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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða hvaða áhrif  klám hefur á unglinga og hvernig 

fjallað er um klám í námsefni kynfræðslunnar fyrir þennan aldurshóp í grunnskólum á Íslandi. 

Rannsóknir sýna að unglingar horfa á klám í miklum mæli og leita í klámefni til að fræðast 

um kynlíf. Internetið á stóran þátt í aðgengi unglinga að klámi. Klám sýnir ekki tilfinningar eða 

nánd í kynferðislegu sambandi. Komið hefur í ljós að áhorf kláms í miklum mæli getur haft 

neikvæðar afleiðingar á kynhegðun unglinga. Þeir byrja fyrr að stunda kynlíf, eru ólíklegri að 

nota getnaðarvarnir við kynmök og líklegri til að eiga marga rekkjunauta.  

Lítið er fjallað um klám í kynfræðslu á Íslandi og erfitt er að finna fræðsluefni frá öðrum 

löndum. Nauðsynlegt er að veita unglingum fræðslu um klám innan kynfræðslu í skólum. Einnig 

að fræða þá um þær heimasíður sem veita góða kynfræðslu og kenna þeim að þekkja 

viðurkenndar síður. 
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Abstract  

The purpose of this final project was to study the effect of pornography on adolescents and 

how education about pornography is provided for this age group in Iceland. 

Adolescents watch pornography a lot to get information about sex. The internet plays a big 

role for adolescents in accessing pornography. Pornography does not present emotions or 

intimacy in sexual relationships. It has been demonstrated that watching pornography a lot can 

have negative effects on adolescent�s sexual behavior. They experience sex at early age, are 

unlikely to use contraception and have more sexual partners. 

Pornography is hardly mentioned in sexuality education in Iceland and educational material 

is difficult to find in other countries. It is necessary to provide adolescents information about 

pornography within sexuality education in the school. It is also important to educate them about 

home pages on the internet that provide good information about sexuality education and to teach 

adolescents how to find good information on the internet. 

 

 

 

Keywords: Pornography, adolescent and education. 
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Inngangur 

Aukinni tæknivæðingu fylgir aukið aðgengi að klámi. Nauðsynlegt er að skoða hvaða 

áhrif þetta aukna aðgengi hefur á ungu kynslóðina. Flest allir unglingar á Íslandi hafa séð 

klám með einum eða öðrum hætti og horfir einhver hluti þeirra á það til að læra af því um 

kynlíf (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  Rannsóknir sýna að áhorf kláms nokkrum sinnum í 

viku geti haft neikvæðar afleiðingar á kynhegðun unglinga. Þeir eru ólíklegri til að nota 

getnaðarvarnir, byrja fyrr að sofa hjá og eiga marga rekkjunauta (Wingood o.fl., 2001). 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að taka fyrir klám í mínu verkefni er að 

skólahjúkrunarfræðingar eru gjarnan í lykilhlutverki í kynfræðslu innan grunnskólanna. Klám 

er efni sem hefur ekki verið tekið mikið fyrir í kynfræðslu á Íslandi og því er mikilvægt að 

skoða það nánar. Mikilvægt er að skólahjúkrunarfræðingar veiti kynfræðslu og er klám einn 

af þeim þáttum sem mikilvægt er að fjalla um. 

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvaða áhrif klám hefur á unglinga og  

hvernig fjallað er um klám í kynfræðslu fyrir unglinga í grunnskólum á Íslandi í dag. Í því 

samhengi að skoða hvað aðrar þjóðir leggja áherslu á í þessum málum og settar fram tillögur 

um úrbætur.  

Rannsóknarspurningar 

Settar eru fram tvær rannsóknarspurningar. 

o Hvaða áhrif hefur klám á unglinga? 
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o Hvernig er fjallað um klám í námsefni um kynfræðslu fyrir unglinga í grunnskólum á 

Íslandi? 

 Skilgreiningar á hugtökum 

Unglingur 

Það tímabil sem er á milli bernsku- og fullorðinsáranna kallast unglingsárin. Upphaf 

þeirra er við upphaf kynþroska. Á þessu tímabili eru miklar breytingar í lífi unglinga. Það eru 

miklar útlitsbreytingar, félagslegar breytingar og miklar breytingar hvað varðar sjálfsímynd. 

Mikill munur er á stelpum og strákum á þessum aldri og byrjar kynþroskaskeið stúlkna fyrr 

en stráka (Answers Corporation, 2009a). 

Það er mjög mismunandi hvaða aldursviðmið eru notuð um unglinga. Unglingar eru 

einstaklingar frá upphafi kynþroska sem getur byrjað um 10 ára aldur hjá stúlkum og jafnvel 

fyrr og varir til loka kynþroska sem mjög erfitt er að mæla (Answers Corporation, 2009a). 

Hugtakið unglingar í þessari ritgerð á við börn sem eru 13-16 ára og eru í 8.-10. bekk 

grunnskóla. Þetta eru einstaklingar sem eru flest allir byrjaðir á kynþroskaskeiðinu og hafa 

þörf fyrir góða kynfræðslu.  

Klám 

Það hefur reynst erfitt að skilgreina klám í gegnum tíðina. Orðið sjálft kemur úr grísku 

(pornegraphien) og merkir skrif um vændiskonur. Samkvæmt orðabókum í dag er klám 

skilgreint sem klámfengið efni sem er gert í þeim tilgangi að örva þann kynferðislega sem á 

það horfir (Norberg, e.d.). 
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  Skilgreiningin sem flestir í dag virðast fara eftir á lítið skylt við upphaflegu merkingu 

orðsins. Sú skilgreining vísar til þess að klám sé öll sú kynferðislega hegðun og allt 

kynferðislegt efni sem birtist í bókum, tímaritum, myndum, myndböndum og öðrum 

fjölmiðlum og er gert í þeim tilgangi að örva þann kynferðislega sem skoðar það (Answers 

Corporation, 2009b; Dictionary.com, LLC, 2009; Farlex.Inc, 2009). Á Viktoríutímanum voru 

það eingöngu karlmenn úr efri stéttum sem höfðu efni á að kaupa sér klámfengið efni og þeir 

einir máttu skoða það klámefni sem til var á söfnum í Bretlandi. Samkvæmt Norberg (e.d.) þá 

var strax farið að mismuna og setja karla á annan stall en konur varðandi klám (Norberg, 

e.d.).  

Femínistar líta á klám sem kúgun og vald yfir konum sem er stjórnað af karlmönnum. 

Kvenlíkaminn er gerður meira kynferðislegur og ýmsir líkamspartar kvenna notaðir til að 

uppfylla kynferðislega ánægju hjá karlmönnum (Thapar-Bjorkert, e.d.). Diana E. H. Russell, 

femínisti og félagsfræðingur, skilgreindi klám á eftirfarandi hátt: �Klám er efni sem sýnir 

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

hegðun sé studd, látin óátalin eða jafnvel hvatt til hennar� (Guðbjörg H. Kolbeins, 2002).  

Skilgreindar hafa verið margar gerði af klámi svo sem milt (softcore), harkalegt 

(hardcore), barna o.fl. og eru mismunandi skilgreiningar á hverju og einu (Answers 

Corporation, 2009b). Skilgreining Diana E. H. Russell vísar til skilgreiningar á harkalegu 

klámi.  Það er þó eitt sem er sameiginlegt með öllu því kynferðislega efni sem í boði er og 

það er að það skortir allan kærleika, ást og tilfinningar (Häggström-Nordin, Sandberg, 

Hanson og Tydén, 2006).  
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Þar sem kynlíf milli tveggja einstaklinga á að innihalda ást, tilfinningar og nánd þá tel 

ég mikilvægt að skilgreining á klámi sé ekki eingöngu bundin við eitthvað sem örvar 

einstaklinga kynferðislega heldur sé jafnframt tekið mið af því hvernig efnið sé framsett og á 

einhvern hátt lítillækkandi eða niðurlægjandi fyrir konur og aðallega gert til að uppfylla þarfir 

karlmanna. Klám er því allt það kynferðislega efni sem birtist í bókum, tímaritum, myndum, 

myndböndum og öðrum fjölmiðlum. 
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Fræðileg úttekt 

Viðhorf til kláms, áhrif þess og áhrifaþættir 

Í þessum fyrsta kafla í fræðilega hlutanum verður fjallað um stöðu kláms á 

Norðurlöndunum og á Íslandi. Flestir unglingar á Norðurlöndunum hafa séð klám. Munur er 

á milli kynja hvað varðar klámnotkun og er sá munur dreginn fram. Einnig verður fjallað um 

áhrif kláms á unglinga og kynhegðun þeirra og hvar unglingar sjá klám. Internetið er svo 

sérstaklega tekið fyrir þar sem flestir unglinga sjá klám þar í fyrsta skipti og aðgengi að klámi 

á internetinu er mikið. 

Staðan á Norðurlöndunum  

Það hefur orðið gríðarleg aukning á aðgengi að klámi síðasta áratug. Í nýlegri rannsókn 

sem gerð var árið 2006 á öllum Norðurlöndum kemur fram að 99% drengja á aldrinum 14-18 

ára hafa séð klám á móti 86% stúlkna. Á Íslandi höfðu 96% drengja séð klám og 89% stúlkna 

og er það hærra hlutfall stúlkna en á hinum Norðurlöndunum (Sørensen og Knudsen, 2006). 

