hefur klámvæðing í heiminum sífellt verið að aukast meðal annars í 

kjölfar tæknivæðingar. Með örari tækniþróun hefur netnotkun fólks aukist til muna. 

Útbreiðsla og aðgangur að klámi er nú meiri en aldrei fyrr þar sem Internetið er stærsti 

markaður klámiðnaðarins. Alhliða kynfræðsla hefur ekki verið aukin samhliða 

klámvæðingunni og er það talið til áhættuþáttar þegar litið er til mótunar kynhegðunar 

og kynheilbrigðis ungmenna. Rannsókn þessi var framkvæmd til þessa að varpa ljósi á 

klámvæðinguna í heiminum og með því skoða hvernig staða kynhegðunar, 

kynheilbrigðis og klámáhorfs framhaldsskólanemenda er hér á landi. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var Hvernig er kynhegðun, kynheilbrigði og 

klámáhorf framhaldsskólanema? Rannsóknin var unnin með megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Útbúinn var spurningalisti sem lagður var fyrir 384 nemendur í 

fimm framhaldsskólum á landinu. Helstu niðurstöður voru að mikill meirihluti 

þátttakenda hafði séð klám. Áhorf kláms var misjafnt eftir kyni en karlar horfðu meira og 

oftar á klám en konur. Einnig sýndu niðurstöður að stór hluti þátttakenda horfði á klám í 

gegnum Internet í tölvu eða síma. Átakanlegt var að sjá að þátttakendur höfðu séð klám 

í fyrsta skiptið allt niður í fimm ára og voru karlar marktækt yngri en konur við fyrsta 

áhorf. Þegar tilfinningar þátttakenda til kláms voru skoðaðar kom í ljós að fleiri 

þátttakendur töldu tilfinningar sínar vera jákvæðar fremur en neikvæðar og voru karlar 

þar í meirihluta. Kynfræðsla er hvergi nefnd sem skyldufag í aðalnámskrá grunn- eða 

framhaldsskóla né í lagaákvæðum. Kynfræðsla sem veitt er í skólum hér á landi er því af 

skornum skammti en ýmis fræðslusamtök hafa tekið að sér kynfræðslu innan skóla og í 

gegnum Internetið. 

 

Lykilorð: Kynhegðun, kynheilbrigði, klám, klámvæðing, kynfræðsla. 
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Abstract 

 

Pornography and its consumption has been constantly growing the past few decades. 

One of the main reasons for it’s growth is the increasing technology and with that easier 

access to the Internet. The internet is the biggest market for pornography and through 

the internet the distribution of porn and the increasing access to it has never been as 

widespread. Comprehensive sex education has not increased in unison to the growth of 

pornography and that is a big risk factor when you look at the shaping of young people‘s 

sexuality and their sexual health. The research question was How is sexual behavior, 

sexual health and how much do college students view pornography? The research was 

processed with quantitative research methods. An questionnaire was prepared and 

answered by 384 students in five colleges. The main result was that the majority of the 

participants had seen porn. The viewing of pornography varied between the sexes, men 

tended to watch more pornography than women. The results also showed that a big 

part of the participants watched porn through the Internet in a computer or on the 

phone. The most interesting and shocking results was that some of the participants saw 

porn for the first time down to the age of five and were men significantly younger that 

women to view porn for the first time. It also came to light that most participants 

feelings towards pornography were quite positive rather than negative and were men in 

majority regarding a positive outlook towards porn. Sex education is never mentioned 

as an compulsory in the curriculum in high schools, colleges nor in provisions. The sex 

education that is provided in schools in Iceland is quite poor but several educational 

organizations are giving sexual education inside schools and through the Internet. 

 

 

Key words: Sexuality, sexual health, porn, pornification, sexual education 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS - eininga lokaverkefni í meistaranámi í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við Háskóla Íslands. Ritgerðin ber heitið Kynhegðun, kynheilbrigði og 

klámáhorf framhaldsskólanema og var unnin undir leiðsögn Dr. Freydísar Jónu 

Freysteinsdóttur, dósents í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni kærlega 

fyrir stuðninginn, tilsögnina og samstarf meðan á ritgerðarskrifum stóð. Einnig vil ég 

þakka samnemendum mínum og Steinunni Hrafnsdóttur fyrir ábendingar og stuðning 

við undirbúning ritgerðarinnar. Ég vil veita þeim sem tóku þátt í rannsókn minni 

sérstakar þakkir fyrir þátttökuna. Fjölskylda mín, þá sérstaklega móðir mín Rut 

Þorgeirsdóttir og maki minn Ester Ýr Borg fá sérstakar þakkir fyrir aðstoð við innslátt 

gagna, yfirlestur, ábendingar, stuðning, og hvatningu á meðan ritgerðarsmíðinni stóð.  
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1 Inngangur 

Klám hefur á síðustu áratugum aukist til muna á Vesturlöndum og hefur það valdið 

áhyggjum á hugsanlegum áhrifum sem það gæti haft í för með sér (Dines, 2010; 

D‘Orlando, 2011). Samhliða klámvæðingunni hefur tæknin tekið örum breytingum og 

hefur netnotkun aldrei verið meiri. Árið 2014 var hlutfall Íslendinga sem notuðu tölvur 

og tengdust neti síðastliðna þrjá mánuði áður en rannsókn var gerð að meðaltali 98,2% 

(Hagstofa Íslands, 2015e). Þetta gefur til kynna að allir þeir sem nota tölvur nota einnig 

netið. Þessi öra tækniþróun er talin helsta ástæða mikillar útbreiðslu og greiðs aðgangs 

að klámi, en Internetið er stærsti markaður klámiðnaðarins (Howard, 2012; D‘Orlando, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að árið 2005 voru um 260 milljónir klámsíða á netinu og 

2010 voru þær komnar í 420 milljónir (Dines, 2010; Howard, 2012; Paul, 2005). Tveir 

milljarðar fólks hafa aðgang að og nota Internetið í heiminum og sýndi rannsókn frá 

2010 að 42,7% fólks horfir þar á klámefni (Wondracek, Holz, Platzer, Kirda og Kruegel, 

2010). Með aukinni tölvuvæðingu verður aðgangur að klámi sífellt greiðari. Á hverju ári 

eru nýjar tækninýjungar auglýstar og er það nýjasta á markaðinum í dag svokallaðir 

snjallsímar. Snjallsímanotkun hefur aukist til muna á síðustu árum og hefur 

Internetnotkun færst mikið yfir til þeirra (Howard, 2012).  

Vegna aukins aðgangs að tækni og Interneti er staðan nú í dag sú að fólk á öllum 

aldri hefur aðgang að Internetinu. Rannsókn á íslenskum ungmennum á aldrinum 11 til 

16 ára sem gerð var árið 2009 sýndi að 67% hafa tölvu í herbergi sínu og 50% þeirra eru 

með Internettengingu (Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason, 2010). Tölur frá 

Hagstofu Íslands (2015e) sem framkvæmd var árið 2014 sýndi einnig fram á aukningu 

tölvu- og Internetnotkunar hjá ungmennum á aldrinum 16-24 ára. Notkunin var 100% 

síðastliðna þrjá mánuði þegar könnun var gerð hjá þessum hóp. Þetta er töluvert meiri 

notkun en kom fram í rannsókn Sigurðar og Þorbjörns sem nefnd var hér að ofan, en 

ætla má að það tengist aldursmuni. Rannsóknir þar sem klámáhorf ungmenna hefur 

verið skoðað sýna að börn allt niður í 11 ára hafa séð klám á netinu (Dines, 2010; Peter 

og Valkenburg, 2006; Popovic, 2010). Rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2006 á 

ungmennum 14 til 18 ára sýndi að 96% drengja og 88,7% stúlkna höfðu séð klámefni. 
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Meðalaldur þeirra var 11,7 ára þegar þau sáu klám í fyrsta skipti (Sørensen og Knudsen, 

2006). 

Á unglingsárunum byrja ungmenni oft á tíðum að forvitnast um kynhegðun, 

kynhneigð og kynferðislegar langanir. Á þeim tíma eru þau líklegri til að leita í klámefni, 

en rannsóknir hafa sýnt að mörg ungmenni telji klámefni vera fræðsluefni (Peter og 

Valkenburg, 2006). Vegna greiðs aðgangs að klámefni í dag fá ungmenni oft ekki 

tækifæri til að þróa sína eigin kynlífsreynslu áður en þau sjá klámefni (Lovísa Arnardóttir, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að klámáhorf snemma á æviskeiðinu geti komið í veg fyrir 

eðlilega mótun viðhorfa, gilda og kynvitund ungmenna (Dines, 2010; Popovic, 2011). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að klámáhorf getur haft slæm áhrif á kynheilbrigði 

einstaklinga, þá sérstaklega ef þeir eru enn að þróa kynvitund og kynhegðun sína 

(Braun-Courville og Rojas, 2009). 

Félagslegir- sem og menningarlegir þættir hafa mikil áhrif á mótun einstaklinga, 

viðmið, trú, venjur, kynheilbrigði og kynhegðun og margt fleira. Fjölskylda, vinir, skóli, 

fjölmiðlar, stjórnkerfið, Internetið og margt fleira er allt talið hluti af félags- og 

menningarlegum þáttum (Brown og L‘Engle, 2008). Einn af stærstu mótunarþáttum nú 

til dags er talinn vera fjölmiðlar. Fjölmiðlar veita góða yfirsýn á félagslegt umhverfi, 

hvernig samfélagið starfar og hver viðmið samfélagsins eru (Mastronadi, 2001). Í dag er 

klám ekki einungis sýnilegt á Internetinu. Með klámvæðingunni hefur klámfengið efni 

aukist meðal annars í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, tímaritum, dagblöðum, 

auglýsingum, fjölmiðlum og í tísku- og tónlistarheiminum (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Þau skilaboð sem koma frá þessum miðlum eru oft misvísandi og er því mikilvægt að 

veita fræðslu um þessi efni (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Sigurlaug Hauksdóttir, 2006b). Fjölmiðlar sem og foreldrar, skólakerfi og aðrir 

umhverfisþættir þurfa að opna umræðu um klámvæðinguna með því veita fræðslu sem 

stuðlar að heilbrigðri mótun kynvitundar, -hegðunar og -heilbrigðis (Barak og Fisher, 

2001; Bleakley, Hennessy og Fishbein, 2010; Dagbjört Ásbjörnsdóttir, o.fl., 2006b). 

Í dag er kennslu um kynfræðslu enn ábótavant hér á landi. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla og framhaldsskóla er ítrekað að stuðla þurfi að góðu heilbrigði ungmenna og 

þar með talið kynheilbrigði. Þrátt fyrir það er ekki boðið upp á sérstaka kennslu sem 

tileinkuð er kynfræðslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015a; b). Til eru ýmsar 
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stofnanir og heimasíður sem fjalla um klámvæðinguna í dag og veita fræðslu og 

upplýsingar um kynlíf og kynheilbrigði ungs fólks. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á 

mikilvægi alhliða kynfræðslu fyrir ungmenni sem veitir þeim tækifæri til að mótast á 

sem heilbrigðastan hátt sem kynverur (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2006a; Lovísa 

Arnardóttir, 2011; Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sólveig 

Jóhannsdóttir, 2011). Á kynþroskaskeiðinu fara ungmenni í gegnum miklar líkamlegar og 

sálfélagslegar breytingar. Á þeim tíma eru þau að byrja að upplifa sjálf sig, byggja upp 

sjálfsmynd sína, sjálfsvirðingu, sjálfstæða hugsun, sjálfstjórn og samskipti við aðra. 

Alhliða kynfræðsla gæti aðstoðað ungmenni við að þróa þessa þætti á heilbrigðan hátt 

með því veita þeim góða þekkingu, viðmið og færni til að takast á við ýmsar aðstæður á 

þessu sviði (Sóley S. Bender, 2012). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á þessu efni en færri rannsóknir eru til 

um stöðuna hér á landi. Markmiðið með þessari rannsókn er að skyggnast inn í 

kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorfi ungmenna hér á landi. Til að ná þessum 

markmiðum var sett fram rannsóknarspurningin:  

1. Hvernig er kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf framhaldsskólanema? 

Ákveðið var að hafa eina undirspurningu til að fá betri lýsingu og ná yfir breidd 

framhaldsskólanema: 

a. Er munur milli kynja?  

Rannsóknir á þessu efni eru nauðsynlegar fyrir frekari skipulagningu, stefnumótun, 

áætlanagerð, fræðslu og forvarnir. Rannsóknir geta einnig veitt mikilvægar upplýsingar 

um kynheilbrigði og kynhegðun ungmenna hér á landi, sem hægt væri að nýta í fræðslu 

og vitundarvakningu um þetta málefni. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf 

framhaldsskólanemenda 18 ára og eldri. Ritgerðin skiptist í fimm hluta, að inngangi 

meðtöldum. Í öðrum hluta er gerð grein fyrir fræðilegum hluta ritgerðarefnissins. Byrjað 

er að tengja efni ritgerðarinnar við þrjár kenningar er tengjast félags- og 

menningarlegum þáttum og helstu hugtök tengd rannsókninni skilgreind. Þar á eftir er 

gerð grein fyrir klámvæðingu í vestrænum ríkjum heimsins og mikillar útbreiðslu hennar 

á síðustu árum. Einnig er fjallað um áhrif tæknivæðingar og fjölmiðla á klám og 

hugsanleg áhrif sem hún hefur á þjóðfélagsþegna. Þar á eftir er almennt rætt um 
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fræðslu á þessu efni, skoðað hvernig staða kynfræðslu er nú til dags hér á Íslandi og 

hugsanlegri þörf fyrir alhliða kynfræðslu í skólum hér á landi. Í þriðja hluta er aðferð og 

framkvæmd rannsóknarinnar lýst. Farið verður yfir undirbúning, val á rannsóknar- og 

úrtaksaðferð, þátttakendur, mælitæki, gagnaöflun og rannsóknaferlið sjálft. Í fjórða 

hluta verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar þar sem stuðst er við töflur og 

myndir til að gera tölfræðiupplýsingum betri skil. Að lokum verða niðurstöður tengdar 

við fræðilegan bakgrunn og ræddar í umræðukafla. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Fyrst í þessum kafla verður efni ritgerðarinnar tengt við kenningar er snerta félags- og 

menningarlega þætti. Þar á eftir verða helstu hugtök er koma fram í rannsókninni 

skilgreind. Næst verður fjallað almennt um klámvæðingu í heiminum, hvernig hún 

birtist, útbreiðslu hennar og áhrif. Þeirri umfjöllun er ætlað að veita betri innsýn og dýpri 

skilning á útbreiðslu kláms og hugsanlegum áhrifum þess. Að lokum verður kynfræðsla í 

skólum hér á landi skoðuð og rannsóknir á efni um kynheilbrigði ungmenna kynntar. 

2.1 Kenningar og hugtök 

Í þessum kafla verða þrjár kenningar er fjalla um áhrif félags- og menningarlega þátta á 

einstaklinga tengdar við efni rannsóknarinnar. Fyrst verður kenningin um félags- og 

menningarlegt sjónarhorn kynnt. Næst verður fjallað um kenningar um normun og að 

lokum félagsnámskenningar. Þar á eftir verða helstu hugtök sem notast er við í 

ritgerðinni skilgreind en þau eru: kyn, kynhneigð, kynheilbrigði, kynhegðun, klám, 

klámvæðing og kynfræðsla.  

2.1.1 Kenningar 

Félags- og menningarlegt sjónarhorn (e. sociocultural perspective) 

Félags- og menningarlegt sjónarhorn er kenning sem notast er við í félags- og 

hugvísindum til að gefa betri skýringu á hvernig aðstæður og umhverfi hafa áhrif á 

einstaklinga. Þá sérstaklega hvernig umhverfi, félagslegir þættir og menningarlegir 

þættir hafa áhrif á hegðun. Viðmið, trú og venjur innan menninga hafa áhrif á veruleika 

og sjálfsímynd einstaklinga. Samkvæmt þessari kenningu eru hugsanir einstaklinga 

byggðar á félagslegum og menningarlegum bakgrunni þeirra (Donato og McCormic, 

1994; Guzzetti og Hynd, 2013; Wade og Tavris 2010). Til að gera betri skil á efninu verða 

nokkur lykilhugtök sem notast er við í félagslegu- og menningarlegu sjónarhorni 

skilgreind áður en kenningin sjálf er útskýrð frekar. Þau eru viðmið, hlutverk, menning, 

fylgispekt og hópspekt. Þegar rætt er um viðmið (e. values) innan þjóðfélags er átt við 

skrifaðar eða óskrifaðar reglur sem gefa til kynna æskilega hegðun og samskipti í 

tilteknu þjóðfélagi. Hlutverk (e. role) nær til ákveðinnar félagslegrar stöðu og því að 

jafnaði stýrt af viðmiðum. Menning (e. culture) eru þau viðmið sem eiga sér stað í 

samfélaginu. Fylgispekt (e. conformity) og hópspekt (e. groupthink) á við þegar ákveðnir 
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einstaklingar eða hópar hafa áhrif á skoðun eða hegðun annarra. Fylgispekt nær til þess 

þegar einstaklingur lætur af skoðun vegna annarrar skoðunar hjá öðrum í hópnum og 

hópspekt (e. groupthink) er þegar einstaklingur leitast eftir að vera á sömu skoðun og 

aðrir hópmeðlimir til að forðast ósætti (Wade og Tavris, 2010).  

Út frá félags- og menningarlegu sjónarhorni er hægt að horfa á hvernig viðmið í 

ákveðinni menningu hefur áhrif á hegðun, hugmyndir og skoðanir þjóðfélagsþegna. 

Viðmiðum er oft líkt við lög, þar sem þau virka sem nokkurskonar reglur. Viðmið mótast 

með tímanum út frá sameiginlegum skilningi þjóðfélagsþegna og hafa þeir lært að fylgja 

þeim meðvitað jafnt sem ómeðvitað. Hægt er að finna skrifuð sem og óskrifuð viðmið 

sem segja til um æskilega hegðun á ýmsum stöðum í hverri menningu. Þar má nefna í 

vinnu, skóla, á almenningstöðum, heima fyrir, í samskiptum við aðra og jafnvel í 

kynlífsathöfnum. Viðmið innan hverrar menningar hafa einnig áhrif á viðhorf fólks 

(Donato og McCormic, 1994; Lantolf og Thorne, 2007; Wade og Tavris 2010). Með 

þessum reglum verða samskipti og hegðun þjóðfélagsþegna mun fyrirsjáanlegri (Wade 

og Tavris 2010). Viðmiðum hverrar menningar er oft haldið við með ótilgreindu 

samþykki meðal þjóðfélagsþegna. Þjóðfélagsþegnar eiga það því til að sýna 

einstaklingum viðbrögð við hegðun eða viðhorfum sem fara út fyrir viðmið 

menningarinnar. Hegðun sem fer á skjön við viðmið innan menninga kallast 

frávikshegðun (Seto, Maric og Barbaree, 2001).  

Sífelldar breytingar á félags- og menningarlegum þáttum hafa áhrif á að viðmið 

breytast. Það gerir það að verkum að hegðun, viðhorf og skoðanir breytast í kjölfarið 

(Wade og Tavris 2010). Ef horft er út frá félags- og menningarlegu sjónarhorni á 

klámvæðinguna í heiminum mætti ætla að á þeim stöðum þar sem klám er viðurkennt 

innan menningarhópa, er líklegra að eintaklingar innan þeirra hópa séu berskjaldaðari 

fyrir áhrifum þess en aðrir. Rannsóknir hafa sýnt að með meiri sýnileika kláms verða 

þjóðfélagsþegnar minna næmir fyrir klámi. Þar sem mannveran er næm fyrir sýnilegum 

sem og duldum skilaboðum í umhverfinu getur aukið samþykki á klámi innan menningar 

haft slæm áhrif (Howard, 2012). 

Félags- og menningarlegir þættir eins og vinir, fjölskylda, ókunnugir, fjölmiðlar, 

skólar og aðrar stofnanir sem og annað umhverfi geta haft mikil áhrif á mótun viðhorfa 

og skoðanir einstaklinga (Lantolf og Thorne, 2007; Wade og Tavris, 2010). Ef horft er til 
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félagslegra þátta eins og vina og vinahópa er mikilvægt að taka til greina hugtökin 

fylgispekt og hópspekt þar sem þau geta haft áhrif á skoðun einstaklinga út á við. Ef 

tekin væru dæmi um skoðanir á klámi þar sem fylgispekt og hópspekt koma fram, gætu 

það verið á þessa vegu: Fylgispekt kemur fram þegar aðili innan hóps er til dæmis með 

neikvæða skoðun á klámi en hann lætur af skoðun sinni þar sem aðrir hópmeðlimir hafa 

jákvæða skoðun. Hópspekt kemur fram þegar hópmeðlimur telur mikilvægara að fylgja 

skoðun hópsins en að fylgja sinni eigin. Í hópum þar sem einn aðili er hærra settur en 

aðrir reynir restin af hópnum að fylgja hans hugmyndum. Þar má nefna að ef sá aðili 

hefur jákvætt viðhorf til kláms er líklegt að hinir meðlimir hópsins reyna að fylgja þeirri 

skoðun (Guzzetti og Hynd, 2013; Wade og Tavris, 2010).  

