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Þinn ósýnilegi nemandi 
Eftir Diane Denk  

(Þýtt af höfundum) 

 

Þú segir að hommi eða lesbía  
hafi aldrei verið nemandi í bekk hjá þér. 
 
Miðað við menntun ertu ósköp barnalegur 
nema þetta sé mótþrói, þú viljir ekki trúa. 
 
Við erum sko ekkert með H eða L málað á ennið. 
Þú kennir mér eitt og annað, ég reyni að samlagast hópnum. 
 
Félagslíf, kór, íþróttir, þar fel ég mig í skólanum,  
verð að falla inn í hópinn, vera einn af genginu, vera svalur. 
 
Ég reyni að brosa að hommabröndurum, 
hláturinn súrnar í hálsinum svo mér finnst ég vera að kafna. 
 
Mig langar til að hrópa, biðja, en læt samt sem ekkert sé 
ég fel í skápnum lífsstíl minn, sem þið haldið að sé glæpur. 
 
Svona er ég, svona hugsa ég og hef gert það frá því ég fæddist 
en ég reyni og reyni að passa inn í, finnast ég einhvers virði. 
 
Einhvern daginn ætla ég að koma úr felum, sýna mig, stoltan homma 
en þangað til verð ég í bekknum þínum, það er felustaðurinn minn. 
 

Höfundur tileinkar ljóðið vini sínum  
sem dó áður en hann náði að verða  

það sem hann var 
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Útdráttur 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed.- prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri, vormisseri 2003. Gerðar voru tvær athuganir á viðhorfum til fræðslu um 
kynhneigð í grunnskólum. Annars vegar viðhorfum umsjónarkennara í grunnskólum 
og hins vegar viðhorfum sam- og tvíkynhneigðra á aldrinum 20-30 ára. Tilgangurinn 
var að athuga þessara til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum. Niðurstöður 
athugananna leiða í ljós að þátttakendum fannst fræðsla um kynhneigð eiga heima í 
grunnskólum. 

Eitt helsta markmið menntunar er að búa nemendur undir lífið í samfélaginu og er  
grunnskólum skylt að taka við öllum börnum hvernig sem atgervi þeirra er til líkama 
og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Einnig ber 
grunnskólum að mennta öll börn á árangursríkan hátt.  

Samkynhneigð hefur verið við lýði frá örófi alda og hefur ýmist verið talin dyggð, 
synd, sjúkdómur eða glæpur allt eftir því hver tíminn var. Nú á dögum er 
samkynhneigð orðin órjúfanlegur hluti af samfélaginu, samt glímum við enn við 
afneitun og þögn sem hefur umlukið samkynhneigða einstaklinga í grunnskólum. Því 
er umhugsunarvert fyrir kennara á hvern hátt þeir bregðist við þegar samkynhneigð 
ber á góma og þurfa kennarar fyrst og fremst að átta sig á að þeirra hlutverk er ekki að 
ákvarða hvort það er rétt eða rangt að vera samkynhneigður, aðeins að koma 
nemendum sem best út úr grunnskólanum. Það gerir skólinn best með því að 
samþykkja og viðurkenna einstaklinga eins og þeir eru.  

Abstract 

The following assignment is done as a final essay for a B.Ed.- degree at the teacher 
education at the University of Akureyri, spring of 2003. Two surveys were made and 
both of them were about the sentiment towards education in primary schools. One was 
about the sentiments of classteachers in primary schools and the other about the 
sentiments of homosexuals and bisexuals between the ages of 20 – 30 years old. The 
purpose was to examine the sentiment of these groups. The results of the surveys 
show that the participants feel that education about sexuality should belong in primary 
schools.  

The main purpose of education is to prepare students for life in the society. 
Primary schools have an obligation to tend to all children whatever their attainment, 
their sociological and mental shape is like or the way their speech is.  

Homosexuality has been here throughout history and has been considered a virture, 
a sin, a sickness and a crime depending on the era. Nowadays homosexuality has 
become an impenetrable part of society, and yet we´re fighting denial and silence 
which has surrounded homosexual individuals in primary schools. Therefore it´s an 
interesting point for teachers to realise how they are going to react when 
homesexuality is mentioned and teachers have to realise that their role is not to decide 
wheater it´s right or wrong to be homosexual, but to get the students well through 
primary school. And the school does that best by accepting and acknowledge the 
individuals as they are.  
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1. Inngangur 
Hver eru viðhorf kennara til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum? Með hvaða hætti 

upplifa sam- og tvíkynhneigðir grunnskólagöngu sína og á hvern hátt telja þeir að best 

beri að standa að fræðslu um sín mál? Í þessari ritgerð verður leitast við að finna svör 

við þessum tveimur rannsóknarspurningum. Með þessum athugunum verður jafnframt 

leitast við að skoða með hvaða hætti fræðslu um kynhneigð er háttað innan 

grunnskólans og þá hvort skólinn kemur að einhverju leyti til móts við þarfir nemenda 

sem eru að velta fyrir sér kynhneigð sinni.  

Í ritgerðinni fjöllum við um hversu átakamikið og sársaukafullt það getur verið 

fyrir mörg samkynhneigð ungmenni að gangast við kynhneigð sinni og byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd í ljósi þeirra fordóma í garð samkynhneigðra sem viðgangast í 

þjóðfélagi, þar sem flestir eru gagnkynhneigðir. Einnig munum við fjalla um 

mikilvægi þess að við, sem störfum í menntakerfinu, reynum að auðvelda 

samkynhneigðum unglingum að virða tilfinningar sínar og gera kröfu um að aðrir geri 

það líka. Við þurfum ekki síst að átta okkur á því að það er ekki hlutverk kennara að 

ákvarða réttmæti samkynhneigðar. Hlutverk kennarans er að koma nemendum heilum 

gegnum skólann. Það verður best gert með því að bera fulla virðingu fyrir sérhverjum 

nemanda á hans eigin forsendum, hvort sem hann kann að vera gagnkynhneigður eða 

samkynhneigður.  

Mikilvægt er að leitast við að auðvelda kennurum að taka á raunhæfan og faglegan 

hátt á ýmsum málum sem lúta að samkynhneigðum. Sumir eru ekki í vafa um 

samkynhneigð sína þegar komið er á unglingsár en leyna henni af ótta við aðkast og 

höfnun. Oft taka þeir glósur og fordóma í garð lesbía og homma nærri sér, jafnvel svo 

að það hefur merkjanleg áhrif á námsgetu þeirra og þroska.1

Í leit okkar að heimildum lásum við margar greinar um reynslu samkynhneigðra af 

því að koma hreint fram varðandi kynhneigð sína. Þar kemur nánast 

undantekningarlaust fram sú barátta sem þessir einstaklingar þurftu að ganga í 

gegnum til að geta lifað góðu lífi. Stöðugt mæta samkynhneigðir fordómum um 

kynhneigð sína sem oftast eru byggðir á fáfræði og skilningsleysi. Stundum eru 

fordómarnir í sögðum orðum en oft þarf engin orð til að reisa múr milli 

samkynhneigðra og annarra. Þögnin getur verið versti óvinur þess sem berst fyrir 

tilvist sinni.  

 
1 Fræðsla, Mannvernd, Sýnileiki [án ártals]  



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Þögnin rofin

3

Öldum saman hafa verið ótrúlegir fordómar gagnvart samkynhneigð og hún talin 

óeðlilegt líferni af verstu gráðu, jafnvel flokkuð með brjálsemi og glæpum. 

Samfélagið hefur ekki alltaf viljað samþykkja sjálfsagða tilveru sam- eða 

tvíkynhneigðra. Þess vegna hafa þeir lengi neyðst til að vera í felum, falið kynhneigð 

sína. Sá sem felur sig fer með veggjum, lokar sig inni og skammast sín fyrir það að 

vera til, gengur í gegnum miklar þjáningar. Samkynhneigðir eru minnihlutahópur. Það 

eru einfaldlega ekki allir eins og fólk verður að gera sér grein fyrir því. Að vera 

öðruvísi fer eftir viðmiðum samfélags hvers tíma og oft keppast menn við að ná þeim 

stöðluðu hugmyndum sem samfélagið segir til um. Þannig leitast margir 

samkynhneigðir við að samsama sig líferni gagnkynhneigðra. Það er að vera í felum, 

vera í skápnum, eins og kallað er, „að koma út úr skápnum“ er samkynhneigðum 

einstaklingi að stíga skrefið í átt að frelsi. Virðing er undirstaða fyrir heilbrigðu 

samfélagi og ef mannfólkið einbeitti sér í að sýna hvert öðru virðingu, gætum við 

byggt upp traust og gott samfélag þar sem allir gætu þrifist burt séð frá litarhætti, 

kyni, trú, kynhneigð eða þjóðerni. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrsti kafli er inngangur. Í öðrum kafla 

skilgreinum við hvað samkynhneigð er. Þriðji kafli fjallar um söguna á bak við 

samkynhneigð hvort sem er í heiminum eða hér á landi. Í fjórða kafla greinum við frá 

því hvenær samkynhneigð kemur í ljós. Fimmti kafli fjallar um unglingsárin, 

sjálfmynd unglinga og félagsmótun og hvernig það er fyrir samkynhneigðan 

einstakling að alast upp í gagnkynhneigðri menningu. Einnig verður varpað ljósi á þá 

auknu áhættu sem fylgir því að tilheyra minnihlutahóp. Í sjötta kafla verður hlutverk 

skóla í brennidepli en hingað til hefur afneitun og þögn umlukið samkynhneigða 

unglinga í skólum. Í sjöunda kafla greinum við frá niðurstöðum eigin athugana og í 

áttunda kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman. Markmiðið er að svara þeim 

spurningum sem lagt var af stað með í upphafi. Samantekt fer fram í áttunda kafla 

sem ber heitið Umræður. Níundi kafli inniheldur svo lokaorð.  
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2. Hvað er samkynhneigð? 

Gengið er út frá þeirri skilgreiningu að samkynhneigð sé löngun eftir tilfinningalegri 

nálægð, ást og kynlífi með einstakling af sama kyni.2 Samkynhneigðir einstaklingar 

eru kallaðir hommar og lesbíur. Hommi er karlmaður sem ástfanginn verður af öðrum 

karlmanni og lesbía er kona sem ástfangin verður af annarri konu. Þeir sem fella hug 

til einstaklinga af báðum kynjum kallast tvíkynhneigðir.3

Samkvæmt Blumenfeld þroska einstaklingar almennt með sér kynvitund á 

aldrinum 18 mánaða til 3ja ára. Flestir þróa kynvitundina í samræmi við líffræðilegt 

kyn sitt. Kynhneigð er ákvörðuð út frá kynferðislegu aðdráttarafli; gagnkynhneigð, 

þegar einstaklingar laðast að fólki af gagnstæðu kyni; samkynhneigð, þegar 

einstaklingur laðast að fólki af sama kyni; þegar einstaklingur laðast að fólki af 

báðum kynjum  kallast það tvíkynhneigð; einnig er hægt að vera það sem kallast 

kynlaus en þá laðast einstaklingur hvorki að konum né körlum.4

Kynhneigð er talin verða fyrir áhrifum frá mörgum ólíkum þáttum, þar er meðal 

annars átt við gen og hormóna auk ókunnra umhverfisþátta. Þó svo ekki sé til fulls 

vitað um uppruna kynhneigðar er venjulega talið að einstaklingar móti hana snemma í 

bernsku, yfirleitt fyrir 5 ára aldur. 

2.1 Rannsóknir á kynhneigð 

Ýmiskonar viðhorf til samkynhneigðar hafa komið upp á yfirborðið og oft hefur verið 

reynt að greina uppruna eða orsök hennar. Tvö viðhorf hafa verið ráðandi hvort sem 

er innan líffræðinnar eða sálfræðinnar. Sumir segja samkynhneigð vera meðfæddan 

eiginleika á meðan aðrir segja hana vera áunna, að uppeldi eða aðstæður leiði til 

hneigðar til sama kyns. Þau viðhorf hafa einnig komið fram að samkynhneigð sé hluti 

af fjölbreytileika mannlífsins sem eigi rétt á sér á sama hátt og gagnkynhneigð. Enn 

aðrir telja samkynhneigð vera afbrigðilega og hana þurfi að lækna eða uppræta.5

Guðmundur Páll Ásgeirsson vitnar í bók sinni, Með hnút í maganum, í könnun sem 

Kinsey og samstarfsmenn hans gerðu á kynferðislegu atferli fólks en það hefur lengi 

verið rannsóknarefni. Könnun Kinseys var gefin út í tvennu lagi árin 1939 og 1953 og 

í henni kannaði hann hve oft fólk fengi kynferðislega fullnægingu og með hvaða 

 
2 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
3 http://www.ma.is/kenn/svp/samtok/hommless.htm [án ártals] tekið af netinu 17.02.2003 
4 Blumenfeld [án ártals] tekið af netinu 21.06.2002 
5 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
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hætti. Niðurstöður hans sýndu að af öllum fullnægingum fengust 6,8% í kynlífi fólks 

af sama kyni. Fjórir af hverjum tíu körlum höfðu átt mök við aðra karlmenn, sumir að 

staðaldri og aðrir aðeins einu sinni. Hins vegar höfðu 4% karla eingöngu haft mök við 

aðra karlmenn. Út frá þessum niðurstöðum ályktaði Kinsey að hluti einstaklinga væri 

algerlega gagnkynhneigður, aðrir væru algerlega samkynhneigðir en þar á milli væri 

kynhneigð einstaklinga blendin. Önnur rannsókn var gerð árið 1994 á kynhneigð 

Breta. Niðurstöður hennar sýndu að 6,1% karla höfðu einhvern tíma átt í 

kynferðissambandi við annan karlmann en 3-4% kvenna við aðrar konur. Aðeins 

höfðu 1,1% karlanna einskorðað kynlíf sitt við aðra karlmenn og aðeins 0,4% 

kvennanna höfðu eingöngu stundað kynlíf með öðrum konum.6 Hvað Ísland varðar 

sýna tölur frá árinu 1994, frá nefnd um málefni samkynhneigðra, að samkynhneigðir 

séu 3,6% karla og 2,6% kvenna.7 Árið 1991 var áætlað að hommar og lesbíur væru 

um það bil 4-10% mannkyns.8

2.1.1 Afstaða læknavísindanna til samkynhneigðar 

Á 18. öld komu upp nýjar læknisfræðilegar kenningar sem leiddu í ljós að of mikil 

kynferðisleg virkni, og þá sérstaklega „afbrigðileg“ kynferðisleg hegðun, gæti verið 

skaðleg heilsunni. Urðu þessar kenningar til þess að kynferðisleg hegðun varð að 

miðdepli í rannsóknum.9

Á seinni hluta 19. aldar töldu læknar að það vandamál sem tilheyrði hegðun fólks 

sem laðast kynferðislega að sama kyni mætti rekja til ættgengrar tilhneigingar sem 

væri tilkomin vegna mengunar eða meðfæddrar úrkynjunar í miðtaugakerfinu. Árið 

1887 kom franskur læknir fram með þær hugmyndir að samkynhneigð væri afleiðing 

rangrar kyngreindar. Rétt eins og einstaklingur sem fæddur er blindur eða heyrnarlaus 

er sagður hafa skert sjón- eða heyrnarskyn væru samkynhneigðir með skert skyn hvað 

kynhneigð varðar. Læknisfræðileg sjúkdómssaga hefur yfirleitt verið þróuð af 

klínískum kennurum sem eru að reyna að leysa „vandamál“ fólks innan 

læknisfræðinnar. Við söfnun á sjúkdómsgreiningum úr sögunni komu oft upp 

merkingar eins og „umsnúinn“, „öfuguggi“ og „samkynhneigð“ en þessi heiti styðja 

þá hugmynd að samkynhneigð hafi verið skilgreind sem sjúkdómur.10 Árið 1973 kaus 

 
6 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:10-11 
7 Jónína Þorsteinsdóttir og Ólafur Oddur Jónsson 1996 tekið af netinu 12.04.2003 
8 Athanases og Larrabee 2002:239 
9 Conrad og Scheinder 1992:179 
10 Conrad og Scheinder 1992:181-184 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Þögnin rofin

6

ameríska geðsjúkdómafélagið að eyða samkynhneigð af listum sínum yfir 

geðsjúkdóma. Tveimur árum síðar fylgdi ameríska sálfræðingafélagið í kjölfarið.11 

Tveir þýskir læknar komu fram með hugmyndir sínar á samkynhneigð. Annar 

þeirra, Kraft-Ebbing, taldi samkynhneigð heyra undir geðrænan sjúkdóm sem stafaði 

af úrkynjun. Magnus Hirschfield taldi hins vegar að samkynhneigðir væru sérstakt 

kyn, þriðja kynið. Hann áleit samkynhneigð vera náttúrulega og að tjáning hennar 

væri þar af leiðandi bæði heilbrigð og eðlileg. Innan geðlæknis- og sálfræðinnar hefur 

engin kenning haft jafnmikil áhrif á skoðanir manna um kynlíf og kynhvöt og 

kenningar Sigmundar Freuds. Hann taldi samkynhneigð vera lært afbrigði „eðlilegrar“ 

kynhegðunar. Að orsök samkynhneigðar væri einkum sú að ekki hefði tekist að beina 

kynhvöt einstaklingsins í hefðbundinn farveg, samkynhneigð væri eins og 

gagnkynhneigð, það er að segja fyrst og fremst kynhneigð og löngun til að fá útrás 

fyrir uppsafnaða líkamlega kynorku. Kynhvötin hefði vegna uppeldisáhrifa snúist að 

sama kyni í stað gagnstæðs kyns. Freud skrifaði bréf, sem frægt er orðið, til konu sem 

hafði áhyggjur af samkynhneigð sonar síns. Þar segir hann:12 

Það er vissulega enginn ávinningur fólginn í því að vera samkynhneigður, en það er 
ekkert til að skammast sín fyrir. Það er ekki löstur, ekki niðurlæging og ekki er hægt að 
kalla það sjúkdóm. Við álítum að það sé tilbrigði venjulegrar kynferðislegrar virkni 
sem verði til vegna ákveðinnar röskunar í þróun kynlífsins.13 

Freud áleit það ekki vera hlutverk sálfræðinnar að lækna samkynhneigð heldur að efla 

einstaklinginn til að lifa í sátt við sína kynhneigð.14 

Rannsóknir á orsökum samkynhneigðar hafa staðið nær óslitið allt til dagsins í dag. 