 Þetta kemur svolítið á óvart þar sem klám er ólöglegt á Íslandi,  samkvæmt almennum 

hegningalögum nr. 19/1940. Hefur Ísland ásamt Færeyjum tekið harðast á klámi miðað við 

hin Norðurlöndin. Danmörk var til dæmis fyrsta landið af Norðurlöndunum til að lögleiða 

klám. Myndir af nöktu fólki í kynferðislegum stellingum hafa verið sýndar úti á götum og í 

fjölmiðlum í Danmörku síðan árið 1969 (Sørensen og Knudsen, 2006). Klám var lögleitt í 

Svíþjóð 1971 og fylgdi Finnland þar á eftir þó þeir séu aðeins strangari varðandi klámið. 
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Noregur fylgir þó Íslandi og Færeyjum í þessum efnum (Sørensen og Knudsen, 2006). Það 

má því segja að klám hafi tilheyrt Norðurlöndunum um þó nokkurt skeið. 

 Flest börn á Norðurlöndunum sjá klám í fyrsta sinn þegar þau eru um 12-14 ára. 

Meðalaldur á Íslandi er þó um 11 ára. Klámefnið sem þessi hópur hefur séð er í flestum 

tilfellum samfarir milli karls og konu þar sem kynfæri þeirra eru sýnd mjög greinilega. Einnig 

er stór hluti sem hefur séð munn- og endaþarmsmök og hópkynlíf. Stór hluti drengja hafa 

einnig horft á klám sem sýnir samfarir tveggja kvenna. Sem betur fer er það mikill minnihluti 

sem hefur séð klám er tengist börnum, dýrum og ofbeldi (Sørensen og Knudsen, 2006). 

 Um þriðjungur af unglingum á Norðurlöndunum horfir á klám reglulega. Flestir horfa 

á klám nokkrum sinnum í viku eða næstum á hverjum degi. Klám virðist vera mest spennandi 

hjá drengjum á aldrinum 14-15 ára (Sørensen og Knudsen, 2006). Klám hefur kynferðisleg 

áhrif í flestum tilfellum á unglinga og þeir horfa á klám til að læra af því. Unglingum finnst 

klám sýna þeim hvað sé hægt að gera í kynlífi og að kynlíf sé bæði jákvætt og skemmtilegt 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006; Nonoyama, Tsurugi, Shirai, Ishikawa og Horiguchi, 2005). 

Klámmyndir höfða til unglinga vegna þess að þar halda þeir að þeir sjái hvernig á að stunda 

kynlíf, hvernig á að hugsa um það og hvernig á að haga sér kynferðislega (Sørensen og 

Knudsen, 2006).  

 Staðan á Íslandi 

Guðbjörg Hildur Kolbeins (2006) tók þátt í samnorrænu verkefni um að rannsaka 

hvernig klám og kynlíf væri meðal unglinga á Íslandi. Megintilgangur hennar var að rannsaka 

hvaða áhrif klám hefur á ungt fólk á aldrinum 14-18 ára. Spurningarlystar voru sendir á 1428 
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einstaklinga og svöruðu aðeins 323 og því svarhlutfall aðeins 23%. Af þessum 323 

einstaklingum voru 126 strákar sem svöruðu og 197 stelpur. Í þessum kafla verður mikið 

farið í þessa rannsókn.  

Meðalaldur meðal unglinga á Íslandi til að byrja að stunda kynlíf er um 15 ár og byrja 

unglingar á Íslandi fyrr að stunda kynlíf heldur en unglingar á Norðurlöndunum (Bender, 

1999). Einnig kom fram í rannsókn Sørensen og Knudsen  (2006) að unglingar á Íslandi horfa 

á klám í aðeins meira mæli en unglingar á öðrum Norðurlöndum. Sjá niðurstöður Guðbjargar 

um hvort það sé eitthvað samhengi þarna á milli. 

Árið 2006 höfðu 96% drengja á aldrinum 14-18 ára séð klám á móti 89% kvenna á 

Íslandi. Meðalaldur þeirra var um 11 ár þegar þau sáu fyrst klám en þau yngstu voru um 

fimm til sex ára. Flestir voru þó á aldrinum 10-12 ára og er það frekar lágur aldur  (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2006). Talið er að jafnvel 14 ára einstaklingar séu hvorki andlega né 

líkamlega tilbúnir til að stunda kynlíf hvað þá að skilja allt það sem fer fram í klámi. Það 

kemur þó fram í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins (2006) að unglingarnir voru um átta 

ára þegar þeir skildu að nektarmyndir sem þeir sáu væru klám. En hvað finnst unglingum þá 

vera klám? Íslenskir unglingar telja að myndir af nöktu fólki snertandi kynfæri sín eða 

annarra og myndir af kynfærum sé klám. Þó finnst þeim myndir af fólki vera að stunda kynlíf 

ekki vera klám ef ekki sést í kynfæri þeirra (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

 Í sömu rannsókn höfðu flestir unglinganna séð klám sem fólst í kynlífi á milli karls og 

konu. Einnig var algengt að þau hefðu séð kynlíf milli tveggja kvenna, kynlíf þriggja aðila 

eða fleiri, munnmök og endaþarmsmök. Einhverjir höfðu séð klám sem var ofbeldisfullt, þar 

sem dýr voru notuð og þar sem viðkomandi var að stunda kynlíf með líki. Einn af hverjum 
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fimm fannst klám sýna að karlmenn ráði ferðinni í kynlífi meðan einn af hverjum þremur 

fannst bæði konan og karlinn ráða ferðinni (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). 

Samkvæmt Íslenskum lögum er refsivert að birta klám á prenti. Einnig að búa til eða 

flytja inn klámfengið efni í gróðaskini eða til útbreiðslu (Almenn hegningalög nr. 19/1940). 

Hins vegar er ljóst að aðgengi að klámi hefur aukist mjög mikið á Íslandi. Unglingar sjá klám 

í sjónvarpinu, í klámblöðum og á internetinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Internetið er 

þar stærsti þátturinn. Um  88% íslenskra heimila hafa aðgang að internetinu og eru börn á 

96% af þessum heimilum (Hagstofa Íslands, 2008). Unglingar sjá klám á vefsíðum og spretti 

gluggum  (pop-up window). Það voru 60% unglinga sem höfðu séð klám án þess að vilja það 

og voru stelpur þar í meirihluta. Stærsta ástæða þess eru spretti gluggar og ruslpóstur 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

 Kynjamunur 

Klám hefur mismunandi áhrif á stúlkur og stráka. Strákar finna fyrir kynferðislegri 

örvun í meira mæli en stelpur og stelpum finnst í einhverjum tilfellum ógeðslegt það sem þær 

sjá. Það er einnig kynjabundið í hvaða tilgangi unglingar horfa á klám, hvernig þeir nýta sér 

það sem þeir sjá og hvaða áhrif það hefur á kynlíf þeirra (Sørensen og Knudsen, 2006).  

Það er almennt viðurkennt í dag að unglingar skoða klám. Samkvæmt rannsókn 

Guðbjargar Hildar Kolbeins (2006) horfa drengir meira á klám heldur en stelpur. Um 22% 

drengja segjast horfa á klám á næstum hverjum degi meðan stúlkur horfa mun sjaldnar á 

klám. Í norsku rannsókninni kemur fram að ungir strákar horfa á klám með vinum og nota 

það meira í félagslegum tilgangi og til skemmtunar. Aftur á móti horfa eldri strákar frekar 
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einir á klám og nota það til sjálfsfróunar. Hjá stelpum er þessu öfugt farið. Yngri stelpur 

skoða klám einar til að byrja með fyrir forvitnissakir og horfa á það með gagnrýni. Eldri 

stelpur horfa aftur á móti á klám með kærasta eða vinkonum til að læra af því. Margir strákar 

skoða klám áður en þeir stunda kynlíf í fyrsta skipti. Skoðun þess eykst til muna eftir að þeir 

byrja að stunda kynlíf. Þessu er alveg öfugt farið hjá stúlkum, það dregur verulega úr skoðun 

á klámi eftir að þær byrja að stunda kynlíf (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Klám hefur kynferðisleg áhrif í flestum tilfellum á unglinga og þeir horfa á klám til að 

læra af því. Aðeins 5 % drengja  á móti 22% stúlkna finnst klám vera ógeðslegt. Í sumum 

tilfellum finnst stelpum þær verða ósáttari við líkama sinn og óöruggari hvað varðar kynlíf 

eftir að þær hafa horft á klám. Stelpur eru einnig líklegri til að finnast klám ógeðslegt og að 

hafa þá skoðun að ef horft sé á klám geti það leitt til nauðgana og vændis (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2006). 

 Það virðist vera mikill munur á því hvernig strákar og stelpur sjá klám. Fleiri strákar 

en stelpur sjá eitthvað jákvætt við klám. Stelpur eru líklegri til að finnast klám vera neikvætt 

og eru ólíklegri til að skoða klám á internetinu en strákar (Mesch, 2008). Klám virðist í 

sumum tilfellum uppfylla drauma drengja um kynlíf. Þeir skoða klám til að fá hugmyndir 

varðandi fjölbreytni í kynlífi og strákar eru í miklum meirihluta þegar kemur að því að prófa 

það sem gert er í klámmyndum. Stelpur finna aftur á móti í meira mæli fyrir 

minnimáttarkennd eftir að hafa horft á klám. Þær verða óöruggar með líkama sinn og í 

sumum tilfellum finnst þeim þær verða óöruggari í kynlífi. Í einhverjum tilfellum finnst 

stelpum það skemma fyrir kynlífi þeirra að horfa á klám (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Stúlkur eru í meira mæli á móti endaþarmsmökum meðan drengir vilja gjarnan prófa þau. 
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Unglingar yfir höfuð eru þó sammála um að klám veiti þeim innblástur í kynlífi (Häggström-

Nordin o.fl. 2006).  