Í gegnum samskipti hópmeðlima, mótast með tímanum ákveðnar hugmyndir um 

hlutverk og atferli einstaklinga. Þær hugmyndir geta með tímanum orðið að almennri 

vitneskju innan hópsins hvort sem um er að ræða litla hópa eða heila þjóð (Guzzetti og 

Hynd, 2013). Þar er mikilvægt að taka til greina hugtökin fylgispekt og hópspekt þar sem 

þau geta haft mikil áhrif á hversu vel vitneskjan dreifist (Wade og Tavris, 2010). 

Samkvæmt þessu getur klám öðlast sess í viðhorfum, hegðun og skoðunum fólks ef það 

er samþykkt innan menningar þess. Ef skoðanir til kláms eru jákvæðar í félagslegu 

og/eða menningarlegu umhverfi einstaklinga er því líklegt að skoðanir þeirra og viðhorf 

séu af sama toga (Guzzetti og Hynd, 2013; Wade og Tavris, 2010). 

Á mynd 1 er sýnt skýringarlíkan fyrir félags- og menningarlegt sjónarmið. Líkaninu er 

skipt niður í fjóra þætti: a) þjóðfélag, b) menning, c) normun, lög, reglur og 

hópþrýstingur, d) þjóðfélagsþegnar. Þessi þættir lýsa samverkandi áhrifum sín á milli. 

Tengsl á milli þátta a og b lýsa sér í sameiginlegum viðmiðum og trú innan þjóðfélagsins. 

Tengsl á milli b og c sýna að menning ýtir undir styrkingu og sjálfbærni sem getur haft 

áhrif á normun, lög, reglur og hópþrýsting innan menningarinnar. Tengsl c og d sýna að 

normun, lög, reglur og hópþrýstingur innan samfélags getur haft áhrif á 

þjóðfélagsþegna. Tengsl á milli d og a lýsa sér síðan í að viðmið og trú einstaklinga getur 

haft áhrif á þjóðfélagið í heild sinni (Donato og McCormic, 1994; Guzzetti og Hynd, 2013; 

Wade og Tavris 2010). 
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Mynd 1. Skýringarlíkan fyrir félags- og menningarlegt sjónarhorn 

Eins og fram hefur komið hafa aðstæður og umhverfi áhrif á einstaklinga. Normun, 

viðmið og trú innan menninga hafa áhrif á þjóðfélagsþegna. Hugmyndir og hegðun 

þjóðfélagsþegna eru því byggðar á félagslegum og menningarlegum bakgrunni þeirra 

(Donato og McCormic, 1994; Guzzetti og Hynd, 2013; Wade og Tavris 2010). 

Normun (e. normative) 

Normun á sér stað þegar ákveðnar athafnir eða skoðanir verða eðlilegar innan ákveðins 

hóps, samfélags eða þjóðar. Normun hefur einnig áhrif á og tilgreinir um hvernig 

hlutirnir eigi að vera, hvernig sé best að meta þá, hvað sé gott eða slæmt og hvort atferli 

sé rétt eða rangt. Viðmið eru náskyld normun en þau eru undirstaða þess að normun 

verður til. Þessir þættir hafa mikil áhrif á líf mannverunnar þar sem þeir hjálpa til við að 

forgangsraða verkefnum og skipuleggja hugmyndir um trú, tilfinningar og hegðun. 

Einnig segja þeir til um hvað sé viðeigandi, æskilegt, dýrmætt, gott, vont og svo 

framvegis. Eins og áður kom fram í kenningunni um félags- og menningarlegt 

sjónarhorn, verður öll hegðun sem fer á skjön við þessar venjur talin frávikshegðun 

(Weinberg, Williams, Kleiner og Irizarry, 2010). Þær hugmyndir sem kenningar um 

normun fara eftir má tengja við mynd 1 en þar kemur fram að normun, sem og lög, 

reglur og hópþrýstingur hafa áhrif á þjóðfélagsþegna. 

Ef tekið er dæmi um hvernig normun á sér stað í klámvæddum heimi þá væri hægt 

að nefna að einstaklingar fara að sjá ýmsa kynhegðun sem eðlilega því lengur sem þeir 

eru hluti af klámvæddum heimi eða menningu. Því má segja að með tímanum verða 

ýmsar athafnir sem áður voru taldar óeðlilegar flokkaðar sem eðlileg hegðun, þegar 
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viðmið menningarinnar taka breytingum. Klám getur þannig mótað viðhorf og hegðun 

einstaklinga er varðar kynlíf. Einstaklingar geta mótað með sér ákveðinn leiðarvísir um 

kynferðislegar athafnir (e. sexual scripts) við klámáhorf. Þessi leiðarvísir er samantekt af 

hugmyndum og athöfnum um kynlíf sem einstaklingar hafa séð í klámi. Leiðarvísirinn er 

því þeirra útfærsla, eða jafnvel fantasía um hvað sé gott, ánægjulegt eða eftirsóknarvert 

í kynlífi. Þau áhrif sem klám hefur á mótun kynhegðunar er þó breytileg eftir þeim 

leiðarvísi sem einstaklingar hafa mótað sér um kynferðislegar athafnir. Með klámáhorfi 

getur einstaklingur til dæmis mótað sér hugmyndir um hvað er eftirsóknarvert eða 

aðlaðandi atferli, svo sem munnmök, endaþarmsmök eða hópkynlíf (Weinberg o.fl., 

2010).  

Félagsnámskenningin (e. Social learning/cognitive theory) 

Félagsnámskenningin leggur sömu áherslu á að einstaklingar verði fyrir áhrifum af 

umhverfi sínu líkt og félags- og menningarlega sjónarhornið. Það sem greinir 

félagsnámskenninguna frá félags- og menningarlega sjónarhorninu er að í henni er lögð 

áhersla á að um lærða hegðun sé að ræða sem mótist í umhverfi einstaklingsins.  

Unglingsárin eru stærstu og mikilvægustu mótunarár einstaklinga og verða 

ungmenni fyrir miklum áhrifum frá umhverfi sínu á þeim árum, en þau hafa einnig áhrif 

á umhverfið. Á þessum árum eru ungmenni að móta sjálfsmynd sína og leita í auknum 

mæli eftir stuðningi, upplýsingum og staðfestingu á hugmyndum á sjálfum sér til 

jafningja sinna. Ungmenni fylgjast því með því sem fer fram í kringum þau og læra af því 

(Sóley Bender, 2012). 

Kenning Albert Bandura um félagsnám lýsir því hvernig hegðun er lært viðbragð við 

aðstæðum í umhverfi og stjórnast því af persónueinkennum. Félagsnámssinnar leitast 

eftir því að skýra afhverju einstaklingar bregðast við með mismunandi hætti við 

aðstæðum. Áhersla er lögð á styrkingarsögu einstaklings til þess að finna út hvað stýrir 

hegðun og móti persónuleika hans. Mikilvægt er að tekið sé mið af samspili meðfæddra 

og áunna þátta hjá einstaklingum, svo sem hæfni hans, hugrænt verklag, væntingar, 

gildismat, sjálfsagi og skipulag (Bandura, 1977; 2001).  

Hegðun lærist helst með tvennum hætti, þá styrkingu og herminámi. Umhverfið 

veitir einstaklingum styrkingu fyrir athafnir og getur sú styrking verið jákvæð eða 

neikvæð. Lærdómur um hegðun viðhelst með beinum og óbeinum styrkingum úr 



22 

umhverfi en einnig með sjálfstýringu. Sjálfstýring nær yfir þá hegðun sem einstaklingur 

er meðvitaður um að hann sé að framkvæma. Hann styrkir sjálfan sig með innri 

viðmiðum, til dæmis eins og gildismati og siðferðisvitund (Bandura, 1977; 2001). 

Á mynd 2 er sýnt skýringarlíkan fyrir félagsnámskenningar. Líkanið lýsir því hvernig 

umhverfið, hegðun einstaklings og persónulegir þættir hans hafa áhrif á hvort annað. 

Líkaninu er skipt niður í þrjá hluta: a) persónulegir þættir, b) umhverfisþættir, c) hegðun. 

Tengsl á milli a og b lýsa sér í að trú og vitsmunaleg hæfni sé að hluta til mótuð út frá 

áhrifum umhverfisins. Tengsl á milli b og c lýsir sér í samspili umhverfis og hegðunar. 

Umhverfið hefur áhrif á hegðun einstaklingsins sem ákvarðar áhrif hans á umhverfið. 

Tengsl á milli c og a lýsa sér síðan í því að hegðun einstaklings hefur áhrif á hugsanir 

hans og ákvarðanir (Bandura, 1977; 2001).  

  

 

Mynd 2. Skýringarlíkan félagsnámskenninga 

Í grein eftir Albert Bandura (2004) skrifar hann um hvernig félagsnámskenningin getur 

verið nýtt til heilsueflingu fólks. Hann benti á að þekking á hugsanlegum áhættu- og 

öryggisþáttum er varðar heilsu er helsta forsenda breytinga. Ef einstaklingar hafa ekki 

þekkingu á því hvað það er í lífstíl þeirra sem gæti haft slæm áhrif á heilsu þeirra hafa 

þeir litla ástæðu til að breyta venjum sínum. Trúin um að breyting sé góð og geti orðið 

að veruleika er helsta undirstaðan og er mikilvægt að einstaklingur nái að halda við 

lífstílsbreytingunum. Þrátt fyrir að ýmsir aðrir þættir geta virkað sem hvöt eða leiðsögn í 

gegnum breytingarnar er aðal áhrifaþátturinn trú og vilji einstaklingsins (Bandura, 

2004). 
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2.1.2 Hugtök 

Kynhneigð: 

Kynhneigð ákvarðast af því að hvaða kyni einstaklingur laðast að kynferðislega. 

Samkvæmt skilgreiningu WHO (2015) kemur kynhneigð fram bæði í upplifun og 

tjáningu. Hún getur komið fram í hugsunum, fantasíum, löngunum, trú, hegðun, 

viðhorfum, gildum, hlutverkum og samböndum. Þrátt fyrir að allir þessir þættir geti átt 

við tiltekinn einstakling, er ekki víst að hann upplifi eða sýni það með tjáningu. Margt 

getur haft áhrif á kynhneigð en þar má nefna líffræðilega-, tilfinningalega-, félagslega-, 

stjórnmálalega-, lagalega-, sögulega- og trúarlega þætti. 

Kynheilbrigði:  

Kynheilbrigði hefur verið skilgreint sem líkamlegt-, andlegt- og félagslegt ástand 

tengt kynhegðun (Sóley S. Bender, 2012; WHO, 2015). Kynheilbrigði er grundvallaratriði 

þegar horft er til líkamlegrar- og andlegrar heilsu einstaklinga, fjölskylda og para. 

Kynheilbrigði hefur einnig áhrif á félags- og efnahagslega þróun í samfélögum og ríkjum 

(WHO, 2010). Samkvæmt skilgreiningum Sóleyjar Bender (2012) felur kynheilbrigði í sér 

kynlífsheilbrigði (e. sexual health) sem og frjósemisheilbrigði (e. reproductive health) 

einstaklinga. Kynlíf (e. sexuality) nær til ýmissa þátta og má þar nefna skynjun, langanir, 

tilfinningar og hegðun einstaklinga. Ef þessir þættir eru skoðaðir nánar má nefna 

skynjun einstaklinga á sjálfum sér sem kynveru, kynlöngun, ást, sjálfsfróun, kynmök og 

kynferðisleg atlot. Frjósemi nær síðan yfir möguleika til að eignast afkvæmi. Í ritgerð 

þessari verður aðeins fjallað um kynlífsheilbrigði þar sem rannsóknarefnið var miðað út 

frá því en það flokkast undir kynheilbrigði einstaklinga. 

Til að stuðla að góðu kynheilbrigði einstaklinga er fyrst og fremst mikilvægt að virða, 

vernda og uppfylla réttindi fólks til eigin kynhneigðar og kynhegðunar (WHO, 2015). 

Kynheilbrigði er réttur allra til að hafa þekkingu á og tækifæri til að stunda öruggt sem 

og ánægjulegt kynlíf. Til þess þarf gott aðgengi að upplýsingum um allt sem viðkemur 

kynhegðun. Þar má nefna þætti eins og a) áhættuþætti, b) varnaleysi gagnvart 

skaðlegum þáttum, c) kynfræðslu, d) heilbrigðisþjónustu og e) umhverfi sem styður og 

stuðlar að kynheilbrigði (WHO, 2010). 
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Kynhegðun: 

Skilgreining á kynlífi getur verið mismunandi eftir löndum. Viðmið í hverju þjóðfélagi 

geta verið misjöfn og því getur eitthvað sem þykir eðlilegt í einu landi verið óviðeigandi í 

öðru (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

Skilgreiningin sem stuðst var við í þessari ritgerð er að kynlíf sé líkamlega og 

tilfinningalega örvandi athöfn. Þessari athöfn er oft gefin erótísk þýðing af einstaklingum 

og menningu (Nelson, 2006). Rannsóknir á kynhegðun og kynlífi hafa einnig sýnt að 

helsta ástæða þess að einstaklingar stunda kynlíf er vegna þeirrar ánægju, nándar, 

unaðs og jákvæðra tilfinninga sem það veitir. Kynlíf getur einnig styrkt tengsl milli 

einstaklinga (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Klám: 

Klám er fyrst og fremst hugsað til að örva áhorfanda á kynferðislegan hátt (Peter og 

Valkenberg, 2006; Malamuth og Huppin, 2005). Klám er þó notað í ýmsum tilgangi en 

það getur verið notað til sjálfsfróunar, örvunar, skemmtunar og jafnvel sem fræðslu um 

kynlíf. Klám sýnir oftar en ekki kynlíf á skýran og grafískan hátt sem er sérstaklega gert 

til þess að vekja kynferðislega löngun/örvun hjá áhorfanda (Peter og Valkenberg, 2006). 

Klámvæðing: 

Hugtakið klámvæðing hefur verið notað til að lýsa bæði mikilli útbreiðslu kláms og 

tækniþróunar sem hefur aukist til muna á síðustu áratugum sem gerir útbreiðslu þess 

mögulegt. Breytingar í lögum og reglugerðum er ná til fjölmiðla hafa einnig breyst á 

þessum tíma og hefur klám í kjölfar þess orðið sýnilegra ekki bara í klámiðnaðinum 

heldur einnig í fjölmiðlum, kvikmyndaiðnaði, tísku- og tónlistarheiminum (Attwood, 

2002; Kolehmainen, 2010). 

Kynfræðsla: 

Samkvæmt Sóleyju Bender (2012) hefur alhliða kynfræðsla víðtæka nálgun. Taka 

þarf til greina að einstaklingar hafa flestir kynferðislegar langanir og eru kynferðislega 

virkir. Með fræðslu um kynlíf og fjölbreytileika þess fær einstaklingur tækifæri að öðlast 

færni og móta sér viðhorf sem geta reynst honum vel til að vera ábyrgur í hegðun og 

taka góðar ákvarðanir er varðar kynlíf. Alhliða kynfræðsla ætti að veita upplýsingar, 

móta viðhorf og skoðanir. Einnig ætti fræðslan að veita einstaklingum aukna færni í að 
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taka ákvarðanir, tjá skoðanir, þekkja áhættuþætti og afleiðingar og setja mörk er varða 

kynlíf.  

SIECUS (e.d.) sem stendur fyrir Sexuality Information and Education Council of the 

United States skilgreinir kynfræðslu sem ævilanga öflun upplýsinga, mótun viðhorfa, 

gilda og hegðunar er varðar kynlíf.  

Í skýrslum WHO (2010) er bent á að til að viðhalda góðu kynheilbrigði er mikilvægt 

að stjórnvöld veiti þjóðfélagsþegnum viðeigandi, aðgengilega og ódýra þjónustu eða 

fræðslu. Einnig er mikilvægt að sú þjónusta eða fræðsla sé veitt án allra fordóma eða 

mismununar á grundvelli kynþáttar, kynhneigðar, kynferðis, aldurs, lífsstílls eða tekna. 

2.2 Almennt um klám- og tæknivæðingu 

Greiðari aðgangur og aukin notkun á Interneti hefur verið talið mikið áhyggjuefni síðustu 

ár þar sem Internetið er stærsti miðill kláms. Talið er að ástæða fyrir miklum vinsældum 

og aukinnar notkunar kláms á Internetinu sé vegna þriggja þátta. Í fyrsta lagi er aðgengið 

gott. Í öðru lagi er Internetið ekki kostnaðarsamt, í mörgum tilfellum er það jafnvel frítt 

og einnig er hægt að skoða, hlaða niður og deila því nafnlaust. Í þriðja lagi eru eldri tæki 

seld ódýrt vegna sífella tækninýjunga (Peter og Valkenburg, 2006).  

 Yfir tveir milljarðar manna hafa aðgang að og nota Internetið í heiminum og hafa 

rannsóknir sýnt að um 42,7% fólks í heiminum skoðar þar klámefni (Wondracek, Holz, 

Platzer, Kirda og Kruegel, 2010). Vegna mikillar tölvuvæðingar og aukningar í tölvu- og 

Internetnotkun er líklegt að klámefni haldi áfram að aukast á komandi árum og þá 

sérstaklega á Internetinu. Aðgangur að tölvum er einnig orðinn greiðari og má meðal 

annars rekja það til hraðari tæknibreytinga, en nú koma sífellt nýjar og tæknilegri vörur. 

Það leiðir til þess að eldri vörur eru seldar á lægra verði og verða með því aðgengilegri 

fyrir stærri hópa. Tæknin er sífellt að breytast og eru snjallsímar það nýjasta á 

markaðinum í dag. Snjallsímanotkun hefur aukist til muna og Internetnotkun í þeim 

(Howard, 2012).  

Auknar áhyggjur af þessum efnum gætu verið réttlætanlegar á nokkra vegu. Í fyrsta 

lagi hefur Internetnotkun ungmenna aukist gífurlega á síðustu árum og er tölvukunnátta 

margra orðin mjög góð (Peter og Valkenburg, 2006). Í öðru lagi er aldur þeirra sem sjá 

klám í fyrsta skipti í gegnum Internetið sífellt að lækka og hafa rannsóknir sýnt fram á að 
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meðalaldur þeirra sem sjá klám í fyrsta skipti sé aðeins 11 ára (Dines, 2010; Peter og 

Valkenburg, 2006; Popovic, 2010). Einnig eru ungmenni að læra á og forvitnast um kynlíf 

á unglingsárunum og því eru þau líklegri til að leita í eitthvað sem veitir þeim 

kynferðislega örvun. Mætti því segja að ungmenni séu berskjaldaðari fyrir því að sjá og 

sækjast eftir klámefni á Internetinu (Peter og Valkenburg, 2006). 

Líklegt er að áhrif kláms nái yfir stóran hóp einstaklinga fremur en fáa, þar sem klám 

er algengast á Internetinu og Internetið er nú til dags orðið hluti að almennri auðlind 

(Braun-Courville og Rojas, 2009). Internetið skipar stóran sess í lífi fólks en nú til dags er 

það meðal annars notað til samskipta, vinnu, náms, fræðslu, öflun upplýsinga, kaup og 

sölu á varningi og margt fleira (Howard, 2012). Íslenskar rannsóknir sýna mikla aukningu 

á tölvu- og internetnotkun Íslendinga síðasta áratuginn. Samkvæmt nýjustu tölum frá 

Hagstofu Íslands (2015e) um tölvu- og Internetnotkun Íslendinga er hlutfall þeirra sem 

nota tölvur og tengjast neti að meðaltali 98,2%. Hlutfall tölvu- og Internetnotkunar er 

nokkuð jöfn milli aldurshópa en einstaklingar á aldrinum 16-24 ára og 25-34 ára 

mældust með 100% notkun. Aldurshópurinn 35-44 ára mældist með 99,8% notkun og 

45-54 ára með 99,6%. Fimm árum áður eða árið 2009 var hlutfall þeirra sem notuðu 

tölvur 93,1% og 92,6% tengdust neti. Ungmenni á aldrinum 16-24 ára voru með mestu 

notkunina en 99,4% notuðu tölvur og 99,7% tengdust neti. Árið 2004 voru tölurnar þó 

nokkuð lægri en ef litið var á heildina var meðalnotkun Íslendinga á tölvum 85% og á 

Interneti 82% á þeim tíma. Hlutfall Íslendinga sem notuðu Internetið daglega var 74% 

árið 2004 var komið upp í 95,3% árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015d). Ísland hefur verið 

með hæðsta hlutfall þeirra sem tengjast neti vikulega frá árinu 2004 (Hagstofa Íslands, 

2015b). Rannsókn sem var gerð árið 2009 um netnotkun íslenskra unglinga sýndi einnig 

að ungmenni eyða miklum tíma á Internetinu og í að skoða fjölmiðla. Rannsóknin var 

partur af langtímarannsókn sem var fyrst framkvæmd árið 1968. Árið 2009 tóku alls 

2876 ungmenni þátt í rannsókninni. Leiddi sú rannsókn í ljós að flest ungmennanna 

höfðu aðgang að sjónvarpi og tölvu á heimili sínu. Stór hluti þeirra, eða 67% af 

ungmennum 11-16 ára sögðust vera með tölvu í herbergi sínu og var helmingur þeirra 

einnig með Internettengingu. Einnig kom fram að 71% sama aldurshóps notaði 

Internetið að minnsta kosti einu sinni á hverjum degi (Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn 

Broddason, 2010). Tölur frá Hagstofu Íslands (2015a) sýndi svipaðar niðurstöður en þá 
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var hlutfall heimila með börn undir 16 ára þar sem aðgangur að tölvum og Interneti var 

99,7% og er það aðeins 0,1% minna en tölur frá 2014.  