Í áðurnefndri skýrslu, kemur fram að rannsóknir styðji þá hugmynd að samkynhneigð 

megi að hluta til rekja til erfðaþátta en að mjög lítið sé vitað um hvernig meðfæddar 

tilhneigingar mótist í uppeldinu.15 Árið 1994 var rannsakaður möguleikinn á því að 

samkynhneigð væri vegna líffræðilegra þátta en rannsóknum á hormónum hefur ekki 

borið saman. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að kynhneigð homma sem gefið 

var karlkynshormón breyttist ekki. Kynþörf þeirra eingöngu jókst. Viðkvæmt tímabil 

er í upphafi meðgöngutímans sem getur haft áhrif á kynhneigð. Ef fóstur kemst í 

snertingu við ákveðið magn kvenhormóna á öðrum til fimmta mánuði eftir getnað, 

getur það valdið því að einstaklingurinn, hvort sem hann er karl- eða kvenkyns, 

 
11 Blumenfeld [án ártals] tekið af netinu 21.06.2002 
12 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:14-15 
13 (sama rit, bls. 15) 
14 (sama rit, bls. 15) 
15 (sama rit, bls. 12-14) 
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dragist að karlmönnum. Ef þessi tilgáta um þetta viðkvæma skeið reynist vera rétt 

myndi það skýra hvers vegna læknar hafa komist að því að kynhneigð er erfitt, ef ekki 

ómögulegt, að breyta.16 

Oft hafa verið uppi hugmyndir um að hægt væri að lækna samkynhneigð og þá 

sérstaklega með trúnni á Jesú Krist. Ulf Lidmann, prestur í Stokkhólmi, ræðir um 

þessa hluti. 

Ég var að þrotum kominn og varð að fá að tala við einhvern um það hver ég væri. Í 
söfnuðinum hafði ég fengið ábendingu um biblíuskóla sem var rekinn af alþjóðlegum 
samtökum og þar sem áherslan var lögð á að vinna með alla manneskjuna - hina heilu 
manneskju. Ég fór í þennan skóla og hitti þar fólk frá Englandi sem sagði mér frá því 
að það hefði verið samkynhneigt en að Guð hefði „læknað“ það af þessari synd. Þetta 
var í fyrsta skipti sem að ég hitti einhvern sem ég gat talað við um samkynhneigð. 
Biblíuskólinn kenndi það að samkynhneigð væri hluti af hinu illa en að guð væri 
kærleiksríkur og fyrirgæfi alla syndir. Bara að fá að tala um samkynhneigð mína - 
„vandamál“ mitt - varð mér mikill léttir og gaf mér von um að þrátt fyrir allt gæti ég átt 
betra líf í vændum.17 

Ulf taldi sig hafa læknast, giftist konu (Maria) og tók að starfa sem ráðgjafi hjá 

samtökunum sem ráku biblíuskólann. Eftir starf þar í talsverðan tíma áttaði hann sig á 

því að sjúklingar sem höfðu verið þar í tíu ár höfðu aldrei læknast, voru einungis 

orðnir háðir stofnuninni. Ulf hætti störfum, áttaði sig á að hann var nákvæmlega sami 

homminn og áður, það hafði aldrei breyst meira sem sefjun skólans. Hann skildi við 

Maria og tók að lifa sem hommi í sátt við tilveru sína.18 

Þar til við lok 19. aldar var almennt álitið að fólk væri annað hvort gagnkynhneigt 

eða samkynhneigt. Í dag er hins vegar talað um að kynhneigð sé samfelld lína frá 

gagnkynhneigð til samkynhneigðar sem einstaklingar eru misjafnlega staddir á. Á 

öðrum endanum er samkynhneigð og á hinum endanum gagnkynhneigð. Þessu má 

líkja við það að vera örvhentur eða rétthentur. Þá er sá örvhenti á öðrum endanum en 

sá rétthenti á hinum. Fæstir eru hins vegar ekki öðru hvoru megin heldur á öllum 

skalanum.19 

2.1.2 Afstaða kirkjunnar til samkynhneigðar 

„...að skaparinn frá upphafi gjörði þau karl og konu ... fyrir því skal maður ... búa við 

eiginkonu sína, og þau tvö skulu verða eitt hold?“ (Mattheus 19:4-5)20 

16 Santrock 2002:425 
17 Haukur F. Hannesson 2000:12 
18 Haukur F. Hannesson 2000:11-13 
19 Santrock 2002:424 
20 Biblían 1961:885 
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Í gegnum tíðina hafa fordómar og misskilningur í garð samkynhneigðra verið 

ríkjandi innan kirkjunnar og lengi hefur kirkjan afneitað samkynhneigðu fólki með 

því að dæma það og útiloka frá því sem telst „normal“. Kirkjan kennir að við skulum 

elska náungann og er „náunginn“ tiltekin manneskja með eigið nafn, einkasögu og 

tilfinningar, en ekki eingöngu skilgreining í bók. Náunginn er lifandi 

heildarpersónuleiki og er kynhneigð órjúfanlegur hluti þeirrar heildar. Margir 

meðlimir kristinnar trúar dæma sjálfkrafa samkynhneigða sem syndara og hugsa nær 

eingöngu um samband samkynhneigðs fólks sem kynlífssamband en ekki sem ást. 

Þegar um samband gagnkynhneigðra er að ræða kallast það ástarsamband en fæstir 

velta fyrir sér hvers konar kynlífi þeir lifa. Ekki er þar með sagt að fordæming af 

þessu tagi geti talist Jesú Kristi þóknanleg.21 

Séra Pétur Þórarinsson, prestur á Laufási, telur presta ekki samstíga varðandi 

málefni samkynhneigðra og vilja sumir halda samkynhneigðum utan kirkjunnar Þeir 

telja samkynhneigð vera afbrigðilegheit og ganga jafnvel svo langt að kalla hana galla 

á sköpunarverkinu. Þegar hugsað er um grunninn að þessari umræðu liggur beint við 

að spyrja sig fyrst að því hvað liggi þar til grundvallar, kynlíf er það sem horft er fyrst 

og fremst til. Í gamla daga var eingöngu ætlast til þess að kynlíf væri stundað til að 

viðhalda stofninum en til þess þyrfti karl og konu. Hins vegar hefur ekki verið tekið 

tillit til þess að nú á tímum er kynlíf ekki eingöngu stundað til að úr verði fjölgun 

mannkyns og nota flestir getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun. Kynlíf er eitt 

af tjáningarformum lífsins og hefur umræðan um kynlíf, í gegnum aldirnar, talsvert 

mikið tengst kærleikanum, að í gegnum kynlífið væri verið að túlka væntumþykju og 

kærleikur grunnur að eðlilegu kynlífi. Lengi vel var í gangi sú tvíhyggja, að til væri 

tvennskonar kærleikur. Annars vegar andlegur kærleikur, sem kemur af væntumþykju 

til manneskjunnar og hins vegar líkamlegur kærleikur, sem er bundinn kynlífinu og er 

þrá mannsins. Sumir vilja skipta þessu alveg í tvennt en það eru fleiri sem segja að 

ekki sé hægt að líta á þessa hluti sem aðskilda þar sem þeir séu órjúfanlegur hluti hvor 

af öðrum. Það að elska einhvern og þrá og að vera elskaður á móti væri gagnkvæm 

ást, bæði andleg og líkamleg. Þeir fræðimenn sem vildu skilja þarna á milli sögðu að 

þegar maðurinn sinnti eigin hvötum væri það sjálfselska sem væri röng breytni og 

þess vegna synd. Þannig var mjög auðvelt að segja líkamlegan kærleika synd. 

 
21 Toma 2002 tekið af netinu 24.02.2003 
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Maðurinn á einungis að lifa kynlífi til þess að fjölga sér og þá aðeins með þeirri 

manneskju sem hann er bundinn.22 

Lengi hefur verið reynt að draga fram texta úr biblíunni og þannig reynt að styðja 

málstað þeirra sem eru á móti samkynhneigð. Þessa texta hefur helst verið að finna í 

Gamla testamentinu og hjá Páli postula. Páll fjallar um samkynhneigð í Nýja 

testamentinu og hafa túlkanir hans verið notaðar sem skoðun Biblíunnar á 

kynlífsathöfnum fólks af sama kyni. Neikvæðustu og skýrustu tjáningu hans er að 

finna í Róm 1:26-2723 

Fyrir því hefir Guð ofurselt þá girndum svívirðingarinnar; því að bæði hefir 
kvenfólk þeirra breytt eðlilegum samförum í óeðlilegar, og eins hafa líka 
karlmennirnir hætt eðlilegum samförum við kvenmanninn og brunnið í losta 
sínum hver til annars; karlmenn framið skömm með karlmönnum og tekið út á 
sjálfum sér makleg málagjöld villu sinnar.24 

Páll var mjög bundinn lögmálsdýrkuninni sem kemur fram í Gamla testamentinu og 

túlkaði hann til dæmis viðhorf til kvenna þannig að þær ættu að þegja á mannamótum. 

Jesús minnist aldrei á það, hann leit á konur sem hluta af samfélaginu. Það má segja 

að Jesús hafi verið fyrsti kvenréttindamaður sem vitað er um, hann talaði við konur og 

kallaði þær til sín, á sama hátt og karlmenn.25 

Karl Sigurbjörnsson biskup segir okkur verða að horfast í augu við þá deilu sem er 

um túlkun heilagrar ritningar hvað varðar samkynhneigð, einstaklingar þurfi að læra 

að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum. Hann leggur áherslu á orð Jesú Krists að 

allir menn eru jafnir fyrir Guði og þess vegna velkomnir í kirkju Krists og að altari til 

blessunar og fyrirbænar.26 Á seinni árum hafa þessi málefni þokast í þá átt að líta 

framhjá kynlífinu og álíta samkynhneigða „venjulegt“ fólk sem verður ástfangið af 

öðrum af sama kyni. Í skýrslu nefndar um Samkynhneigð og kirkju, sem skipuð var af 

kirkjuráði og biskupi Íslands árið 1996, kemur fram að kirkjan verður að taka á móti 

samkynhneigðum á opnari og heiðarlegri hátt en hún hefur gert til þessa. Hingað til 

hefur kirkjan átt þátt í að viðhalda neikvæðum viðhorfum til samkynhneigðra en því 

verður að breyta. Kirkjan ætti að veita skilyrðislausan stuðning við borgaraleg réttindi 

samkynhneigðra og ætti sá stuðningur ekki að velta á því hvort samkynhneigð sé 

 
22 Pétur Þórarinsson 15.04.2003 
23 Jónína Þorsteinsdóttir og Ólafur Oddur Jónsson 1996 tekið af netinu 12.04.2003 
24 Biblían 1961:1009 
25 Pétur Þórarinsson 15.04. 2003 
26 Karl Sigurbjörnsson 2001 tekið af netinu 19.04.2003 
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guðfræðilega eða siðferðilega við hæfi. Þjóðkirkjunni ber að þjóna samfélaginu öllu 

og getur ekki leyft sér að snúa baki við ákveðnum hópum innan þess.27 

Fræðimenn hafa lengi reynt að skilgreina nákvæmlega hvað samkynhneigð er en 

vegna ólíkra skilgreininga og deildra meininga um orsök og eðli samkynhneigðar 

hefur það reynst erfitt. Samkynhneigð er hluti af fjölbreytileika mannkynsins þó erfitt 

sé að segja nákvæmlega hversu stór sá hópur er. Af mörgum er kynhneigð talin 

viðkvæmt umræðuefni og því getur reynst erfitt að ná fram réttum niðurstöðum um 

fjölda samkynhneigðra. Framan af var það viðhorf innan læknavísindanna að 

samkynhneigð væri einhvers konar úrkynjun eða afbrigðileiki. Seinni tíma rannsóknir 

hafa leitt í ljós að samkynhneigð er hluti af einstaklingnum, hvorki löstur né 

niðurlæging, heldur órjúfanleg heild af fjölbreytileika mannkynsins. Lengi hefur verið 

reynt að lækna samkynhneigð og þá oft með tilstilli trúarinnar. Kirkjunnar menn hafa 

lengi reynt að færa rök fyrir því að samkynhneigð sé synd og bera þá fyrir sig texta úr 

heilagri ritningu. En eins og áður segir hafa þessi mál færst til betri vegar og kirkjan 

reynt að líta á samkynhneigð jafn réttháa annarri kynhneigð. 

 
27 Jónína Þorsteinsdóttir og Ólafur Oddur Jónsson 1996 tekið af netinu 12.04.2003 
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3. Samkynhneigð í sögulegu ljósi 

3.1 Samkynhneigð í heiminum  

Enginn veit fyrir víst hvenær samkynhneigð kemur fyrst við sögu. Líklega hefur hún 

alltaf verið til staðar en mismunandi viðhorf verið ríkjandi til hennar. Á einum tíma 

var hún talin sjálfsögð en á öðrum tíma litin hornauga.28 

Fordóma í garð samkynhneigðra er hægt að rekja allt aftur til 3000 f. Kr. Kynlíf 

samkynja fólks þótti ekki við hæfi þar sem það gaf ekki af sér afkvæmi. Án þess að 

ástæðan sé kunn hefur samband milli tveggja kvenna ekki leitt af sér sömu 

þjóðfélagslegu viðbrögð og samband tveggja karlmanna. Svo lengi sem hegðun 

kvenna truflaði ekki umönnun, framkomu og uppeldi barna, hlaut hún litla athygli. 

Vert er að hafa í huga að þeir sem gerðu hegðun samkynhneigðra karlmanna að 

ósiðlegu athæfi, synd, glæp og seinna að sjúkdómi voru sjálfir karlmenn.29 

Í kringum 612 f. Kr. fæddist skáldkonan Saffó í Eresos á eyjunni Lesbos. Hún var 

skáld mikið og aðeins 19 ára þegar hún var farin að láta að sér kveða í skáldskap og 

þjóðmálum. Hún stofnaði skóla handa ungum stúlkum og kenndi þeim þar skáldskap, 

tónlist og dans og var þetta fyrsti „tískuskólinn“ í sögunni. Stúlkurnar sínar kallaði 

hún lagskonur en ekki námsmeyjar og hafði orðið þá ekki fengið neina fjöllyndis- 

merkingu. Saffó, sem ekki var lofuð neinum manni, elskaði þessar stúlkur sínar hverja 

af annarri og orti ljúfsár ástarljóð til þeirra. Orðið lesbía er dregið af nafni 

eyjarinnar.30 

Á 6. til 4. öld f. Kr. var við lýði sveinhneigð í Grikklandi, en þá var verið að lýsa 

kynferðislegri hneigð fullorðins karlmanns til óþroskaðra drengja. Heimilda um 

samkynhneigð í nútíma skilningi, milli tveggja fullorðna karla, er sjaldan getið í 

Aþenu til forna, en meðal unglinga var hún algengt fyrirbæri. Álitið er að þessi hneigð 

meðal heldra fólks hafi orðið upphaf þess að samfélagið myndaði jákvæðara viðhorf 

til samkynhneigðar.31 Grikkir aðhylltust sældarhyggju hvað varðar mannslíkamann og 

kynhegðun. Þeir trúðu því að nakinn líkami, karlmanns og kvenmanns ætti skilið 

virðingu og aðdáun. Þeir voru mjög stoltir af formi líkamans og var nekt á 

almannafæri samþykkt. Listir og höggmyndir Forn - Grikkja endurspegluðu þessa ást 

 
28 Buchanan 2000 tekið af netinu 19.02.2003 
29 Conrad og Schneider 1992:172-173 
30 Durant 1967:179-181 
31 Tannahill 2001:61-64 
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á líkamanum og þá ekki síst á karlmannslíkamanum. Þótt ekki væri hvatt til þess að 

stunda kynlíf eingöngu með fólki af sama kyni þar sem slíkt braut í bága við 

fjölskyldugildi var umburðarlyndi sýnt gagnvart eldri mönnum sem áttu börn og eins 

ungum ógiftum mönnum. Einnig gat viðhorf gagnvart fjölskyldunni og menntun haft 

áhrif á afstöðu gagnvart samkynhneigð. Fjölskyldan var talin grunnur þess að fjölgun 

gæti átt sér stað og voru konur bundnar takmörkunum í kynlífsathöfnum sínum þar 

sem þeim var ætlað að ganga með börn. Hins vegar máttu karlmenn stunda kynmök 

með báðum kynjum, svo lengi sem þeir sinntu þeirri félagslegu skyldu sinni að geta 

börn.32 

Fljótlega eftir kristnitöku og allt til miðalda tóku við nýir tímar í Róm. Boðberar 

kristninnar og stjórnendur sögðu oft að hegðun þeirra sem aðhylltust sama kyn ógnaði 

velferð samfélagsins. Bönn voru sett til að koma í veg fyrir þessa hegðun og brot á 

þeim ollu refsingum. Skírlífi, sérstaklega í vestur Evrópu, varð fyrirmyndarhegðun. Á 

13. öld reyndi rómverskur prestur, St. Thomas Aquinas, að útskýra kynlífshegðun. 