 Í 90% tilfella finnst drengjum þær konur sem leika í klámmyndum vera gervilegar og 

þeir vilja frekar stunda kynlíf með eðlilegum konum. Þó vill það verða að strákar yfirfæra 

kynferðislega hegðun kvenna í klámmyndum yfir á þær stúlkur sem þeir eru að stunda kynlíf 

með. Í dönsku rannsókninni kom fram að einhver hluti drengja finnst konur sem leika í 

klámmyndum með fullkominn líkama. Þeim fannst einnig engar konur í raunveruleikanum 

vera sambærilegar þeim hvað útlit varðar. Stúlkur einblína svolítið á reðurstærð drengja eftir 

að hafa horft á klámmyndir, vilja hafa þá stærri. Þetta gerir það að verkum að strákar verða 

óöruggir með reðurstærð sína (Sørensen og Knudsen, 2006). 

 Áhrif kláms á unglinga og kynhegðun þeirra 

Þol unglinga gagnvart klámi er orðið verulega mikið og það sem áður fyrr þótti 

óviðeigandi er orðið sjálfsagt í dag (Sørensen og Knudsen, 2006). Tilgangur kláms er að örva 

áhorfandann kynferðislega og finna flestir unglingar fyrir kynferðislegri örvun þegar þeir 

horfa á klám. Það að finna til sælutilfinningar við að horfa á klám getur mótað skoðanir 

unglinga um kynlífi. Þetta getur líka leitt til þess að unglingar tileinki sér það sem þeir sjá í 

klámi (Mesch, 2008). 

Þeir einstaklingar sem skoða klám oft í viku eru líklegri til að prófa það sem þeir sjá 

heldur en þeir sem skoða klám einstöku sinnum. Þeir unglingar sem horfa hvað mest á 

klámmyndir eru líklegri til að stunda kynlíf fyrir hjónaband, vanmeta afleiðingar kynlífs og 

eru ólíklegri til einkvænis eða gifta sig. Þeir eru tvöfalt líklegri til að eiga marga rekkjunauta 
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miðað við aðra. Þeir eru einnig líklegri til að stunda kynlíf með vini og stunda 

endaþarmsmök. Komið hefur í ljós að þessir unglingar sem horfa á klám eru ólíklegri til að 

nota getnaðarvarnir, 51% höfðu ekki notað getnaðarvarnir við síðustu kynmök og eru stúlkur 

sem horfa á klám ólíklegri til að nota smokka en aðrar stúlkur (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

2006; Wingood o.fl., 2001). Klám er helsta heimild unglinga fyrir munnmökum og 

endaþarmsmökum. Häggström-Nordin o.fl. (2006) telja það staðreynd að þegar unglingar 

hafa einu sinni séð eitthvað tengt kynlífi hvort sem það er óvart eða viljandi þá er búið að sá 

hugmyndinni í höfuðið á þeim. Menn óttast að þróunin geti orðið sú að unglingum finnist 

nauðgun og kynferðisleg áreitni í lagi. Þó ekki sé hægt að segja að það sé beint samband á 

milli notkunar á klámi og afbrota þá er samt samband á milli ólöglegrar kynferðislegrar 

hegðunar og afbrota (Mesch, 2008). 

Það geta verið bæði neikvæðar og jákvæðar afleiðingar á notkun kláms, þó 

sérstaklega á unga menn. Erótískar myndir geta sýnt hvernig kynlíf virkilega er og hvernig 

það á að vera. Alveg eins og klám sýnir hvernig það á ekki að vera (Stulhofer, Busko og 

Landripet, 2008). Nota má klám til örvunar, til að upplifa ánægju og til að fá fullnægingu. 

Einnig til að læra af því og því er hægt að segja að klám sé jákvætt að einhverju leiti. Það 

sýnir þó litla nánd og lítinn kærleika og sumir eru þeirrar skoðunar að ekki eigi að aðskilja 

ást, samband og kynlíf. Því er klám alltaf eitthvað neikvætt (Häggström-Nordin o.fl. 2006). 

 Það er mikið til af afbrigðilegu og illa gerðu klámefni í dag. Í flestum tilfellum 

gleypa unglingar ekki við öllu sem þeir sjá um klám. Flestir gera sér grein fyrir því hvað er 

eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt í þessum efnum (Sørensen og Knudsen, 2006). Þó eru alltaf 

einhverjir inn á milli sem gera sér ekki grein fyrir því. Því getur verið að einhverjir unglingar 

sem horfa mikið á klám tileinki sér óheilbrigða kynhegðun. Þetta getur verið mjög slæmt, 
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sérstaklega þegar um er að ræða klám sem sýnir samfarir einstaklings við dýr, hópkynlíf, 

kvala- og drottnunar kynlíf (sadomasochistic) og grimmd í kynlífi (Kanuga og Rosenfeld, 

2004). 

Umfjöllun  um klám í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar virðast hafa áhrif á það hvernig unglingar hugsa um kynlíf. Það má sjá klám 

í ýmsum myndum í auglýsingum, hjá  innlendum og erlendum sjónvarpstöðum. Þar sem 

aðgengi að erlendum sjóvarpstöðvum er mjög gott í dag þá er erfitt að koma í veg fyrir þetta í 

sjónvarpi (Sørensen og Knudsen, 2006). Unglingum finnst fjölmiðlar gefa þau skilaboð að 

allir ættu að stunda kynlíf og þar af leiðandi verði fólk kærulaust hvað varðar kynlíf 

(Ekstrand, Larsson, Essen og Tydén, 2005). Stelpur fá það á tilfinninguna að fjölmiðlar séu 

að ýta undir kynferðislega hegðun, þá sérstaklega með auglýsingum (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2006). Þannig einblína stúlknablöð oft á erótík og heilsufar en samkvæmt 

Nonoyama, o.fl. (2005) eru upplýsingarnar þar ekki alltaf réttar og virðast þær beinast meira 

að þörfum karla en kvenna. Karlablöðin eru heldur ekki nógu góð heimild um kynlíf fyrir 

unglinga samkvæmt Nonoyama, o.fl. (2005)  því þyrfti að fjalla betur um afleiðingar 

kynhegðunar um þunganir, fóstureyðingar og kynsjúkdóma í þessum blöðum. 

Þeir sem framleiða tónlistarmyndbönd nota kvenlíkamann mikið á kynferðislegan hátt 

og stúlkurnar eru oft í klámfengnum stellingum og fáklæddar. Það virðist einnig vera í tísku í 

dag að fá klámleikstjóra til að stýra tónlistarmyndböndum. Klám virðist birtast í mörgu sem 

gert er í dag og mikið er gert úr því í heimildarmyndum, dagblöðum og greinum í tímaritum 

(Sørensen og Knudsen, 2006). 



13 

 

 

Internetið 

Síðustu 20 ár hafa samskipti á internetinu aukist gríðarlega. Internetið er orðin stór 

áhrifavaldur í lífi unglinga í dag. Það hefur mikil áhrif á hvernig unglingar stunda nám, 

hvernig þeir haga félagslífi sínu og hvernig þeir skemmta sér (Mitchell, Wolak og Finkelhor, 

2007). Klám sem finna má á internetinu er vinsælasta form klámefnis í dag (Stulhofer o.fl., 

2008). Áhyggjur hafa vaxið í sambandi við hvort aðgengi kláms á internetinu geti haft áhrif á 

sálfélagslegan þroska barna og unglinga. Þeir unglingar sem nota internetið aðallega til að 

skoða klám eru frábrugðnir þeim unglingum félagslega sem nota internetið eingöngu til að 

leita upplýsinga, hafa samskipti við aðra og til skemmtunar. Þeir fyrrnefndu eru minna 

tengdir fjölskyldum sínum, fylgja síður félagslegum viðmiðum og eru minna tengdir 

skólanum en aðrir unglingar (Mesch, 2008). 

Internetið er sá staður þar sem aðgangur að klámi er hvað mestur. Börn á aldrinum 10-

12 ára virðast vera í mestri hættu að sjá klám á internetinu og hefur orðið gríðarleg aukning í 

þessum hópi (Mitchell o.fl., 2007). Í rannsókn sem gerð var árið 2000 í Bandaríkjunum kom í 

ljós að einn fjórði einstaklinga á aldrinum 10-17 ára höfðu séð klám á internetinu án þess að 

vilja það og voru 23% í uppnámi á eftir (Mitchell, Finkelhor og Wolak, 2005). Árið 2004 

höfðu 98% barna í Bretlandi á aldrinum 9-19 ára  aðgang að internetinu heima hjá sér og í 

skólanum og fóru inn á það nokkrum sinnum í viku. Árið 2005 voru um 80% sem notuðu 

internetið í hverri viku og 22% sögðust nota internetið til að leita sér upplýsinga um kynlíf. Í 

rannsókninni 2004 höfðu 38% séð spretti glugga með klámi, 36% höfðu óvart farið inn á 

klámsíður og 25% fengið tölvupóst sem innihélt klám. Í þessari rannsókn höfðu 25% barna 

undir sex ára aldri aðgang að internetinu og því miklar líkur að einhver af þeim hafi séð klám 

(Dombrowski, Gischlar og Durst, 2007; Gerressu og French, 2005). Það voru 33-42% 



14 

 

 

unglinga á Norðurlöndunum sem höfðu séð klám í fyrsta skipti fyrir tilstilli spretti glugga eða 

fengið klámefni sent í tölvupósti  (Sørensen og Knudsen, 2006). 