Þegar tenging við net í farsíma eða snjallsíma utan heimilis eða vinnu var skoðuð hjá 

16-24 ára einstaklingum kom í ljós að árið 2014 var hlutfallið 88,2%. Hlutfall einstaklinga 

á aldrinum 25-34 ára var 74,7% og 72,5% hjá þeim sem voru 35-44 ára. Hlutfallið 

minnkaði til muna hjá aldurshópum 45 ára og eldri en þar fór hlutfallið frá um 50% niður 

í um 14% (Hagstofa Íslands, 2015d). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að með auknum sýnileika kláms verður klámefni 

sífellt samþykktara innan menninga og þjóðfélagshópa (Howard, 2012). Kvikmyndir, 

sjónvarpsþættir og tónlistarmyndbönd eru sérstaklega markaðsett til að ná til yngri 

kynslóða. Mikið af því efni sem kemur fram í þessum miðlum er litað af klámi og kemur 

það fram bæði með sýnilegum og duldum skilaboðum (Sørensen og Knudsen, 2006). 

2.2.1 Áhrif á kynhegðun 

Vegna greiðs aðgangs að klámi ná ungmenni nú til dags oft ekki að þróa sína eigin 

kynlífsreynslu áður en þau sjá klám (Lovísa Arnadóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að 

kynvitund ungmenna sem byrja að horfa á klámefni á unga aldri mótist ekki eðlilega. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að klámáhorf snemma á æviskeiðinu geti haft slæm áhrif á 

viðhorf einstaklinga og gæti leitt til þess að viðhorf verða virðingar- og/eða 

kærleiksnauð. Mikilvægt er að ungmenni fái tækifæri til að þróa heilbrigða kynvitund og 

viðhorf til kynlífs út frá lífsreynslu sinni og öðrum umhverfisþáttum (Dines, 2010; 

Popovic, 2011). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þess efni erlendis en þær hafa verið færri hér 

á landi. Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sýndi að 99% drengja og 86% stúlkna á 

aldrinum 14-18 ára höfðu séð klámefni (Sørensen og Knudsen, 2006). Guðbjörg Hildur 

Kolbeins er ein af þeim sem hefur skoðað klámáhorf og kynlíf ungmenna á Íslandi og eru 

niðurstöður hennar svipaðar þeim niðurstöðum er komu úr sænsku rannsókninni. 

Niðurstöður úr rannsókn Guðbjargar sýndu að úr 323 manna úrtaki ungmenna á 

aldrinum 14-18 ára höfðu um 96% drengja og 88,7% stúlkna séð klám. Meðalaldur 

þátttakenda var 11,7 ár þegar þau sáu klám í fyrsta skipti. Einnig kom í ljós að þau 

ungmenni sem horfðu oftar á klámefni voru líklegri en önnur til að hafa neikvæð viðhorf 
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til verja og ólíklegri til að nota þær í kynlífi. Sá hópur var einnig líklegri til að eiga fleiri 

rekkjunauta, prófa endaþarmsmök og að stunda hópkynlíf (Sørensen og Knudsen, 2006).  

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2011 á 810 ungmennum á aldrinum 13 

til 18 ára sýndi að 50% svarenda töldu sig virka neytendur á klámefni. Spurt var um hvar 

einstaklingar leituðu af klámefni og var boðið upp á fimm valkosti, 1) kvikmyndir eða 

DVD, 2) í sjónvarpi, 3) í tónlistarmyndböndum, 4) klámefni á Interneti og 5) tímaritum. 

Flestir sögðust horfa á klám í kvikmyndum eða á DVD, þar á eftir kom sjónvarp og 

tónlistarmyndbönd, því næst kom Internet og að lokum tímarit. Einnig sýndu 

niðurstöður að af þeim 50% sem sögðust sækjast í að horfa á klám voru 39,2% sem 

horfðu á það í kvikmyndum eða á DVD. 33,4% í sjónvarpi, 28,5% í 

tónlistarmyndböndum, 25,7% á Internetinu og 17,7% í tímaritum. Karlmenn voru í 

meirihluta þeirra sem horfðu á klám í öllum flokkunum og þá sérstakleg ef leitað var 

eftir klámefni á netinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fylgni milli þess að 

sækjast í klámefni og það að ákveða fyrirfram að leita að klámefni. Það að ákveða 

fyrirfram að leita að klámefni var tengt við meiri normun á því að sækjast í klám 

(Bleakley, Hennessy og Fishbein, 2010). Önnur rannsókn sem gerð var árið 2008 sýndi að 

því meira sem ungmenni tóku þátt í kynferðislegum athöfnum því líklegri voru þau til að 

vera berskjölduð fyrir klámfengnu efni. Einnig sýndi rannsóknin að því meira sem 

einstaklingar voru berskjaldaðir fyrir klámfengu efni því líklegra er að þeir hefðu reynslu 

af kynferðislegum athöfnum (Bleakley, Hennessy og Fishbein, 2010). 

Eigindleg rannsókn sem framkvæmd var á Marjo Kolehmainen (2010) á normun og 

kynhlutverkum sýndi fram á mikinn kynjamun þegar kom að viðhorfum til klámáhorfs. 

Marjo gerði innihaldsgreiningu úr tímaritum sem ætlað var ungum konum þar sem hún 

skoðaði viðhorf pistlahöfunda og lesenda til kláms. Niðurstöður hennar sýndu að 

Klámáhorf karla var talið jákvætt á meðan klámáhorf kvenna var talið óeðlilegt eða ekki 

viðeigandi. Einnig kom í ljós að skilaboð um hvað er rétt og hvað er rangt þegar 

klámáhorf er til umræðu, voru mjög misvísandi. Eins og áður kom fram var talið eðlilegra 

fyrir karlmenn að horfa á klám en konur. Þó var ekki talið æskilegt fyrir karlmenn að 

herma eftir klámi í kynlífsathöfnum og virtist það helst skipta máli að þeir höfðu stjórn á 

áhorfi sínu svo klámáhorf þeirra væri talið í lagi. Það að hafa stjórn á klámáhorfi sínu var 

talið til góðrar karlmennsku. Þegar litið er til klámáhorfs kvenna sýndu niðurstöður 
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rannsóknarinnar að ekki var talið æskilegt að þær höfðu mikla vitneskju um klám og 

ættu ekki að horfa klám nema í félagsskaps karlmanns. Marjo vitnaði í svipaða rannsókn 

sem gerð var árið 1970 á tímaritinu British Woman‘s own magazine. Þar komu fram 

svipaðar niðurstöður. Klámáhorf karla var talið eðlilegt á meðan löngun kvenna í að 

skoða klám var talin óviðeigandi. Með þeim staðalímyndum um kyn er koma fram í 

þessum tímaritum eru karlmenn færðir í átt að klámi og konur frá því. Þar sem 

klámáhorf karla er tengt við það að vera jákvætt en klámáhorf kvenna er tengt við það 

að vera neikvætt. 

Klám er hannað í þeim tilgangi að veita áhorfenda kynferðislega örvun og hjálpa 

honum að búa til ákveðna fantasíu um kynlíf. Í klámefni er notast við hegðun, líkama og 

ákveðnar aðstæður til að búa til ákveðna ímynd sem á að gefa áhorfanda hugmyndir um 

hvað sé spennandi og eftirsóknarvert, jafnvel þótt það eigi sér ekki stoð í 

raunveruleikanum. Mikilvægt er einstaklingar geri sér grein fyrir mun milli kynlífs í 

raunveruleikanum og í klámmyndum. Helsta ástæða þess er að þættir sem mikilvægt er 

að huga að þegar kemur að kynlífi í raunveruleikanum er oft ekki sýnt í klámmyndum. 

Þar mætti nefna mikilvægi þess að nota verjur til að koma í veg fyrir þunganir og 

kynsjúkdóma. Einnig er hægt að finna mikið af klámefni sem sýnir að konur eru alltaf til í 

kynlíf, jafnvel þrátt fyrir að kynlífið líti út fyrir að vera mjög afbrigðilegt, gróft eða vont 

(Dines, 2010). Rannsóknir hafa sýnt að kyn áhorfenda spáir bæði fyrir um fjölda áhorfa 

og tegund efnis sem horft er á. Konur horfa að jafnaði minna á klám en karlar og horfa 

fremur á mjúkt eða erótískt klám. Karlmenn horfa að jafnaði frekar á gróft klám og eru 

líklegri til að þykja klám vera styrkjandi og spennandi (Weinberg o.fl., 2010). 

2.2.2 Áhrif á kynheilbrigði 

Margir þættir hafa áhrif á mótun kynheilbrigðis og kynhegðun einstaklinga (Brown og 

L‘Engle, 2008). Einn af stærstu þáttunum er þó talinn vera fjölmiðlar. Rannsóknir hafa 

sýnt að fjölmiðlar skipa mikilvægan sess í samfélögum þar sem þeir veita góða sýn yfir 

félagslegt umhverfi, hvernig samfélagið starfar og minna á hver félagsleg viðmið 

samfélagsins eru (Mastronardi, 2001). Þar sem kynlíf er markaðsett í miklum mæli í 

kvikmyndum, tónlistarmyndböndum og á Interneti getur það leitt til þess að ungmenni 

myndi sér ranghugmyndir varðandi kynlíf. Þau skilaboð sem koma fram í þessum 

miðlum eru oft misvísandi, fremur gróf og gætu sum hver verið flokkuð undir 
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klámfengið efni (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006b). Á hverjum degi mótast kynhegðun og kynheilbrigði einstaklinga að 

einhverju leyti út frá fjölmiðlum. Því er talið mikilvægt að fjölmiðlar veiti ungmennum 

góðan grunn til að þróa með sér heilbrigða mynd af kynhegðun og kynheilbrigði (Barak 

og Fisher, 2001; Bleakley, Hennessy og Fishbein, 2010). 

Sóley S. Bender (2006) hefur bent á það í grein sinni að kvikmyndir og myndbönd 

sem hægt sé að finna á Internetinu eða í sjónvarpi geti haft neikvæð áhrif á 

kynheilbrigði ungmenna. Eins og áður var nefnt senda þessir miðlar ásamt öðrum frá sér 

ýmis skilaboð, til dæmis um að óábyrgt kynlíf sé algengt og eðlilegt. Einnig hefur hún 

bent á mikilvægi þess að fjalla um afleiðingar og áhættu óábyrgs kynlífs og tekið fram að 

lítið væri bent á það í fjölmiðlum. Mikið af fjölmiðlum gefa í skyn að óábyrgt kynlíf sé af 

eðlilegum toga og hafi engar afleiðingar í för með sér. Eins og bent er á í kenningunni 

um félags- og menningarlegt sjónarhorn mótast fólk af umhverfi sínu. Félagslegir sem og 

menningarlegir þættir eins og vinir, ókunnugir, skóli, samfélög og þjóðfélagið í heild 

sinni eru hluti af mótunarþáttum einstaklinga. Ekki er hægt að fullyrða um að allir þessir 

þættir veiti réttar og raunhæfar upplýsingar til dæmis um kynheilbrigði og kynhegðun 

(Sóley S. Bender o.fl., 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að klámáhorf getur haft áhrif á kynheilbrigði einstaklings þá 

sérstaklega ef einstaklingur er enn að þróa kynvitund og kynhegðun sína (Braun-

Courville og Rojas, 2009). Þrátt fyrir mikinn aðgang og í sumum tilfellum hvatningu til 

þess að horfa á klám hafa rannsóknir sýnt að mörg ungmenni geri sér grein fyrir að 

mikið klámefni sé ekki raunverulegt (Lauszus et al., 2010). 

2.3 Kynfræðsla 

Á unglingsárunum eiga sér stað miklar líkamlegar og sálfélagslegar breytingar. 

Ungmenni gera sér meira grein fyrir sjálfum sér, vinna að uppbyggingu sjálfsmyndar, 

sjálfsvirðingu, sjálfstæðri hugsun, sjálfstjórn og samskiptum við aðra. Áhersla á ábyrgð í 

tali og gjörðum sem og heiðarleika og umhyggju í garð annarra ætti því að vera 

undirstaða í kynfræðslu. Auk þess er mikilvægt að byggja upp góða tjáningar- og 

samskiptafærni ungmenna til að þau geti tjáð sig um kynlíf á frjálsan og ábyrgan hátt og 

með því aukið næmni fyrir tilfinningum annarra. Kynfræðsla ætti einnig að stuðla að því 

að styrkja kynheilbrigði ungmenna með því að byggja upp færni til að takast á við ýmsar 
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áhættusamar aðstæður. Mikilvægt er að byggja upp nægilega þekkingu, viðmið og færni 

hjá ungmennum til að greina og takast á við aðstæður á uppbyggilegan máta. Ungmenni 

með góða sjálfsmynd og sjálfsvirðingu eiga auðveldara með að setja mörk þegar kemur 

að kynlífi og eru því ólíklegri til að taka áhættur (Sóley S. Bender, 2012).  

Breytilegt er hvenær fólk byrjar að stunda kynlíf en á kynþroskaskeiðinu prófa oft 

mörg ungmenni sig áfram í kynlífi með sjálfum sér og/eða öðrum. Þegar einstaklingur 

tekur ákvörðun um að byrja að stunda kynlíf er mikilvægt að hann sé líkamlega, 

tilfinningalega og félagslega undirbúinn (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006a; Lovísa Arnardóttir, 2011). Eins og kom 

fram í kaflanum um kenningar mótast einstaklingar út frá félagslegu- og menningarlegu 

umhverfi sínu. Þar sem stór hluti kláms getur veitt ungmennum falskar hugmyndir um 

kynlíf er mikilvægt að boðið sé upp á alhliða kynfræðslu sem stuðlar að kynheilbrigði 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2006a; Lovísa Arnardóttir, 2011; Sóley S. Bender, 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sólveig Jóhannsdóttir, 2011). Með fræðslunni ættu 

ungmenni að hafa góðan grunn af upplýsingum sem hjálpa þeim til að þroskast og 

mótast sem kynverur (Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Solveig 

Jóhannsdóttir, 2011). 

Í grein eftir Catherine Ashcraft (2006) þar sem hún fjallar um kynhegðun ungmenna 

bendir hún á mikilvægi þess að stuðla að meiri umfjöllun um kynhegðun, kynhneigð og 

kynheilbrigði. Foreldrar, skólakerfi, stefnumótunaraðilar og aðrir þjóðfélagsþegnar þurfa 

allir að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að ræða þessi málefni. Skólaganga er einn 

stærsti vettvangur mótunar ungmenna og taldi Catherine því mikilvægt að stuðlað sé að 

meiri umfjöllun um þessa þætti er tengjast þróun kynvitundar ungmenna innan skóla. 

Umfjöllunin þyrfti að vera opin og frjálslynd svo nemendur fái tækifæri til að þróa 

kynvitund sína á eðlilegan hátt og líða vel með að ræða þessi málefni við fullorðna. 

Árið 2008 var gerð könnun meðal 16 ára ungmenna á kynlífstengdu efni. 

Niðurstöður sýndu að þörf væri á meiri kynfræðslu í skólum hér á landi. Einnig var bent 

á að þörf væri á meiri fræðslu frá foreldrum inn á heimilum barnanna. Könnunin leiddi í 

ljós að ungmennin hefðu litla þekkingu á ýmsum grunnatriðum er tengjast kynlífi og 

ýmis misskilningur sem átti sér ekki raunverulegar stoðir var algengur. Hjá ungmennum 

á aldrinum 14-16 ára töldu 67% að eðlilegt væri að stunda kynlíf fyrir 16 ára aldur en 



32 

einnig taldi stór hluti mikilvægt að stunda kynlíf með mörgum yfir ævina. Meiri hluti 

þeirra sem tóku þátt í könnuninni töldu þörf á frekari kynfræðslu innan skólanna og 

vildu fá utanaðkomandi aðila til að sjá um kennsluna. Næstum öll ungmennin sem tóku 

þátt í könnuninni eða 97% greindu frá því að þau vildu að kynfræðsla í skólum hæfist í 

áttunda bekk eða fyrr. Einnig kom í ljós að ungmenni vildu meiri umfjöllun um klám í 

kynfræðslutímum og vakti það rannsakendur til umhugsunar um hvort ástæða þess væri 

að þau teldu klám vera viðurkennt fræðsluefni (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas 

Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson o.fl., 2008). 

Rannsókn sem gerð var á Norðurlöndunum sýndi að af 1776 manna úrtaki kom í ljós að 

helmingur svarenda töldu klám vera viðurkennt fræðsluefni um kynlíf. Allt voru þetta 

ungmenni undir 18 ára aldri og voru fleiri karlar sem svöruðu spurningalistanum en 

konur (Sørensen og Knudsen, 2006).  

Jóna Ingibjörg Jónsdóttir (2009) nefnir í bók sinni Kynlíf: Heilbrigði, ást og erótík að 

hægt sé að notast við tvær mismunandi leiðir í kynfræðslu, formlega og óformlega. 

Formleg kynfræðsla ætti að hefjast snemma á æviskeiði ungmenna til að auka líkur á 

jákvæðri mótun líkamlegra- og sálrænna þátta er tengjast kynveru þeirra. Þessi fræðsla 

er veitt af skólum og öðru forvarnarstarfi. Óformleg fræðsla er síðan veitt af félagslegu- 

og menningarlegu umhverfi eins og foreldrum, vinum og fjölmiðlum. Kynfræðsla er 

mikilvæg til að efla kynheilbrigði einstaklinga. Kynheilbrigði er ævilangt ferli sem 

mikilvægt er að huga að. 

2.3.1 Lög og reglugerðir um kynfræðslu á Íslandi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er óljóst fjallað um kynfræðslu og önnur efni sem tengist 

henni. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og Aðalnámskrá framhaldsskóla er minnst á 

að skólar þurfa að skapa jákvætt, heilsueflandi umhverfi þar sem þroski og heilbrigði frá 

ýmsum hliðum er haft í fyrirrúmi. Skilgreining á heilbrigði nær til jákvæðrar 

sjálfsmyndar, hreyfingar, næringar, hvíldar, andlegrar vellíðunar, góðra samskipta, 

öryggis, hreinlætis, kynheilbrigðis og skilning á eigin tilfinningum og annarra. Einnig er 

bent er á að efla þurfi færni nemenda í þáttum sem tengjast þeirra eigin heilbrigði. Þar 

má nefna þætti eins og samskipti, uppbyggingu sjálfsmyndar, streitustjórnun, 

markmiðasetningu og styðja þau í að geta tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir. Auk 
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þess er bent á mikilvægi þess að ungmenni öðlist skilning á þeim áhrifum sem koma frá 

menningu, fjölmiðlum og tækni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015a; b). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur að geta rætt um kynheilbrigði í 

lok sjöunda bekkjar og geta rökrætt kynheilbrigði, kyn- og staðalímynd í lok 10. bekkjar. 

Nemendur í tíunda bekk eiga einnig að læra hvað felst í hugtökunum kyn, kynhegðun, 

kynhlutverk og sjálfsmynd. Auk þess er nefnt að nemendur þurfi að vita hvað felst í 

ábyrgri kynhegðun og að taka ábyrgð á líkamlegu sem og andlegu heilbrigði sínu og 

annarra. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er nefnt að lykilhæfni nemenda hvað þetta 

varðar skuli fela í sér að nemandi virði jafnrétti í samskiptum og sé meðvitaður um eigin 

kynhegðun og kynheilbrigði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015a, b). 