Hann taldi að greinarmunur væri nauðsynlegur þegar um væri að ræða kynlíf 

samkynhneigðra annars vegar og kynlíf gagnkynhneigðra hins vegar. Aquinas hélt því 

fram að samkynhneigt „ónáttúrulegt“ kynlíf væri viðbjóðslegra en gagnkynhneigt 

„ónáttúrulegt“ kynlíf, svo sem framhjáhald. Haldið var áfram að koma í veg fyrir 

samkynhneigð og í Flórens var, árið 1432, stofnað ríkisembætti með yfirlýstan tilgang 

að „hreinsa“ borgina af samkynhneigð. Við lok 16. aldar virtust vestrænar kirkjur 

missa siðferðileg yfirráð sín og völd, það hafði þó ekki áhrif á opinbert siðgæði. Þar 

með var dregið úr valdi kirkjulegs skrifræðis, en siðferðilegar (lífs)reglur um kynlíf, 

skiptingu í náttúrulegt eða ónáttúrulegt, og mikilvægi kynhneigðar varðandi viðhald 

mannkyns, varðveittust óbreyttar í nýjum veraldlegum átjándu og nítjándu aldar 

reglugerðum. Sem dæmi má nefna að árið 1558 reyndi Elísabet I að leysa af hólmi 

kirkju Englands og friða hreintrúaða gagnrýnendur með því að koma á fót Dómstól 

(Court of the High Commission) sem átti að refsa fyrir kynferðisbrot sem ógnuðu 

fjölskyldulífi. Hreintrúaðir voru óánægðir með þessa uppgjöf og gáfust ekki upp fyrr 

en árið 1650 þegar þeir, undir stjórn Olivers Cromwell, endurvöktu lög þingsins frá 1. 

maí 1553 að samkynhneigð væri lögbrot og viðurlögin dauðarefsing. Hægt er að sjá á 

opinberum gögnum frá 17. öld að reynt hefur á þessi lög þar sem nokkrir einstaklingar 

voru teknir af lífi fyrir samkynhneigð sína. Árið 1533 bannaði Hinrik 8. 

 
32 Buchanan 2000 tekið af netinu 19.02.2003 
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samkynhneigð með refsingum sem fólu í sér eignamissi eða dauða og fylgdist 

lögreglan með vændishúsum þar sem karlhórur störfuðu og voru viðskiptavinir þeirra 

drepnir. Þessi skipan hélst við lýði þar til snemma á 17. öld.33 

Áhugi á kynlífi og kynhneigð jókst á upplýsingaröld. Bókmenntir báru þess merki 

auk þess sem aukning varð á klámfengnu efni og kynlífshandbókum. Í London og 

París komu fram vændishús sem buðu upp á þjónustu við samkynhneigða gegn 

greiðslu. Umburðarlyndi gagnvart fjölbreyttri kynhneigð fékk opinbert samþykki 

franskra stjórnvalda undir stjórn Napoleons í hinum frægu en skammlífu lögum frá 

1810 sem báru heitið Napoleon. Við þessi lög varð samkynhneigð milli tveggja 

fullorðinna einstaklinga í einrúmi ekki lengur glæpur.34 

Enn og aftur breyttist viðhorfið til samkynhneigðar og á seinni hluta 19. aldar voru, 

í Þýskalandi, Englandi og Bandaríkjunum, endurnýjuð lög um að samkynhneigð væri 

glæpur. Seint á 7. áratug 19. aldar voru í Þýskalandi lagðar til harðari refsingar gegn 

þeim karlmönnum sem fundnir voru sekir um kynlíf með öðrum karlmönnum. Þessi 

sérstaki hluti laganna var kallaður „eitthundrað sjötugasta og fimmta málsgreinin“. 

Þegar samkynhneigð var tekin af lista yfir lögbrot, árið 1861 í Englandi, jukust til 

muna ofsóknir gegn samkynhneigðum. Með vægari refsingum urðu sakfellingar 

fleiri.35 

Í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar tóku við blómlegir tímar í menningarlífi 

samkynhneigðra í Þýskalandi en þá fjölgaði stöðum þar sem samkynhneigðir hittust 

auk þess sem bókum, greinum og kvikmyndum fjölgaði. Með þessu varð 

samkynhneigð viðurkenndari og opinberari. En varaði stutt og hrundi það 

menningarlíf með vaxandi fylgi nasista. Í heimsstyrjöldinni síðari voru þeir sem álitnir 

voru hommar eða barnaníðingar merktir með bleikum þríhyrningi36. Bleiki 

þríhyrningurinn varð síðar alþjóðlegt merki homma og lesbía um allan heim en þá á 

svörtum grunni. Nú er regnbogafáninn tekinn við og orðinn algengari en hann 

samanstendur af sex litum og tákna þeir fjölbreytilegt samfélag samkynhneigðra.37 

Hommar hafa líklega búið við hvað mesta niðurlægingu í fangabúðum nasista en 

þeir voru meðal annars notaðir í ýmsa ómannúðlega tilraunastarfsemi.38 Talið er að í 

útrýmingarbúðum nasista hafi látist um áttatíu þúsund samkynhneigðir fangar en 
 
33 Conrad og Scheinder 1992:176-178 
34 (sama rit, bls. 178) 
35 (sama rit, bls. 182) 
36 Austin [án ártals] tekið af netinu 19.02.2003 
37 The Rainbow flag [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
38 Austin [án ártals] tekið af netinu 19.02.2003 
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haldið hefur verið fram að þeir hafi verið enn fleiri eða um hundruð þúsunda homma 

og lesbía. Þeir sem lifðu helförina af fengu allir greiddar bætur, nema samkynhneigðir 

þar sem þeir voru taldir hafa brotið lög.39 Eftir fall Hitlers hertu nasistar enn lögin sem 

bönnuðu kynmök karla. Hin frægu lög, „eitthundrað sjötugasta og fimmta 

málsgreinin“, giltu óbreytt til ársins 1969.40 Sú frelsisbarátta homma og lesbía sem 

enn stendur hófst af krafti í kjölfar réttindabaráttu kvenna á 7. áratug 20. aldar.41 

Árið 1998 voru tveir menn í Texas í Bandaríkjunum dæmdir til að greiða 125 dali í 

sekt fyrir samkynhneigð. Þeir höfðu verið ákærðir fyrir athæfi sem braut gegn 

velsæmislögum ríkisins, sem hafa verið í gildi í rúma öld. Samkvæmt þessum lögum 

eru mök fólks af sama kyni bönnuð.42 Fyrir aðeins tveimur árum voru tvær 

samkynhneigðar konur dæmdar til dauða í Sómalíu fyrir að látast vera hjón. Konurnar 

voru fundnar sekar um „óeðlilega framkomu og hneigðir“.43 Eins og sést á 

ofangreindri málsgrein er baráttunni ekki lokið.   

Siðferðileg bönn gegn samkynhneigðri hegðun eru aldagömul. Haldið hefur verið 

fram að þessi siðfræði hafi samfellt verið við lýði í yfir tvöþúsund ár, þó að hún hafi 

breytt um form í samræmi við söguna. Aðeins nýlega hefur þessi skilgreining verið 

dregin í efa af fólki sem vildi fá aðra skilgreiningu, að samkynhneigð væri sjálfsagður 

lífsstíll eða persónulegt val.44 

3.2 Samkynhneigð á Íslandi 

„Um daginn eftirvar in besta veizla. Sat þá Ísleifr Gizurarson innar frá Hrafni ok 

drukku af einu silfrkeri ok minntust við jafnan um daginn, er hvárr drakk til annars.“45 

Svo er vitnað um í brúðkaupi Halls Gissurarsonar og Ingibjargar Sturludóttur 

Þórðarsonar þann 19. október árið 1253 en aðfaranótt 22. október var 

Flugumýrarbrenna sem var lengi í minnum höfð meðal Íslendinga. Það fer ekki fram 

hjá neinum að þarna sátu Ísleifur og Hrafn daglangt, drukku og kysstust. Samt hefur 

því sjaldnast verið haldið á loft að þarna hefðu ástaratlot farið fram. 

Á Íslandi kom samkynhneigð ekki upp á yfirborðið fyrr en seint á 20. öld, þó svo 

að umræðunni hafi reglulega skotið upp má segja að það hafi einungis verið fyrir 

 
39 Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk Sigurjónsdóttir 1997:37 
40 Veturliði Guðnason 1999:20 
41 Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk Sigurjónsdóttir 1997:37 
42 Dæmdir í sekt fyrir samkynhneigð 1998 tekið af netinu 17.03.2003 
43 Dæmdir til dauða fyrir samkynhneigð 2001 tekið af netinu 17.03.2003 
44 Conrad og Scheinder 1992:211 
45 Sturlungasaga 1946:483 
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tilviljun. Ástæðan var ekki sú að ekki væru hommar og lesbíur á Íslandi, heldur 

viðurkenndi samfélagið ekki slíka hegðun og völdu því samkynhneigðir oft á tíðum að 

flytja burt af landinu, til einhverra stórborga í útlöndum. Í stórri borg, stærri en bæir 

voru á Íslandi reyndist samkynhneigðum auðvelt að falla í fjöldann og fela sínar 

„forboðnu“ ástir.46 

Árið 1925 skrifaði Halldór Laxness tímaritsgrein sem hann kallaði „Af 

menningarástandi”.  

Og þar sem menningin átti ekki neina fulltrúa á Íslandi frammeftir síðustu öld, fyrir 
utan hafnaríslendinga, en nokkra flakkara uppum sveitir og latínuskólaræfilinn á 
hrakhólum... þá hefur Reykjavík í skjótri svipan eignast hvaðeina sem heimsborg 
hentar, ekki aðeins háskóla og kvikmyndahús, heldur einnig fútboll og 
hómósexúalisma.47 

Á þessum tíma átti Ísland sér enga borg, sjö árum eftir stofnun fullvalda ríkis, var 

Reykjavík kaupstaður með 22.000 íbúa og hefur skáldið að öllum líkindum geta talið 

samkynhneigða, sem ekki leyndu tilfinningum sínum, á fingrum annarrar handar.48 

Hugtakið homosexualitet kemur fyrst fram í kringum 1870, þá í læknisfræði. 

Samkynhneigð hafði þó verið til frá upphafi mannkyns en áður merkti hugtakið í senn 

kynmök við dýr og eigið kyn. Á íslenskri tungu er orð um samkynhneigð fyrst að 

finna 1922 en þá birtist nýyrðið „kynvilla“ í grein um nýjungar í læknisfræði í Skírni.

Auðséð er á orðinu að það táknar eitthvað sem talið var í hæsta máta óeðlilegt – 

villa.49 

Árið 1869 voru, að fyrirmynd danskra laga, fyrstu heildstæðu hegningarlögin tekin 

í gildi á Íslandi. Lagagreinin §178 átti bæði við um kynmök tveggja einstaklinga af 

sama kyni og mök við dýr og hljóðaði svo: „Samræði gegn náttúrlegu eðli varðar 

betrunarhúsvinnu.“ Þessi lagagrein var í gildi í rúm sjötíu ár en árið 1940 afnam 

Alþingi hana. Eftir það var ekki hægt að hegna mönnum fyrir kynmök við einstakling 

af sama kyni, væri það af fúsum og frjálsum vilja beggja aðila. Sama ár samþykkti 

Alþingi ný hegningarlög þar sem kveðið var á um samræðisaldur í kaflanum 

Skírlífsbrot. Þar kemur fram að leyfilegur samræðisaldur hjá gagnkynhneigðum yrði 

refsilaus hafi aðilar náð 16 ára aldri en 18 ára hjá samkynhneigðum.50 

46 Þorvaldur Kristinsson 2000 tekið af netinu 15.04.2003 
47 Halldór Kiljan Laxness 1925:2 
48 Þorvaldur Kristinsson 2000 tekið af netinu 15.04.2003 
49 Þorvaldur Kristinsson A [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
50 Þorvaldur Kristinsson B [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
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Enda þótt komin væri löggjöf sem gerði ráð fyrir rétti samkynhneigðra var þeim 

erfitt uppdráttar á Íslandi eins og fyrr segir og margir fluttu til útlanda. Ýmsar 

hræringar á seinni hluta 7. áratugarins breyttu þessu. Ýmsar breytingar urðu á 

viðhorfum til lífsins á hippaárunum og í þeim hræringum sem tengdust svokallaðri 

68–kynslóð. Meðal annars má nefna Stonewall-uppreisnina, götuátök milli lögreglu 

og samkynhneigðra í New York sumarið 1969 en hún er talin upphaf endurreisnar eða 

nýrra tíma í lífi samkynhneigðra. Í kjölfar þessara hræringa, sem bárust einnig hingað 

til lands, skapaðist grundvöllur fyrir að móta samtök samkynhneigðra á Íslandi. 

Frumkvöðull að stofnun þeirra í maí 1978 var leikarinn og tónlistarmaðurinn Hörður 

Torfason, sem hafði áður dvalist í Kaupmannahöfn vegna kynhneigðar sinnar. Síðan 

samtökin ´78 voru stofnuð hefur sýnileiki samkynhneigðra í Reykjavík og reyndar 

víðar um land orðið sjálfsagðari hluti tilverunnar.51 

Upp úr 1982 hófst baráttan fyrir bættri löggjöf á Íslandi og tíu árum síðar, 1992 

samþykkti Alþingi ný lög um samræðisaldur. Þar var kveðið á um 14 ára 

samræðisaldur og enginn greinarmunur gerður á kynhneigð viðkomandi. Þessi lög 

leystu af hólmi lögin frá 1940 þar sem mönnum hafði verið mismunað með tilliti til 

kynhneigðar. Árið 1996 samþykkti Alþingi lög um staðfesta samvist fólks af sama 

kyni. Staðfest samvist jafngildir hjónabandi gagnkynhneigðra, með þeim 

undantekningum að ættleiðingar eru ekki heimilar né tæknifrjóvganir. Einungis er 

borgaralegum vígslumanni heimilt að staðfesta samvist fólks af sama kyni. Ísland var 

fjórða landið í heiminum til að samþykkja slík lög en gekk ögn lengra í lagasetningu 

sinni með því að fela í henni möguleika á sameiginlegri forsjá barna aðila í staðfestri 

samvist. Áður höfðu Noregur, Danmörk og Svíþjóð lögleitt staðfesta samvist. Sama ár 

samþykkti Alþingi breytingar á lagagreinum í almennum hegningarlögum sem fjalla 

um mismunun vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða eða kynferðis, og 

bætti við orðunum „vegna kynhneigðar“. Enn einn áfangasigur vannst árið 2000 þegar 

stjúpættleiðingar samkynhneigðra para voru lögleiddar. Þá samþykkti Alþingi 

breytingar á lögum um staðfesta samvist. Auk þess var heimiluð ættleiðing stjúpbarna 

í þessari fjölskyldugerð að því gefnu að samvistaraðilar hafi áður farið með 

sameiginlega forsjá barnanna.52 

Frá síðasta áratug 20. aldar sýna alþjóðlegar kannanir að samkynhneigðir á Íslandi 

njóta meiri mannvirðingar meðal almennings en víða annars staðar í heiminum. 
 
51 Þorvaldur Kristinsson A [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
52 Þorvaldur Kristinsson B [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
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Samkvæmt þeim virðist gildismatið hér á landi vera svipað og á meðal almennings í 

Danmörku og Hollandi en þar hafa samkynhneigðir hlotið hvað mestar réttarbætur.53 

Alþekkt er að samkynhneigðir hafi sætt mismunun og fordómum víða um heim á 

öllum tímum og hefur samkynhneigð kostað fólk lífið þó einnig séu dæmi þess að 

samkynhneigð hafi verið viðurkenndur hluti af samfélagsskipaninni, til dæmis í 

Grikklandi hinu forna. Barátta samkynhneigðra fyrir almennum mannréttindum hefur 

gengið misjafnlega vel enda þekkingarleysi og fordómar misjafnlega útbreidd eftir 

löndum og heimssvæðum. Það þarf ekki að líta langt aftur í tímann til að sjá að miklar 

breytingar hafa orðið á afstöðu til samkynhneigðra á þessari öld og á það einnig við 

hér á Íslandi.  