 Fyrst svona auðvelt er að nálgast klám án þess að vera að leita að því þá er ennþá 

auðveldara að nálgast það ef vilji er fyrir hendi. Með því að fara inn á leitarvélina google og 

slá inn �sex� þá koma upp yfir 87 milljón síður (Dombrowski o.fl,, 2007). Einnig koma 

klámsíður upp þegar sumar vefslóðir eru vitlaust skrifaðar. Þetta á til dæmis við um 

heimasíðu sem gerð er af unglingum fyrir unglinga. Heimasíðan er www.sexetc.org og er 

mjög auðvelt að rugla því saman við www.sexect.com sem er klámsíða og þetta er ekki 

einsdæmi (Kanuga og Rosenfeld, 2004). Margir krakkar í dag eru með MSN og þar af 

leiðandi hotmail, það er ekki erfitt að ruglast og skrifa hotmale og komast þannig inn á 

klámsíðu. 

Mörgum unglingum finnst erfitt að ræða um kynlíf við foreldra sína hvað þá um klám 

og finnst þeim best að fá að skoða þessa hluti í einrúmi. Internetið er þannig kjörinn 

vettvangur til að hafa haldgóðar upplýsingar um þetta efni en það má ekki trúa öllu sem 

maður les þar. Því er mikilvægt að unglingum sé bent á þær síður sem veita sem bestar 

upplýsingar um þetta efni (Smith, Gertz, Alvarez, og Lurie, 2000). Kynlífsheilbrigði (sexual 

health) er eitt af þremur algengustu leitarorðum sem leitað er að á internetinu. Unglingar eyða 

mestum tíma sínum á netinu í leit að upplýsingum um kynlífsheilbrigði. Internetið veitir 

unglingum aðgang að miklum upplýsingum um kynlíf og kynlífsheilbrigði án þess að nokkur 

komist að því hvað þau séu að gera (Kanuga og Rosenfeld, 2004). En því miður þá er líka 

mikið af rusli inn á internetinu og því erfitt að átta sig á hvað sé gott efni og hvað ekki. Fáar 

síður eru svo vel gerðar að þær hafi einhvern gæðastimpil sem sýnir að upplýsingar þar inni 

séu góðar (Gerressu og French, 2005). Í 70% tilfella þar sem unglingar leituðu á internetinu 
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að upplýsingum um kynlífsheilbrigði lentu þeir á klámsíðum án þess að vera að leita að efni 

tengdu klámi (Kanuga og Rosenfeld, 2004).  

Internetið hefur að mörgu leyti jákvæð áhrif á unglinga. Hættan sem sumir telja að 

fylgi nýrri tækni eru verulega ýktar samkvæmt Mitchell o.fl. (2007). Þrátt fyrir aukna 

klámvæðingu á meðal unglinga þá hefur í sumum tilfellum dregið úr áhættuhegðun meðal 

unglinga í Bandaríkjunum (Mitchell o.fl., 2007). Þetta á aðallega við um þungun 

unglingsstúlkna, ofbeldisfulla hegðun, fíkniefnaneyslu, reykingar og kynferðislega og 

líkamlega misnotkun. Þetta má skýra með meiri og betri fræðslu varðandi þessi efni til 

unglinga og er internetið oft stór partur af þessari fræðslu (Mitchell o.fl., 2007). Þrátt fyrir að 

internetið sé gríðarlega gagnlegt þá verður alltaf að hafa í huga að það getur verið mjög 

skaðlegt fyrir börn og unglinga. Internetið er til dæmis kjörinn vettvangur fyrir misnotkun á 

börnum og einelti (Dombrowski o.fl., 2007). 

Fræðsla um klám í íslenskum grunnskólum 

Í aðalnámskrá grunnskólana (2007) er kynfræðsla ekki tekin fyrir ein og sér heldur 

eru markmið um kynfræðslu fléttuð inn í lífsleikni og náttúrufræði. Í áfangamarkmiðum 

lífsleikni fyrir 10. bekk kemur fram að unglingar eigi að gera sér grein fyrir merkingu 

hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk og hvaða hlutverki þau þjóna í kynímynd og 

kynupplifun einstaklinga. Þau eiga að skilja muninn á upplýsingum og auglýsingum. Læra að 

skilja hvernig fjölmiðlar skapa lífsstíl sem endurspeglar meðal annars í tilteknum 

kynhlutverkum og líkamsfyrirmyndum (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Í áfangamarkmiðum 

náttúrufræði við lok 10. bekkjar eiga nemendur að átta sig á mikilvægi ábyrgrar kynhegðunar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b). Það kemur þó fram í lokamarkmiðum í aðalnámskrá 
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grunnskóla undir námsefninu lífsleikni að börn eiga að geta tekið ábyrga afstöðu gagnvart 

áróðri sem birtist til dæmis í auglýsingum, kvikmyndum, á internetinu og í fréttum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a) og að mínu mati er klám eitt af því.  

 Í mörgum skólum á hér á landi hafa skólahjúkrunarfræðingar tekið að sér 

kynfræðsluna að einhverju leiti eða öllu leiti í einhverjum skólum. Þeir styðjast aðallega við 

námsefni sem gefið er út af Miðstöð heilsuvermdar barna og Lýðheilsustöð, 6-H heilsunnar. Í 

kynfræðslupakkanum fyrir 9. bekk kemur ekkert fram um klám. Þar er aðallega fjallað um 

getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og aðeins fjalla um kynlíf og sjálfsvirðingu (Helga Lárusdóttir, 

2008).  

 Af öllu því efni sem til er um kynfræðslu frá Námsgagnastofnun þá er aðeins eitt 

tímarit sem nefnist Kynlíf og ein bók sem nefnist Um stelpur og stráka þar sem eitthvað 

kemur fram um klám. Tímaritið Kynlíf er gert bæði fyrir stráka og stelpur í grunnskóla og er 

ætlað til kennslu í kynfræðslu. Þar kemur fram hvað unglingar halda að sé klám og greint frá 

mismunandi skoðunum þeirra. Samkvæmt tímaritinu hafa unglingar bullandi ranghugmyndir 

um kynlíf og koma þær úr sviðsettum kynlífssenum eða réttara sagt klámi. Þar kemur fram að 

nauðsynlegt sé að átta sig á því að kynlíf í bíómyndum, bókum, tímaritum og á internetinu sé 

sett á svið sem söluvara og gefa ekki rétta mynd af kynlífi. Einnig er stiklað á stóru um ýmiss 

atriði varðandi kynlíf eins og til dæmis sjálfsfróun, kynþroska, kynhvöt og svo eru einnig 

sannar sögur frá unglingum í blaðinu. Í þetta er farið í einni kennslulotu og er mælt með að 

hún sé um 60-80 mínútur. Það fer þó algjörlega eftir skólum hvort og hversu vel er farið í 

efnið og er þetta ekki flokkað sem skylduefni (Ásdís Olsen, 2006).  
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Í bókinni Um stelpur og stráka er aðallega fjallað um kynþroskann, kynheilbrigði, að 

eignast barn og ást og kynlíf. Í kaflanum ást og kynlíf  kemur fram smá umfjöllun um klám. 

Þar segir að klám eigi ekkert sameiginlegt með ást, rómantík né erótík. Með klámi sé dreginn 

upp fölsk mynd af raunveruleikanum og að gott kynlíf hafi ekkert með klámnotkun að gera. 

Einnig kemur fram að í umfjöllun um  klám þá sé aldrei minnst á þunganir, kynsjúkdóma, 

getnaðarvarnir eða fóstureyðingar (Erla Ragnarsdóttir og Þórhalla Arnardóttir, 2006).  

Af öllum þeim bókum, myndböndum, vefsíðum og bæklingum sem notaðir eru við 

kennslu í kynfræðslu á unglingastigi í grunnskólum er lítið fjallað um klám. Í kennsluefninu 

Kynfræðsla, lífsgildi og ákvarðanir sem er ætlað til kennslu fyrir nemendur í 8-10. bekk 

kemur ekkert fram um klám. Þar er aðal áherslan á sjálfsímynd, kynþroskann, ákvarðanir í 

sambandi við kynlíf, getnaðarvarnir og kynsjúkdóma (Forliti, Kapp, Naughton og Young, 

1991). Í bæklingi sem gefin er út af Lýðheilsustöð og nefnist Kynlíf unglingar sem 

unglingum er afhent af skólahjúkrunarfræðingum í kennslu er aðal áherslan á rétt unglinga í 

kynlífi, jákvæðar og neikvæðar hliðar kynlífs og staðreyndir um kynlíf (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Í 

kennslumyndbandinu sem nefnist Forfallakennarinn er stiklað á stóru um kynþroskann, 

stelpur verða konur, strákar verð karlar, sjálfsmynd, samskipti og kynlíf. Þar er ekkert fjallað 

um klám og er kynfræðslan þar sett fram á gamansaman hátt (Ásdís Olsen og Karl Ágúst 

Úlfsson, 2006).  

Fræðsla annarra þjóða um klám 

Leit að fræðsluefni um klám er ekki auðveld og virðist vera takmarkað til. Miðað við þá 

gagnaleit sem gerð var i tengslum við þetta verkefni þá virðist lítið verið að taka á þessum 
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málum í öðrum löndum. Með því að fara inn á helstu gagnasöfnin t.d pubmed, scopus, web of 

science og blackwell þá er takmarkað hvað hægt er að finna af fræðsluefni um klám. Með því 

að styðjast við leitarorðin sex, education, pornography, sexual undervisning, adolescent, 

curriculum, micro programme, sexuality education og pensum pornografi ungdomar þá er 

mjög takmarkað hvað finnst af fræðsluefni.  