Í námskrá grunnskóla er nefnt að skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki 

sé skylt að kynna sér og vera meðvitaðir um heilsueflandi forvarnir og hvað felst í þeim 

auk þess að geta nýtt sér upplýsingar er varða þætti sem hafa áhrif á heilbrigði (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2015a). Í báðum námskránum má finna ákvæði um að 

skólum beri skylda til að vinna í nánu sambandi við nærliggjandi heilsugæslur til að 

tryggja fræðslu og heilbrigt umhverfi. Einnig er tekið fram að mannréttindi verða ekki 

tryggð nema stuðlað sé að velferð og heilbrigði hvers og eins. Samkvæmt 36. grein laga 

um framhaldsskóla nr.92/2008 er kveðið á um að skólameistari hafi samráð við 

nærliggjandi heilsugæslustöðvar vegna heilsuverndar og hollustuhátta. Í sömu lagagrein 

er tekið fram að skólarnir skulu hvetja nemendur til heilbrigðs lífernis. Auk þess skulu 

skólarnir setja sér forvarnarstefnu sem skal birt opinberlega og greina frá með 

reglubundnum hætti hvernig því verður háttað. Í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi 

kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 með 

tilkomnum breytingum er hægt að finna ákvæði um kynfræðslu. Þar segir að 

skólayfirlæknir skuli í samræmi við fræðsluyfirvöld veita grunn- og 

framhaldsskólanemendum fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífs. Benda má á að þrátt 

fyrir þau ákvæði sem bent var á í þessum kafla er hvergi að finna skilyrði fyrir frekari 

kynfræðslu eða kynfræðsluáfanga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015a; b). 

2.3.2 Fræðslusamtök á Íslandi 

Námsgagnastofnun hefur staðið fyrir ýmsu fræðsluefni sem hefur nýst sem 

kynfræðsluefni í grunn- og framhaldsskólum landsins. Árið 2007 var gefin út bókin Um 
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stelpur og stráka þar sem fjallað er um kynþroska og kynfræðslu fyrir ungmenni í 

grunnskólum (Námsgagnastofnun, 2007). Einnig stendur Námsgagnastofnun fyrir 

heimasíðunum Kynfræðsluvefurinn og Kynfræðslutorg. Á Kynfræðsluvefnum er hægt að 

finna ítarlegar upplýsingar um kynþroska, líkamann, barneignir, kynlíf, varnir og 

heilbrigði. Einnig er boðið upp á að spyrja spurninga nafnlaust (Kynfræðsluvefurinn, 

2008). Vefsíðan Kynfræðslutorg er ætluð kennurum og foreldum. Þar er boðið upp á 

kennslubók fyrir bókina Um stelpur og stráka, auk foreldrabæklings, bæklinga um 

kynsjúkdóma, samskipti foreldra og barna um kynlíf og leiðbeiningar um getnaðarvarnir 

svo eitthvað sé nefnt (Námsgagnastofnun, 2008).  

Sóley S. Bender skrifaði grein árið 2006 um þörf á frekari stefnumótun í 

kynheilbrigðismálum. Í greininni benti hún á mikilvægi þess að stuðla að góðu 

kynheilbrigði ungmenna og með því fyrirbyggja ýmis vandamál. Hún taldi að þörf væri 

að gera stefnumótun um alhliða kynfræðslu sem veitti ungmennum góða þekkingu, 

færni og viðmið er varðar kynlíf (Sóley S. Bender, 2006). Árið 2010 vann Sóley að 

rannsókn þar sem hún framkvæmdi forprófun á námsefni sem ætlað var til kynfræðslu. 

Kennsluefnið var forprófað í einum grunnskóla í Reykjavík á ungmennum í áttunda bekk. 

Námsefninu var ætlað að leggja góðan grunn að þekkingu, viðhorfum og samskiptafærni 

sem ýta undir að ungmenni komi til með að stunda öruggt, ábyrgt og ánægjulegt kynlíf. 

Markmið með námsefninu var að veita ungmennum upplýsingar sem nýtast þeim sem 

grunnur að góðum ákvörðunum þegar kemur að kynlífi. Þar má nefna að ungmennin 

myndu læra að gera sér grein fyrir mikilvægi trúnaðar og samþykki beggja aðila þegar 

kemur að kynlífi. Áhersla var á að kynlíf ætti að veita báðum aðilum ánægju og því að 

engar þvinganir væru til staðar. Námsefninu var skipt niður í fjögur megin þemu; 

sjálfsmynd, samskipti, kynjamun og forvarnir og fékk hvert þema tvær kennslustundir. Í 

kennslustundunum um sjálfsmynd var lögð áhersla á styrkleika ungmennanna og 

virðingu. Í samskiptahlutanum var áherslan á tjáskipti og ákvarðanir. Í þemanu um 

kynjamun var rætt um kynþroskabreytingar og jafnrétti og í lokaþættinum um forvarnir 

var rætt um ábyrgð og sjálfsstjórn. Í þessum kynningum er unnið út frá þeirri 

hugmyndafræði að ungmennin eru að þroskast sem kynverur og á sama tíma bæði að 

mótast af umhverfinu og að móta umhverfið sitt (Sóley S. Bender, 2012). 
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Ýmis önnur fræðslusamtök hafa tekið að sér að útbúa efni um kynfræðslu í formi 

myndbanda, heimasíðna, bæklinga og bóka. Eitt af nýjustu verkefnunum er Fáðu já sem 

styrkt var af herferðinni Vitundarvakning árið 2012. Verkefnið tekur meðal annars til 

Internet- og klámnotkunar ungmenna og var bæði útbúin stuttmynd og 

kennslubæklingur um efnið. Á heimasíðu SAFT sem stendur fyrir: Samfélag, fjölskylda og 

tækni er hægt að finna meira um verkefnið Fáðu já auk ýmissa upplýsinga um góðar 

netvenjur, áhættur og góð samskipti. Á síðunni er einnig hægt að finna námsefni, leiki 

og fræðslu tengt kynheilbrigði og upplýsingar um ungmennaráð (Saft, 2011). Árið 2010 

kom út handbók sem nýtt hefur verið sem kynfræðsluefni fyrir framhaldsskóla. 

Handbókin heitir Ungt fólk og kynlíf og er hugsuð til að ná til ungmenna á aldrinum 16 til 

20 ára. Megináherslan í bókinni er á samskipti, ábyrgt kynlíf og áhættuþætti en tilgangur 

þess er að stuðla að kynheilbrigði (Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir, e.d.). 

Ástráður er verkefni sem stofnað var árið 2000 af læknanemum. Ástráður er 

forvarnarfélag læknanema en þau sérhæfa sig í að fara í grunn- og framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og veita kynfræðslu (Ástradur, e.d.). Önnur verkefni og heimasíður 

standa fyrir fræðslu um kynlíf og kynheilbrigði ungs fólks sem vert er að nefna. Má þar 

nefna að Sigga Dögg kynfræðingur gaf nýlega út bókina Kjaftað um kynlíf, Tótal ráðgjöf, 

unglingavef heilsugæslunnar (6-H), Áttavitann, lýðheilsustöð og doktor.is. 

Af því efni sem greint hefur verið frá má segja að með aukinni tæknivæðingu hefur 

klámefni og aðgengi að því aukist til muna. Internetnotkun fólks, bæði í tölvum og 

snjallsímum hefur aukist í gegnum árin og þá sérstaklega hjá yngri aldurshópunum. Sú 

þróun gerir aðgang að klámi enn greiðari. Rannsóknir hafa sýnt að meðalaldur 

ungmenna þegar þau sjá klám í fyrsta skipti sé um 11 ára. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

klámáhorf getur haft áhrif á kynheilbrigði einstaklings þá sérstaklega ef einstaklingur er 

enn að þróa kynvitund og kynhegðun sína. Því er mikilvægt að stuðla að því að 

ungmenni fái góða fræðslu sem hjálpar þeim til að þroskast og mótast sem kynverur. Því 

miður er kynfræðsla í skólum hér á landi af skornum skammti en meira er um fræðslu 

frá minni samtökum, þá sérstaklega á Interneti. 
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3 Aðferð  

Í félagsvísindum er helst notast við tvær rannsóknaraðferðir, eigindlegar og megindlegar 

aðferðir. Munur þessara tveggja aðferða liggur bæði í hugmyndafræði sem býr að baki 

og ólíkri tækni. Eigindlegar aðferðir byggja á upplifun einstaklinga á ákveðnum 

aðstæðum. Þar safnar rannsakandi ítarlegum gögnum frá fáum þátttakendum. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna veita góða lýsingu á upplifun eða sameiginlegri 

reynslu einstaklinga á ákveðnu viðfangsefni en veita ekki alhæfingargildi yfir á stærri 

hóp. Þegar notast er við megindlegar rannsóknaraðferðir er notast við tölfræðileg gögn. 

Rannsakandi safnar tölulegum gögnum um stóran hóp þátttakenda og notar niðurstöður 

til að sanna eða afsanna ákveðna tilgátu sem sett er fram í byrjun rannsóknar. 

Megindlegar aðferðir eru lýsandi og gefa upplýsingar um áhrif, viðhorf og tengsl. Með 

megindlegum aðferðum er einnig hægt að beita ályktunartölfræði frá úrtaki yfir á þýði 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Markmið rannsóknarinnar var að skoða kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf 

framhaldsskólanema og var því notast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Helstu rök 

fyrir vali á megindlegum aðferðum var vegna stærðar úrtaks, upplýsingum var safnað á 

tölfræðilegu formi og möguleiki til að skoða fjölda, algengi, hlutfall og samanburð milli 

breyta.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknar og þeim aðferðum 

sem notast var við. Fyrst verður sagt frá hópi þátttakenda og úrtaksaðferð skýrð. Næst 

verður greint frá þeim mælitækjum sem notast var við í rannsókninni. Þar á eftir verður 

gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknar innan skólana og að lokum verður greint frá því 

hvernig tölfræðilegri úrvinnsla fór fram. 

3.1 Þátttakendur 

Ákveðið var að beina rannsókninni að framhaldsskólanemendum á aldrinum 18 ára og 

eldri. Af 500 manna úrtaki voru alls 384 nemendur sem tóku þátt í rannsókninni og 

komu þeir úr fimm mismunandi framhaldsskólum á landinu. Alls náði rannsakandi að 

hitta 389 nemendur en fimm þeirra kusu að svara ekki spurningalistanum. Svarhlutfall 

var því gott eða 76,8%. Vegna stærðar úrtaksins var ákveðið að þátttakendur yrðu allir 



38 

að vera yfir 18 ára þar sem erfiðara væri að nálgast yngri einstaklinga og fá leyfi til að 

leggja fyrir þá spurningalista. Framhaldsskólar voru valdir fremur en háskólar vegna 

stærri hluta nemenda á aldrinum 18 og 19 ára en rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

þessu efni og stutt er við í þessari ritgerð eru flestar með þátttakendur á aldursbilinu 18-

29 ára.  

Til að nálgast þátttakendur var stuðs t við opinberan lista yfir framhaldsskóla á 

landinu frá Menntamálaráðuneytinu sem náði til 34 skóla (Menntamálaráðuneytið, 

2015). Til að finna út fjölda nemenda innan skólanna var farið inn á vefsíður þeirra þar 

sem símanúmer og netföng voru til staðar. Þar á eftir var haft samband við alla skólana 

símleiðis eða í gegnum tölvupóst til að safna upplýsingum um fjölda nemenda 18 ára og 

eldri. Einnig voru netföng skólastjórnenda fengin til að hægt væri að senda fyrirspurn 

um leyfisveitingu fyrir rannsókn, ef skólinn skyldi verða fyrir valinu. Samkvæmt þeim 

upplýsingum sem fengust hjá skólunum kom í ljós að þýðið samanstóð af um 12.700 

nemendum 18 ára og eldri.  

Við val á úrtaksaðferð var stuðst var við kafla Þórólfs Þórlindsson og Þorláks 

Karlsson (2013) um úrtök og úrtaksaðferðir í bókinni Handbók í aðferðarfræði. Ákveðið 

var að velja fimm skóla tilviljunarkennt. Einnig var ákveðið að úrtaksstærð yrði 500 

nemendur, þá 100 innan hvers skóla. Til að velja tilviljunarúrtak úr þýðinu var ákveðið 

að lista nemendur innan hvers skóla niður í exel skjal. Nemendafjöldi innan allra 34 

skólanna var ansi ójafnt, allt frá 14 nemendum upp í rúmlega 1200 nemendur. Aðeins 

var gert ráð fyrir 100 nemendum innan skóla sem höfðu nemendafjölda yfir 100. Það var 

gert til að allir skólarnir ættu nokkuð jafna möguleika á að vera valdir í úrtakið. Þegar 

nemendum innan hvers skóla hafði verið gefið númer samanstóð listinn af nemendum 

frá 1 – 1.980 nemendur en ekki 1 – 12.700. Notast var við heimasíðuna random.org til 

að velja fimm tilviljunarkenndar tölur frá 1 upp í 1.980. Tölurnar fimm sem voru fengnar 

tilviljunarkennt af random.org voru síðan bornar saman við lista nemenda og sá skóli 

sem nemandi var listaður í varð fyrir valinu. Þeir skólar sem urðu fyrir valinu voru 

Fjölbrautarskóli Garðarbæjar, Fjölbrautarskóli Suðurnesja, Flensborgarskólinn, 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ og Kvennaskólinn í Reykjavík. 

Haft var samband við skólastjórnendur þeirra skóla sem urðu fyrir valinu og leyfi 

fengið til að leggja spurningalista fyrir um 100 nemendur í hverjum skóla fyrir sig. 



39 

Skólastjórendur völdu bekki þar sem nemendur voru flestir yfir 18 ára. Í öllum skólunum 

var kynjahlutfall fremur jafnt. Alls voru 384 nemendur sem svöruðu 

spurningalistakönnuninni en nemendafjöldinn var þó ekki jafn meðal skóla. Í 

Fjölbrautarskóla Garðarbæjar voru 76 nemendur sem svöruðu, í Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja voru þeir 103, Í Flensborgarskólanum 66, í Framhaldsskóla Mosfellsbæjar 66 

og í Kvennaskóla Reykjavíkur 72. Helstu ástæður þess að ekki svöruðu eins margir 

nemendur í öllum skólum voru mætingar nemenda, það að sumir nemendur voru undir 

18 ára aldri og veikindi kennara. Aldur nemenda var allt frá 18 ára og yfir 50 ára. 

Fjölbrautarskóli Suðurnesja var með elstu nemendurna og Kvennaskólinn í Reykjavík 

með þá yngstu. 

3.2 Mælitæki 

Við undirbúning spurningalista voru skoðaðar ýmsar nýlegar rannsóknir sem skoða klám 

og hugsanleg áhrif þess. Ein þeirra rannsókna var kanadísk rannsókn en þar var skoðað 

svokallað SEIM sem stendur fyrir Sexual Explicit Internet Movies, eða með öðrum 

orðum, klám. Rannsókn þessi var unnin af nemenda að nafni Kathleen Haare og 

leiðbeinenda hennar Dr. Jacqueline Gahagan. Kathleen notaðist við blandaðar 

rannsóknaraðferðir. Fyrst notaðist hún við tíu liða eigindlegan spurningalistavísi og í 

seinni hlutanum lagði hún fyrir megindlegan spurningalista sem innihélt 14 spurningar. 

Með þessum spurningalistum skoðaði hún áhrif klámáhorfs á sex þætti sem snéru að 

kynheilbrigði. Þeir þættir voru 1) Þekking á kynlífi, 2) kynhegðun, 3) viðhorf til kynlífs, 4) 

kynlífsfélagar, 5) viðhorf til kynhneigðar og 6) kynheilbrigði yfir höfuð (Hare, 2013). Send 

var fyrirspurn til Kathleen um að fá að nota spurningalista hennar og var leyfi fengið. 

Ekki var notast við allar spurningarnar í listanum. Bæði voru notaðar eigindlegar- og 

megindlegar spurningar og voru þær yfirfærðar í megindlegt form og þýddar yfir á 

íslensku.       

Einnig var notast við nokkrar spurningar úr öðrum rannsóknum. Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, Sigurgrímur Skúlason og David Knox (2014) gerðu rannsókn á 

parasamböndum, kynlífi og myndun fjölskyldu meðal háskólanemenda en fengið var 

leyfi til að notast við nokkrar spurningar úr þeim lista. Rannsakandi taldi þörf á frekari 

spurningum er snéru að kynheilbrigði þátttakenda og bætti því við tveimur spurningum.  
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Við gerð spurningalistans var stuðst við kafla Grétars Þórs Eyþórssonar (2013) um 

spurningakannanir í bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna. Þar fjallar hann meðal 

annars um uppbyggingu og útlit spurningalista, tegundir spurninga og orðalag. 

Spurningalistinn í þessar rannsókn innihélt 30 spurningar er voru hannaðar til að kanna 

kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf þátttakenda. Spurningalistinn var samansettur af 

bæði opnum og lokuðum spurningum. Mest var notast við lokaðar spurningar með 

fyrirframgefnum valkostum en nokkrar þeirra voru hálflokaðar þar sem þær innihéldu 

valmöguleikann annað. Ákveðið var að hafa valmöguleikann annað til að gefa 

þátttakendum val á því að svara öðru en fyrirframgefin svör. Einnig var notast við tvær 

skalaspurningar og tvær opnar spurningar er kom að aldri einstaklinga og aldri þeirra við 

fyrsta klámáhorf (viðauki 1).  

Spurningalistanum var skipt í tvo hluta þar sem fyrri hlutin náði yfir spurningar er 

snéru að kynhegðun og kynheilbrigði og síðari um klámáhorf. Fyrrihluti listans innihélt 

21 spurningu þar sem fjórar áttu við bakgrunn þátttakanda og restin um kynhegðun og 

kynheilbrigði þeirra. Níu spurningar voru notaðar til að skoða klámáhorf (viðauki 1). 

Ástæða þess að listanum var skipt upp í tvo hluta var helst til að koma í veg fyrir slæma 

svörun vegna leiða og til að veita þátttakendum betri yfirsýn á innihaldi spurninganna.  

Áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) eru mikilvægir þættir þegar 

hugað er að mælitækjum í rannsóknum. Þegar talað er um áreiðanleika er átt við hægt 

sé að framkvæma rannsókn aftur á sama hátt og fá sömu niðurstöður. Réttmæti nær til 

mikilvægi þess að tryggja að mælitækið, í þessari rannsókn spurningalisti, muni mæla 

það sem rannsakandi ætlar sér að mæla (Neuman, 2006). Mikilvægt er að framkvæma 

forpóf á spurningalista áður en hann er lagður fyrir úrtak (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; 

Neuman, 2006). Bæði spurningalisti Kathleen Hare og listi Freydísar, Sigurgríms og David 

voru forprófaðir en einnig var framkvæmd forprófun á sjö einstaklingum þegar 

spurningalistinn sem notaður var í þessari rannsókn var tilbúinn. Eftir forprófun var 

spurningalistinn lagfærður út frá þeim athugasemdum sem komu fram í forprófuninni.  

3.3 Framkvæmd 

Áður en rannsókn var hafin var haft samband við Vísindasiðanefnd og Persónunefnd en 

ekki var þörf á leyfisveitingu þar sem efnið var ekki talið til viðkvæmra upplýsinga 

samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 
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Eftir gerð spurningalistans og vinnu við gerð tilviljunarúrtaks eins og greint var frá hér á 

undan var undirbúið kynnisbréf (viðhengi 2) sem sent var til skólastjórnenda þeirra skóla 

sem valdir voru með tilviljunarúrtakinu. Leyfi var fengið hjá skólunum fimm og var þá 

næsta skref að fara í skólana og leggja spurningalista fyrir nemendur. Rannsakandi fékk 

úthlutaða ákveðna bekki til að leggja spurningalista fyrir í hverjum skóla fyrir sig. Þar var 

rannsóknin kynnt áður en nemendum var afhentur spurningalistinn. Fremst í 

spurningalistanum var einnig stutt kynning á efninu (viðauki 1) en þar var þátttakendum 

gerð grein fyrir tilgangi og eðli rannsóknarinnar. Þar var meðal annars tilkynnt að 

könnunin væri nafnlaus og órekjanleg. Auk þess var tekið fram að þátttakendum var 

væri ekki skylt að taka þátt í rannsókninni né svara öllum spurningum. Með þessu var 

tryggt að þátttaka nemenda jafngilti upplýstu samþykki. Einnig var tekið fram að 

rannsóknin hafi verið tilkynnt bæði til Vísindasiðanefndar og Persónuverndar.  

3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Þegar könnun var lokið var úrvinnsla gagna hafin í forritinu SPSS (e. stratistical package 

for social sience). Við framsetningu niðurstaðna var bæði notast við lýsandi tölfræði (e. 

descriptive statistics) og ályktunartölfræði (e. inferential statistics). Þar sem markmið 

rannsóknarinnar var að sýna fram á hvernig kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf 

framhaldsskólanema væri, var ákveðið að nýta báðar tölfræðiaðferðirnar. Lýsandi 

tölfræði var því notuð til að lýsa ástandi hópsins og gera samanburð á breytum sem 

voru skoðaðar. Ályktunartölfræði var síðan notuð til að álykta um niðurstöður úrtaksins 

yfir á þýðið (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Við gerð og framkvæmd rannsóknarinnar komu í ljós nokkrir veikleikar. Þar má fyrst og 

fremst nefna að úrtak innihélt aðeins skóla á Suð-Vestur hluta landsins, fjórir á 

höfuðborgarsvæðinu og einn í Reykjanesbæ, en skólarnir voru valdir með lagskiptri 

tilviljanaaðferð. Með því geta þó myndast takmarkanir ef horft er til alhæfingargildis á 

ungmenni allra framhaldsskóla á landinu. Við framkvæmd rannsóknar komu í ljós 

nokkrir gallar við spurningalista og spurningar innan hans. Í byrjun könnunnar vantaði 

skilgreiningu á hugtökunum kynhegðun, kynheilbrigði og klámi. Rannsakandi var 

spurður af nokkrum nemendum um skilgreiningu þessara hugtaka og var séð til þess að 

sama skilgreining var gefin í þau skipti. Þó getur skilgreining hinna nemenda sem spurðu 

ekki um skilgreiningu verið mismunandi á hugtökunum sem hefur áhrif á trúverðuleika 

niðurstaðanna. Í byrjun rannsóknarinnar kom í ljós galli í spurningu númer 9. Spurningin 

er skalaspurning frá mjög sammála til mjög ósammála en á spurningalistanum stóð mjög 

sammála báðum megin á skalanum. Einn nemandi benti á þessa villu á fyrsta degi sem 

rannsóknin var lögð fyrir og var villan leiðrétt strax. Spurning 18 hefði einnig mátt vera 

orðuð betur, en spurt var um notkun smokka. Betra hefði verið að spyrja um notkun 

getnaðarvarna yfir höfuð.  