 
53 Þorvaldur Kristinsson 2000 tekið af netinu 15.04.2003 
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4. Hvenær kemur samkynhneigð í ljós 

Agnar er viss um að hann hafi fæðst samkynhneigður. Hann sér ýmislegt því til 
sannindamerkis. Honum fannst gaman að dedúa með dúkkur og með vinkonu 
sinni lék hann sér í kjólum og háhæluðum skóm. Hann þótti alltaf svolítið 
stelpulegur, frekar linkulegur og hafði ekki gaman að fótbolta.54 

Menn virðast sammála um að grunnurinn að samkynhneigð sé lagður mjög snemma, 

eða á fyrstu æviárum einstaklingsins.55 Samkynhneigð er ekki hægt að læra eða 

„verða fyrir henni“ en á kynþroskaárunum kemur hún yfirleitt í ljós. Það gerir 

gagnkynhneigð líka.56 

Unglingar dragast oft einhvern tímann að eigin kyni og meðal drengja eru 

samkynhneigðir leikir jafnvel algengir í upphafi unglingsáranna. Leikir af þessu tagi 

virðast ekki rista djúpt og eru almennt stutt tímabil sem flest börn ganga í gegnum. 

Þetta telst fullkomlega eðlilegt þó svo að algengast sé að fyrsta kynlífsreynslan sé 

með einstaklingi af gagnstæðu kyni.57 

Fram kemur í rannsókn sem gerð var árið 1994 að mismunandi er eftir kynjum á 

hvaða aldri þau gera sér grein fyrir samkynhneigð sinni. Meðalaldur kvenna var 18,3 

ár en meðalaldur karla var 14,8 ár. Ef tekið er saman tölur meðal karla og kvenna má 

sjá að 40 svarendur (35,4%) gerðu sér grein fyrir samkynhneigð sinni á aldrinum 10-

14 ára og 38 svarendur (33,6%) á aldrinum 15-19 ára. Ef borið er saman við rannsókn 

Håkansson sem gerð var árið 1987 í Svíþjóð koma í ljós svipaðar tölur nema hvað 

aldur íslensku hommanna í ívið lægri en þeirra sænsku. 58 

4.1 Þroskaferli hins samkynhneigða  

Í yfirliti Blumenfeld59 um gelgjuskeiðið, kynhneigð og einkenni einstaklinga kemur 

fram að Richard R. Troiden, Vivienne Cass og Eli Coleman hönnuðu kenningar út frá 

fjölþrepalíkönum um persónuleikaþróun, en þau þróuðu tilgátu - líkan sem sýnir ferlið 

„að koma út úr skápnum“. Brautryðjendur þeirra voru fræðingar á borð við 

félagsfræðinginn Charles Horton Cooley, heimspekinginn George Herbert Mead og 

sálkönnuðina Sigmund Freud og Erik Eriksson. Þeir trúðu því að sjálfsmynd þróaðist 

samhliða þroska einstaklingsins og umhverfisins. Þótt í þessum líkönum komi fram 
 
54 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:52 
55 Sigtryggur Jónsson 1993:264 
56 Sigtryggur Jónsson 1993:264 
57 Fenwick og Smith 1996:123-124 
58 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
59 Blumenfeld [án ártals] tekið af netinu 21.06.2002 
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ólík viðhorf á mannlegum þroska, kemur fram í þeim öllum að maðurinn fari í 

gegnum ákveðin þroskaskeið. Þessi þroskaskeið veita tækifæri til að skilja ferlið sem 

einstaklingur fer í gegnum og til að spá fyrir um hvert framhaldið verður. Auk þess 

veitir skilningur á þessum stigum einstaklingnum tækifæri til að fylgjast með 

samskiptum sínum við aðra einstaklinga sem hafa eða höfðu svipaða reynslu.  

Eli Coleman, bandarískur sálfræðingur, rannsakaði ferlið frá því að 

samkynhneigður einstaklingur skynjar kenndir sínar og þar til hann hefur byggt 

sjálfsmynd á grundvelli kynhneigðar sinnar. Coleman telur að skipta megi ferlinu 

niður í fimm eftirfarandi skeið. 

1. stig: Áður en „komið er út úr skápnum“ 

Á fyrsta skeiði gerir einstaklingurinn sér ekki meðvitaða grein fyrir samkynhneigð 

sinni sökum afneitunar, því margir reyna lengi að horfa fram hjá kenndum sínum og 

bæla þær jafnvel niður. Einstaklingurinn hefur aðrar kenndir en meirihluti fólks þó 

hann geri sér ekki grein fyrir þeim. 

2. stig: „Þegar komið er út úr skápnum“ 

Þetta skeið einkennist af því að einstaklingurinn horfist í augu við hneigðir sínar til 

sama kyns. Á þessu skeiði upplifir einstaklingurinn miklar tilfinningarflækjur, hann 

gæti sagt örfáum aðilum sem hann treystir frá tilfinningum sínum með það að 

markmiði að öðlast viðurkenningu annarra. Sumir mynda tengsl við aðra 

samkynhneigða einstaklinga og forðast þá jafnvel að greina nánum vinum, sem eru 

gagnkynhneigðir, frá kynhneigð sinni sem og fjölskyldumeðlimum sem hugsanlega 

gætu hafnað þeim. 

3. stig: „Sjálfskönnun“  

Þetta stig einkennist af því að einstaklingurinn fer að kanna hvað af þessari nýju 

sjálfsmynd hans leiðir. Mynduð eru tengsl við önnur samkynhneigð ungmenni, 

kynlífið eignast farveg í samræmi við nýju kenndirnar. Kynlíf er prófað eins og 

algengt er og gildir þá einu hvort einstaklingurinn er unglingur eða fullorðinn þegar 

hann gengst við samkynhneigð sinni. 

4. stig: „Fyrsta sambandið“ 

Þetta stig kemur í framhaldi af 3. stigi þegar einstaklingurinn hefur prófað sig áfram í 

kynlífi, en í kjölfarið fer einstaklingurinn oft að óska eftir traustu og tilfinningarlegu 

sambandi, sem inniheldur bæði líkamlegt og tifinningarlegt aðdráttarafl. Þessi fyrstu 

sambönd vara oft stutt sökum þess að stofnað er til þeirra áður en einstaklingar 

opinbera kynhneigð sína. 
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5. stig: „sameining“ 

Á þessu stigi, gerist það að hin opinbera og persónulega ímynd sameinast í eina 

heilsteypta sjálfsmynd sem varir samfellt til æviloka. Tilfinningasambönd einkennast 

oftar en ekki af umburðarlyndi, heiðarleika og gagnkvæmu trausti og eru gjarnan 

farsælli en fyrstu tilfinningasamböndin. Einstaklingurinn er betur fær um að takast á 

við daglegt amstur og íþyngjandi verkefni.60 

Sænskur félagsfræðingur, Per Arne Håkansson, gerði viðamikla rannsókn meðal 

homma og lesbía í Svíþjóð árið 1987. Hann taldi að samskiptakenningar eins og til 

dæmis kenningar Beckers og Goffmans (sjá kafla 5.2) væru takmörkunum háðar þar 

sem þær gengu út frá viðbrögðum við atferli en ekki út frá hneigðinni að baki 

atferlinu. Kenningar Beckers og Goffmans skýra þó vel gagnvirknina milli 

samkynhneigðs einstaklings og félagsumhverfis hans. Håkansson lagði áherslu á að 

samkynhneigð gæti verið fyrir hendi þó svo að einstaklingurinn greindi sjálfan sig 

ekki sem samkynhneigðan og hafi því ekki gefið umhverfinu tilefni til að bregðast við 

sér sem slíkum. Í kjölfarið af þessu nálgaðist Håkansson viðfangsefnið í þrennu lagi. 

Í fyrsta lagi skoðaði Håkansson það ferli sem fer af stað þegar einstaklingur fær 

grun um samkynhneigð sína. Þá þarf hann að laga sjálfsmynd sína að breyttum 

aðstæðum og lifa samkvæmt því. Hann taldi marga leyna kynhneigð sinni. Hvort sem 

einstaklingur opinberar kynhneigð sína eða ekki telur Håkansson kynhneigð hafa 

mikil áhrif á tilfinningalíf einstaklings og hugsun. Í öðru lagi aflaði hann upplýsinga 

um skynjun samkynhneigðra á viðbrögðum samfélagsins. Þá talaði hann bæði um 

bein viðbrögð, til dæmis fordóma og aðkast, og óbein viðbrögð sem felast í því að 

samkynhneigðir geta ekki gert það sem þá langar til vegna samfélagsgerðarinnar. Í 

þriðja lagi skoðaði Håkansson félagslegt munstur sem samkynhneigðir mynda sín á 

meðal. Hann áleit að samkynhneigðum væri þröngvað út í horn á samfélaginu þar sem 

samkynhneigð væri böl og hana mætti hvorki ræða né mætti hún vera sýnileg.61 

Ofangreindar kenningar leiða líkum að því að mörgum samkynhneigðum sé það 

erfið reynsla að opinbera kynhneigð sína. Á unglingsárunum vaknar áhugi á kynlífi en 

það að upplifa og skoða kynhneigð sína er hluti af sjálfsskoðun. Kynhneigðin er einn 

þeirra þátta sem valda því að einstaklingur finnur til tengingar og nálægðar við aðra. 

Með því að kanna eigin kynheim reynir unglingurinn að byggja upp heildstæða 

sjálfsmynd. Þannig er auðveldara fyrir unglinginn að komast áfram og ná stjórn á 
 
60 Blumenfeld [án ártals] tekið af netinu 21.06.2002 
61 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
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eigin lífi. Býsna algengt er að unglingar, hvort sem þeir eru sam- eða 

gagnkynhneigðir, verði ringlaðir og eigi í baráttu gagnvart sjálfum sér. Líklegt þykir 

að sam- og gagnkynhneigðir unglingar gangi í gegnum sömu líffræðilegu og 

vitsmunalegu þróun, hins vegar er nokkuð ljóst að sálræn og félagsleg þróun fyrir 

samkynhneigðan ungling er verulega frábrugðin sömu þróun hjá gagnkynhneigðum 

unglingi.62 

62Katrín Sigurðardóttir 1997 tekið af netinu 14.04.2003 
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5. Unglingsárin  

Þessum árum fylgir töluvert tilfinningaálag og veit unglingurinn oft ekki hver staða 

hans er í lífinu þar sem hann er að vaxa og þroskast úr barni í fullorðinn einstakling á 

tiltölulega skömmum tíma. Hann þarf að laga hlutverk sitt að mismunandi aðstæðum 

sem lífið býður upp á og finna þannig sinn rétta samastað. Miklar sveiflur einkenna 

tilfinningalíf unglinga á þessu tímabili sökum þess hve stutt er á milli uppgjafar, 

áhugaleysis og vonleysis annars vegar og uppreisnar hins vegar. Þar af leiðandi hafa 

unglingar mikla þörf fyrir stuðning foreldra sinna og annarra ástvina auk vina og 

jafnaldra.63 

Það ferli sem felst í líkamlegum og kynferðislegum þroska barna á gelgjuskeiði er 

mjög flókið. Fyrir utan fósturskeið, tekur mannlegur þroski aldrei jafnvíðtækum 

breytingum á jafnstuttum tíma. Á tveimur til fjórum árum þroskast unglingar 

líkamlega og kynferðislega úr börnum í fullorðna.64 

Þær tilfinningar sem eru algengar snemma á gelgjuskeiðinu eru margvíslegar. Þeim 

má lýsa sem óstöðugum, ófyrirsjáanlegum og öfgakenndum. Tilfinningarnar sem 

unglingar upplifa tengjast jafnmikið hinni líffræðilegu þróun og þeim vandamálum að 

aðlagast andlega því ferli að vaxa upp og verða kynferðislega og líkamlega þroskaður. 

Á gelgjuskeiðinu losna hormónar út í líkamann í ójöfnum hlutföllum vegna 

tímabundins ójafnvægis á líkamsstarfseminni. Þetta misvægi á stóran þátt í hinum 

stormasömu tilfinningum gelgjuskeiðsins, en unglingar upplifa gríðarlegan 

óstöðugleika í tilfinningum sínum. Uppsveiflurnar eru miklar og niðursveiflurnar 

djúpar. Vegna hæða og lægða í tilfinningalífinu og vegna þess hve auðvelt unglingar 

eiga með að fela tilfinningar sínar eru þær oft misskildar.65 

G. Stanley Hall, sem er yfirleitt kenndur við að vera faðir nútímarannsókna á 

gelgjuskeiði, hefur líkt gelgjuskeiðinu við þróun mannsins frá villimennsku til 

siðmenningar.66 Hugmyndir Halls um gelgjuskeiðið lifðu góðu lífi langt fram eftir 20. 

öld en seinni tíma rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að langflestir unglingar 

komast án teljandi vandræða til fullorðinsára.67 

63 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:65 
64 Caissy 1994:9-10 
65 Caissy 1994:33-34 
66 Steinberg 1996:15 
67 Sigrún Sveinbjörnsdóttir 2003:170 
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5.1 Sjálfsmynd unglinga 

Sjálfsmynd samanstendur af öllum þeim hugmyndum sem einstaklingurinn hefur um 

sjálfan sig, hana notar unglingurinn til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum. Börn 

hugsa yfirleitt ekki mikið um sjálfsmynd sína framan af en þegar gelgjuskeiðið færist 

yfir valda þær breytingar sem verða á þeim sjálfum og aðstæðum þeirra því að hún 

færist í brennidepil. Flestir breytast í útliti þegar komið er á unglingsár en þá eykst 

líkamsvöxtur og kynþroski og unglingar byrja að upplifa sig á nýjan hátt vegna hinnar 

nývöknuðu kynferðisvitundar.68 Sá sem hefur gott sjálfstraust býr yfir nægjanlegu 

öryggi til að mynda heilbrigð tengsl og treysta öðrum og nær árangri hvort sem er í 

daglegu lífi eða í samskiptum við aðra.69 

Sjálfsvirðing er nokkuð sem börn verða að finna sjálf. Hún er tilfinning sem kemur 

að innan og vex með barninu, hana þarf að efla og að henni þarf að hlúa. 

Sjálfsvirðingu er ekki hægt að þröngva upp á barnið né gefa því. Börn öðlast jákvæða 

sjálfsvirðingu þegar þeim finnst þau hæf, þegar þau ná árangri og þegar þau eru metin 

af öðrum.70 Óörugga einstaklinga er yfirleitt auðvelt að greina frá öðrum þar sem þeir 

eru oft viðkvæmir og uppteknari af samanburði við aðra. Þessi veika sjálfsmynd 

veldur því að einstaklingurinn fer að efast um sitt eigið ágæti og vill því fela sinn innri 

mann til að koma í veg fyrir að aðrir sjái hvaða mann hann hefur að geyma. Þannig 

ver hann sjálfan sig gegn áföllum með því að setja upp grímu og draga sig í hlé.71 

Árið 1973 gerðu Simmons, Rosenberg og Rosenberg rannsókn á þremur hliðum 

sjálfmyndar unglinga; sjálfstraust, sjálfsvitund og stöðugleika sjálfsmyndar. Þeir 

komust að því að á aldrinum 12-14 ára hafa unglingar minna sjálfstraust, meiri 

sjálfsvitund og auk þess óstöðuga sjálfsmynd. Þessar niðurstöður benda til þess að 

mestur óstöðugleikinn eigi sér helst stað við byrjun gelgjuskeiðsins frekar en á meðan 

á því stendur.72 

Ekki er hægt að segja að gelgjuskeiðið sé auðvelt tímabil fyrir gagnkynhneigða 

unglinga þó að þeir hafi félags- og menntasamsetningu til að styðja við mótun á 

kynhneigð sinni. Með félagsmótun eru tilfinningar þeirra viðurkenndar, bæði af 

jafningjum og fullorðnum, með námsefni og bekkjarumræðum og með jákvæðum 

lýsingum í fjölmiðlum. Skólinn og heimilið, þar sem helsta félagsmótunin á sér stað, 
 