 Þegar leitað er á internetinu að efni sem notað er í kynfræðslu um klám þá koma upp 

ógrynni af klámsíðum. Ef notast er við leitarorðið �sex education� þá koma upp ógrynni af 

síðum en um 63% þeirra eru klámsíður. Þær síður sem eftir eru, eru misgóðar og veita 

misgóðar upplýsingar. Í flestum tilfellum eru þetta síður sem ekki uppfylla þær kröfur sem á 

þarf að halda þegar verið er að gera kynfræðsluefni fyrir unglinga (Smith, Gertz, Alvarez, og 

Lurie, 2000).  

Bretland 

Í Bretlandi eru þættir í sjónvarpinu sem heita The sex education show og eru gerðir árið 

2009. Þetta eru þættir sem fjalla um hvaða áhrif aukin hnattvæðing hefur haft á kynfræðslu í 

Bretlandi. Unglingar leita þar í æ meira mæli að upplýsingum um kynlíf á internetinu og 

skoða klám til að læra af því. Anna Richardson blaðamaður er kynnir í þessum þáttum og hún 

fjallar um það sem unglingar eru að missa af í kynfræðslu og útskýrir fyrir þeim áhrif kláms 

(Channel 4, 2009).  

Í einum þættinum kemur fram að unglingar í Bretlandi hafa miklar ranghugmyndir um 

það hvernig á að stunda kynlíf, hversu oft og með hverjum. Í þeim þætti eru aðal 

áhersluþættirnir munur á klámi og raunveruleikanum. Þar kemur fram að túlka megi úr klámi 



19 

 

 

að allir séu alltaf að gera það. En það er ekki rétt. Kynlífsþörf hvers og eins er algjörlega 

einstaklingsbundin og getur margt spilað þar inní t.d. stress, þreyta, hormónar og aldur. En 

undir engum kringumstæðum á neinn að gera neitt sem hann vill ekki gera eða líður ekki vel 

með. Þar kemur einnig fram að það eru engin boð né bönn í kynlífi milli tveggja einstaklinga 

svo lengi sem ekki er verið að brjóta á öðrum aðilanum og það skiptir mestu máli að 

viðkomandi sé sáttur við það sem hann er að gera (Channel 4, 2009). 

 Samkvæmt þættinum dæma strákar og einnig stelpur limastærð eftir því sem þau hafa 

séð í klámi. Raunveruleikinn er sá að klámleikarar eru valdir eftir limastærð og eru þeir 

yfirleitt óvenjulega stórir. Lögð er áhersla á það í þættinum að limir eru í öllum stærðum og 

gerðum og þurfa einstaklingar að gera sér grein fyrir því að limastærð í klámi er ekki 

raunveruleikinn. Fjallað er um það að stærðin skipti einhverju máli en frammistaða í kynlífi 

komi stærðinni ekkert við (Channel 4, 2009). 

 Klámmyndir sýna konur fá fullnægingu aftur og aftur og gefur þetta ranga mynd af 

raunveruleikanum. Samkvæmt kynsvörun kvenna eiga þær ekki erfitt með að fá 

raðfullnægingu en það er eðlilegt að kona fái ekki fullnægingu í hvert sinn sem hún stundar 

kynlíf. Það eru margir þættir sem spila þar inn í eins og stelling, þreyta, samskipti við maka 

o.fl. Flestar konur í klámmyndun virðast fá fullnægingu með samförum einum saman en í 

raunveruleikanum er það ekki svo (Channel 4, 2009). 

 Fram kemur að samkvæmt klámmyndum ættu karlmenn að geta haldið fullri reisn 

klukkutímum saman. En svo er ekki í raunveruleikanaum og er það mjög einstaklingsbundið 

hvað hver og einn getur haldið lengi áfram. Í þáttunum kemur fram að rannsóknir hafi sýnt að 

menn fái fullnægingu að meðaltali 2-3 mínútum eftir að þeir hefja samfarirnar sjálfar. Fram 



20 

 

 

kemur að klámmyndir sýna að menn eigi að geta haldið strax áfram eftir fullnægingu en svo 

er ekki. Við fullnægingu losnar hormón sem gerir menn afslappaða og syfjaða sem gerir það 

að verkum að menn eiga erfitt með á fá standpínu aftur á skömmum tíma (Channel 4, 2009). 

Þættirnir hafa þó fengið nokkra gagnrýni frá fjölmiðlafræðingum og kynlífsfræðingum. 

Þessi gagnrýni hefur þó aðallega beinst að því hvaða hópi áhorfenda þættirnir beinast að. Það 

er fullorðnum eða unglingum eða báðum. Í einhverjum þáttum voru ekki notaðar nógu góðar 

heimildir og segir Dr. Petra Boynton ráðgjafi þáttana að það hefði mátt afla betri heimilda um 

einstök atriði (Boynton, 2009). 

Svíþjóð 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) sænska fjölskylduáætlunarfélagið hefur 

sérhæft sig í gerð kynfræðsluefnis. Það hefur gefið út leiðarvísi sem heitir Tölum saman um 

klám í skólanum (Samtala om pornografi i skolan). Í honum má lesa um reynslu unglinga af 

klámi, rannsóknir og umræður um klám. Einnig hvernig best er að tala um klám við unglinga. 

Innihald leiðarvísisins er klám og kynlíf, klám sem hluti af menningu, klám og kynhegðun, 

klám og ungir menn, klámumræða, með og móti, kynlíf og lagarammi og að tala um klám við 

unglinga (RFSU, e.d.). 

Hans Olsson sem er einn af höfundum leiðarvísisins sagði í viðtali að ástæða þess að 

ákveðið var að gefa út þennan leiðarvísi væri sú að aðgengi að klámi væri orðið mjög mikið í 

dag. Unglingar eru farnir að spyrja spurninga sem kennarar hafa ekki svör við og í sumum 

tilfellum eiga kennara erfitt með að tala um klám (Jällhage, 2007). Hann gerir sér grein fyrir 

því að það geti verið erfitt að veita unglingum þessa fræðslu því sumir kennarar geta ekki 
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hugsað sér að fræða um klám og einnig vegna þess að í leiðarvísinum eru klámfengnar 

myndir. Hann telur myndirnar í leiðarvísinum nauðsynlegar og að erfitt sé að fræða um þetta 

efni án þess að sýna það (Johansson, Kaldo og Winter, 2007). 

Í rýnihóparannsókn sem gerð var í Svíþjóð meðal 17 ára stúlkna kom fram að skólinn 

stóð sig engan veginn í kynfræðslu og engin þeirra taldi skólann vera aðal vettvang 

upplýsinga um kynlíf. Það er hlutverk skólans að veita kynfræðslu og unglingar eru sammála 

um að þar vilja þeir fá fræðsluna (Ekstrand o.fl., 2005). Það er nauðsynlegt að foreldrar, 

kennarar, hjúkrunarfræðingar og aðrir einstaklingar sem vinna með unglingum tali um klám 

við þá og veiti þeim þá fræðslu sem þeir þurfa. Þetta er mikilvægt svo unglingarnir geti horft 

gagnrýnið á það sem þeir sjái og greint rétt frá röngu (Häggström-Nordin o.fl., 2006). 

Tillögur að fræðslu 

 Áhorf kláms í miklum mæli getur haft neikvæðar afleiðingar á kynhegðun unglinga. 

Unglingar sem horfa á klám eru líklegri til að vanmeta afleiðingar kynlífs, líklegri til að eiga 

marga rekkjunauta og stunda kynlíf með vini. Þeir eru ólíklegri til einkvænis og að nota 

getnaðarvarnir. Unglingar horfa á klám til að læra af því um kynlíf (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2006; Wingood o.fl., 2001). Því er mikilvægt að koma með góða fræðslu um klám. 

Skortur á fræðslu um kynlíf getur leitt til þess að unglingar leiti að upplýsingum á 

internetinu. Það er því nauðsynlegt að kenna unglingum hvernig þeir eigi að leita sér að 

upplýsingum þar og hvernig þeir geta aflað sér góðra upplýsinga um kynlífsheilbrigði (Hong 

o.fl., 2007; Kanuga og Rosenfeld, 2004). Fræðsla um klám og notkun internetsins getur 
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dregið verulega úr áhættuhegðun sem hlotist getur af notkun internetsins (Mitchell o.fl., 

2007).  

Foreldrar hafa miklar áhyggjur af öllu því klámefni sem finna má á netinu. Margir 

foreldrar hafa brugðið á það ráð að setja upp vörn í heimilistölvuna til að loka fyrir klámsíður 

og annað óæskilegt efni. Þó eru það aðallega foreldrar yngstu barnanna sem nota vörn í 

tölvurnar. Það er samt áhyggjuefni að þær varnir sem eru í boði útiloka aðeins 90% af 

klámsíðum (Mitchell o.fl., 2005).  

Mikilvægt er fyrir foreldra að vita hvað unglingarnir þeirra eru að gera á internetinu. 

Góðar reglur um notkun internetsins minnka líkur á að klám sé skoðað. Að láta unglinginn 

alltaf spyrja um leyfi þegar internetið er notað, hafa tölvuna á áberandi stað og ekki leyfa 

tölvur inn í herbergi minnkar líkur á að unglingurinn leiti í óæskilegt efni og foreldrarnir geta 

betur fylgst með hvað þeir eru að gera (Greenfield, 2004).  