Þegar kom að kaflanum um klámáhorf var þátttakendum bent á að ef þeir horfa ekki 

á klám hafi þeir lokið könnuninni. Í lok spurningalistans var spurt þátttakendur um 

tilfinningar þeirra til kláms og hefði sú spurning mátt eiga við alla þátttakendur en ekki 

einungis þá sem höfðu séð klám. Að lokum má benda á að við yfirferð gagna úr 

spurningalistum virtist sem svo að nokkrir þátttakendur misskildu spurningarnar eða 

svarmöguleikana. Má þar nefna að í spurningum þar sem boðið var upp á 

valmöguleikann „annað“ var nokkrum sinnum skrifað svar sem var einn af valkostum 

spurningarinnar. Aldur þátttakenda gæti einnig hafa haft áhrif á svör en við yfirferð 

virtust sum svör vera meira til skemmtunar en að um alvarleika væri að ræða. 

Styrkleikar rannsóknarinnar voru meðal annars að svarhlutfall var gott, 384 

einstaklingar af 500. Einnig getur aðferðin sem var valin, meigindlegar 

rannsóknaraðferðir gefið möguleika á alhæfingu niðurstaðna á stærri hóp. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar ættu að geta varpað nýju ljósi á kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf 

ungmenna en þetta er fyrsta rannsóknin hér á landi sem kannar þetta efni.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Kaflanum verður skipt í fjóra undirkafla. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um bakgrunn 

þátttakenda þar sem greint er frá gögnunum með lýsandi tölfræði. Í öðrum kafla verður 

rætt um helstu niðurstöður tengdar kynhegðun einstaklinga. Síðan verður fjallað um 

kynheilbrigði þeirra og að lokum um klámáhorf. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Alls voru 384 nemendur sem tóku þátt í rannsókninni. Á mynd 3 má sjá að kynjahlutfall 

var mjög jafnt þar sem 187 einstaklingar eða 49% voru karlkyns og 193 eða 50% voru 

kvenkyns. Tveir einstaklingar merktu við svarmöguleikan kynlaus/ekki kynvera (e. 

asexual/nonsexual) en það nær til þess þegar einstaklingar telja sig ekki til ákveðins 

kyns. Þá voru tveir aðilar sem gáfu ekki upp kyn sitt. Þeir sem greindu frá sér sem 

kynlaus/ekki kynvera og svör sem vantaði voru sett saman í einn flokk þar sem hlutfall 

þeirra svara sem féll inn í hvorn fyrir sig var aðeins 0,5% eða samtals 1%. 

Mynd 3. Kyn þátttakenda 

Á mynd 4 má sjá aldur þátttakenda eftir kyni. Aldursbil þátttakenda var frá 18 ára til yfir 

50 ára. Alls svöruðu 364 einstaklingar spurningunni af 384 og voru hlutföll reiknuð út frá 

því. Stærsti hluti þátttakenda var 18 ára en alls voru þeir 182 eða 49,7% af heildinni. 

50% 49% 

1% 

Konur Karlar Svöruðu ekki/Kynlaus, ekki með kynlöngun
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Þátttakendur á 19 aldursári voru 92 (25%) og á 20 aldursári 42 (11,5%). Vegna lágs 

hlutfalls þátttakenda sem voru yfir 20 ára var ákveðið að setja þá sem voru 21 árs og 

eldri í einn hóp. Alls voru 50 einstaklingar eða 13%, 21 árs eða eldri. Eins og sjá má á 

myndinni er hlutfall kvenna og karla nokkuð jafnt eftir aldursárum.  

 

Mynd 4. Aldur þátttakenda eftir kyni 

Á mynd 5 má sjá hlutfall nemenda sem tóku þátt í rannsókninni eftir skólum. Í 

Fjölbrautarskólanum í Mosfellsbæ tóku 66 nemendur þátt og í Flensborgarskólanum 

tóku 67 þátt. Hlutföllin voru um 17% í hvorum skóla fyrir sig. Nemendur úr 

Kvennaskólanum í Reykjavík voru 72 (18,8%) og nemendur úr Fjölbrautarskóla 

Garðarbæjar voru 76 (19,8%). Flestir þátttakendur voru í Fjölbrautarskóla Suðurnesja og 

voru þeir alls 103 eða 26,8%. Lægsti fjöldi þátttakenda var því 66 nemendur (17,2%) og 

hæsti 103 nemendur (26,8%). 

18 19 20 21+

Konur 51,1% 24,7% 9,7% 14,5%

Karlar 48,9% 25,8% 12,9% 12,4%

Heildarhlutfall 49,7% 25,1% 11,5% 13,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%



46 

 

Mynd 5. Hlutfall þátttakenda eftir skóla 

Breyturnar hjúskapastaða og kyn voru settar saman í krosstöflu til að skoða marktækni 

og fá lýsandi upplýsingar um hvort munur væri á hjúskapastöðu eftir kyni þátttakenda. 

Til að skoða hvort marktækur munur var milli breyta var framkvæmt kí-kvarðat próf. 

Niðurstöður marktektarprófsins sýndu fram á marktækan mun milli breytanna sem lýsti 

sér í því að marktækt fleiri karlar voru ekki í föstu sambandi og marktækt fleiri konur í 

föstu sambandi (χ2(5) = 128,5, p = 0,034). 

Á mynd 6 má sjá lýsandi tölfræði fyrir breyturnar hjúskapastaða og kyn. Hlutfall 

þátttakenda sem voru ekki í föstu sambandi né að hitta neinn reglulega var nokkuð 

svipað og hlutfall þeirra sem voru í föstu sambandi. Hlutfall þátttakenda sem voru ekki í 

föstu sambandi var 42,4% og 38,5% voru í föstu sambandi. Karlar voru í meirihluta 

þeirra sem ekki voru í föstu sambandi eða 57,5% og voru konur í meirihluta þeirra sem 

voru í föstu sambandi eða 55,2%. Alls voru 10,6% sem svöruðu því að vera af og til með 

einhverjum aðila í skamman tíma, 9,7% karla og 11,5% kvenna. Af þeim sem svöruðu því 

að vera tilfinningalega tengdur einni manneskju voru 60,9% konur. Einnig voru konur 

líklegri að vera trúlofaðar en karlar en 3,1% kvenna svaraði því að þær væru trúlofaðar 

en einungis 0,5% karla. Alls voru 7 aðilar (1,8%) sem svöruðu ekki spurningunni og voru 

þeir ekki taldir með. 

18,80% 

26,80% 

17,20% 

19,80% 

17,40% 

Kvennó FS FMOS FG Flensborg
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Mynd 6. Hjúskapastaða eftir kyni 

4.2 Kynhegðun 

Til þess að mæla kynhegðun þátttakenda var notast við nokkrar spurningar sem 

beindust að kynhegðun, viðhorfum er varðar kynhegðun og kynferðislegar athafnir. 

Skoðaðir voru þættir eins og hvaða kynferðislegar athafnir þátttakendur höfðu stundað, 

hvort einstaklingar höfðu haldið framhjá eða hvort hefði verið haldið framhjá þeim, 

hvort þeir hefðu stundað hópkynlíf, hve oft þeir myndu vilja stunda kynlíf og hvort kynni 

og tilfinningar gagnvart kynlífsfélaga skipti máli.  

Tafla 1. Kynferðislegar athafnir eftir kyni 

 Konur Karlar Heildarfjöldi 

svaraði játandi 

Svaraði ekki 

Stundað sjálfsfróun 163 (88,6%) * 178 (98,3%) * 341 (93,2%) 19 

Samfarir 159 (84,1%) 137 (76,1%) 296 (80,2%) 15 

Fengið munnmök 151 (80,3%) 141 (77,9%) 292 (79,1%) 15 

Veitt munnmök 153 (80,5%) 32 (73,7%) 285 (77,2%) 15 

Verið fróað 159 (84,6%) 142 (78,5%) 301 (81,6%) 15 

Fróað öðrum 157 (83,5%) 132 (73,7%) 289 (78,7%) 17 

Stundað 

endaþarmsmök 

58 (31,9%) 49 (28,3%) 107 (30,1%) 29 

Í töflu 1 er sýnt fjölda og hlutfall þeirra sem svöruðu játandi að hafa stundað þær 

kynferðislegu athafnir sem listaðar eru í töflunni. Næstum allir þátttakendurnir eða 

93,2% höfðu stundað sjálfsfróun. Hlutföll karla (98,3%) sem höfðu stundað sjálfsfróun 

Ekki í föstu
sambandi
né hitta
neinn

reglulega

Af og til
með

einhverjum
í skamman

tíma

Tilfinninga-
lega

tengdur
einni

manneksju

Í föstu
sambandi

Trúlofuð/
trúlofaður

Gift/ur

Kona 35,4% 11,5% 7,3% 41,7% 3,1% 1%

karl 49,7% 9,7% 4,9% 35,1% 0,5% 0%

Heildarhlutfall 42,2% 10,6% 6,1% 38,5% 1,9% 0,5%
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var hærri en kvenna (88,6%). Þegar breyturnar stundað sjálfsfróun og kyn voru settar 

saman í krosstöflu kom fram að marktækt færri konur höfðu stundað sjálfsfróun heldur 

en karlar (χ2(1) =14,14, p < 0,001). Aðeins 1,7% karlkyns svarenda höfðu ekki stundað 

sjálfsfróun en hlutfall kvenna var 11,4%. Þegar breytan samfarir var skoðuð í krosstöflu 

með breytunni kyn kom fram að 80,2% svarenda höfðu stundað samfarir. Fleiri konur 

höfðu stundað samfarir en karlar eða 84,1% en hlutfall karla var 76,1%. Ekki fannst 

marktækur munur milli þessara hópa þó lítið vantaði upp á (p = 0,053). Þegar breyturnar 

fengið munnmök og veitt munnmök voru settar saman við breytuna kyn kom í ljós að 

ekki var marktækur munur eftir kyni, (p = 0,568) og (p = 0,120). Með lýsandi tölfræði var 

þó hægt að sjá að meirihluti svarenda hafði prófað hvoru tveggja. 79,1% sögðust hafa 

fengið munnmök og 77,2% veitt munnmök. Eins og sjá má á tölum í töflu 1 eru hlutföll 

milli kynja nokkuð jöfn en varðar þessar breytur. Sama gilti um breytunnar verið fróað 

og fróað öðrum en flestir svarendur höfðu prófað bæði eða um 81,6% og 78,7% og voru 

hlutföll einnig nokkuð jöfn meðal kynja. Þegar breyturnar voru settar saman við 

breytuna kyn í krosstöflu kom ekki fram marktækt samband milli breytanna verið fróað 

og kyn (p = 0,129). Breytan fróað öðrum var þó marktæk við breytuna kyn sem þýðir að 

marktækt fleiri konur en karlar höfðu fróað öðrum og marktækt fleiri karlar en konur 

höfðu ekki fróað öðrum (χ2(1) =5,227, p = 0,022). Síðasta breytan um kynferðislegar 

athafnir einstaklinga náði til endaþarmsmaka. Umtalsvert hlutfall þátttakenda eða 

30,1% sagðist hafa stundað endaþarmsmök og var hlutfall kvenna 31,9% og hlutfall karla 

28,3%. Ekki var marktækur munur milli kynja (p = 0,467). 

Á mynd 7 voru breyturnar Hversu oft vilja þátttakendur stunda kynlíf (ef hugsað er 

til síðasta mánaðar) og kyn settar saman í krosstöflu til að fá lýsandi niðurstöður og 

skoða marktækni. Marktektarprófið kí-kvarðat sýndi ekki marktækan mun milli kynja (p 

= 0,143). Tölfræðin sýnir að flestir vildu stunda kynlíf 2-5 sinnum í viku eða 52,2%. Þegar 

skoðuð voru hlutföll þeirra sem vildu stunda kynlíf 2-3 sinnum á mánuði eða sjaldnar 

kom í ljós að hlutfall karla (14,1%) var hærra en kvenna (10,2%). Hlutfall kvenna var 

nokkuð hærra í svörunum um að vilja stunda kynlíf einu sinni í viku eða oftar að 

undanskyldu svarinu tvisvar sinnum eða oftar á dag. Í þeim svarmöguleika átti 67,7% 

svarana við karkyns svarendur. Hafa ber í huga að aðeins var unnið með þann fjölda 

svara sem töldust gild og voru það í þessu tilfelli svör 370 þátttakenda. 
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Mynd 7. Hversu oft vilja þátttakendur stunda kynlíf (ef hugsað til síðasta mánaðar), 
eftir kyni 

Á mynd 8 má sjá tölur um hve margir þátttakanda hafa haldið framhjá eða hafa lent í 

framhjáhaldi í sambandi. Breyturnar voru báðar settar saman við breytuna kyn í 

krosstöflu. Kom í ljós að marktækur munur var milli breytanna hefur lent í framhjáhaldi 

eftir kyni sem lýsir sér í því að marktækt fleiri konur hafa lent í framhjáhaldi í sambandi 

en karlar (χ2(1) = 6,683, p = 0,010). Ekki kom fram marktækur munur milli kynja varðandi 

breytuna hefur haldið framhjá (p = 0,118). 

Heildarhlutfall þeirra sem höfðu haldið framhjá var 11,1%. Ef breytan var skoðuð 

eftir kyni kom fram að 13,6% kvenna svöruðu játandi og 8,6% karla. Heildarhlutfall 

þeirra sem höfðu lent í því að það hafi verið haldið framhjá þeim var 22,3%, eða 27,7% 

kvenna og 16,7% karla. Hlutföllin eiga aðeins við gild svör og var svarhlutfall 98,4% í 

breytunni hefur haldið framhjá og 98,2% í hefur lent í framhjáhaldi. 
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Karlar 1,6% 3,3% 9,2% 7,6% 51,1% 14,1% 11,4% 1,6%

Heildarhlutfall 2,2% 1,9% 8,1% 9,2% 52,2% 16,2% 8,4% 1,9%
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Mynd 8. Hefur haldið framhjá eða hefur lent í framhjáhaldi, eftir kyni 

 

Tafla 2. Skoðanir til kynferðislega athafna 

 Konur Karlar Heildarhlutföll  

 Já  Nei Já Nei Já Nei 

Hefur sofið hjá fleirum 

en einum aðila í einu 

23 (12%) 168 (88%) 23 

(12,3%) 

164 

(87,7%) 

 46 (12,2%) 332 

(87,85%) 

Ef liði vel í návist 

manneskju, myndi ég 

vilja stunda kynlíf í 

fyrsta skiptið sem við 

hittumst  

56 

(29,5%) 

134 

(70,5%) 

 

92 

(49,7%) 

93 

(50,3%) 

148 (39,5%) 227 

(60,5%) 

Hef stundað kynlíf með 

manneskju sem ég var 

ekki hrifin/ásfangin af 

112 

(58,3%) 

 

80 

(41,7%) 

94 

(50,3%) 

93 

(49,7%) 

206 (54,4%) 173 

(45,6%) 

Í töflu 2 má sjá svör þátttakenda við þremur spurningum er allar snéru að 

kynferðislegum athöfnum. Þátttakendur voru spurðir hefur þú sofið hjá fleirum en 

einum aðila í einu og voru 12% svarenda sem svöruðu því játandi. Alls voru 6 aðilar sem 

skiluðu ekki inn svari fyrir þessa spurningu. Þegar breytan var sett saman við breytuna 

kyn í krosstöflu kom fram að ekki fannst marktækur munur milli kynja (p = 0,939).  

Hefur haldið framhjá? Hefur lent í framhjáhaldi?

Konur 13,6% 27,7%

Karlar 8,6% 16,7%

Heildarhlutfall 11,1% 22,3%
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Þegar skoðanir gagnvart skyndikynnum voru skoðaðar kom í ljós að um 40% svarenda 

myndu stunda kynlíf í fyrsta skipti sem þeir hitta manneskju ef þeim liði vel í návist 

hennar. Alls voru 49,7% karla sem svöruðu spurningunni játandi og 29,5% kvenna. Af 

þeim voru karlmenn í meirihluta með 62,2% svaranna. Hlutfall kynja sem svöruðu 

spurningunni var nokkuð jafnt og voru konur 190 og karlar 185. Alls voru níu aðilar sem 

svöruðu ekki spurningunni. Marktækur munur var eftir kyni á breytunni ef liði vel í návist 

manneskju, myndi ég vilja stunda kynlíf í fyrsta skiptið sem við hittumst eftir kyni (χ2(1) = 

16,10, p < 0,001). Marktækni milli breytanna sýndi að marktækt fleiri karlmenn en konur 

myndu stunda kynlíf í fyrsta skipti er þeir hitta manneskju ef þeim liði vel í návist þeirra.  

Alls voru 206 svarendur eða 54,5% sem höfðu stundað kynlíf með manneskju sem 

þeir voru ekki hrifnir eða ástfangnir af. Fjöldi einstaklinga eftir kyni var nokkuð jafn, 187 

karlar og 192 konur og var hlutfall þeirra sem svaraði spurningunni neitandi einnig 

fremur svipað. Fimm einstaklingar svöruðu ekki spurningunni og eins og áður hefur 

verið tekið fram eru ógild svör ekki tekin með í tölfræðinni. Ekki fannst marktækur 

munur á kyni í þessari breytu (p = 0,115). 

4.3 Kynheilbrigði 

Til að mæla kynheilbrigði þátttakenda var notast við spurningar sem mældu líðan, 

sjálfsálit, notkun smokka og kunnáttu og skoðanir um kynlíf.  

Byrjað var á að skoða mat á ánægju svarenda með líkama sinn. Til að skoða ánægju 

einstaklinga með líkama sinn var settur upp 10 stiga skali þar sem 1 nær til þess að 

einstaklingur er mjög óánægður með líkama sinn og 10 þar sem einstaklingur er mjög 

ánægður með líkama sinn. Svar númer 5 nær því til þeirra sem eru hvorki ánægðir né 

óánægðir með líkama sinn. Eins og sjá má á mynd 9 var meirihluti svarenda með góða 

líkamsímynd en 25,7% svarenda merktu við valmöguleikann 7 og 27,6% við 

valmöguleika 8. Konur voru í nokkrum meirihluta í svarmöguleika númer 7 þar sem 

hlutfall þeirra var 61,5%. Karlar voru þó í meirihluta í svarmöguleikunum 8, 9 og 10 sem 

nær til þess að vera mjög ánægð/ur með líkama. Hlutfall þeirra var 57,3% í 

svarmöguleika 8, 62,8% í svarmöguleika 9 og 80,6% í númer 10. Konur voru einnig 

líklegri til að svara valmöguleikum 5 eða lægra en svarhlutfall þeirra á móti körlum í 

þeim svörum var frá 62,5% upp í 81,5%. Kynjahlutfall svarenda í þessari spurningu var 

mjög jöfn, konur voru 189 og karlar 184. Alls voru 11 sem svöruðu ekki spurningunni.  
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Framkvæmt var krosspróf á breytunum mat á ánægju með líkama og kyn. 

Breyturnar voru einnig settar í kí-kvarðat marktæktarpróf sem sýndi marktækan mun 

milli kynja sem sýnir að marktækt fleiri karlmenn eru ánægðari með líkama sinn en 

konur (χ2(9) = 35,92, p < 0,001). Einnig var framkvæmd aðhvarfsgreining sem sýndi að 

breytileiki óháðu breytunnar kyn skýrir 6,2% af breytileika háðu breytunnar mat á 

ánægju með líkama, (R2=0,062; F(24,66) = 80,89, p < 0,001). 

 

Mynd 9. Ánægja með líkama eftir kyni 

Á mynd 10 má sjá hamingju svarenda eftir kyni en breyturnar voru lagðar saman í 

krosstöflu. Ekki fannst marktækur munur þegar framkvæmt var marktektarpróf (p = 

0,896). Kynjahlutfall svarenda var sama í þessari spurningu og spurningunni um ánægju 

með líkama og var því svarhlutfall það sama. Svör kynja voru einnig nokkuð jöfn þegar 

kom að hamingju þeirra. Heildar svarhlutföll fyrir svarmöguleikana 7 til 10 voru lagðir 

saman til að fá betri mynd af stöðu hamingju þátttakenda. Leiddi það í ljós að 79,9% 

merkti hamingju sína sem 7 eða meira og var hamingja svarenda að meðaltali 7,72.  