68 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:63 
69 Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson [án ártals] tekið af netinu 27.03.2003 
70 Caissy 1994:43 
71 Sæmundur Hafsteinsson 1995:97 
72 Steinberg 1996:296 
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gefur þeim tækifæri til að kanna og æfa opinberlega þá hegðun sem nauðsynleg er til 

að þroska persónulega færni sína og móta persónueinkenni sín. Aðstæður eru oft 

nokkuð ólíkar fyrir ungt fólk sem upplifir aðdráttarafl að sama kyni. Þótt sumt ungt 

fólk sættist nokkuð snemma við að vera sam- eða tvíkynhneigt og eigi í litlum 

erfiðleikum með að fá þann stuðning sem þarf, eru þeir fleiri sem loka sig af, oft er 

skortur á stuðningskerfi fyrir þessi ungmenni.73 

5.1.1 Skortur á fyrirmyndum 

Samkynhneigð ungmenni mæta oft miklum erfiðleikum gagnvart fjölskyldu sinni, 

skólanum og samfélaginu. Félagsleg útskúfun og fordómar sem orsakast af 

takmarkaðri þekkingu á kynhneigð og þörf á leynd valda þessum ungmennum oft 

alvarlegri hindrun. Þessi ungmenni fá ekki nægileg tækifæri til opinnar félagsmótunar 

auk takmarkaðra samskipta við „réttar“ fyrirmyndir.74 

Hann óttaðist höfnunina, að allir myndu hafna honum. Sektarkenndin nagaði Agnar. 
Hann tengir saman sektarkenndina, óttann og það að vera ekki eins og normið í 
samfélaginu. Á þessum árum kom fram ein opinber fyrirmynd: Hörður Torfason. 
Agnari fannst hann ofsalega sterkur að þora svona að vera hann sjálfur. 75 

Þessi tvöfalda sjálfsmynd Agnars olli honum mikilli vanlíðan. Hversu vel sem hann 

stóð sig leið honum alltaf eins og hann væri aldrei nógu góður. Hann var í felum og 

þegar aðrir höfðu orð á því hversu vel hann stæði sig fékk hann samviskubit og fannst 

hann vera að fela sannleikann, ekki koma hreint fram.76 

Börn hafa þörf fyrir fyrirmyndir en það sést líklega einna best á leikjum þeirra. Þau 

vilja herma eftir, gera eins og aðrir, til dæmis mamma og pabbi, en þessir leikir eru 

eins konar æfing í að verða fullorðinn. Glöggt má sjá á þeim börnum sem hafa farið á 

mis við góðar fyrirmyndir hversu mikilvægar þær eru.77 Það eina sem barn lærir sem 

býr við háð er lítilsvirðing eða höfnun og veldur það brotinni sjálfsmynd.78 

5.2 Félagsmótun 

Félagsmótun myndast með samskiptum og tengir saman einstakling og samfélag. Hún 

á sér stað alla ævi og hefur margbreytileg áhrif. Mikilvægustu félagsmótunaraðilarnir 

 
73 Blumenfeld [án ártals] tekið af netinu 21.06.2002 
74 Statement on homosexuality and adolescence 2001 tekið af netinu 19.07.2002 
75 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:52-53 
76 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:53 
77 Sæmundur Hafsteinsson 1995:25 
78 Sæmundur Hafsteinsson 1995:95 
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eru fjölskyldan, jafningjahópurinn, fjölmiðlar og skólinn en að auki á samfélagið og 

umhverfið þar stóran þátt. Hjá fjölskyldunni er undirstaðan lögð, barnið lærir sín 

fyrstu tilfinningalegu tengsl og tileinkar sér viðmið og gildi menningarinnar. 

Ómeðvitaðar venjur og hættir innan fjölskyldunnar leggja grunn að hegðun barnsins.79 

Formlegt hlutverk skólans er að fræða börn en einnig læra þau ýmsar óskráðar 

reglur eins og að sýna umburðarlyndi gagnvart öðrum. Skólar eiga mikinn þátt í 

félagsmótun barna þar sem stór hluti daglegs lífs fer fram innan veggja skólans. Eftir 

því sem barnið eldist eykst sá tími sem það eyðir með jafningum sínum sem leiðir til 

aukinna áhrifa frá jafningjahópnum. Með jafningjum er átt við börn/unglinga á líkum 

aldri, sem koma úr ámóta félagslegu umhverfi og eru með svipuð áhugamál. Á 

unglingsárunum verður vinahópurinn mikilvægari mótunaraðili en fjölskyldan og 

skólinn.80 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á félagsmótun en erfitt er að mæla þau nákvæmlega. 

Áhrifamesti fjölmiðillinn er án efa sjónvarpið sem flytur skilaboð um það sem gerist 

víða um heim eins og fréttir, dægurmál og tísku og sýna oftar en ekki fyrirmyndir að 

hegðun og lífsmáta auk þess að veita innsýn í lifnaðarhætti. Eitt það mikilvægasta sem 

við lærum með félagsmótuninni er hvernig við eigum að haga okkur. Persónuleiki 

okkar og sjálfsmynd eru mótuð allt frá fæðingu í samræmi við ríkjandi hugmyndir og 

kröfur samfélagsins.81 

Howard S. Becker áleit að viðbrögð umhverfisins við hegðun skiptu höfuðmáli. Ef 

viðbrögð umhverfisins fela í sér að einstaklingur er flokkaður með fólki sem tengdir 

eru við fordóma og staðalmyndir, er líklegt að hann taki inn á sig þessa mynd og lagi 

sjálfsmynd sína að henni. Ervin Goffmann kallaði það félagslega brennimerkingu 

(stigma) þegar brugðist er við einstaklingi eins og einn ákveðinn eiginleiki hans eða 

sérkenni sé það eina í fari hans sem skipti máli. Við það breytist félagslegt svigrúm 

hins brennimerkta og nánast öll hegðun hans, í nútíð og fortíð, er túlkuð út frá 

hugmyndum um eðli þess sem veldur brennimerkingunni, hvort sem um er að ræða til 

dæmis að vera „sjení“ eða að vera „hommi“.82 

79 Robertson 1987:11 
80 (sama rit, bls. 27) 
81 (sama rit, bls. 27-28) 
82 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
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5.3 Sam- og tvíkynhneigðir unglingar í heimi gagnkynhneigðra 

Einar óskaði þess að hann væri gagnkynhneigður því að þá hefði hann ekki þurft að 
vera tvær persónur. Hinn raunverulegi Einar var engum sýnilegur nema honum sjálfum, 
ekki einu sinni strákunum sem hann svaf hjá, því þeir áttu ekkert saman nema kynlíf í 
áfengisvímu.83 

Unglingur sem er að reyna að átta sig á kynhneigð sinni rekur sig sífellt á að hann býr 

í heimi gagnkynhneigðra. Hvert sem hann fer blasir sá heimur við honum, inni á 

heimilum, í skóla, sjónvarpi eða öðru myndefni. Ástæðan fyrir þessum mörgu áreitum 

er sú að þessi gagnkynhneigða heimsmynd hentar flestum, það er meirihlutanum. Eftir 

stendur hins vegar sá hópur sem stendur enn á krossgötum gagnvart eigin kynhneigð, 

lífið verður oft illskiljanlegt, ekki síst ef einstaklingurinn finnur hvergi farveg fyrir 

vangaveltur sínar.84 

Varla er hægt að deila um það að gagnkynhneigð sé sú hneigð sem allsstaðar er 

sýnileg og virt, það sem gerir hana hins vegar að „réttri“ fyrirmynd er líklegast sú 

þögn sem hefur umlukið samkynhneigð. Þessi þögn flytur óbein skilaboð til þeirra 

unglinga sem hafa kynhneigð sem brýtur í bága við ríkjandi hefð um að þeir séu 

„öðruvísi“ eða eitthvað athugavert sé við þá. Sökum þessa afskiptaleysis getur sá 

unglingur sem er að velta fyrir sér kynhneigð sinni átt það á hættu að einangrast. Þetta 

á jafnvel við um þá unglinga sem vita af sinni samkynhneigð.85 

Ýmsir minnihlutahópar hafa þurft að móta sjálfsmynd sína að breyttum aðstæðum. 

Það hafa sam- og tvíkynhneigðir einnig þurft að gera, þeir þurfa að ganga úr því 

samfélagi sem þeir þekkja og inni í samfélagsstöðu hins samkynhneigða. Þeir verða 

að aðlaga sína hegðun að hneigð til sama kyns.86 Oft fylgir því ákveðinn missir að 

þurfa að hverfa frá stöðu sem einstaklingurinn þekkir, félagsstöðu gagnkynhneigðra, 

og þurfa að ganga inn í annars konar stöðu eða félagsstöðu hins samkynhneigða. 

Ég fæ kvíðaköst eiginlega, aðallega þegar ég fer að sofa. Ég veit ekki út af hverju það 
er. Ég þarf að hugsa svolítið út í af hverju þetta kemur, en er svolítið tengt 
fjölskyldustöðu minni. Ég ætla mér ekki að verða ein í ellinni eða bara í lífi mínu. Ég 
hef þörf fyrir að tengjast annarri manneskju og held ég geti orðið ansi hreint góð móðir 
og ég vil gjarnan fá að njóta mín í móðurhlutverki.87 

Þessi missir getur verið margslunginn. Hér að ofan má sjá vangaveltur lesbíu þar sem 

hún lýsir hvernig það er að þurfa að hugsa framtíðina upp á nýtt, út frá öðru 
 
83 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:56 
84 Sigrún Sveinbjörnsdóttir 2003:172 
85 Sigrún Sveinbjörnsdóttir 2003:172 
86 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
87 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:101-102 
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sjónarhorni. Hún hafði misst gagnkynhneigða fjölskyldustöðu sína og þarf að takast á 

við breytta framtíðarsýn.88 

5.3.1 Misrétti í garð samkynhneigðra 

Rannveig Traustadóttir telur kynhneigðarmisrétti felast í að telja gagnkynhneigð vera 

bæði eðlilegri og æðri kynhneigð en samkynhneigð. Kynhneigðarhroki (hómófóbía) er 

hluti af kynhneigðarmisrétti en það er í raun órökstudd hræðsla og fjandskapur gegn 

samkynhneigð. Réttindi samkynhneigðra og umburðarlyndi gagnvert þeim hefur 

aukist mjög á undanförnum árum en þrátt fyrir það búa samkynhneigðir enn við 

misrétti. Misrétti gegn minnihlutahópum er nátengt fordómum og neikvæðum 

staðalmyndum. Ef ætti að reyna að skilgreina fordóma er hægt að segja þá vera 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir, skoðanir og viðhorf til einstaklinga úr ákveðnum 

hópum sem byggja eingöngu á því til dæmis hvaða kynhneigð einstaklingurinn hefur 

eða hvaða kynþætti hann tilheyri. Þessi viðhorf eru yfirleitt bæði neikvæð og 

fjandsamleg og eru órjúfanlegur hluti fordóma. Mismunun er þegar komið er í veg 

fyrir, með einhverju móti, að einstaklingur eða hópur hafi jafnan aðgang að gögnum 

og gæðum samfélagsins. Oft lærum við fordóma frá blautu barnsbeini og þá einnig 

fordóma gagnvart þeim minnihlutahóp sem við síðar tilheyrum. Þannig læra 

samkynhneigðir, sem alast upp í gagnkynhneigðu umhverfi, að kynhneigð þeirra sé 

röng. Því meiri fordóma sem einstaklingurinn hefur því erfiðara er að ganga inn í 

þennan minnihlutahóp. Þetta veldur því að margir minnihlutahópar ala með sér 

sjálfshatur og vonleysi. Þessi togstreita getur valdið aukinni tíðni sjálfsvíga en ungir 

karlar virðast vera í hvað mestri hættu. Víða eru því sjálfsvíg meðal ungra homma 

talin alvarlegt vandamál. Af þessu má draga þá ályktun að fordómar séu í raun 

lífshættulegir og því mikilvægt að sporna gegn þeim.89 

5.3.2 Áhættuhegðun og sjálfsvígstilraunir 

Hann þekkti engan sem hugsaði svona og hann þorði ekki að segja neitt, því að hann 
óttaðist að allt yrði vitlaust og honum yrði hafnað og hann yrði bara einn í heiminum.
Hann bældi þetta bara niður og neitaði að þetta gæti verið satt, en fór að drekka og 
svona kjaftæði. Einar var alinn upp við það að samkynhneigðir væru ógeðslegt fólk,
lægstir af öllum.90 

88 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:102 
89 Rannveig Traustadóttir 2001:18-20 
90 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:55 
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Enginn umhverfisþáttur er eins mikilvægur og fjölskyldan þegar kemur að því að 

vernda börn eða unglinga. Fjölskyldan er einn sterkasti verndarþáttur sem börn hafa 

og er mikilvægt að þar ríki gagnkvæmt traust. Það dregur úr líkum á því að barnið eða 

unglingurinn lendi í vanda. Fjölskyldan er samt sem áður ekki nóg ein og sér þar sem 

margir þættir skera úr um hvoru megin hryggjar unglingurinn lendir í baráttu sinni. Þá 

má segja að eineltisáætlanir gegn kynhneigðarhroka komi að góðum notum. Skólar 

þurfa að upplýsa nemendur, kennara og annað starfsfólk skóla svo og þá sem hafa 

með umönnun að gera.91 

Fordómar og fáfræði um samkynhneigð getur valdið samkynhneigðum unglingum 

verulegum andlegum þjáningum, sérstaklega ef þeir mæta fjandskap frá fólki í 

kringum sig. Jafningjar geta brugðið á það ráð að uppnefna, útskúfa eða jafnvel 

misþyrma líkamlega þeim einstaklingum sem eru samkynhneigðir. Þess háttar 

viðbrögð geta leitt til einangrunar, flóttahegðunar, heimilisleysis, heimilisofbeldis, 

þunglyndis, sjálfsvíga, fíkniefnaneyslu og upplausnar í skóla eða vinnu.92 

Í eftirfarandi texta lýsir hinn 18 ára Jim reynslu sinni: Mér fannst ég aldrei geta 

rætt þetta við neinn fullorðinn, þar með talið kennarana. Þegar ég að lokum ákvað að 

binda enda á líf mitt var ég loksins fær um að leita mér hjálpar. Ég talaði við ráðgjafa 

sem ráðlagði mér að koma mér úr þessum aðstæðum. Ég flutti að heiman, fann mér 

athvarf og byrjaði í skóla í nýjum bæ.93 Margar litlar eigindlegar rannsóknar hafa sýnt 

að samkynhneigðum hefur fjölgað meðal þeirra sem eru heimilislausir. Þessar 

rannsóknir hafa verið gerðar meðal ungs fólks sem misst hafa heimili sín sem oft má 

rekja til neikvæðra viðbragða fjölskyldunnar þegar unglingurinn uppgötvar kynhneigð 

sína og opinberar hana. Þögn, ósýnileiki og skortur á jákvæðum fyrirmyndum valda 

því að upplýsingaflæði til samkynhneigðra um kynheilbrigði er ábótavant. Neikvæðar 

tilfinningar valda því að samkynhneigðum unglingum finnst það oft vera í vonlausum 

aðstæðum. Þeir geta valið um tvær leiðir, annars vegar að lifa lífi sínu opinskátt, 

upplýsa kynhneigð sína og eiga það á hættu að vera hafnað. Hins vegar geta þeir valið 

þá leið að lifa lífi sínu í skugga þagnar og afneitunar til þess að vera taldir eðlilegir en 

þá þarf unglingurinn að vera vakandi gagnvart öllum orðum sínum og gjörðum.94 

Í öllum samfélögum er að finna feimnismál, einhver málefni sem erfitt er að ræða 

og eru jafnvel sveipuð þögn, af þeim sökum getur verið erfitt að skilgreina og skýra 
 
91 Sigrún Sveinbjörnsdóttir 2003:171 
92 Statement on homosexuality and adolescence 2001 tekið af netinu 19.07.2002 
93 Hillier og Walsh 1999:24 (þýðing höfunda) 
94 Hillier og Walsh 1999:24 
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þessi mál. Í rannsókn sem var gerð um sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra 

ungmenna árin 1992 og 2000 kemur fram að sjálfsvíg hafa verið inni í þessum 

þagnarhjúp hvort sem er hér heima eða erlendis. Í þessari rannsókn kemur fram að 

sjálfsvígstíðni hérlendis er nálægt meðaltali nágrannalandanna þótt faraldrar sjálfsvíga 

hafi gert vart við sig sem erfitt hefur reynst að skýra til hlítar. Umræðan í samfélaginu 

hefur þó breyst og hefur nú í seinni tíð verið opnari en áður.95 

Rannsóknir hafa sýnt að margir þættir hafa áhrif á þann möguleika að ungur 

einstaklingur reyni sjálfsvíg en það veltur aðallega á tveimur atriðum; í fyrsta lagi 

einstaklingseinkennum, þar með taldir sálrænir erfiðleikar; og í öðru lagi áhrifum 

samfélagsins sem umlykur og lýtur að þáttum í lífi einstaklings. Kynhneigð er 

félagslegur þáttur sem hefur verið vanræktur þó að ýmislegt bendi til að nýlega sé 

farið að viðurkenna hann sem áhættuþátt í tengslum við sjálfsvíg. Sú þögn sem hefur 

umlukið kynferðismál er líklega ástæðan fyrir því að kynhneigð hefur verið vanrækt 

sem áhættuþáttur í tengslum við sjálfsvíg unglinga. Þögnin hefur líklega sprottið upp 

vegna fjandsamlegs umhverfis sem samkynhneigðir unglingar verða að þola.96 

Í bókinni Mannabörn eru merkileg kemur fram að hlutfallsleg tíðni skráðra 

sjálfsvíga á Íslandi hefur lítið breyst síðustu áratugi þrátt fyrir breytingar sem orðið 

hafa á tíðni þeirra eftir aldurshópum. Fyrir 1970 var áberandi hæst sjálfsvígstíðnin hjá 

körlum 25 ára og eldri. Á árunum 1970-1990 fjölgaði hins vegar sjálfsvígum hjá 

mönnum á aldrinum 15-24 ára. Nú eru sjálfsvíg 15-24 ára karlmanna í svipuðum mæli 

og hjá þeim sem eldri eru eða að meðaltali 16 sjálfsvíg á ári á hverja 100.000 íbúa. Á 

tímabilinu 1990-1994 létust 37 karlar á aldrinum 15-24 ára vegna sjálfsvíga.97 

Í rannsókn á sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum meðal íslenskra ungmenna á 