Miðað við þau áhrif sem klám getur haft þá er mikilvægt  að fjalla betur um það í 

grunnskólum landsins. Mín tillaga er að kynfræðsla sé kennd í einum tíma á viku heila önn 

fyrir 8-10. Bekk. Það þýðir að alls séu kenndar um 15 kennslustundir á hverju ári. Í hverjum 

tíma væri tekið fyrir eitthvað ákveðið efni eins og kynþroski, kynlíf, kynsjúkdómar, 

getnaðarvarnir, sjálfsmynd o.fl. og væri fræðsla um klám tekið fyrir í einni kennslustund eða 

sem hluti af fleiri en einni kennslustund. 

Í þessari ritgerð hefur komið fram mikill munur á kynjunum varðandi klám. Gott væri 

að fræða stráka og stelpur í sitthvoru lagi þar sem margt er ólíkt meðal kynjanna varðandi 

klám. Strákar horfa meira á klám en stelpur en stelpum líður verr yfir því sem þær sjá í klámi 

og finna til óöryggis varðandi kynlíf á eftir. Strákar eru í meirihluta að prófa það sem þeir sjá 
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í klámi þó svo bæði strákar og stelpur horfa á klám til að læra af því. Það gæti þó líka verið 

nauðsynlegt að fræða stráka og stelpur saman um klám hvað varðar ákveðin atriði. 

Hægt er að búa til alls kyns verkefni fyrir nemendur. Hægt er til dæmis að setja inn 

einhvers konar fræðslu í formi spurninga eða staðhæfinga inn á internetið. Þar geta 

unglingarnir svarað já/nei, rétt/rangt spurningum og fengið fræðslu í leiðinni. Þetta getur 

verið gott að hafa inn á viðurkenndri heimasíðu sem veitir kynfræðslu fyrir unglinga. 

Auk þess er mikilvægt að fræða unglinga um viðurkenndar heimasíður sem veita góðar 

upplýsingar um kynfræðslu. Einnig þarf að fræða þá um þær hættur sem leynast á internetinu 

og hvernig er besta að túlka þær upplýsingar sem maður fær af internetinu. 

Kennsla um klám í kennslustund 

Tilgangur þessarar fræðslu er að kenna unglingum að það sem þeir sjá í klámmyndum 

er ekki eins og það kynlíf sem flestir í kringum okkur stunda. Þetta passar vel inní 

lokamarkmið náttúrufræði fyrir 10. bekk þar sem segir að nemendur eigi að átta sig á 

mikilvægi ábyrgrar kynhegðunar.  

Markmið 

o Að nemendur geri sér grein fyrir hvað sé klám og það gefi ekki raunverulega 

mynd af kynlífi.  

o Að nemendur geri sér grein fyrir klámi sem söluvöru. 

o Að nemendur geri sér grein fyrir því að hver og einn hefur persónuleg og 

tilfinningaleg mörk sem ber að virða. 
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Framkvæmd fræðslu 

Lagt er til að hjúkrunarfræðingur notar eina kennslustund í að fræða um klám. Þar sem 

æskilegt er að hafa kynjaskiptingu þegar fjallað er um þetta efni er æskilegt að hafa hinn hluti 

bekkjarins hjá umsjónarkennara á meðann og fræða hann svo seinna. Hann byrjar á því að 

fjalla um klám og hvers vegna það sé mikilvægt að fjalla um það. Síðan skiptir hann þeim 

hóp niður í minni þar sem fjórir eru saman í hóp og fá þeir ákveðið verkefni. Einn hópur 

fjallar um hvað sé klám, annar um hver sé munur á klámi og raunveruleikanum og þriðji um 

hvað sé heilbrigt kynlíf. Þau skrifa tillögur sínar á stór blöð sem hengd eru upp í stofunni. Í 

lok kennslustundarinnar bendir hjúkrunarfræðingurinn nemendum á spurningar á heimasíðu 

sem þeir geta skoðað í tengslum við efnið. Hún bendir þeim jafnframt á góðar heimasíður 

sem þau geta skoðað og dreifir til þeirra blaði með heimasíðum á (sjá viðhengi 3). Einnig 

gefst nemendum færi á að setja spurningar í spurningakassa í lok tímans. Hjúkrunarfræðingur 

svarar svo spurningunum í næsta tíma þar sem bæði kynin verða saman. 

Útbúinn hefur verið glærupakki sem hjúkrunarfræðingur getur nýtt þegar hann fjallar 

um klám. Í glærupakkanum er fjallað um: Hvað er klám, hvar sér maður klám, klám og 

raunveruleikinn, strákar og stelpur, misskilningur varðandi klám, hvernig kynlíf þá (Sjá 

viðhengi 1). 

Gátlisti hjúkrunarfræðingsins 

o Glærur (sjá viðhengi 1). 

o Stór blöð og trélitir fyrir bekkjarverkefni. 

o Heimaverkefni (sjá viðhengi 2). 
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o Listi yfir heimasíður (sjá viðhengi 3). 

Á heimasíðu er lagt til að setja spurningar eða staðhæfingar og um leið og svarað er þá 

kæmi upp rétt svar og útskýring. Þessar spurningar spanna efni um klám og þær 

ranghugmyndir sem áhorf kláms veldur.  

Inn á heimasíðunni væri hægt að hafa glugga sem á stendur: �Spurningar varðandi 

klám�. Ef viðkomandi ákveður að fara inn á þetta efni myndi koma lítill gluggi þar sem væri 

smá kynning og �spurningar� takki sem ýta á til að fá spurningarnar. Þegar ýtt er svo á svar 

kemur upp hvort það var rétt eða rangt og útskýring. Til að fara svo í næstu spurningu þarf á 

ýta á: �Næsta spurning�. 

Þær spurningar sem lagt er til að hafa væru eftirfarandi: Er eðlilegt að horfa á 

klámmyndir? Er í lagi að prufa það sem maður sér um klám? Er eðlilegt að vilja ekki stunda 

endaþarms-/munnmök? Er í lagi að finna fyrir kynferðislegri örvun þegar horft er á klám? 

Fólk er stöðugt að stunda kynlíf. Stúlkur fá alltaf fullnægingu í kynlífi. Því stærra typpi því 

betra kynlíf. Strákar geta ráðið því hvenær þeir fá fullnægingu í kynlífi. Það er eðlilegt að 

stunda hópkynlíf. (Spurningar með svörum má svo sjá í viðhengi 2). 
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Umræður 

Í þessari ritgerð leitaði ég svara við spurningunum: Hvaða áhrif hefur klám á unglinga 

og hvernig er fjallað um klám í námsefni kynfræðslunnar fyrir unglinga í grunnskólum á 

Íslandi. 

Flest börn sjá klám í fyrsta sinn þegar þau eru um 12-14 ára (Sørensen og Knudsen, 

2006). Þetta er einmitt sá aldur þar sem börnin eru að þroskast hvað mest og þörf fyrir 

fræðslu er mikil. Klám hefur í flestum tilfellum kynferðisleg áhrif á unglinga og þeir horfa á 

klám til að læra af því. Samkvæmt rannsóknum ýtir klám undir endaþarmsmök, hópkynlíf og 

að það sé í lagi að eiga marga rekkjunauta (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006; Wingood o.fl., 

2001). Unglingar sem horfa á klám eru líklegri til að vanmeta kynlíf. Þeir eru einnig ólíklegri 

til að nota getnaðarvarnir og er það mikið áhyggjuefni (Wingood o.fl., 2001). Klámskoðun 

hefur einnig áhrif á sjálfsmynd unglinga (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Stúlkur verða 

óörugga í kynlífi og verða ósáttar með líkama sinn og drengir fá minnimáttarkennd hvað 

varðar reðurstærð (Sørensen og Knudsen, 2006).Unglingsárin eru einmitt sá tími þar sem 

einstaklingar eru að byggja upp sjálfstraust og sjálfsímynd og virðist skoðun á klámi geta haft 

veruleg áhrif þar á. 

Túlkun mín út frá efninu er sú að klám getur haft veruleg áhrif á kynhegðun unglinga 

og leitt til þess að þeir taki meiri áhættu í kynlífi. Fyrsta reynsla hvers og eins af kynlífi er 

mjög einstaklingsbundin og er þetta reynsla sem einstaklingurinn lifir með alla ævi. Klám 

getur haft þarna veruleg áhrif og gert fyrstu kynni síður ánægjuleg. Nauðsynlegt er að veita 

fræðslu um klám. Hver og einn einstaklingur á rétt á að upplifa ánægju í kynlífi og 
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samkvæmt fræðunum þá getur klám haft veruleg áhrif á kynhegðun hvers og eins (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2006; Wingood o.fl., 2001). 

Út frá því kennsluefni sem notað er á Íslandi þá er fræðsla um klám mjög takmörkuð. 

Í aðalnámskránni þá er kynfræðslu gerð lítil skil á unglingastigi grunnskólanna. Staðreyndin 

er sú að unglingar skoða klám til að læra af því. Klám sýnir ekki rétta mynd af kynlífi og því 

er mikilvægt að útskýra það fyrir unglingunum.Vegna þess hversu mikill skortur er á 

kynfræðslu þá leita unglingar í meira mæli í klám til að afla sér einhverra upplýsinga um 

kynlíf (Zillmann, 2000).   