Mjög
óánæg
ð/ur 1

2 3 4 5 6 7 8 9
Mjög

ánægð
/ur 10

Konur 2,1% 2,1% 2,6% 4,8% 11,6% 10,6% 31,2% 23,3% 8,5% 3,2%

Karlar 1,1% 0,5% 1,6% 3,3% 2,7% 10,3% 20,1% 32,1% 14,7% 13,6%

Heildarhlutfall 1,6% 1,3% 2,1% 4,0% 7,2% 10,5% 25,7% 27,6% 11,5% 8,3%
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Mynd 10. Hamingja eftir kyni 

Á mynd 11 má sjá að 43,6% svarenda voru frekar eða mjög sammála fullyrðingunni Ég 

hef alltaf notað smokk þegar ég hef haft samfarir við manneskju sem ég er ekki í föstu 

sambandi með. Áhugavert var að hlutfall svarenda sem var frekar ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingunni var hærra eða 48,2%. Konur voru með hærra hlutfall en karlar í 

báðum svarmöguleikum sem tengdust því að vera ósammála. Breytan var sett saman í 

krosstöflu við breytuna kyn til að skoða marktækni. Kom í ljós að ekki fannst marktækni 

milli breytanna (p = 0,557). 

Svarhlutfall í þessari spurningu var þó aðeins 266 einstaklingar þar sem boðið var 

upp á valmöguleikann Á ekki við en alls kusu 111 aðilar eða 28,9% þann lið. Ástæða þess 

gæti verið meðal annars vegna þess að einstaklingar hafa aðeins verið í föstu sambandi 

eða hafi ekki stundað samfarir.  

Mjög
óhami
ngjusö
m/sam

ur 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Mjög
hamin
gjusöm
/samur

10

Konur 0,5% 0,5% 2,1% 3,2% 7,4% 6,9% 13,2% 33,9% 19,6% 12,7%

Karlar 0,0% 0,5% 0,5% 3,8% 7,1% 7,6% 13,6% 29,3% 22,8% 14,7%

Heildarhlutfall 0,3% 0,5% 1,3% 3,5% 7,2% 7,2% 13,4% 31,6% 21,2% 13,7%
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Mynd 11. Notkun verja eftir kyni 

Breyturnar Telur þú munnmök vera kynlíf? og Telur þú endaþarmsmök vera kynlíf? voru 

lagðar saman við breytuna kyn í krosstöflu. Á mynd 12 má sjá að 78% svarenda töldu 

munnmök vera kynlíf en 22% svarenda töldu það ekki. Kynjahlutfall var mjög jafnt í 

þessari spurningu en í spurningunni telur þú endaþarmsmök vera kynlíf? voru fleiri 

karlar en konur sem töldu endaþarmsmök til kynlífs. Alls voru 89,1% svarenda sem töldu 

endaþarmsmök vera kynlíf en hlutfall karla var 51,2% á móti 48,8% meðal kvenna. Þegar 

marktæktarpróf var gert kom í ljós að ekki var marktækur munur milli kynja er varðar 

breytuna telur þú munnmök vera kynlíf (p = 0,815). Hins vegar var marktækur munur 

eftir kyni þegar breytan telur þú endaþarmsmök vera kynlíf? var skoðuð sem sýndi að 

maktækt fleiri konur heldur en karlar töldu endaþarmsmök ekki til kynlífs (χ2(1) = 4,25, p 

= 0,039).  

Mjög
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Mjög
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Konur 28,5% 11,8% 11,1% 27,1% 21,5%
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Heildarhlutfall 28,90% 14,70% 11,30% 24,10% 21,10%
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Mynd 12. Hvað flokkast sem kynlíf 

Breyturnar fjórar sem sýndar eru á mynd 13 voru settar saman í krosstöflu með 

breytunni kyn. Flestir svarendur eða 74,1% voru frekar eða mjög sammála staðreyndinni 

Ég á auðvelt með að tjá mig um þarfir mínar og langanir. Alls voru 9,7% sem voru frekar 

ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. Kynjahlutfall var nokkuð jafnt hjá þeim 

sem voru sammála en konur voru í meirihluta þeirra sem voru ósammála. Alls voru 

98,4% þátttakenda sem svöruðu spurningunni og var kynjahlutfall fremur jafnt eða 192 

konur og 186 karlar. Ekki var marktækur munur eftir kyni í þessari breytu (p = 0,157). 

Niðurstöður úr fullyrðingunni Ég á erfitt með að mynda mér skoðanir varðandi kynlíf 

sýndu að 59,5% voru frekar eða mjög ósammála og var kynjahlutfall mjög jafnt. Fleiri 

konur áttu erfitt með að mynda sér skoðanir varðandi kynlíf en karlar en alls merktu 

20,8% kvenna við valmöguleikana frekar eða mjög sammála og 13% karla. Alls svöruðu 

98,2% þátttakenda spurningunni og var kynjahlutfall svipað og í fyrri spurningu en einn 

karlmaður dróst úr hópnum. Ekki var marktækur munur á breytunni út frá kyni (p = 

0,119). 

Þegar niðurstöður úr fullyrðingunni Skoðanir varðandi kynlíf breytast oft kom í ljós 

að fleiri voru sammála henni en ósammála. Um þriðjungur eða 32,9% voru frekar eða 

mjög sammála og voru þeir sem voru frekar eða mjög ósammála 28,4%. Konur voru í 

meirihluta þeirra sem voru sammála fullyrðingunni en 58,7% þeirra sem svöruðu frekar 

sammála voru konur. Svar- og kynjahlutfall var mjög svipað og í fyrri spurningum en alls 

Telur þú endaþarmsmök vera kynlíf? Telur þú munnmök vera kynlíf?
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svöruðu 98,2% spurningunni þar af 186 karlar og 191 konur. Ekki fannst marktækur 

munur á breytunni eftir kyni (p = 0,071). 

Niðurstöður fullyrðingarinnar Ég velti fyrir mér hvað ég vil í raun og veru er kemur 

að kynlífi sýndu að mikill meirihluti eða 72% voru frekar eða mjög sammála. Af því voru 

konur í meirihluta en 61% þeirra sem svöruðu mjög sammála voru konur og 53% þeirra 

er svöruðu frekar sammála. Alls svöruðu 97,9% þátttakenda spurningunni og voru af því 

karlar 185 og konur 191. Ekki var marktækur munur milli breytanna (p = 0,099). 

Eins og sjá má á mynd 13 var hátt hlutfall þátttakenda sem svaraði hlutlaust, sem 

sagt merktu við valmöguleikann hvorki sammála né ósammála í öllum fjórum 

spurningunum. 

 

Mynd 13. Skoðanir er varða kynlíf 

Notast var við fimm fullyrðingar um kynferðislegar athafnir til að skoða viðhorf 

þátttakenda til kynlífs fyrir sambönd. Allar fimm fullyrðingarnar voru settar í breytu og 

settar saman við breytuna kyn í krosstöflu. Á mynd 14 má sjá svarhlutfall allra 

spurninganna en þær verða betur listaðar hér á eftir. Svarhlutfall var nokkuð jafnt milli 

spurninga, eða um 98%. Kynjahlutfall var einnig fremur jafnt meðal þeirra sem svöruðu 

spurningunum en fjöldi karla var um 186 og fjöldi kvenna 192. 

Fleiri svarendur voru frekar eða mjög ósammála fyrstu fullyrðingunni heldur en 

sammála; Það er mikilvægt að prufa margar kynferðislegar athafnir áður en byrjað er í 

Ég á auðvelt með
að tjá mig um
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að mynda mér

skoðun

Skoðanir mínar
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Ég velti fyrir mér
hvað ég vil í raun

og veru

Mjög sammála 29,9% 3,2% 4,0% 21,8%

Frekar sammála 44,2% 13,8% 28,9% 40,2%

Hlutlaus 16,1% 23,6% 38,7% 22,9%

Frekar ósammála 7,1% 34,0% 24,4% 8,2%

Mjög ósammála 2,6% 25,5% 4,0% 6,9%
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föstu sambandi. Alls voru 43,8% frekar eða mjög ósammála og 15,3% frekar eða mjög 

sammála. Þegar skoðaður var munur milli kynja kom í ljós að karlar voru í meirihluta 

þeirra sem voru sammála en konur í meirihluta þeirra sem voru ósammála. Mesti 

munurinn milli kynja var í svarmöguleikanum mjög ósammála en þar voru svarhlutföll, 

66,7% hjá konum og 33,3% hjá körlum. Marktækur munur var á breytunni eftir kyni sem 

sýndi að maktækt fleiri karlar töldu mikilvægt að prufa margar kynferðislegar athafnir 

áður en byrjað væri í föstu samandi, heldur en konur. Einnig sýndi það að maktækt fleiri 

konur voru ósammála fullyrðingunni en karlar (χ2(4) = 16,332, p = 0,03). 

Niðurstöður um fullyrðinguna Ég get aðeins fundið út hverjar kynferðislegar 

langanir mínar eru með því að byrja ekki of snemma í föstu sambandi sýndu að 50,5% 

svarenda voru frekar eða mjög ósammála. Stór hluti þátttakenda svaraði spurningunni 

hlutlaust eða 42,1%. Ekki var marktækur munur á breytunni eftir kyni (p = 0,093).  

Flestir svarendur eða 37,1% svöruðu hlutlaust í fullyrðingunni Mikilvægt er að njóta 

kynferðislegs frelsis á yngri árum áður en byrjað er í alvarlegu sambandi síðar. Þar á eftir 

voru 21,8% sem voru frekar sammála fullyrðingunni. Alls voru 36,1% þátttakenda þó 

frekar eða mjög ósammála. Marktækur munur var á breytunni eftir kyni sem sýndi að 

marktækt fleiri karlar töldu mikilvægt að njóta kynferðislegs frelsis á yngri árum áður en 

byrjað væri í alvarlegu sambandi, heldur en konur. Einnig voru maktækt fleiri konur 

ósammála þessari fullyrðingu en karlar (χ2(4) = 32,02, p < 0,001).  

Mikill meirihluti þátttakenda eða 82,8% voru frekar eða mjög ósammála 

fullyrðingunni, Það er mikilvægt að vera búin að sofa hjá mörgum áður en byrjað er í 

föstu sambandi. Svarhlutfall kynja var nokkuð jafnt í öllum svörunum. Af þeim sem 

svöruðu hlutlaust voru 67,3% karlar. Marktækur munur var á svörum eftir kyni sem 

sýndi að marktækt fleiri konur telja að mikilvægt sé að að vera búin að sofa hjá mörgum 

áður en byrjað er í föstu samband, heldur en karlar (χ2(4) = 19,604, p = 0,001). 

Niðurstöður um síðustu fullyrðinguna Til að finna út þínar kynferðislegu langanir er 

mikilvægt að vera ekki í föstu sambandi sýndi einnig að flestir eða 71,4% voru frekar eða 

mjög ósammála. Við marktæktarpróf fannst einnig marktækur munur eftir kyni sem 

sýndi að marktækt fleiri konur telja að til þess að finna út kynferðislegu langanir er 

mikilvægt að vera ekki í föstu sambandi, fremur en karlar (χ2(4) = 12,384, p = 0,015). 
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Stór hluti þátttakenda svaraði hlutlaust í öllum þessum spurningum eða að meðaltali 

31,8%. 

 

Mynd 14. Viðhorf til kynlífsathafna áður en byrjað er í föstu sambandi 

4.4 Klámáhorf 

Klámáhorf einstaklinga var mælt með nokkrum spurningum: 1) Hvort þátttakendur 

hefðu séð klám, 2) á hvaða aldri þeir voru þegar þeir sáu fyrst klám, 3) hvernig klám þeir 

hefðu horft á, 4) ástæður fyrir klámáhorfi, 5) hvar þátttakendur nálguðust klám og 6) 

skoðanir þáttakenda til kláms. Benda má á að þeir sem svöruðu því að þeir horfðu ekki á 

klám þurftu ekki að svara spurningunum um klám. Spurningarnar hér á eftir eru því með 

lægra svarhlutfall en þær spurningar sem þegar hefur verið fjallað um. Kynjahlutfall var 

einnig ekki jafnt í þessum spurningum þar sem færri konur höfðu séð klám en karlar.  

Á mynd 15 má sjá hlutföll þátttakenda sem hafa séð klám. Af 366 einstaklingum sem 

svöruðu spurningunni hefur þú séð klám voru 86,1% sem svöruðu játandi og 13,9% sem 

svöruðu neitandi. Kynjahlutfall svarenda var mjög jafnt í þessari spurningu en henni 

svöruðu 185 karlar og 181 kona. Spurningin var sett í krosstöflu ásamt breytunni kyn. 

Hlutfall karla sem svaraði játandi var 98,9% og hlutfall kvenna 72,9%. Alls voru 2 karlar 

og 49 konur sem höfðu ekki séð klám og má því hafa það í huga þegar niðurstöður 

næstu spurninga eru skoðaðar. Þegar framkvæmt var kí-kvarðat marktæktarpróf kom í 
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ljós marktækur munur á breytunni eftir kyni sem sýndi að marktækt fleiri karlar hafa séð 

klám en konur (χ2(1) = 51,53 p < 0,001).  

 

Mynd 15. Klámáhorf eftir kyni 

Spurninginn Hvað varstu gömul/gamall þegar þú sást fyrst klám var opin spurning og því 

var ákveðið að kóða spurninguna sem jafnbilabreytu þegar hún var slegin inn í SPSS. Alls 

voru 293 aðilar eða 76,3% sem svöruðu spurningunni en helsta ástæða þess var nefnd í 

byrjun kaflans en einnig voru margir þátttakendur sem settu spurningarmerki í reitinn. 

Breytan var sett í krosstöflu ásamt breytunni kyn.  

Á mynd 16 má sjá að alls voru 1,7% svarenda sem sögðust hafa séð klám þegar þau 

voru 5 ára eða yngri og var hlutfall milli kynja nokkuð jafnt í þeim flokki. Flestir karlmenn 

sáu klám í fyrsta skipti þegar þeir voru 12 eða 13 ára en 18,7% merktu við að hafa séð 

klám í fyrsta skipti 12 ára og 19,3%, 13 ára. Flestar konur voru um 15 eða 16 ára þegar 

þær sáu klám í fyrsta skipti en 23% voru 15 ára og 18%, 16 ára. Meðalaldur var 13 ára. 

Niðurstöður marktæktarprófsins Kí-kvaðrat sýndu marktækan mun milli kynja sem 

bendir til að karlar voru marktækt yngri en konur þegar þeir sáu klám í fyrsta skipti 

(χ2(15) = 56,89, p < 0,001). 
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Mynd 16. Aldur við fyrsta klámáhorf, eftir kyni 

Myndir 17, 18 og 19 sýna tölfræðilegar upplýsingar fyrir spurningar sem ná til ástæðu 

klámáhorfs. Þá hvar þátttakendur nálguðust efnið og hvaða tegund af klámi var um að 

ræða. Í öllum þessum spurningum máttu þátttakendur merkja við einn eða fleiri valkost.  

Á mynd 17 má sjá hlutföll svara fyrir spurninguna ástæða klámáhorfs. Kynjahlutfall 

var 181 karlmenn (59,2%) og 125 kvenmenn (40,8%), alls 306. Meira en helmingur eða 

67,4% svarenda sögðu ástæðu klámáhorfs vera til sjálfsfróunar. Þriðjungur eða 34,2% 

sögðu ástæðuna vera til skemmtunar og 33,6% sögðu það vera vegna forvitni. Þar á eftir 

voru 17,3% sem sögðu ástæðu kláms vera til að fá örvun með kærustu eða kærasta. Um 

14,3% þátttakenda sögðu ástæðu klámáhorfs vera til að læra kynferðislegar athafnir eða 

stellingar sem þeir þekktu ekki og 10% sögðu ástæðuna vera til að fá fræðslu um 

kynferðislegar athafnir. Tiltölulega fáir eða 11,7% sögðust nota klám til að uppfylla 

draumóra. Lægstu hlutföllin var að finna við svarmöguleikana, athuga hvort 

kynferðislegar langanir séu eðlilegar (5,9%), fræðast um kynheilbrigði (4,2% ) og annað 

(2,6%). 
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Mynd 17. Ástæða klámáhorfs 

Á mynd 18 er að sjá hlutföll þeirra sem svöruðu spurningunni Hvar nálgast ég klám?. 

Alls voru 307 þátttakendur sem svöruðu spurningunni. Mikill meirihluti eða 90,6% horfir 

á klám á Internetinu í tölvu og 40% á Interneti í síma. Athyglisvert var hversu lágt hlutfall 

var við svarmöguleikana myndbandsspólur/DVD, tímarit, sjónvarp og annað en þar var 

hlutfallið frá 1,9% til 2,3%. Benda má á að mikill meirihluti þeirra sem merktu við 

valmöguleikann annað skrifuðu í skýringardálkinn ákveðna heimasíðu sem þeir leituðu 

upp klámefni. Því gæti hluti af þeirri prósentu átt betur við valmöguleikana Internet í 

tölvu eða Internet í síma. 
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Mynd 18. Hvar er klámefni nálgast 

Á mynd 19 má á sjá lýsandi tölfræði yfir það af hverju þátttakendur horfa á klámefni. 

Flestir merktu við valmöguleikana gagnkynhneigt klám (59,7%) eða erótískt klám 

(56,1%). Þar á eftir kom samkynhneigt klámefni (20,8%) og gróft klám (14,2%). Færri 

svarendur eða 8,9% sögðust horfa á BDSM klám sem stendur fyrir bindingar-, 

drottnunar-, sadista og masókista- leiki. Lítill hluti þátttakenda leituðu í dýra klám (3%). 

 

Mynd 19. Tegund kláms 

Á mynd 20 má sjá svarhlutfall fyrir spurninguna Hvernig myndir þú lýsa tilfinningum 

þínum til kláms. Niðurstöður sýndu að flestir svarendur voru hvorki með jákvæðar né 
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neikvæðar skoðanir í garð kláms en alls voru 48,2% svarenda sem merktu við þann 

valmöguleika. Karlar voru líklegri en konur til að telja klám vera frekar eða mjög jákvætt. 

Alls töldu 41,1% karla klám vera frekar eða mjög jákvætt á meðan hlutfall kvenna var 

16,8%. Konur voru í meirihluta þeirra sem töldu klám vera frekar neikvætt eða mjög 

neikvætt. Stærsti munurinn milli kynja kom fram í svarmöguleikanum mjög neikvæðar 

tilfinningar í garð kláms en 80,8% þeirra sem merktu við þann svarmöguleika voru 

konur. 

Benda má á að svarhlutfall í þessari spurningu var einnig fremur lágt vegna fyrri 

skýringar en 180 karlar og 125 konur svöruðu spurningunni. Niðurstöður sýndu að 

marktækur munur var á svörunum eftir kyni sem sýnir að marktækt fleiri karlar hafa 

jákvæð viðhorf til kláms en konur og að marktækt fleiri konur hafa neikvæð viðhorf til 

kláms en karlar (χ2(4) = 33,31, p < 0,001). 

 

Mynd 20. Viðhorf til kláms eftir kyni 

Á mynd 21 má sjá að breytunnar klámáhorf og kyn voru settar saman í krosstöflu. Alls 

svöruðu 311 aðilar eða 81% spurningunni um hversu oft síðastliðin mánuð þau horfðu á 

klámefni. Karlkyns svarendur voru alls 179 og kvenkyns 132. Niðurstöður sýndu að 

28,6% svarenda horfðu aldrei á klám síðast liðinn mánuð og voru konur í miklum 

meirihluta eða 78,9%. Konur voru einnig í miklum meirihluta þeirra sem svöruðu einu 

sinni síðastliðinn mánuð en þar var hlutfall kvenna 75,7%. Frá svörunum 2-3 sinnum yfir 

síðastliðinn mánuð og upp í einu sinni eða oftar á dag voru karlmenn hins vegar í 
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meirihluta. Flestar konur eða 53,8% horfðu aldrei á klám og flestir karlmenn eða 40,2% 

horfðu á klám 2-5 sinnum í viku.  

Þegar framkvæmt var Kí-kvaðrat próf kom í ljós að martækni var milli breytanna (χ 

2(5) = 128,51, p < 0,001). Það sýndi að marktækt fleiri konur en karlar horfðu aldrei á 

klám síðastliðinn mánuð. Einnig sýndi það að marktækt fleiri karlmenn en konur horfðu 

á klám 2-3 sinnum síðastliðinn mánuð og allt upp í einu sinni á dag eða oftar (χ 2(5) = 

128,51, p < 0,001). Einnig var framkvæmd aðhvarfsgreining á breytunum sem sýndi að 

breytileiki óháðu breytunnar kyn skýrir 20,5% af breytileikanum háðu breytunnar 

klámáhorf (R2=0,205; F(7, 274) = 10,11, p < 0,001). 