árunum 1992 og 2000, sem áður er getið um, kemur einnig fram að á Vesturlöndum 

hafi látist að jafnaði 88 af hverjum 100.000 piltum og 22 af hverjum 100.000 stúlkum, 

á aldrinum 15-24 ára, með voveiflegum hætti á hverju ári á árunum 1951-2000. Fjöldi 

sjálfsvíga meðal þessa hóps var að jafnaði um 15 af hverjum 100.000 piltum en um 5 

af hverjum 100.000 stúlkum. Sjálfsvíg meðal pilta jukust marktækt á þessum árum á 

meðan sjálfsvíg meðal stúlkna stóðu í stað. Sjálfsvíg meðal íslenskra pilta náðu 

hámarki árið 1991 en í kjölfar þess beindist athygli íslenskra aðila að rannsóknum á 

sjálfsvígum og sjálfsvígstilraunum. Vanlíðan á borð við þunglyndi, vonleysi og 

 
95 Þóroddur Bjarnason o.fl. 2002:5 tekið af netinu 12.04.2003 
96 Hillier og Walsh 1999:24 
97 Mannbörn eru merkileg 1998:81-82 
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alvarlegan skort á sjálfstrausti er í mörgum tilfellum undanfari sjálfsvíga og 

sjálfsvígstilrauna.98 

Í könnun sem Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála gerði árið 1992 í 9. og 

10. bekk grunnskóla á öllu landinu, kom í ljós að 6,1% svarenda sögðust einhvern 

tíma hafa gert tilraun til sjálfsvígs. Í sömu könnun virðist vera sem ungt fólk hugleiði 

frekar sjálfsvíg en eldra fólk og hún sýnir að 23% pilta og 38% stúlkna, 15-16 ára, 

sögðust einhvern tíma hafa hugleitt sjálfsvíg.99 

Guðmundur Páll Ásgeirsson, Halldóra Bergmann og Toby Hermann gerðu könnun 

árið 1994, Að lifa í sátt við kynhneigð sína, þar kemur fram að þegar spurt var hvort 

aðspurðir hefðu hugleitt sjálfsvíg svöruðu 62% því játandi, 37% þeirra töldu þær 

hugleiðingar hafa verið í tengslum við að gangast við kynhneigð sinni. Þessi 37% gefa 

það til kynna hversu þungbært þeim fannst það hlutskipti að vera samkynhneigðir. Í 

sömu könnun var spurt um tilraunir til sjálfsvígs og kom í ljós að 14% svarenda 

sögðust hafa reynt sjálfsvíg og þriðjungur þeirra sögðu það tengjast því að gangast við 

kynhneigð sinni. Einn aðspurðra svaraði því til að sennilega fyrirfæri fjöldi 

samkynhneigðra einstaklinga sér sem ekki hefðu fengið skilning á sjálfum sér eða 

einhverja aðstoð við að vinna í sínum málum.100 

Mörg samkynhneigð ungmenni auk þeirra sem talin eru vera samkynhneigð eiga 

við mörg vandamál að etja þar á meðal félags-, tilfinninga- og vitsmunalega 

einangrun. Einnig hafa rannsóknir sýnt að samkynhneigð ungmenni eru meira en 

tvisvar sinnum líklegri til að fremja sjálfsmorð en önnur ungmenni á þeirra aldri og af 

sama kyni. Einnig sýndi hún verulegan mun á notkun áfengis og á þunglyndi. Margir 

reyna oft að fremja sjálfsvíg og eiga þau yngri í meiri erfiðleikum við að sætta sig við 

nýja kynhneigð og eru þar af leiðandi í meiri hættu.101 

Ljóst er að samkynhneigðir eru í alvarlegum áhættuhóp hvað varðar sjálfsvíg. Það 

ætti einnig að vera ljóst að sjálfsvíg eru ekki einkamál ákveðins hluta samfélagsins, 

það er vandamál allra og verður því að ákveða hvað ætlunin er að gera til að stemma 

stigu við auknum áhættuþáttum sem oftar en ekki leiða til aukinna sjálfsvíga 

ungmenna.102 

98 Þóroddur Bjarnason o.fl. 2002:7 tekið af netinu 12.04.2003 
99 Garðar Gíslason 1997:48 
100 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
101 Athanases og Larrabee 2003:239-240 
102 Þóroddur Bjarnason o.fl. 2002:5 tekið af netinu 12.04.2003 
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6. Hlutverk skólanna  

Skólinn er fræðslusetur sem ber að fræða alla nemendur og veita þeim þá athygli og 

umönnun sem hann er fær um. Í nútímaþjóðfélagi hefur uppeldi barna færst mikið frá 

heimilum í hendur skólans og hlutverk hans er að mennta nemendur í samræmi við 

þróun samfélagsins og gera úr þeim nýta þjóðfélagsþegna. Nemendur eru undirstaða 

skólans og því þarf skólinn að leitast við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og 

þarfir þeirra og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Skólanum ber að kenna börnum 

virðingu, umburðarlyndi og víðsýni og það gerir hann best með því að fjalla um 

fjölbreytileika mannlífsins. Slík umfjöllun þarf að vera jákvæð og fordómalaus því 

eins og máltækið segir „hvað ungur nemur, gamall temur“. Börnin læra það sem fyrir 

þeim er haft og því þarf skólinn, jafnt kennarar og annað starfsfólk innan hans, að 

vera fyrirmyndir gagnvart nemendum sínum. Umhverfi skólans þarf að vera þannig að 

ríkjandi verði umburðarlyndi, kristilegt siðgæði og skilningur á mismunandi atgervum 

fólks hvort sem um er að ræða líkamlegt eða félagslegt. 

Í 2. gr. Grunnskólalaga frá 1995 segir meðal annars: 

Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í 
lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans skulu því mótast af 
umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn skal temja 
nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi, á íslensku 
þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og á skyldum einstaklingsins við samfélagið. 
Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 
þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.103 

Í könnun Söru Daggar Jónsdóttur, Samkynhneigð og grunnskólinn, segir að 

grunnskólinn sé vettvangur sem getur stuðlað að því að samkynhneigð öðlist 

viðurkenningu og geti þar með aukið líkurnar á því að samkynhneigðir einstaklingar, 

hvort sem um er að ræða nemendur eða kennara, geri sér grein fyrir að líf þeirra sé 

jafn mikils virði og annarra. Það er hverri manneskju nauðsynlegt að geta speglað sig 

í því samfélagi sem hún tilheyrir til þess að geta byggt upp sterka sjálfsmynd.104 

Ef samkynhneigðir eru sex af hverjum hundrað einstaklingum (sjá kafla 2.1) má 

gera ráð fyrir að 60 nemendur séu samkynhneigðir í 1000 nemenda skóla, hvort sem 

þeir eru búnir að átta sig á kynhneigð sinni eða ekki. Viðhorf, skilningur eða 

skilningsleysi, fordómar eða fordómaleysi frá starfsfólki skólanna getur haft mikil 

 
103 Lög um grunnskóla tekið af netinu 17.04.2003 
104 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:29 
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áhrif á það hversu auðveldlega þessum einstaklingum tekst að lifa lífinu í sátt við 

sjálfa sig og kynhneigð sína. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – Lífsleikni segir m.a.: 

Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur m.a. í sér að 
nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og 
sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum.“105 

Til þess að fjalla um samkynhneigð á fordómalausan hátt má vísa í ofanrituð orð að 

meginmarkmið lífsleikninnar sé að benda nemendum á fjölbreytileika lífsins og efla 

siðvit sitt og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Vandamálið er hvernig skólinn getur 

tekið á þessu. Ein leiðin er að fjalla um samkynhneigð sem eðlilegan hluta af lífinu en 

ekki að gera hana að vandamáli. Skólinn mótar nemendur eftir ríkjandi viðmiðum 

samfélagsins og til að skólinn sinni hlutverki sínu á hann að leggja grunninn að 

fordómalausu umhverfi.  

Þó að til sé menntastefna sem vinnur gegn mismunun og áreitni í skólum virðist 

vera sem samkynhneigðir nemendur séu sá hópur sem þarf hvað mest að verja sjálfan 

sig. Nýlega var gerð rannsókn í Ástralíu sem sýndi að einn af hverjum tíu 14-18 ára 

unglingum, þar í landi, fella hugi til einstaklinga af sama kyni. Þar var einnig gerð 

önnur rannsókn meðal ungs fólks sem felldi hugi til einstaklinga af sama kyni en hún 

sýndi að þrátt fyrir að einn af hverjum tíu sé samkynhneigður er sá hópur að miklu 

leyti hundsaður eða honum afneitað innan skólakerfisins.106 

Í könnun Söru Daggar voru 115 skólastjórnendur spurðir að því hvort þörf væri á 

skýrri stefnumótun innan grunnskólanna á umfjöllun um málefni samkynhneigðra og 

svöruðu 67 því játandi (58,26%). Í skriflegum svörum kom fram að tuttugu aðspurðra 

töldu mikilvægt að vinna á fordómum og koma í veg fyrir þá meðal nemenda. Fjórir 

tóku það sérstaklega fram að skýr stefna komi til með að fylgja eftir rétti hvers og 

eins. Athyglisvert var að sumir þeirra sem töldu enga þörf á skýrri stefnu um málefni 

samkynhneigðra innan grunnskólanna útskýrðu afstöðu sína þannig að samkynhneigð 

væri hluti af fjölbreytilegu mannlífi og engin ástæða að taka viðfangsefnið sérstaklega 

fyrir.107 Í Aðalnámskrá grunnskóla – Kristinfræði segir meðal annars: 

Nægir þar að nefna virðingu einstaklingsins fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir 
mannréttindum og helgi mannlegs lífs, umhverfinu og öllu lífi. Skólinn þarf því að 

 
105 Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni 1999:6 
106 Hillier og Walsh 1999:23-27 
107 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:10-11 
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temja nemendum að spyrja um skyldur sínar, réttindi og ábyrgð í samskiptum sínum 
við einstaklinga, samfélagið og umhverfi sitt. 108 

Enda þótt gert sé ráð fyrir að fengist sé við siðræn viðfangsefni á skipulegan hátt er 
enn mikilvægara að kennari sé vakandi fyrir því að taka siðferðileg álitamál til umræðu 
þegar tilefni gefst, hvort heldur er innan skólans (bekkjarins) eða í samfélaginu 
almennt.109 

Öll kennsla, sem fæst við álitamál svo sem trú og lífsskoðanir, siðgæði og mannleg 
samskipti, gerir miklar kröfur til kennarans. Hún þarf að vera málefnaleg og einkennast 
af víðsýni og vilja til að skilja og virða fólk með mismunandi trúar- og lífsskoðanir.110 

Jákvætt viðhorf er grundvöllur fyrir árangursríkri kennslu. Kennarar þurfa að líta svo 

á að það sé á þeirra ábyrgð að nemendur læri. Tengslin milli góðra samskipta og 

árangurs nemenda eru vel sönnuð. Rannsóknir benda líka til að samskipti kennara við 

nemendur sína hafa áhrif á hvöt þeirra og viðhorf til skólans.111 Samband milli 

kennara og nemenda er grundvallaratriði fyrir virkni nemenda í skóla. Ákvarðanir 

kennara verða ávallt að miðast við þarfir nemenda. Kennarar geta ekki kennt 

áþreifanlega menntun, þeir kenna fólki. Nemendur vita þegar kennaranum stendur 

ekki á sama um þá.112 Umönnunaraðilar eiga að veita raunverulegar, gildandi og 

fordómalausar upplýsingar á formlegan og viðeigandi hátt.113 

6.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er nokkurs konar stýritæki fyrir skólana. Hún er samin með 

því markmiði að auðvelda kennurum og skólayfirvöldum að mennta einstaklinga á 

sem árangursríkastan hátt og tilgreinir hvað hverjum og einum ber að kunna eftir 

hvert aldursstig. Hún er hönnuð með því móti að vera sniðin að þörfum hvers og eins 

og til að allir geti notið sín á sinn hátt. Í Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 

segir meðal annars: „Einnig er mikilvægt að nemendum lærist að þekkja og tjá eigin 

tilfinningar og kunni jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, óháð 

uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun.“114 Hér eru tilgreind nokkur atriði í 

Aðalnámskránni sem nemandi þarf að huga að varðandi sjálfan sig og aðra en hvergi 

er minnst á kynhneigð, að ekki skuli mismuna fólki út frá kynhneigð þess (sjá 

fylgiskjal 1). En ástæða þykir að taka fram að ekki skuli mismuna einstaklingum 

vegna þjóðernis, trúar eða kynferðis. En eins og fram hefur komið (sjá kafla 3.2) 

 
108 Aðalnámskrá grunnskóla, Kristinfræði 1999:7 
109 (sama rit, bls. 10) 
110 (sama rit, bls. 10) 
111 Eggen og Kauchak 2001:469 
112 Eggen og Kauchak 2001:17 
113 Statement on homosexuality and adolescence 2001 tekið af netinu 19.07.2002 
114 Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti 1999:17 
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fannst Alþingi ástæða til að gera breytingar á lagagrein sem fjallar um mismunun og 

bæta við orðunum „vegna kynhneigðar“.115 

6.2 Fræðsla um kynhneigð og mikilvægi fræðslu fyrir kennara 

Komið hefur fram þegar spurt var um fræðslu um málefni samkynhneigðra í skólum 

að tveir þriðju eða 68% af 113 einstaklingum sem svöruðu minntust þess að hafa 

fengið einhvers konar kynfræðslu í skóla. Þá var yfirleitt ekki minnst á samkynhneigð 

en í þeim þrettán tilvikum sem það var gert var það aðeins gert stuttlega og í átta 

tilvikum var umfjöllunin á neikvæðum nótum. Þegar spurt var að því hvort veita ætti 

fræðslu um samkynhneigð í skólum svöruðu allir því játandi. Meirihluti svarenda, eða 

um 75%, vildi að fræðsla um samkynhneigð væri í höndum kennara. En rúmlega 

helmingur vildi sjá aðra en starfsfólk skólans veita slíka fræðslu og voru fulltrúar frá 

Samtökunum ´78 efstir á lista. Tæplega fjórðungur aðspurðra vildi að námsráðgjafinn 

sæi um kynfræðsluna. Næstum allir þátttakenda sögðu að koma þyrfti á námskeiði um 

samkynhneigð fyrir kennara og námsráðgjafa vegna þess að fyrr yrðu þeir ekki í stakk 

búnir til að aðstoða samkynhneigða nemendur. Svarendum var einnig gefinn kostur á 

að tjá sig frjálst um þessi málefni og helmingurinn nýtti sér það og komu fram þrjár 

hugmyndir. Fyrir það fyrsta töldu svarendur að almenn fordómalaus fræðsla sem væri 

í höndum kennara eða ráðgjafa kæmi að miklum notum. Í öðru lagi bentu þeir á að 

hægt væri að flétta námsefni og fræðsluefni um samkynhneigð inn í ýmsar 

námsgreinar og í síðasta lagi töldu þeir að ef öllum væri kennt að horfast í augu við 

kynhneigð sína, vera sjálfstæðir, bera ábyrgð á sjálfum sér og tilfinningum sínum, 

myndi það hjálpa samkynhneigðum einna mest.116 

Fram kemur hjá Söru Dögg að mikill meirihluti aðspurðra sögðu að afar sjaldan 

eða aldrei sé rætt um hvernig fjalla eigi um samkynhneigð sí skólastarfi. Ennfremur 

kemur fram að skólastjórnendur grunnskóla hafa lítið velt fyrir sér mikilvægi 

umfjöllunar um samkynhneigð. Sú ályktun var dregin að almennt væri þörf á að 

starfsfólk grunnskólanna væri upplýst um samkynhneigð og málefni samkynhneigðra 

og mikilvægi þess á hvern hátt fjallað er um þessi mál.117 

Kennaramenntun þarf að vera vel uppbyggð þar sem hennar hlutverk er að búa 

kennaranema undir fjölbreytileika, að taka á þörfum allra nemenda. Að hjálpa 

 
115 Þorvaldur Kristinsson B [án ártals] tekið af netinu 15.04.2003 
116 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
117 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:9 
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kennaranemum og mennta nemendur með jafnræði í huga er mikilvægt nú á 21. 