Þar sem aðalumfjöllun um klám í kynfræðsluefninu Um stelpur og stráka er að klám 

sýnir ekki rétta mynd af kynlífi og það sem kemur fram í flestum klámmyndum er ekki eins 

og það er í raunveruleikanum. Þá finnst mér nauðsynlegt að fræða unglinga betur um þetta 

efni. Það þarf að koma skýrt fram hvað það sé við klám sem er ekki raunverulegt. Ekki er nóg 

að segja bara að það sé ekki raunverulegt. Til að bæta úr þessu hef ég lagt fram tillögur að 

kennsluefni. 

Íslenskum unglingum finnst að öll kynfræðsla eigi að fara fram í skólanum og flestum 

að fræðslan eigi að vera í höndum hjúkrunarfræðings (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Unglingar vilja sjálfir að meira sé fjallað um fóstureyðingar, kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, 

sam- og tvíkynhneigð og klám ásamt því að vita hvað teljist eðlilegt í kynlífi (Kolbrún 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Ég er sammála því að fræðslan eigi að vera í höndum 

hjúkrunarfræðinga. Þeir eru nokkuð hlutlausir aðilar og í flestum tilfellum treysta 

unglingarnir þeim. Að mínu mati á að byrja strax í 8. bekk að fræða unglinga og hafa fræðslu 
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á hverju ári eftir það. Unglingar þroskast misfljótt og nauðsynlegt er að ná þeim strax sem eru 

bráðþroska. 

Lokaniðurstaðan er því sú að það er áhyggjuefni hversu mikil áhrifa klám hefur á 

unglinga og að það þarf að bæta kynfræðslu um klám í grunnskólum á Íslandi til muna. Ég tel 

að það væri hægt að daga úr neikvæðum þáttum tengdum kynlífi eins og kynsjúkdómum, 

unglingaþungunum og fleiru með því að veita góða og markvissa kynfræðslu. Fræðsla um 

klám ætti að vera hluti af heildstæðri kynfræðslu í skólum á Íslandi. Gott væri að gera 

rannsókn um þetta efni meðal unglinga á Íslandi. Rannsaka þörf unglinga fyrir fræðslu um 

klám, hvað það sé aðallega sem þeir vilja fræðast um í kynfræðslu og í hvaða formi fræðslan 

ætti að vera. 
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Lokaorð  

Það sem vakti mesta athygli mína við gerð þessarar ritgerðar er hvað lítið er verið að 

gera í sambandi við fræðslu um klám og hvað kynfræðslu yfir höfuð er lítið sinnt á Íslandi. 

Það er líka stórmerkilegt að kynfræðsla skuli ekki vera sér innan aðalnámskrá grunnskólanna 

heldur er hún fléttuð inn í lífsleikni og náttúrufræði. Það kom mér ekkert sértaklega á óvart 

hversu stór hluti unglinga virðist hafa séð klám og hversu mikið þeir horfa á það í hverri viku. 

Þar sem rannsóknarniðurstöðurnar benda til alvarlegra afleiðinga klámskoðunar þá er 

nauðsynlegt að fræða unglinga um klám. Ég vona að ég hafi náð að taka eitthvað á þessum 

þáttum með tillögum mínum að kennsluefni og vona að tillögur mínar verði til þess að 

kynfræðsluefni um klám verði gerð betri skil og tekið verður meira á fræðslu um klám í 

kynfræðslunni í framtíðinni. 
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Viðhengi 1 

 

 

Hvað er klám? Hvar sjáum við klám?

 

 

 

 

Klám og raunveruleikinn

 

Strákar

� Meðal typpi er 10-18 cm

� Typpi eru misjöfn í útliti

� Stærðin skiptir ekki öllu máli
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Stelpur

� Brjóst eru öll mismunandi

� Sílikon er ekki raunveruleikinn

� Engin skapahár

� Mjög grannar konur

Klám gefur til kynna að:

� Forleikur er óþarfi?
� Fólk er alltaf að stunda kynlíf?
� Stúlkur fá alltaf fullnægingu í 

klámmyndum?
� Stúlkur eiga að fá leggangnafullnægingu?
� Strákar geta haldið endalaust áfram?
� Strákar geta haldið strax áfram eftir að þeir 

fá fullnægingu?

 

 

 

 

Hvernig kynlíf þá?

� Prófa sig áfram er eðlilegt 
� Það sem þú ert sátt/ur við
� Nauðsynlegt að tala saman
� Heilbrigt kynlíf er ekkert til að skammast 

sín fyrir

Stundaðu kynlíf á þínum forsendum og 
þegar þú ert tilbúin/inn.
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Glæra 1: Hvað er klám? Klám er söluvara. Þeir sem framleiða klám gera það til að 

hagnast á því.Klám er efni sem er gert í þeim tilgangi að örva þann kynferðislega sem á það 

horfir og því er alveg eðlilegt að finna til kynferðislegrar örvunar þegar klám er skoðað. Klám 

sýnir samfarir milli karls/konu og konu/konu og karls/karls þar sem kynfæri eru greinilega 

sýnd. Það sýnir endaþarmsmök, munnmök, ofbeldi, barnaklám, dýraklám og margt 

fleira.Konur eru oft niðurlægðar í klámmyndum. Klám sýnir ekki rétta mynd af 

raunveruleikanum. Klám er allt það efni sem sýnir einstaklinga stunda kynlíf án nándar og 

tilfinninga. Íslenskir unglingar telja að myndir af nöktu fólki snertandi kynfæri sín eða 

annarra og myndir af kynfærum sé klám. Þeim finnst myndir af fólki sem stundar kynlíf ekki 

vera klám ef ekki sést í kynfæri þeirra (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

Glæra 2: Hvar sjáum við klám? Internetið er sá staður þar sem auðveldast er að komast í 

tæri við klám. Klám birtist líka í bíómyndum, þar eru sýndar samfarir sem eiga lítið skylt við 

raunveruleikann. Klámtímarit eru sett fram sem söluvara og einstaklingarnir sem sjást þar eru 

sjaldan eins og fólk lítur út í raunveruleikanum. Upplýsingarnar sem eru í þessum ritum geta 

líka verið villandi, ekki trúa öllu sem þið lesið í tímaritum. Klámleikstjórar eru farnir að stýra 

tónlistarmyndböndum í dag og eru þau því klámfengnari en áður. Unglingar sjá klám í 

sjónvarpinu, í klámblöðum og á internetinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

Glæra 3: Strákar. Klám og raunveruleikinn.Það fyrsta sem við tökum eftir í 

klámmyndum er hvernig líkami leikarana lítur út. Meðalfólk í dag lítur alls ekki svona út og 

það er óraunhæft að ætlast til þess að allar konur eigi að vera með stór brjóst og allir strákar 

með stór typpi. 
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Glæra 4: Meðal stærð á typpi í fullri reisn er um 10-18 sentímetrar. Typpi eru eins 

misjöfn og strákar eru margir. Þau eru í öllum stærðum og gerðum og líta öll mismunandi út. 

Stærðin skiptir ekki öllu máli þegar kemur að kynlífi, heldur hvernig hver og einn leggur sig 

fram í kynlífinu. Konur örvast til að mynda mest í kringum snípinn og  nokkra sentímetra inn 

í leggöngin. Leggöngin eru einnig hönnuð þannig að þau geta tekið við nánast hvaða stærð 

sem er. Í klámmyndum eru þeir leikarar valdir sem hafa mjög stórt typpi. Of stór typpi geta í 

sumum tilfellum valdið sársauka við samfarir hjá konum. 

Glæra 5: Steplur. Meðalbrjóst stúlkna geta litið mismunandi út alveg eins og typpi 

stráka. Flestar konur í klámmyndum eru með sílikon og sýna þannig ekki hvernig brjóst líta 

út í raunveruleikanum.Stelpur eru skapaðar til að hafa skapahár, þessi hár þjóna tilgangi. 

Rakstur getur leitt til sýkingar og óþæginda. Konur í klámmyndum eru oft mjög horaðar og er 

það ekki eðlilegt holdafar. Það hefur ekkert með kynlíf að gera hvort maður sé grannur eða 

feitur. 

Glæra 6: Klám gefur til kynna að. Hér spyr hjúkrunarfræðingur nemendur um þessi 

atriði á glærunni. Fólk er ekki að stunda kynlíf oft á dag. Það er mjög einstaklingsbundið 

hvað hver og einn hefur löngun til að stunda oft kynlíf. Sumir kannski á hverjum degi meðan 

aðrir kannski bara einu sinni í viku eða sjaldnar. Það eru margir þættir sem spila þarna inní 

eins og stress, þreyta, aldur, líkamsform, hormónar of fleira. Strákar hafa mikla kynhvöt í 

kringum 20 ára aldurinn vegna þess að í blóðinu er mikið magn af testósteróni sem hefur 

áhrif á kynhvötina. Þetta getur þó verið breytilegt eftir strákum og sumar stelpur hafa einnig 

mikla kynhvöt á þessum aldri. Það er alveg eðlilegt að konur fái ekki alltaf fullnægingu þegar 

þær stunda kynlíf. Sumar fá hana alltaf, sumar sjaldnar og aðrar aldrei og er það alveg 

eðlilegt. Það er mjög einstaklingsbundið hvernig þetta er hjá konum og svo geta aðrir þættir 
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spilað þarna inní. Einnig hefur dagsformið áhrif á þetta. Það er alveg eðlilegt að stúlkur fái 

aldrei leggangnafullnægingu og þurfa þær yfirleitt örvun snípsins með til að fá fullnægingu. 