 

Mynd 21. Klámáhorf eftir kyni 

 

Tafla 3. Kynferðislegar athafnir einstaklingar sem hafa séð klám 

 Hafa stundað Hafa ekki stundað 

Sjálfsfróun 98,3% * 1,7% * 

Samfarir 82,7% * 17,3%* 

Fengið munnmök 82,1% * 17,9% * 

Veitt munnmök 81,4% * 18,6% *  

Verið fróað 85% * 15% *  

Fróað öðrum 81,9% *  18,1% * 

Endaþarmsmök 33,8% *  66,2% *  

Aldrei Einu sinni 2-3 sinnum
Einu sinni í

viku
2-5 sinnum

í viku

Einu sinni
eða oftar á

dag

Konur 53,8% 21,2% 18,2% 4,5% 2,3% 0,0%

Karlar 10,1% 5,0% 25,7% 12,8% 40,2% 6,1%

Heildarhlutfall 28,6% 11,9% 22,5% 9,3% 24,1% 3,5%
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Breyturnar sjálfsfróun, samfarir, fengið og veitt munnmök, verið fróað, fróað öðrum og 

endaþarmsmök vou settar í krosstöflu ásamt breytunni klámáhorf og voru niðurstöður 

settar saman í töflu 3. Alls var svarhlutfall þátttakenda 92,5%. Þegar marktæknipróf var 

framkvæmt kom í ljós að marktækni fannst milli allra breytanna þegar þær voru lagðar 

við breytuna klámáhorf. Marktæktarprófin sýndu að marktækt fleirri þeirra sem hafa 

séð klám hafa stundað þær kynferðislegu athafnir sem listaðar voru hér að ofan. 

Niðurstöður sýndu að af þeim sem hafa séð klám (86,1%) höfðu 98,3% af þeim 

stundað sjálfsfróun (χ2(1) = 85,70, p < 0,001). Alls höfðu 82,7% þeirra sem hafa séð klám 

stundað samfarir (χ2(1) = 12,24, p < 0,001). Um 80% þeirra sem höfðu séð klám höfðu 

fengið munnmök eða veitt munnmök (χ2(1) = 11,98, p = 0,001) (χ2(1) = 21,83, p < 0,001). 

Þegar breyturnar verið fróað og fróað öðrum voru settar saman við breytuna klámáhorf 

kom í ljós að 85% þeirra sem höfðu séð klám hafi verið fróað (χ2(1) = 21,49, p < 0,001) og 

81,9% þeirra hafi fróað öðrum (χ2(1) = 17,73, p < 0,001). Áhugavert var að 33,8% þeirra 

sem höfðu séð klám höfðu stundað endaþarmsmök. Marktæktarprófið fyrir breytuna 

stundað endaþarmsmök og klámáhorf sýndi að markækt fleiri þeirra sem höfðu stundað 

endaþarmsmök höfðu horft á klám (χ2(1) = 12,25, p < 0,001). 

Áhugavert var að sjá að nokkur hluti þátttakenda hafði horft á klám en ekki myndað 

sér reynslu á kynferðislegum athöfnum. Alls voru 17,3% þeirra sem höfðu horft á klám 

ekki stundað samfarir. Sama átti við um þá sem höfðu ekki fengið né veitt munnmök en 

samt horft á klámefni en hlutfall þeirra var 17,3% og 18,6%. Þegar hlutföll þeirra sem 

höfðu ekki verið fróað né fróað öðrum voru skoðuð kom einnig í ljós að 15% höfðu ekki 

reynslu á að hafa verið fróað af öðrum en höfðu samt séð klámefni og 18,1% þeirra sem 

höfðu ekki fróað öðrum.  
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Tafla 4. Kynferðislegar athafnir og magn klámáhorfs síðastliðin mánuð 

 Sjálfs-

fróun 

Samfarir Fengið 

munnmök 

Veitt 

munnmök 

Verið 

fróað 

Fróað 

öðrum 

Endaþarm

smök 

 Já Nei Já Nei Já Nei Já Nei Já Nei Já Nei Já  Nei 

Aldrei 
27% 40% 31% 15% 31% 16% 32% 14% 31% 9% 32% 9% 32% 26% 

Einu 
sinni 

12% 40% 13% 8% 12% 9% 13% 5% 12% 11% 13% 9% 12% 12% 

2-3 
sinnum 

23% 0% 22% 21% 22% 26% 22% 23% 22% 27% 22% 22% 24% 21% 

Einu 
sinni í 
viku 

9% 20% 9% 12% 10% 7% 8% 16% 9% 9% 8% 15% 7% 10% 

2-5 
sinnum 
í viku 

25% 0% 22% 39% 22% 36% 22% 36% 23% 38% 22% 35% 20% 28% 

Einu 
sinni 
eða 
oftar á 
dag 

4% 0% 3% 6% 3% 6% 3% 5% 3% 7% 2% 9% 5% 3% 

Í kjölfar þeirra niðurstaða sem sýndar voru í töflu 3 var ákveðið að kanna magn 

klámáhorfs hjá einstaklingum og bera það saman við kynferðislegar athafnir í krosstöflu. 

Notast var við sömu breytur um kynferðislegar athafnir og sjást í töflu 3.  

Í töflu 4 má sjá að af þeim sem höfðu stundað sjálfsfróun (98,3% þátttakenda) voru 

27% sem höfðu aldrei horft á klám síðastliðinn mánuð. Um þriðjungur eða 35% þeirra 

horfðu á klám 1-3 sinnum síðast liðinn mánuð og 29% höfðu horft á klám tvisvar til fimm 

sinnum í viku eða oftar. 

Einnig sýndu niðurstöður að sumir þeirra sem höfðu ekki stundað kynferðislegar 

athafnir, eins og samfarir, fengið eða veitt munnmök, verið fróað eða fróað öðrum 

höfðu horft mikið á klám síðastliðinn mánuð. Af þeim sem höfðu ekki stundað samfarir 

(17,3%) voru 12% sem horfðu á klám einu sinni í viku og 45% tvisvar til fimm sinnum í 

viku eða oftar. Áhugavert var að aðeins 15% þeirra sem höfðu ekki stundað samfarir 

horfðu ekkert á klám síðastliðinn mánuð.  
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Stór hluti (40%) þeirra sem höfðu ekki fengið munnmök (17,9%) eða veitt þau (18,6%) 

horfðu á klámefni tvisvar til fimm sinnum í viku eða oftar síðastliðin mánuð. Hins vegar 

höfðu 16% þeirra sem höfðu ekki fengið munnmök og 14% þeirra sem höfðu ekki veitt 

munnmök ekkert horft á klám síðastliðinn mánuð.  

Hlutfall þeirra sem höfðu ekki fróað öðrum (18,1%) eða verið fróað (15%) en horfðu 

á klám tvisvar til fimm sinnum í viku eða oftar síðastliðin mánuð var um 44-45%. Aðeins 

9% þeirra sem höfðu ekki verið fróað eða fróað öðrum horfðu ekkert á klám síðastliðinn 

mánuð.  
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5 Umræða 

Í kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við fræðilegt efni 

ritgerðarinnar. Markmið rannsóknarinnar var að skoða kynhegðun, kynheilbrigði og 

klámáhorf framhaldsskólanema. Rannsóknarspurningin var: Hvernig er kynhegðun, 

kynheilbrigði og klámáhorf framhaldsskólanema? og undirspurningin: Er munur milli kynja? 

Þar sem ekki er um nægilega stórt úrtak nemenda af öllu landinu gefa niðurstöðu ekki 

alhæfingargildi en gefa þó góða vísbendingu um þýðið. 

Þessum kafla er skipt í fjóra hluta. Í fyrsta hluta eru helstu niðurstöður um kynhegðun 

þátttakenda dregnar saman og tengt við fræðilegt efni. Í öðrum hluta eru niðurstöður um 

kynheilbrigði þátttakenda skoðaðar og tengdar við fræðilegan bakgrunn. Í þriðja hlutanum er 

fræðilegt efni tengt við helstu niðurstöður um klámáhorf þátttakenda. Helstu niðurstöður 

eru síðan dregnar saman í fjórða hluta og rannsóknarspurningum svarað.  

5.1 Kynhegðun framhaldsskólanema 

Kynhegðun ungmenna var metin út frá nokkrum spurningum sem fólu í sér hvers konar 

kynferðislegar athafnir þátttakendur hefðu stundað, hvort einstaklingar höfðu stundað 

hópkynlíf, hve oft einstaklingar myndu vilja stunda kynlíf og hvort kynni og tilfinningar til 

kynlífsfélaga skipti máli. Hér verður gerð grein fyrir heildarniðurstöðum spurninganna og þær 

settar í fræðilegt samhengi. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að ungmenni sem tóku þátt í kynferðislegum athöfnum voru 

líklegri til að vera berskjölduð fyrir klámefni (Bleakley, Hennessy & Fishbein, 2010). Þegar 

kynferðislegar athafnir þátttakenda voru skoðaðar kom í ljós að mikill meirihluti hafði 

stundað sjálfsfróun, samfarir, fengið og veitt munnmök, verið fróað og fróað öðrum. Konur 

voru í meirihluta en um 80% kvensvarenda hafði prufað alla þessa þætti, hið sama gilti um 

stráka en þar var hlutfallið um 70%. Flest allir þátttakendur höfðu stundað sjálfsfróun eða 

93,2% og voru karlar þar í meirihluta. Alls voru 98,3% karla og 88,6% kvenna sem sögðust 

hafa stundað sjálfsfróun. Hlutfall þátttakenda sem höfðu stundað endaþarmsmök var 30,1%, 

af því 28,3% karlar og 31,9% konur. Einu breyturnar af þessum sjö þar sem fram kom 

marktækur munur eftir kyni voru stundað sjálfsfróun (p < 0,001) og fróað öðrum (p = 0,022). 

Marktækni breytunnar kyn við breytuna sjálfsfróun sýndi að marktækt færri konur höfðu 
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stundað sjálfsfróun heldur en karlar. Marktækni breytanna kyn og fróað öðrum sýndi að 

marktækt fleiri konur en karlar höfðu fróað öðrum og marktækt fleiri karlar höfðu ekki fróað 

öðrum. 

Þegar kynlífslöngun þátttakenda var skoðuð kom í ljós að flestir vildu stunda kynlíf 2-5 

sinnum í viku eða 52,2%. Þegar skoðað var hlutföll þeirra sem vilja stunda kynlíf 2-3 sinnum á 

mánuði eða sjaldnar kom í ljós að hlutfall karla (14,1%) var hærra en kvenna (10,2%). Hlutfall 

kvenna var nokkuð hærra í svörunum um að vilja stunda kynlíf einu sinni í viku eða oftar að 

undanskyldu svarinu tvisvar sinnum eða oftar á dag en þar átti 67,7% svaranna við karkyns 

svarendur. Ekki fannst marktækni milli breytanna kyn og kynlífslöngun, p = 0,143). 

Nokkur hluti þátttakenda eða 12% höfðu stundað kynlíf með fleirum en einum aðila í 

einu. Ekki fannst martækni milli breytanna stundað kynlíf með fleirum en einum aðila og kyn 

(p = 0,939). Þegar skoðað var hvort kynni og tilfinningar til kynlífsfélaga skipti máli kom í ljós 

að 40% svarenda myndu stunda kynlíf í fyrsta skipti sem þau hitta manneskju, ef þeim liði vel 

í návist hennar og fannst marktækur munur við breytuna kyn (χ2(1) = 16,10, p < 0,001). 

Marktækni milli breytanna sýndi að marktækt fleiri karlar myndu stunda kynlíf með 

manneskju sem þeir voru ekki hrifnir eða ástfangnir af, fremur en konur. Hlutfall þátttakenda 

sem svöruðu játandi að hafa stundað kynlíf með manneskju sem þeir voru ekki hrifnir eða 

ástfangnir af var 54,5% en ekki fannst marktækni við breytuna kyn (p = 0,115). 

Þegar kynhegðun þátttakenda var skoðuð út frá klámáhorfi kom í ljós að nokkur hluti sá 

klám áður en þeir náðu sjálfir að þróa reynslu á kynferðislegum athöfnum. Alls voru 17,3% 

þátttakenda sem höfðu horft á klám, en ekki stundað kynlíf. Sama átti við þá sem ekki höfðu 

fengið, né veitt munnmök en samt séð klám en hlutfall þeirra var 17,3% og 18,6%. Þegar 

hlutföll þeirra sem höfðu ekki verið fróað né fróað öðrum voru skoðuð kom einnig í ljós að 

15% höfðu ekki reynslu á að hafa verið fróað af öðrum en höfðu samt séð klámefni og 18,1% 

þeirra sem höfðu ekki fróað öðrum. Einnig var skoðað samband milli breytanna magn 

klámáhorfs síðastliðinn mánuð og kynferðislegar athafnir og kom í ljós að nokkur hluti þeirra 

sem ekki hafa stundað kynferðislegar athafnir eins og kynlíf, fengið eða veitt munnmök, verið 

fróað eða fróað öðrum horfu mikið á klám. Að meðaltali voru 36,8% þeirra sem ekki höfðu 

stundað þær kynferðislegu athafnir sem nefndar voru hér á undan, sem horfðu á klám 

tvisvar til fimm sinnum í viku. Aðeins voru að meðaltali 12,6% af sama hóp sem horfðu aldrei 

á klám síðastliðinn mánuð. Þessar niðurstöður styðja það sem Lovísa Arnardóttir (2011) 



71 

greindi frá í skýrslu UNICEF, vegna greiðs aðgangs að klámi ná ungmenni nú til dags oft ekki 

að þróa sína eigin kynlífsreynslu áður en þau sjá klám.  

5.2 Kynheilbrigði framhaldsskólanema  

Í þessum kafla verður gerð gein fyrir helstu niðurstöðum um kynheilbrigði þátttakenda og 

verður efnið sett í fræðilegt samhengi. Kynhegðun var metin út frá nokkrum spurningum er 

snéru að hamingju þátttakenda, ánægju þeirra með líkama sinn, notkun verja, skoðunum er 

varða kynlíf og viðhorf til kynlífsathafna áður en byrjað er í föstu sambandi.  

Um 80% þátttakenda merkti við að hamingja þeirra sé 7 eða meira á skalanum 1-10 og 

var meðaltal svara 7,72. Niðurstöður um ánægju þátttakenda á líkama sínum sýndu að 

marktækt fleiri karlmenn voru ánægðari með líkama sinn en konur. Einnig kom í ljós að 

marktækt fleiri konur voru óánægðar með líkama sinn en karlar. Má benda á að meirihluti 

beggja kynja voru ánægð með líkama sinn og var meðaltal 7,14.  

Áhugavert var að 48,2% svarenda voru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni ég hef 

alltaf notað smokk þegar ég hef haft samfarir með manneskju sem ég er ekki í föstu 

sambandi með og voru konur þar í meirihluta. Benda má á að svarhlutfall í þessari spurningu 

á aðeins við 266 einstaklinga. Ástæða minna svarhlutfalls gæti verið vegna þess að 

einstaklingar hafa aðeins verið í föstu sambandi eða hafi ekki stundað samfarir en 111 aðilar 

merktu við valmöguleikann á ekki við.  

Notast var við fjórar fullyrðingar um skoðanir til kynlífs. Niðurstöður leiddu í ljós að 

konur virtust óvissari og óákveðnari en karlar er kom að skoðunum þeirra er varða kynlíf. 

Konur voru til dæmis í meirihluta þeirra sem voru sammála fullyrðingunum, ég á erfitt með 

að mynda mér skoðanir varðandi kynlíf, skoðanir mínar varðandi kynlíf breytast oft og ég 

velti fyrir mér hvað ég vil í raun og veru þegar kemur að kynlífi.  

Þegar skoðað var viðhorf til kynlífsathafna fyrir sambönd kom í ljós að marktækt fleiri 

karlar en konur töldu mikilvægt að prufa margar kynferðislegar athafnir áður en byrjað væri í 

föstu samband. Niðurstöður frá fullyrðingunni það er mikilvægt að vera búin að sofa hjá 

mörgum áður en byrjað er í föstu sambandi sýndu að 26,8% voru frekar eða mjög sammála 

og 36,1% frekar eða mjög ósammála. Einnig sýndu þær niðurstöður að marktækt fleiri karlar 

voru sammála fullyrðingunni en konur. 
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Mikill meirihluti þáttakenda eða 82,8% voru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni, það er 

mikilvægt að vera búin að sofa hjá mörgum áður en byrjað er í föstu samandi. 

Marktektarpróf sýndi að marktækt fleiri konur voru sammála fullyrðingunni en karlar. 

Svipaðar niðurstöður fundust þegar þátttakendur voru spurðir um skoðanir gagnvart 

fullyrðingunni: til að finna út þínar kynferðislegu langanir er mikilvægt að vera ekki í föstu 

samandi. Þar voru 71,4% svarenda frekar eða mjög ósammála. Einnig sýndi marktektarpróf 

að marktækt fleiri konur en karlar voru sammála fullyrðingunni. 

5.3 Klámáhorf framhaldsskólanema 

Klámáhorf var mælt með nokkrum spurningum sem snéru að klámáhorfi, á hvaða aldri það 

var séð fyrst, hvernig klám horft var á, ástæðu þess, tíðni, hvar það var nálgast og skoðanir 

gagnvart klámi.  

Niðurstöður sýndu að 86,1% þeirra sem svöruðu spurningunni hefur þú séð klám? 

svöruðu játandi og 13,9% neitandi. Alls svöruðu 366 einstaklingar spurningunni. Marktækur 

munur fannst við breytuna kyn sem sýndi að marktækt fleiri karlar hafa séð klám heldur en 

konur (χ2(15) = 56,89, p < 0,001). Hlutfall karl svarenda sem höfðu séð klám var 98,9% og 

72,9% kvenna. Í rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð og á Íslandi árið 2006 sýndi svipaðar 

niðurstöður. Í Svíþjóð var hlutfallið 99% karla og 86% kvenna og á Íslandi 96% karla og 88,7% 

kvenna. 

Þegar aldur þátttakenda þegar þau sáu klám í fyrsta skipti var skoðaður kom í ljós að 

meðalaldur var um 13 ára. Í fyrri rannsóknum kom fram að meðalaldur einstaklinga sem sjá 

klám í fyrsta skiptið væri um 11 ára og er það lægra en það sem kom fram í þessari rannsókn 

(Dines, 2010; Peter og Valkenburg, 2006; Popovic, 2010). Breyturnar kyn og aldur við fyrsta 

klámáhorf voru marktækar sem sýndi að karlar voru marktækt yngri en konur þegar þeir sáu 

klám í fyrsta skipti. 1,7% svarenda sögðust hafa séð klám fyrir fimm ára aldur en algengast 

var að karlmenn hefðu séð klám í fyrsta skipti um 12-13 ára og konur 15-16 ára. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að klámáhorf á unga aldri getur komið í veg fyrir að kynvitund 

ungmenna mótist ekki eðlilega. Einnig hafa rannsóknir sýnt að klámáhorf snemma á 

æviskeiðinu geti haft slæm áhrif á viðhorf einstaklinga og gæti leitt til þess að viðhorf verða 

virðingar- og/eða kærleiksnauð (Dines, 2010; Popovic, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að klám sé notað í ýmsum tilgangi eins og til sjálfsfróunar, örvunar, 

skemmtunar og fræðslu um kynlíf (Peter og Valkenberg, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar 
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sýndu að meira en tveir þriðju eða 67,4% svarenda sögðu ástæðu klámáhorfs vera til 

sjálfsfróunar. Um þriðjungur eða 34,2% notuðu klám til skemmtunar og 14,3% sögðu ástæðu 

klámáhorfs vera til að læra kynferðislegar athafnir eða stellingar sem svarendur þekktu ekki. 

Einnig voru um 10% sem merktu við svarmöguleikann fræðsla um kynferðislegar athafnir. 

Þessar niðurstöður styðja fyrri kenningar um ástæðu klámáhorfs en eins og kom fram í 

niðurstöðuhluta voru einnig nokkrir sem notuðu klám fyrir forvitnissakir, til örvunar með 

kærustu/kærasta og til að uppfylla draumóra. 

Niðurstöður sýndu að af 307 þátttakendum sem svöruðu spurningunni hvar er klámefni 

nálgast? kom í ljós að 90,6% merktu við að nálgast það á Internetinu í tölvu. Einnig var 

áhugavert að 40% svöruðu því að þeir horfðu á klám í Interneti í gegnum snjallsíma. 

Áhugavert var að sjá að niðurstöður rannsóknar er framkvæmd var í Bandaríkjunum árið 

2011 sýnd allt aðrar niðurstöður. Þar sáu flestir klám í gegnum kvikmyndir eða DVD. Á eftir 

því var mest séð klámefni í sjónvarpi, þar á eftir í tónlistamyndböndum og síðan á Interneti. 