öldinni. Samkvæmt því er nauðsynlegt að læra að berjast fyrir eða með 

samkynhneigðum ungmennum þótt það sé áskorun. Það er, samkvæmt rannsóknum, 

ekki bara mögulegt heldur einnig heillavænlegt.118 

Mikilvægt er að kennarar öðlist skilning á hversu útbreidd fjandsamleg orðatiltæki 

eru áður en þeir byrja að kenna. Einnig þurfa þeir að hugsa til þess hvernig þessi 

orðatiltæki geta haft áhrif á líf nemenda Þannig verða kennarar líklegri til að sýna 

umburðarlyndi, ef til kynhneigðarhroka kemur, hvort sem nemendur opinbera 

kynhneigð sína eða ekki. Þó svo að ekki sé hægt að sýna fram á orsakatengsl hafa 

margar rannsóknir sýnt fram á að réttar upplýsingar um sam- eða tvíkynhneigð eru í 

beinu samhengi við minni kynhneigðarhroka. Þekking á samkynhneigðum 

ungmennum leiðir til minni neikvæðra viðhorfa gagnvart samkynhneigð.119 

Samkvæmt Söru Dögg töldu skólastjórnendurnir þörf vera á fræðslu um 

samkynhneigð fyrir kennara til þess að þeir yrðu betur undir það búnir að fjalla 

faglega um samkynhneigð og líf samkynhneigðra á sama hátt og líf gagnkynhneigðra. 

Mikil meirihluti taldi þörf á að ræða um samkynhneigð og málefni samkynhneigðra 

við nemendur.120 Einnig var tekið fram að fordómar í kennarahópnum væru alvarlegt 

mál og því fræðsla mikilvæg.121 

Í ofangreindum kafla má sjá að fræðsla fyrir kennara um samkynhneigð er jafn-

nauðsynleg og önnur fræðsla. Í því samhengi mætti beita ýmsum rökum en helst þeim 

að samkynhneigð er hluti af samfélaginu og því stór þáttur af skólakerfinu. Það er 

umhugsunarefni fyrir kennara hvernig þeir ætla að takast á við nýja tíma og svara 

fyrirspurnum nemenda um þessi málefni. 

6.2.1 Mikilvægi fræðslu fyrir nemendur 

Ég fékk alla tíð að heyra það í grunnskólanum að ég tilheyrði ekki hópnum. Ég var 
barinn og kallaður öllum illum nöfnum þegar ég var strákur, kallaður hommi löngu 
áður en ég fór að pæla í þeim málum.122 

Fram kemur í ritgerðinni, Samkynhneigð, að léleg sjálfsmynd samkynhneigðra 

ungmenna í grunnskólum birtist í fleiri myndum en eingöngu þeim neikvæðu. Talið er 

að stór hluti samkynhneigðra ungmenna keppist við að bæta fyrir kynhneigð sína á 
 
118 Athanases og Larrabee 2003:257-258 
119 Athanases og Larrabee 2003:256 
120 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:25 
121 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:12 
122 Þorvaldur Kristinsson 2001:11 
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einhvern hátt. Dæmi um þetta mætti nefna keppni um að fá hæstu einkunnirnar, skara 

fram úr í íþróttum eða ná ofurárangri á einhverjum öðrum vettvangi. Ef grunnskólinn 

fjallar um samkynhneigð sem eðlilegt tilbrigði í fjölbreytileika mannlífsins eru miklar 

líkur á því að sjálfsmynd samkynhneigðra unglinga styrkist og möguleikar til betra 

lífs aukist. Áhugavert viðhorf höfundanna er að þeir telja umfjöllun og fræðslu um 

samkynhneigð koma gagnkynhneigðum unglingum vel þar sem það myndi styrkja 

sjálfsmynd þeirra. Þeir eru gjarnan í svipaðri sjálfsleit og samkynhneigðir unglingar 

og þeim ekki alltaf ljóst hvað samkynhneigð er og eru þar af leiðandi óvissir um eigin 

kynhneigð. Af þessu má ætla að fræðsla um mismunandi kynhneigðir komi því ekki 

aðeins til móts við samkynhneigða unglinga heldur einnig gagnkynhneigða.123 

Fyrir samkynhneigð ungmenni er mikilvægt að viðurkenna sjálfan sig og finnast 

maður vera einhvers virði í sambland við jákvætt viðhorf til kynhneigðar sinnar. Til 

að gera skóla leiðandi í námi samkynhneigðra ungmenna þarf að koma á fót og 

framfylgja stefnu sem bannar áreitni gegn samkynhneigðum einstaklingum.124 

Niðurstöður ýmissa rannsókna benda til að mikilvægt sé fyrir samkynhneigða 

unglinga að ræða um samkynhneigð í skólum og fjallað sé um jákvæðar 

samkynhneigðar fyrirmyndir. Oft getur sú þögn sem samkynhneigðir unglingar 

upplifa á skólagöngu sinni leitt til þess að þeim finnist enginn staður vera fyrir sig í 

tilverunni. Rannsóknir sem gerðar hafa verið fyrir og eftir fræðslu um samkynhneigð 

sýna að viðhorf til samkynhneigðra einstaklinga breytist markvert.125 

6.3 Samfélag sem býður fjölbreytileikann velkominn 

Sífellt fleiri börn alast upp hjá samkynhneigðum foreldrum eða eru meðal annarra 

fjölskyldumeðlima sem eru samkynhneigðir. Þessi börn búa við umhverfi sem er 

fjandsamlegt hvort sem er í skóla eða í samfélaginu almennt.126 Rannveig 

Traustadóttir, segir að gera megi ráð fyrir að 458 til 624 börn alist upp hjá 

samkynhneigðum foreldrum hér á landi ef tekið er mið af fjölda samkynhneigðra hér 

og borið saman við rannsóknir erlendis frá.127 

Sum samfélög trúa því að umræða um samkynhneigð eigi heima á heimilum en 

ekki í skólum. Þetta gerir það að verkum að erfitt er að ræða opinskátt um 

 
123 Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk Sigurjónsdóttir 1997:12 
124 Athanases og Larrabee 2003:242 
125 Athanases og Larrabee 2003:242 
126 Athanases og Larrabee 2003:240 
127 Rannveig Traustadóttir 1999 tekið af netinu 17.04.2003 
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mismunandi kynhneigðir. Samt sem áður ættu menntastofnanir að stuðla að kennslu 

um ýmis málefni. Í skólum þurfa börn að læra að bera eigi virðingu hvert fyrir öðru 

og samþykkja þannig fjölbreytileika mannlífsins. Hér að neðan verður gerð grein fyrir 

hugmyndum um hvernig samfélag getur staðið sig betur gagnvart minnihlutahópum 

sem innihalda þrjú stig um hvernig hægt er að styrkja samfélag skóla sem fagna 

fjölbreytileika einstaklinga. 

Fyrsta stig - stofnanastigið 

Til þess að þróa samfélag sem styður fjölbreytileika einstaklinga þarf að koma til 

stuðningur stjórnvalda, í samvinnu við starfsmenn skóla, nemendur og síðast en ekki 

síst samfélagið. Stefna skóla um ásættanlega og óásættanlega hegðun á að 

endurspegla samfélagið. Hvorki innan né utan skólans á líkamlegt eða andlegt ofbeldi 

að líðast. Einnig ættu að koma fram sérstök ákvæði um hvernig yrði tekið á þeim sem 

brjóta reglurnar. Þessa stefnu ætti að kynna fyrir nemendum og þarf hún að vera sett 

fram á þeirra forsendum, ásamt rökstuðningi. Einnig ætti að gera nemendum ljóst 

hvaða afleiðingar það felur í sér að fylgja ekki stefnunni. Menntastofnanir ættu að 

veita nauðsynlega þjálfun og menntun fyrir skólastjórnendur, kennara og annað 

starfsfólk sem kemur að málefnum ungmenna. Kennarar þurfa að átta sig á að 

nemendur þurfa að skynja tilgang sinn í samfélaginu þar sem þeir tilheyra mörgum 

hópum þess. Auk þess þurfa kennarar að læra um hvernig nemendur, sem tilheyra 

hópum sem eru útskúfaðir og í minnihluta, takast á við það. Þetta er mikilvægur þáttur 

til að kennarar geti veitt öllum nemendum stuðning. 

Annað stig - í kennslustofunni/námskráin 

Kynning í námsskránni getur verið mikilvægur þáttur í að kynna fyrir börnum 

fjölbreytileika. Í grunnskólum er hægt að nota kennslustundir til að ræða þá staðreynd 

að einstaklingar eru jafnmisjafnir og þeir eru margir og að fjölbreytileiki milli 

einstaklinga er til staðar. Þetta getur leitt til aukins skilnings á veröldinni og á hvert 

öðru. Með eldri nemendur er hægt að fara út í afdráttarlausar umræður og veita þannig 

nemendum mikilvægar upplýsingar sem geta hjálpað þeim við að útskýra og skilja 

upplifun sína á kynhneigð sinni. Nemendur geta lært hvort sem er um kynhneigðir eða 

kynsjúkdóma. Eðlilegt væri að tengja kynhegðun inn í þessar umræður. Einnig væri 

hægt að ræða um sam- og tvíkynhneigð í sögunni í þar til gerðum áföngum auk þess 

sem vert væri að ræða um mannréttindi minnihlutahópa sem og mismunandi 

fjölskyldugerðir. 
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Þriðja stig - einstaklingurinn sjálfur, maður á mann 

Kennarar þurfa að koma nemendum í skilning um að þeir styðja alla nemendur. 

Einnig þurfa þeir að búa til öruggar aðstæður þar sem sam- og tvíkynhneigðir 

nemendur geta leitað sér stuðnings og hjálpar. Kennarar og námsráðgjafar þurfa að 

vera meðvitaðir um trúnað sinn gagnvart nemendum og gagnvart þeirri félagslegu 

brennimerkingu sem oft tengist samkynhneigð. Nemendur þurfa að finna að þeir eru 

velkomnir í margar kennslustofur og skrifstofur. Kennarar og námsráðgjafar ættu að 

vera þjálfaðir í vinnu með þessum ungmennum. Skólastjórar, kennarar, sem og annað 

starfsfólk, þurfa að hafa næga þekkingu til að geta komið auga á ef nemendur eiga í 

vandræðum. Með því að skilja þroska einstaklingsins er hægt að taka á málunum 

þegar nemendur sýna hegðunarvandkvæði eða virðast eiga í sálrænum erfiðleikum. 

Þessi þekking myndi ekki aðeins undirbúa menntasamfélagið í að veita sam- og 

tvíkynhneigðum ungmennum aðstoð heldur gæti það hjálpað öllum nemendum.128 

Á Íslandi hafa fleiri tillögur komið upp á yfirborðið, þar á meðal eru tillögur 

nefndar um málefni samkynhneigðra. Þær sem lúta að fræðslumálum, voru í stuttu 

máli þessar: Inn í námskrá ætti að fella fræðslu um samkynhneigð, bæði í 

samfélagsgreinum og í kynfræðslu, í efri bekkjum grunnskóla. Viðeigandi námsefni 

ætti að vera til og það ætti að kynna með markvissum hætti. Nefndin kemur einnig inn 

á að efla þurfi samtök og stofnanir sem geta veitt samkynhneigðum ungmennum 

ráðgjöf og fræðslu. Þá þarf fræðsluefni um samkynhneigð að vera aðgengilegt. 

Tilgangurinn með því er tvennur. Annars vegar að minna á að samkynhneigðir eru á 

meðal nemenda. Hins vegar að koma því á framfæri að sumir þessara nemenda lenda í 

ákveðinni þroskakreppu í framhaldsskóla sem vinna þarf úr. Skólarnir geta aðstoðað 

þessa nemendur með ýmsu móti en helst þannig að leyfa þeim að takast á við þessi 

málefni. Það er til dæmis hægt með því að fjalla um þessi mál þegar við á, á 

fordómalausan hátt, en sérstaklega þar sem fjallað er um samskipti manna og 

kynhegðun. Þannig væri hægt að vinna gegn andúð og fordómum í garð 

samkynhneigðra. Síðast en ekki síst er mikilvægt að sérhæft starfsfólk starfi innan 

skólanna sem allir nemendur geta leitað til við úrlausn persónulegra vandamála, af 

hvaða meiði sem þau eru.129 

Það er skylda menntastofnana að veita nemendum öruggt umhverfi þar sem börn 

læra að vera fullkomlega meðvitaðir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Ef börnin búa 
 
128 Schneider og Owens 2000 tekið af netinu 17.02.2003 
129 Guðmundur Páll Ásgeirsson 1994:39-43 
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við þær aðstæður að fjandsamlegt umhverfi í garð annarra er umborið og það að vera 

öðruvísi er eitthvað sem á að óttast, munu umhverfið og skólarnir tapa. Ef skólar veita 

hins vegar öruggt umhverfi sem einkennist af stuðningi og umber ekki yfirgang 

gagnvart öðrum og býður fjölbreytileikann velkominn í öllu sínu veldi munum við öll 

vinna.130 Ef gagnkvæm virðing er fyrir hendi, frá öllum hliðum samfélagsins, skapast 

öruggt umhverfi fyrir nemendur og komandi kynslóðir. 

 
130 Schneider og Owens 2000 tekið af netinu 17.02.2003 
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7. Athugun á viðhorfum til fræðslu um kynhneigð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir tveimur viðhorfskönnunum. Í þeirri fyrri voru 

könnuð viðhorf sam- og tvíkynhneigðra á aldrinum 20-30 ára til fræðslu um 

kynhneigð í grunnskólum. Í hinni síðari voru könnuð viðhorf umsjónarkennara til 

fræðslu um kynhneigð í grunnskólum.  

7.2 Þátttakendur 

Í fyrri athuguninni tóku þátt sam- og tvíkynhneigðir á aldrinum 20 til 30 ára. Úrtakið 

var 50 einstaklingar og svöruðu alls 30 (60%). Mynd 7.1 sýnir hlutfall kynja sem 

skiptist jafnt eða 50% konur og 50% karlar. 

Í seinni athuguninni tóku þátt umsjónarkennarar frá níu skólum á Norðurlandi 

eystra, bæði úr þéttbýli og dreifbýli. Þessir skólar eru ólíkir hvað varðar fjölda 

nemenda, fjölda kennara og staðsetningu. Spurningalistar voru lagðir fyrir alla 

umsjónakennara í skólunum níu alls 142, þar af svöruðu 74 einstaklingar (52%). 

Mynd 7.2 sýnir hlutfall kynja en þar má sjá að hlutfall kvenna er mun hærra en 

hlutfall karla eða 57 konur (77%) á móti 17 körlum (23%), en það er að öllum 

líkindum vegna þess hve konur eru í miklum meirihluta í kennarahópnum. 

50% 50%

Karlar Konur

 
Mynd 7.1 Hlutfall kynja meðal sam- og tvíkynhneigðra 
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23,0%

77,0%

karlar konur
 

Mynd 7.2 Hlutfall kynja meðal umsjónarkennara 
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20-29 ára 30-39 ára 40-49 ára 50-59 ára 60-69 ára

 
Mynd 7.3 Aldur umsjónarkennara 

Þátttakendur voru á aldrinum 20-69 ára en þeir skiptast þannig að 25 svarendur 

(33,8%) voru á aldrinum 30-39 ára, 21 á aldrinum 40-49 ára (28,4 %), 17 voru á 

aldrinum 20-29 ára (23%), 10 á aldrinum 50-59 ára (13,5%) og aðeins einn 

einstaklingur á aldrinum 60-69 ára (1,4%). 
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Mynd 7.4 Starfsaldur umsjónarkennara 

40 þátttakendur (54,1%) höfðu starfað sem kennarar í 1-9 ár, 17 höfðu starfað í 10-19 

ár (23%), 12 í 20-29 ár (16,2%) og 5 í 30-39 ár (6,8%). Enginn þátttakenda hafði 

starfað í 40 ár eða lengur. 

6,8%

10,8% 10,8%

5,4%

9,5%

10,8% 10,8%

9,5%

12,2%

10,8%

2,7%

1. bekk 2. bekk 3. bekk 4. bekk 5. bekk 6. bekk 7. bekk 8. bekk 9. bekk 10. bekk svöruðu
ekki

 
Mynd 7.5 Umsjónarbekkur kennara 

Þeir sem tóku þátt í könnuninni voru umsjónarkennarar í öllum bekkjum og var 

dreifingin nokkuð jöfn (sjá mynd 7.5). Umsjónarkennarar í 1.-4. bekk voru 25 

(33,8%), 23 umsjónarkennarar voru í 5.-7. bekk (31,1%) og 24 í 8.-10. bekk (32,4%).  

7.3 Aðferðir  

Við framkvæmd kannananna var beitt tvenns konar aðferðum. Valdir voru níu skólar 

af Norðurlandi eystra en þægindaúrtaki var beitt þegar könnun var lögð fyrir sam- og 
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tvíkynhneigða. Notaðar voru krossaspurningar en tvær síðustu spurningarnar í báðum 

könnununum voru hafðar opnar til að veita svarendum tækifæri til að dýpka svör sín. 

Spurningalisti til umsjónarkennaranna samanstóð af tuttugu spurningum (sjá fylgiskjal 

2) en spurningalisti til sam- og tvíkynhneigðra einstaklinga innihélt nítján spurningar 

(sjá fylgiskjal 3). Niðurstöður lokuðu spurninganna eru birtar á myndrænan hátt en 

svör við opnu spurningunum notaðar til frekari skýringa þar sem við á. 