Þær geta líka fengið fullnægingu eingöngu með örvun snípsins. Strákar geta ekki haldið 

endalaust áfram í kynlífi. Þeir fá fullnægingu að meðaltali 2-3 mín eftir að leggangnasamfarir 

hefjast. Þetta getur þó breyst með aldrinum og reynslunni og eiga strákar þá auðveldara með 

því að stjórna því hvenær þeir fá fullnægingu. En það er ansi oft þannig að þeir eru búnir að 

fá fullnægingu áður en þeir átta sig á því að það sé að gerast. Þegar strákar fá fullnægingu þá 

verða þeir mjög afslappaðir og syfjaðir. Það er ekki óalgengt að þeir sofni fljótlega eftir 

samfarir. Forleikur er nauðsynlegur í öllu kynlífi og gerir kynlífið betra. Markmið kynlífsins 

er ekki endilega að fá fullnægingu. Það er að vera saman, sýna tillitsemi og virða það þegar 

einhver vill ekki gera eitthvað í kynlífi eins og munnmök, endaþarmsmök, nota ákveðnar 

stellingar eða bara hvað sem er. 

Glæra 7: Hvernig kynlíf þá? Gera þarf sér fyllilega grein fyrir því að klámfengið kynlíf 

er ekki raunveruleikinn. Það er í lagi að gera það í kynlífi sem þú ert sátt/ur við að gera. 

Mörgum einstaklingum finnst gaman að prófa sig áfram í kynlífi, eins og mismunandi 

stellingar, staðir o.fl. og er það alveg eðlilegt og í lagi svo lengi sem viðkomandi líður ekki 

illa með það. Það á enginn að gera það í kynlífi sem hann vill ekki og það er nauðsynlegt að 

tala saman við maka sinn um kynlíf og segja nei ef maður vill ekki eitthvað. Hér mætti spyrja 

þau hvort það væri eitthvað fleira sem þau vilja nefna. 
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Viðhengi 2 

Spurningar inn á heimasíðu 

o Er eðlilegt að horfa á klámmyndir? Já/nei. 

o Já, svo lengi sem þú gerir þér grein fyrir því að það er ekki allt rétt sem 

þú sérð í klámi. Klám á ekkert skylt við raunverulegt kynlíf. 

o Er í lagi að prufa það sem maður sér í klámi? Já/nei. 

o Já, svo lengi sem báðir aðilar eru sáttir og tilbúnir til að prófa það.Taktu 

ákvarðanir þínar sjálf/sjálfur. Ef þú ert ekki tilbúin/inn til þess þá er það 

eðlilegt og alltaf að segja nei ef þú vilt ekki gera eitthvað. 

o Er eðlilegt að vilja ekki stunda endaþarms-/munnmök? Já/nei. 

o Já, því það á enginn að gera neitt í kynlífi sem hann vill ekki gera þó svo 

að þú hafir kannski heyrt að aðrir séu að gera það. Einnig þó svo það líti 

út fyrir að allir séu að gera eitthvað varðandi kynlíf þá þarf ekki að vera 

að það sé satt. 

o Er í lagi að finna fyrir kynferðislegri örvun þegar horft er á klám? Já/nei. 

o Já, klámefni er gert með það í huga að örva þann kynferðislega sem 

horfir á það. Það er ekkert til að skammast sín fyrir og alveg eðlilegt. 

o Fólk er stöðugt að stunda kynlíf. Rétt/rangt. 
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o Rangt, það er mjög einstaklingsbundið hversu oft fólk stundar kynlíf. Að 

meðaltali stundar fólk kynlíf 6-7 sinnum í mánuði. Þreyta, stress, aldur 

og hormónar hafa veruleg áhrif á hversu oft fólk stundar kynlíf. 

o Stúlkur fá alltaf fullnægingu í kynlífi. Rétt/rangt 

o Rangt, það er mjög einstaklingsbundið hvort stúlkur fái fullnægingu í 

kynlífi. Það getur verið háð mörgum þáttum í sambandinu og hversu vel 

stúlkan þekkir eigin líkama. Sumar fá aldrei fullnægingu meðan aðrar fá 

stundum og sumar alltaf. 

o Því stærra typpi því betra kynlíf. Rétt/rangt. 

o Rangt, það hefur ekki með stærðina að gera hvort kynlíf sé gott. Konur 

örfast mest nokkra sentímetra inn í leggöngin og kringum snípinn. Það er 

því frekar hvernig örvunin á sér stað heldur en stærðin sem skiptir máli. 

o Strákar geta ráðið því hvenær þeir fá fullnægingu í kynlífi. Rétt/rangt. 

o Rangt, flestir eiga erfitt með að stjórna því. Drengir fá fullnægingu að 

meðaltali 2-3 mín eftir að samfarir í leggöng hefjast. Þetta verður þó 

auðveldara með aldrinum og reynslunni. 

o Það er eðlilegt er að stunda hópkynlíf. Rangt/rétt. 

o Rangt, það eykur til muna líkur á kynsjúkdómum og vantar alla nánd, 

kærleika og tilfinningar. 
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Viðhengi 3 

Heimasíður 

o 6-H Heilsunnar. Heilsuvefur sem finna má áreiðanlegar upplýsingar frá fagfólki 

um heilsutengda þætti fyrir börn, unglinga og foreldra. Heilsuvefurinn er 

samstarfsverkefni Miðstöðvar heilsuverndar barna hjá Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins, Lýðheilsustöðvar, Barnaspítala Hringsins og 

Landlæknisembættisins.  

o http://www.6h.is/index.php 

o Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir. Markmið samtakanna er fá samfélagið 

til að viðurkenna jafnan rétt allra til þess að lifa heilbrigðu og ábyrgu kynlífi.  

Meðal verkefna samtakanna gegnum árin hefur verið útgáfa fræðsluefnis, eins 

og �ungt fólk og heilbrigt kynlíf�, og að stuðla að betra aðgengi að kynfræðslu 

og getnaðarvörnum til almennings.   

o http://www.fkb.is/ 

o Kynfræðsluvefurinn. Á þessum vef er farið í gegnum alla þá helstu þætti sem 

tengjast kynfræðslu. Það er meira að segja smá klausa um klám inn á þessari 

síðu. Þessi síða er gerð af Námsgagnastofnun. 

o http://www1.nams.is/kyn/index.php 
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o Ástráður, forvarnarstarf læknanema. Markmið félagsins er að koma á framfæri 

upplýsingum og vekja umræður meðal ungs fólks um kynheilbrigði, 

kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir. Þó er enginn ábyrgðaraðili á síðunni og 

því þarf að skoða hana með tilliti til þess. 

o http://astradur.is/ 

o Doktor.is. Síða þar sem unglingar geta leitað upplýsinga um kynheilbrigði og 

getnaðarvarnir. Þar geta þeir sent inn fyrirspurnir og fengið svör fá fagaðilum í 

heilbrigðisþjónustunni. 

o http://www.doktor.is/ 

o Femin.is. Þar er hægt að fá miklar upplýsingar varðandi kynlíf, kynsjúkdóma, 

getnaðarvarnir o.fl. Einnig er hægt að fá svör við ýmsum spurningum þar. 

Ábyrgðaraðilar á þessari síðu eru Íris Gunnarsdóttir og Soffía Steingrímsdóttir 

ritstjóri. 

o http://www.femin.is/ 

o Samliv.net. Síða sem tekur á öllu málum varðandi kynheilbrigði og skemmtilegt 

er að skoða. Auðvelt er að finna efni á henni en að vísu er hún á norsku.  

o http://www.samliv.net/ 

o Teenwire.com. Bandarísk kynfræðslusíða sem hefur unnið til verðlauna. Á 

síðunni er hægt að finna upplýsingar um kynheilbrigði sem er sett fram á 

heiðarlegan hátt og settar eru fram staðreyndir um kynlíf sem hver og einn getur 
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túlkað og nýtt sér á ábyrgan hátt. Þar inni er hægt að svara spurningum og skoða 

myndir í dálk sem heitir Do og er mjög sniðugur fyrir unglinga. 

o http://www.teenwire.com/ 

o Children, youth and women´s health service. Þetta er áströlsk síða sem veitir 

unglingum og öðrum upplýsingar um ýmis efni og þar á meðal kynheilbrigði. 

Inni á þessari síðu eru aðeins skriflegar upplýsingar og kannski ekki svo 

aðgengileg fyrir unglinga. En fræðslan í sjálfu sér góð. 

o http://cyh.com/ 

o KidsHealth. Er bandarísk síða sem unglingar geta skoðað upplýsingar um til 

dæmis kynheilbrigði. Síðan er sniðin að unglingum og upplýsingarnar eru þær 

sem unglingar vilja vita. Auðvelt er að leita upplýsinga og eru þær settar 

skiljanlega fram. 

o http://kidshealth.org/  

o Teenage health freak. Bresk síða sem var gerð til að auka aðgengi unglinga að 

upplýsingum tengdum kynheilbrigði. Inn á þessari síðu er einnig hægt að fá fullt 

af upplýsingum um annað efni og er mjög auðvelt að finna eitthvað á henni. 

Þessi síða bíður bæði upp á próf og skriflegar upplýsingar. 

o http://www.teenagehealthfreak.org/ 
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Það eru fleiri síður til sem veita góðar upplýsingar. Upplýsingarnar á þeim síðum eru 

ekki eins aðgengilegar fyrir unglinga eins og upplýsingarnar á þessum síðum sem ég minnist 

á. Það er þó bara ein síða af þessum öllum sem tekur klám fyrir eitt og sér. 

 

 