Á þessum niðurstöðum sést að Internetnotkun er mikil hér á landi og að hún hefur færst að 

miklu leiti yfir til snjallsíma. Nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands (2015e) sýndu svipaðar 

niðurstöður en árið 2014 var hlutfall einstaklinga á aldrinum 16-24 ára er notuðu Internet í 

tölvum, 100%. Þegar netnotkun í símum var skoðuð kom í ljós að 40% einstaklinga á 

aldrinum 16-24 notuðu Internet í símanum.  

Sú tegund af klámefni sem flestir þátttakendur horfðu á eða 59,7% var gagnkynhneigt 

klám. Erótískt klám kom þar beint á eftir en 56,1% merktu við þann valmöguleika. Um 

fimmtungur eða 20,8% sögðust horfa á samkynhneigt klám og 14,2% sögðust horfa á gróft 

klámefni. Benda má á að í þessum spurningum gátu þátttakendur valið fleiri en einn 

valmöguleika og því segir hlutfall ekki til um fjölda einstaklinga.  

Þegar magn klámáhorfs var skoðað kom í ljós að karlmenn sækjast mun meira í að horfa 

á klám en konur. Fleiri konur eða 53,8% horfðu aldrei á klám síðastliðinn mánuð en 

talsverður hluti karlmanna eða 40,2% höfðu horft á klám 2-5 sinnum í viku. Niðurstöður 

martækniprófs sýndu að marktækt fleiri konur en karlar höfðu alrei horft á klám síðastliðinn 

mánuð og að marktækt fleiri karlmenn en konur höfðu horft á klám 2-3 sinnum síðastliðinn 

mánuð og allt upp í einu sinni á dag eða oftar (χ 2(5) = 128,51, p < 0,001). Einnig var 

framkvæmd aðhvarfsgreining á breytunum sem sýndi að breytileiki óháðu breytunnar kyn 

skýrir 20,5% af breytileikanum háðu breytunnar klámáhorf (R2=0,205; F(7, 274) = 10,11, p < 
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0,001). Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi að 50% svarenda eða um 400 

einstaklingar á aldrinum 13-18 ára, voru virkir klám neytendur (Bleakley, Hennessy og 

Fishbein, 2010). 

Niðurstöður úr fullyrðingunni Tilfinningar til kláms leiddu í ljós að af 305 svarendum 

höfðu 41,4% karla frekar eða mjög jákvæðar tilfinningar til kláms en aðeins 16,8% kvenna. 

Konur voru því líklegri til að hafa neikvæðar tilfinningar til kláms eða 32,8% á meðan 12,2% 

karla höfðu sömu skoðun. Niðurstöður sýndu að marktækt fleirri karlar höfðu jákvæðar 

tilfinningar til kláms en konur og marktækt fleiri konur höfðu neikvæðar tilfinningar til kláms 

en karlar (χ2(4) = 33,31, p < 0,001). 

5.4 Samantekt 

Þegar niðurstöður voru teknar saman til að svara rannsóknarspurningunni; Hvernig er 

kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf framhaldsskólanema má segja að kenningar um að 

ungmenni séu berskjölduð fyrir klámi í heiminum eigi við rök að styðjast. Með aukinni 

tæknivæðingu hefur klámefni og aðgengi að því aukist til muna (Howard, 2012; Peter og 

Valkenburg, 2006). Internetnotkun hér á landi, bæði í tölvum og snjallsímum hefur aukist í 

gegnum árin og þá sérstaklega hjá yngri aldurshópunum. Internetnotkun í tölvum mældist 

100% hjá 16-24 ára einstaklingum árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015e). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að af 307 þátttakendum sem svöruðu spurningunni hvar er klámefni 

nálgast? kom í ljós að 90,6% sögðust nálgast það á Internetinu í tölvu og 40% í gegnum 

snjallsíma. Þessi þróun gerir aðgang að klámi enn greiðari (Howard, 2012; Peter og 

Valkenburg, 2006).  

Alls voru 86,1% þátttakenda sem höfðu séð klám og var meðalaldur um 13 ára þegar þau 

sáu klám í fyrsta skipti. Fyrri rannsóknir sýndu fram á yngri meðalaldur eða um 11 ára (Dines, 

2010; Peter og Valkenburg, 2006; Popovic, 2010; Sørensen og Knudsen, 2006).  

Greiðari aðgangangur að klámi minnkar líkurnar á að ungmenni ná að þróa sína eigin 

kynlífsreynslu áður en þau sjá klám (Lovísa Arnadóttir, 2011). Þegar kynhegðun þátttakenda 

var skoðuð út frá klámáhorfi kom í ljós að hluti þátttakenda sá klám áður en þeir höfðu sjálfir 

þróað sína eigin reynslu á kynferðislegum athöfnum. Áhugavert var að um 30% þess hóps 

horfðu á klám tvisvar til fimm sinnum í viku. Mikill meirihluti þátttakenda hafði reynslu af því 

að stundað sjálfsfróun, samfarir, fengið og veitt munnmök, verið fróað og fróað öðrum og 

voru konur þar í meirihluta. Um 30% þátttakenda hafði stundað endaþarmsmök og um 12% 
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stundað hópkynlíf. Fyrri rannsóknir sýndu að þau ungmenni sem horfðu oftar á klámefni 

voru líklegri en önnur til að prófa endaþarmsmök, eiga fleiri rekkjunauta og stunda hópkynlíf. 

Einnig voru þau líklegri til að hafa neikvætt viðhorf til verja og ólíklegri til að nota þær 

(Sørensen og Knudsen, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að af 266 einstaklingum 

voru 48,2% svarenda frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni ég hef alltaf notað smokk 

þegar ég hef haft samfarir með manneskju sem ég er ekki í föstu sambandi með.  

Til að svara undirspurningunni: er munur milli kynja? má byrja á að nefna að eins og fyrri 

rannsóknir hafa sýnt horfa karlmenn í mun meira mæli á klám heldur en konur (Dines, 2010; 

Weinberg o.fl., 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að marktækt fleiri karlar 

höfðu séð klám heldur en konur eða 98,9% karla og 72,9% kvenna. Rannsóknir sem 

framkvæmdar voru á Norðurlöndunum sýndu svipaðar niðurstöður en þar var aldur 

þátttakenda 14-18 ára. Í Svíþjóð var klámáhorf karla 99% og kvenna 86% og á Íslandi 96% 

karla og 88,7% kvenna (Sørensen og Knudsen, 2006). Þegar magn klámáhorfs var skoðað 

kom í ljós að karlmenn sækjast mun meira í að horfa á klám en konur. Fleiri konur eða 53,8% 

horfðu aldrei á klám síðastliðinn mánuð en talsverður hluti karlmanna eða 40,2% horfðu á 

klám 2-5 sinnum í viku. Rannsóknir hafa einnig sýnt að karlar byrja fyrr að horfa á klám en 

konur (Dines, 2010; Weinberg o.fl., 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að flestir 

karlmanns þátttakendur sáu klám í fyrsta skiptið um 12 til 13 ára en konur um 15-16 ára og 

var um marktækan aldursmun að ræða.  

Ljóst er að finna má kynjamun í kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorfi þátttakenda. 

Kynjamunur kom mest fram þegar klámáhorf var skoðað en einnig mátti sjá nokkurn mun 

milli kynja þegar kom að kynferðislegum athöfnum og kynheilbrigði einstaklinga. 

Þátttakendur voru ekki spurðir sérstaklega um kynfræðslu, þá hvort þeir höfðu fengið 

fræðslu eða teldu þörf á frekari kynfræðslu. Ástæða þess var helst vegna umfangs 

ritgerðarinnar. Var því ákveðið að gefa í stað þess greinagóða lýsingu á þeirri kynfræðslu sem 

er í boði hér á landi og styðjast við fyrri rannsóknir á kynfræðslu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna þó mikilvægar upplýsingar ef horft er til þess hvað ungmenni í 

framhaldsskólum hér á landi hafa þekkingu á, hvað þeir hafa prufað og hvað þeir hafa áhuga 

á. Í fyrri skrifum rannsakanda um Útbreiðslu kláms og hugsanleg áhrif þess á börn og 

ungmenni kom í ljós að samkvæmt fyrri rannsóknum hér á landi og öðrum löndum, að vegna 

mikillar útbreiðslu og greiðs aðgangs að klámi er þörf á frekari kynfræðslu (Ástrós Erla 
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Benediktsdóttir, 2014). Rannsóknarvinna á þessu efni er nauðsynleg fyrir frekari 

skipulagningu, stefnumótun, áætlanagerð, fræðslu og forvarnir. Rannsakandi vonar að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti verið nýttar til frekari rannsókna, fræðslu og/eða 

vitundarvakningar um þetta málefni. 
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Viðauki 1 - Spurningalistakönnun 

 

Spurningalistakönnun 

Kynheilbrigði, kynhegðun og klámáhorf framhaldsskólanema 

Rannsókn þessi er unnin fyrir mastersverkefni í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla 

Íslands. Nöfn þáttakenda koma ekki fram í rannsókninni, eða aðrar persónugreinanlegar 

upplýsingar. Þar sem svör eru órekjanleg og þátttakendur munu hafa náð 18 ára aldri, þurfti 

ekki að fá leyfi hjá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd. Nemendum er að sjálfssögðu ekki 

skylt að taka þátt í rannsókninni né svara öllum spurningum.  

 

Hluti 1, Kynhegðun og kynheilbrigði 

1. Kyn 

a. ___Karl 

b. ___Kona 

c. ___Annað (e. non sexual, asexual) 

 

2. Hver er aldur þinn?_______ 

 

3. Hver er hjúskapastaða þín? 

a. ___Er ekki í föstu sambandi og ekki að hitta neinn/neina reglulega 

b. ___Er af og til með einhverjum/einhverri í skamman tíma 

c. ___Er tilfinningalega tengdur einni manneskju 

d. ___Er í föstu sambandi  

e. ___Er trúlofuð/trúlofaður 

f. ___Er gift/giftur 
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g. Annað_________________ 

 

4. Merktu við þann valmöguleika sem á best við kynhneigð þína. 

a. ____ Eingöngu gagnkynhneigð/ur. 

b. ____ Gagnkynhneigð/ur en þó svolítið samkynhneigð/ur líka 

c. ____ Gagnkynhneigð/ur en talsvert samkynhneigð/ur líka 

d. ____ Jafn gagnkynhneigð/ur og samkynhneigð/ur. 

e. ____ Samkynhneigð/ur en þó svolítið gagnkynhneigð/ur líka 

f. ____ Samkynhneigð/ur, en talsvert gagnkynhneigð/ur líka 

g. ____ Eingöngu samkynhneigð/ur 

h. ____ Ekki með kynferðislega langanir 

 

5. Mér finnst í lagi að (hugsanleg/ur) kærasta mín/kærasti minn sé í 

tilfinningalegu/kynferðislegu sambandi við aðra manneskju 

a. ___Mjög sammála 

b. ___Frekar sammála 

c. ___Hvorki sammála né ósammála 

d. ___Frekar ósammála 

e. ___Mjög ósammála 

 

6. Með hverjum stundar þú kynferðislegar athafnir? Ef þú ert ekki kynferðislega virkur, 

hverjum myndir þú stunda kynferðislegar athafnir með? 

a. ___Aðeins karlmönnum 

b. ___Aðeins kvenmönnum 

c. ___Bæði karlmönnum og kvenmönnum 

d. ___Meira karlmönnum en kvenmönnum 

e. ___Meira kvenmönnum en karlmönnum 

f. ___Hvorki karlmönnum né kvenmönnum 

g. Annað_____________________ 

 

7. Ég hef haldið framhjá kærustu/kærasta sem ég hef átt 

a. ___Já 
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b. ___Nei 

 

8. Ég hef átt kærustu/kærasta sem hélt framhjá mér 

a. ___Já 

b. ___Nei 

 

9. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum er varða kynlíf: 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki sammála 

né ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég á auðvelt með að 

tjá mig um þarfir 

mínar og langanir 

     

Ég á erfitt með að 

mynda mér skoðun 

     

Skoðanir mínar 

breytast oft 

     

Ég velti fyrir mér 

hvað ég vil í raun og 

veru 

     

 

10. kynferðislegar athafnir sem ég hef tekið þátt í: 

 Já Nei 

Samfarir   

Fengið munnmök   

Veitt munnmök   

Ég hef stundað sjálfsfróun   

Mér hefur verið fróað af öðrum (rúnkað eða 

fingrað) 

  

Ég fróaði öðrum   

Ég hef stundað endaþarmsmök   
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11. Ég hef stundað kynlíf með manneskju sem ég var ekki hrifin/n eða ástfangi/n af  

a. ___Já  

b. ___Nei 

 

12. Ef mér liði vel í návist manneskju, þá mundi ég vilja stunda kynlíf með henni/honum í 

fyrsta skipti sem við hittumst. 

a. ___Já  

b. ___Nei 

 

13. Ég met sjálfa/n mig á skala 1-10, þar sem 1 er mjög óánægð/ur með líkama minn og 

10 mjög ánægð/ur með líkama minn, myndi ég lýsa ánægju minni með tölunni (settu 

hring utan um eina tölu): 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mjög óánægð/ur      Mjög ánægð/ur 

 

14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Það er mikilvægt að prufa 

margar kynferðislegar athafnir 

áður en byrjað er í föstu 

sambandi. 

     

Ég get aðeins fundið út hverjar 

kynferðislegar langanir mínar 

eru með því að byrja ekki of 

snemma í föstu sambandi. 

     

Mikilvægt er að njóta 

kynferðislegs frelsis á yngri 

árum áður en byrjað er í 

alvarlegu sambandi síðar. 
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Það er mikilvægt að vera búin 

að sofa hjá mörgum áður en 

byrjað er í föstu sambandi 

     

Til að finna út þínar 

kynferðislegu langanir er 

mikilvægt að vera ekki í föstu 

sambandi 

     

 

15. Ég hef stundað kynlíf með fleiri en einum aðila í einu 

a. ___Já  

b. ___Nei 

 

16. Ef þú svaraðir spurningu 15 játandi merktu þá við það sem við á 

a. ___einum öðrum aðila (þrekant) 

b. ___Fleirum en einum öðrum aðila 

 

17. Hversu oft myndir þú vilja geta stundað kynlíf? (ef hugsað er til síðasta mánaðar) 

a. ___Aldrei 

b. ___Einu sinni 

c. ___2-3 sinnum 

d. ___Einu sinni í viku 

e. ___2-5 sinnum í viku 

f. ___Einu sinni á dag 

g. ___Tvisvar eða oftar á dag 

h. Annað ____________________ 

 

18. Ég hef alltaf notað smokk þegar ég hef haft samfarir við manneskju sem ég er ekki í 

föstu sambandi með.  

a. ___Mjög sammála 

b. ___Frekar sammála 

c. ___Hvorki sammála né ósammála 
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d. ___Frekar ósammála 

e. ___Mjög ósammála 

f. ___Á ekki við 

 

19. Telur þú munnmök vera kynlíf? 

a. ___Já  

b. ___Nei 

 

20. Telur þú endaþarmsmök vera kynlíf? 

a. ___Já 

b. ___Nei 

 

21. Ég met sjálfa/n mig á skala 1-10, þar sem 1 er mjög óhamingjusöm/samur og 10 mjög 

hamingjusöm/samur, myndi ég lýsa hamingju minni með tölunni (settu hring utan um 

eina tölu) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Mjög óhamingjusöm/samur    Mjög hamingjusöm/samur 

 

Hluti 2, Klámáhorf  

22. Hefur þú horft á klám? (Ef þú hefur aldrei horft á klám þarftu ekki að svara fleiri 

spurningum) 

a. ___Já 

b. ___Nei 

 

23. Hvað varstu gamall/gömul þegar þú sást fyrst klám?_________ 

 

24. Með hverjum horfir þú á klám? (Merktu við allt sem við á) 

a. ___Ein/nn 

b. ___Með kærustu/kærasta 

c. ___Með vinum 

d. ___Með jafnöldrum 

e. Annað_________________ 
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25. Hversu oft horfðir þú á klám síðastliðinn mánuð? 

a. ___Aldrei 

b. ___Einu sinni 

c. ___2-3 sinnum 

d. ___Einu sinni í viku 

e. ___2-5 sinnum í viku 

f. ___Einu sinni á dag 

g. ___Tvisvar eða oftar á dag 

h. Annað ____________________ 

 

26. Að meðaltali, hversu marga klukkutíma horfðir þú á klám síðastliðinn mánuð? 

____________ 

 

27. Afhverju horfir þú á klám? (Merktu við allt sem við á) 

a. ___Til skemmtunar 

b. ___Fyrir forvitnissakir 

c. ___Til sjálfsfróunar 

d. ___Til örvunar með kærustu/kærasta 

e. ___Til fræðslu um kynferðislegar athafnir  

f. ___Til að læra fleiri kynferðislegar athafnir/stellingar sem ég þekki ekki til 

g. ___Til að athuga hvort kynferðislegar langanir mínar séu „eðlilegar“ 

h. ___Til að fræðast um kynheilbrigði 

i. ___Til að uppfylla draumóra 

j. Annað ____________________ 

 

28. Þegar þú horfir á klám, hvernig tegund af klámi horfir þú þá venjulega á? (Merktu við 

allt sem við á) 

a. ___Erótískt klám (e. soft porn) 

b. ___Samkynhneigt klám 

c. ___Gangkynhneigt klám 

d. ___Gróft klám (e. hard core porn) 
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e. ___BDSM (Bindingar og drottnunarleikir) 

f. ___Dýraklám 

g. Annað____________________ 

 

29. Hvar nálgast þú klám? (Merktu við allt sem við á) 

a. ___Myndbandsspólum/DVD 

b. ___Tímaritum 

c. ___Interneti í tölvu 

d. ___Interneti í síma 

e. ___Sjónvarpi 

f. Annað__________________ 

 

30. Hvernig myndir þú lýsa tilfinningum þínum til kláms? 

a. ___Mjög jákvæðar 

b. ___Frekar jákvæðar 

c. ___Hvorki jákvæðar né neikvæðar 

d. ___Frekar neikvæðar 

e. ___Mjög neikvæðar 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 2 – Kynningarbréf 

 

Kynheilbrigði, kynhegðun og klámáhorf framhaldasskólanema 

 

Nafn 

Reykjavík 26. október 2015 

 

Kæri viðtakandi 

Ástrós Erla Benediktsdóttir heiti ég og er mastersnemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Ég er nú að vinna að mastersritgerð minni og hyggst gera rannsókn sem 

kannar Kynheilbrigði, kynhegðun og klámáhorf framhaldsskólanema undir leiðsögn Freydísar 

Jónu Freysteinsdóttur (MSW, PhD), dósents í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Markmið 

rannsóknarinnar er skoða hugsanleg áhrif kláms á íslenska framhaldsskólanemendur 18 ára 

og eldri. Athugað verður meðal annars hvort klámáhorf hefur áhrif á a) kynhegðun, b) 

viðhorf til kynlífs c) fjölda kynlífsfélaga, d) viðhorf til kynhneigðar og e) kynheilbrigði.  

Mikil þörf er á frekari umfjöllun og rannsóknum á Íslandi um hugsanleg áhrif kláms og 

klámvæðingar og eru það helstu rökin fyrir því að ég valdi þetta efni. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikla aukningu klámefnis á netinu og er aðgangur að klámi alltaf að verða greiðari. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að klám getur haft ýmis skaðleg áhrif í för með sér og því 

tel ég nauðsynlegt að rannsaka hver staða klámáhorfs er hjá ungmennum hér á landi. 

Rannsóknin er megindleg og mun ég því notast við spurningalista sem inniheldur um 35 

almennar spurningar um kynhegðun, kynheilbrigði og klámáhorf. Spurningalistinn verður 

lagður fyrir úrtak framhaldsskólanema 18 ára og eldri. Úrtakið er valið með 

tilviljunarúrtaksaðferð úr lista Menntamálaráðuneytissins yfir framhaldsskóla á landinu. Nafn 
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Skóla var einn af þeim fimm skólum sem komu fram í tilviljunarúrtakinu og er því hér með 

beðið um leyfi til að koma í skólann til ykkar og leggja spurningalista fyrir um 100 nemendur. 

Það tekur um 10-15 mínútur að svara spurningalistanum og yrði lagður fyrir um þrjá til fjóra 

bekki. 

Nöfn þáttakenda koma ekki fram í rannsókninni, eða aðrar persónugreinanlegar 

upplýsingar. Þar sem svör eru órekjanleg og þátttakendur munu hafa náð 18 ára aldri, þurfti 

ég ekki að fá leyfi hjá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd. Nemendum er að sjálfssögðu ekki 

skylt að taka þátt í rannsókninni né svara öllum spurningum.  

Ef þú hefur frekari spurningar varðandi rannsóknina er þér velkomið að hafa samband 

við mig í síma 693-7345, eða í netfangi aeb10@hi.is eða við Freydísi í netfangi fjf@hi.is. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur, 

Ástrós Erla Benediktsdóttir 
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