7.4 Framkvæmd  

Vegna athugunarinnar til umsjónarkennarana voru send bréf til sveitastjóra og annarra 

yfirmanna í umdæmum þeirra skóla sem athuganirnar náðu til (sjá fylgiskjal 4) en þeir 

þurftu að veita samþykki sitt áður en leyfi væri fengið hjá skólastjórum til að leggja 

spurningarlistana fyrir í skólunum. Að því leyfi fengnu voru send bréf til allra 

skólastjórnenda ásamt sýnishorni af spurningalistanum. Allir skólastjórnendur veittu 

leyfi og var spurningalistinn lagður fyrir alla umsjónarkennara í hverjum skóla. 

Veittur var vikufrestur til að svara spurningunum en að þeim tíma liðnum sóttu 

athugendur könnunina í skólana. Spurningalistar voru ekki auðkenndir á nokkurn hátt 

og eru svör órekjanleg til einstakra þátttakenda.  

Haft var samband við þriðja aðila sem kom á sambandi til að hægt væri að dreifa 

spurningalistum til sam- og tvíkynhneigðra þátttakenda. Spurningalistarnir voru lagðir 

fyrir 50 sam- eða tvíkynhneigða einstaklinga sem valdir voru með svokölluðu 

þægindaúrtaki. Samband var haft við Persónuvernd vegna athugunarinnar og hún 

tilkynnt samkvæmt fyrirmælum Persónuverndar131 (sjá fylgiskjal 5).  

7.5 Niðurstöður úr viðhorfaathugunum  

Hér er ætlunin að draga saman helstu niðurstöður og reyna þannig að leiða í ljós hver 

viðhorf til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum eru. Með þessum niðurstöðum ætlum 

við fá botn í það hvort fræðsla um kynhneigð eigi að fara fram í grunnskólum.  

 
131 Persónuvernd 2003 13.03.2003 
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7.5.1 Að skynja kynhneigð sína og opinbera hana  

Þátttakandi meðal umsjónarkennara segir: 

Mér finnst unglingar hafa mjög neikvætt viðhorf til samkynhneigðra – sérstaklega til 
homma. Eitt ljótasta sem hægt er að kalla einhvern er hommi. Það eru miklir fordómar 
hjá unglingum í garð samkynhneigðra, - sérstaklega homma – sem byggist á ýmsum 
ranghugmyndum um homma. 

Nærri helmingur þátttakenda, meðal sam- og tvíkynhneigðra, gerði sér grein fyrir 

kynhneigð sinni á grunnskólaaldri á meðan 8 af hverjum 10 gerðu kynhneigð sína 

ekki opinbera fyrr en eftir 18 ára aldur. 

3,3%

23,3% 23,3%

36,7%

3,3%

6,7%

3,3%

0-10 ára 11-13 ára 14-16 ára 17-19 ára 20-22 ára 22-25 ára 26 ára eða
eldri

 
Mynd 7.6 Hvenær gera sam- og tvíkynhneigðir sér grein fyrir 
kynhneigð sinni? 

0%

16,7%

60%

16,7%

6,7%

10-13 ára 14-17 ára 18-21 árs 22-25 ára 26 ára eða eldri
 

Mynd 7.7 Á hvaða aldri opinbera sam- og tvíkynhneigðir kynhneigð sína? 

Á mynd 7.6 kemur fram að 25 þátttakendur (83,3%) gerðu sér grein fyrir kynhneigð 

sinni á aldrinum 11-19 ára en það er sá aldur sem unglingsárin teljast til. Aðeins fjórir 
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svarendur (13,3%) gerðu sér grein fyrir kynhneigð sinni eftir 20 ára aldur. Þegar 

kemur hins vegar að því að opinbera hana má sjá að 25 aðspurðir (83,4%) „komu út 

úr skápnum“ eftir 18 ára aldur (sjá mynd 7.7). Einungis fimm þátttakendur (16,7%) 

greindu frá kynhneigð sinni fyrir 18 ára aldur. Myndirnar staðfesta það að sam- og 

tvíkynhneigðir halda kynhneigð sinni leyndri í einhvern tíma áður en þeir treysta sér 

til að opinbera hana.  
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16,7%

3,3%

6,7%
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föður

systkini kennara annað

 
Mynd 7.8 Hverjum sögðu sam- og tvíkynhneigðir fyrst frá kynhneigð sinni? 

Nokkuð misjafnt var hverjum sam- og tvíkynhneigðir sögðu fyrst frá kynhneigð sinni 

en þó var áberandi sá fjöldi sem fyrst sagði vini/vinum sínum frá en það voru 13 

þátttakendur (43,3%) (sjá mynd 7.8). Fimm þeirra (16,7%) sögðu systkinum sínum 

fyrst frá kynhneigð sinni en enginn sagði foreldrum sínum fyrst frá. Átta einstaklingar 

(26,7%) leituðu stuðnings hjá öðrum sam- eða tvíkynhneigðum aðila. Einungis einn 

þátttakandi (3,3%) leitaði til ráðgjafa eða til einhvers frá samtökunum ´78 og einnig 

einn þátttakandi sem leitaði til kennara (3,3%). Á mynd 7.8 má einnig sjá að tveir 

svarendur (6,7%) völdu annað en uppgefna kosti en þeir nefndu aðila eins og frænku 

eða netvini. Aðeins einn þátttakandi svaraði því til að hann hafi greint ókunnu fólki 

fyrst frá kynhneigð sinni þegar hann var staddur erlendis sem skiptinemi. Vert er að 

taka fram að sumir þátttakendur töldu upp fleiri en einn sem þeir sögðu fyrst frá 

kynhneigð sinni. 
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7.5.2 Viðhorf umsjónarkennara til kynhneigð 

Þátttakandi meðal umsjónarkennara segir þegar hann var spurður hvort munur væri á 

sam- og gagnkynhneigðu fólki:  

Já samkynhneigðir – skera sig frekar úr – oft ýktir – tilgerðarlegir - jafnvel grannir og 
veiklulegir margir.  

Þegar spurt var um viðhorf umsjónarkennara til gagnkynhneigðar, samkynhneigðar og 

tvíkynhneigðar má sjá að yfirleitt er viðhorf til gagnkynhneigðar mjög jákvætt, dálítið 

örlar á neikvæðum viðhorfum til samkynhneigðar en viðhorfum til tvíkynhneigðar eru 

neikvæðust.  

81,1%

0,0%

18,9%

jákvæð neikvæð hlutlaus

 
Mynd 7.9 Viðhorf umsjónarkennara til gagnkynhneigðar 
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Mynd 7.10 Viðhorf umsjónarkennara til samkynhneigðar 
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Mynd 7.11 Viðhorf umsjónarkennara til tvíkynhneigðar 

Með því að bera myndirnar saman má sjá að 60 þátttakendur (81,1%) höfðu jákvætt 

viðhorf til gagnkynhneigðar, 37 (50%) höfðu jákvætt viðhorf til samkynhneigðar og 

aðeins 18 (24,3%) til tvíkynhneigðar. Í hlutfalli við þetta hækkar hlutfall hlutleysisins 

og neikvæðu viðhorfanna en 14 þátttakendur (18,9%) eru hlutlausir til 

gagnkynhneigðar, 35 (47,3%) til samkynhneigðar og 44 (59,5%) til tvíkynhneigðar. Í 

sömu átt eru neikvæðu viðhorfin þar sem enginn þátttakenda hafði neikvæð viðhorf til 

gagnkynhneigðar, tveir (2,7%) til samkynhneigðar og 12 (16,2%) til tvíkynhneigðar.  

7.5.3 Fræðsla um kynhneigð í grunnskólum 

Þátttakandi meðal umsjónarkennara segir:  

Umfjöllun um kynhneigð þarf að vera á þann veg að ekkert sé „eðlilegra“ en annað. 
Sumir eru samkynhneigðir (færri) og sumir gagnkynhneigðir (fleiri). Einfalt mál! 

Þátttakandi meðal sam- og tvíkynhneigðra segir:  

Þögnin er svo sár og finna sig ekki í þeim „normum“ eða fjölskyldumynstri sem allir 
tala um. Ég tel að sam- og tvíkynhneigð eigi að vera að minnsta kosti jafn mikið rædd, 
til dæmis í kynfræðslu, og gagnkynhneigð. Það er alltaf þessi eini sem á rétt á jafn 
mikilli fræðslu og aðrir. 

Meirihluti kennara álíta að fræðsla um samkynhneigð eigi að vera til staðar í 

grunnskólum. Þetta samræmist niðurstöðum hjá sam- og tvíkynhneigðum þar sem 

nánast allir töldu þessa fræðslu eiga að vera í höndum grunnskólans. Fáir 

umsjónarkennarar vita til þess að fræðslu um kynhneigð sé sinnt í þeirra grunnskóla 

en svör sam- og tvíkynhneigðra styðja þá niðurstöðu því meirihluti þeirra fékk enga 

fræðslu í grunnskóla. 
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Mynd 7.12 Á grunnskólinn að veita fræðslu um kynhneigð 
að mati umsjónarkennara 

97%

3% 0%
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Mynd 7.13 Telja sam- og tvíkynhneigðir að veita eigi fræðslu 
um kynhneigð í grunnskólum? 

Bæði umsjónarkennarar og sam- og tvíkynhneigðir eru sammála um að veita eigi 

fræðslu um kynhneigð í grunnskólanum. Meðal umsjónarkennara voru 66 

þátttakendur (89,2%) sem töldu svo vera á móti 29 þátttakendum (97%) meðal sam- 

og tvíkynhneigðra. Átta þátttakendur (10,8%) tóku ekki afstöðu meðal 

umsjónarkennara og sagði enginn að svo ætti ekki að vera. 
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Mynd 7.14 Vita umsjónarkennarar hvort fræðsla um kynhneigð 
er í þeirra grunnskóla? 
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Mynd 7.15 Var fræðsla um kynhneigð í þeim grunnskólum sem 
sam- og tvíkynhneigðir sóttu? 

Meðal umsjónarkennara vita 42 þeirra (56,8%) ekki hvort fræðsla um kynhneigð er í 

þeirra grunnskóla, 27 (36,5%) segja hins vegar fræðsluna vera til staðar. Einungis 

fimm (6,8%) segja fræðslu um kynhneigð ekki vera í sínum grunnskóla (sjá mynd 

7.14). Þetta virðist vera í takt við það sem fram kom meðal sam- og tvíkynhneigðra 

þar sem 19 þátttakendur (63%) segjast ekki hafa fengið fræðslu um kynhneigð í 

grunnskóla og einungis átta (27%) að fræðslan hafi verið til staðar (sjá mynd 7.15). 
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Mynd 7.16 Hvar fengu sam- og tvíkynhneigðir fyrst fræðslu um kynhneigð sína? 

Á mynd 7.16 má sjá hversu misjafnt það er hvar sam- og tvíkynhneigðir fengu fyrst 

fræðslu um kynhneigð og dreifist það nokkuð jafnt. Þeir sem fengu sína fyrstu fræðslu 

af netinu eða spjallrásum voru sjö (23,3%), sex (20%) fengu hana hjá öðrum sam- eða 

tvíkynhneigðum aðila og átta (30%) af fjölmiðlum eða bæklingum. Fjórir af 

þátttakendunum (13,3%) fengu sína fyrstu fræðslu hjá samtökunum ´78. Athyglisvert 

er að sjá að einungis fimm (10%) fengu þessa fræðslu hjá kennara eða í skólanum og 

aðeins einn (3,3%) fékk slíka fræðslu hjá foreldrum. Tveir þátttakendur nefndu annað 

og kemur þar fram að fræðslan hafi komið úr daglega lífinu eða á sama hátt og 

gagnkynhneigðir. Einnig kom fram hjá einum þátttakanda að hann hafi fengið sína 

fyrstu fræðslu um kynhneigð frá vinahóp foreldra sinna. Athyglisvert er að enginn 

aðspurðra svarar því til að hann hafi fengið sína fyrstu fræðslu um kynhneigð frá 

félagahópnum, líklega er það ólíkt reynslu gagnkynhneigðra jafnaldra þeirra. 

Þátttakendur tiltóku stundum fleiri en einn aðila sem þeir sögðu fyrst frá kynhneigð 

sinni. 

7.5.4 Hvenær á fræðslan að hefjast? 

Þátttakandi meðal sam- og tvíkynhneigðra segir: 

Ég veit ekki hvort ég hefði „fattað“ eigin kynhneigð fyrr ef umfjöllun hefði átt sér stað. 
Hins vegar felst viss „normalísering“ í jákvæðum sýnileika, svo sem Will og Grace, 
Sigur Rósar myndbandinu og þess háttar.  
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Kennurum bar ekki saman um í hvaða bekk fræðsla um kynhneigð ætti að fara fram 

þó að flestir töldu hana eiga að byrja á efsta stiginu (sjá mynd 7.17). Hvað sam- og 

tvíkynhneigða varðar töldu flestir að fræðsla um kynhneigð ætti að byrja í 1. bekk (sjá 

mynd 7.18).  
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Mynd 7.17 Í hvaða bekk telja umsjónarkennarar fræðslu um  
kynhneigð eiga að hefjast? 
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1.-4. bekk 5.-7. bekk 8.-10. bekk veit ekki

 
Mynd 7.18 Í hvaða bekk telja sam- og tvíkynhneigðir fræðslu um  
kynhneigð eiga aðhefjast? 

Á mynd 7.17 má sjá að 27 umsjónakennarar (36,5%) telja að fræðsla um kynhneigð 

eigi að fara fram í 8. til 10. bekk, 22 (29,7%) telja að fræðsla um kynhneigð eigi að 

fara fram í öllum bekkjum og 16 (21,6%) að hún eigi að fara fram í 5. til 7. bekk. 

Fjórir (5,4%) svöruðu ekki og taldi einn þátttakandi (1,4%) að fræðsla um kynhneigð 

ætti ekki heima í grunnskóla. Enginn svarenda taldi fræðslu um kynhneigð eiga að 

fara fram í 1. til 4. bekk. Mynd 7.18 sýnir í hvaða bekk sam- og tvíkynhneigðir töldu 
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fræðslu um kynhneigð eiga að hefjast en eins og sést er dreifingin nokkuð jöfn. Átta 

þátttakendur (27%) álitu að fræðsla um kynhneigð ætti að hefjast í 1. bekk. Ef stigin 

eru tekin saman má sjá að 14 þátttakendur (47%) vildu sjá fræðsluna hefjast á yngsta 

stigi, sjö (24%) vildu sjá hana byrja á miðstigi og fimm (16%) töldu best að hún 

hæfist á efstastigi.  

Eins og sjá má af myndunum ber umsjónarkennurum og sam- og tvíkynhneigðum 

ekki saman um hvenær fræðsla um kynhneigð eigi að hefjast. Umsjónarkennarar vilja 

að hún byrji seinna á meðan sam- og tvíkynhneigðir vilja sjá hana hefjast fyrr, jafnvel 

strax við byrjun skólagöngunnar. Þetta verður að teljast verulegur munur á viðhorfum. 

7.5.5 Með hvaða hætti á að standa að fræðslunni? 

Þátttakandi meðal sam- og tvíkynhneigðra segir:  

Það vantaði hjá mér um 17 ára aldur stað og fólk til að tala við. Ég var þá ekki 
meðvituð um Samtökin ´78. Almennt finnst mér að auka þurfi fræðslu í skólum, 
sérstaklega hjá til dæmis námsráðgjöfum, þannig að þeir séu með opinn huga þegar 
unglingur kemur til þeirra með vandamál. 

Annar þátttakandi meðal sam- og tvíkynhneigðra segir þegar spurt er um hver ætti að 

sjá um fræðslu tengda kynhneigð í grunnskólum: 

Finnst að það eigi að tala um samkynhneigð eins og gagnkynhneigð, það á ekkert að 
setja okkur í sér hóp sem þarf sér umræðu um. 

Þátttakandi meðal umsjónarkennara segir: 

Mér finnst að það mætti auka fræðslu, bæði í grunn- og framhaldsskólum og það er ef 
til vill málefni fyrir Samtökin ´78 að beita sér fyrir útgáfu á fræðsluefni. Við kennarar 
höfum ekki síður fordóma en annað fólk og fyrir suma væri án efa betra að hafa aðgang 
að góðu fræðsluefni og leiðbeiningar um notkun/kennslu þess. 

Ekki var einhugur meðal umsjónakennara hver ætti að sjá um fræðslu tengda 

kynhneigð en flestir vildu sjá skólahjúkrunarfræðing í því hlutverki en einnig vildi 

yfir helmingur að hún væri í höndum lífsleiknikennara. Meirihluti svarenda taldi 

fræðsluna eiga að fara fram í lífsleiknitímum. Sam- og tvíkynhneigðir nefndu helst að 

fræðsla um kynhneigð færi fram í samfélagsfræði og lífsleikni en einnig vildi 

helmingur að hún færi fram allsstaðar. Flestir sam- og tvíkynhneigðir töldu að einhver 

utanaðkomandi ætti að sjá um fræðsluna. Lítið er til af námefni um samkynhneigð að 

mati rúmlega helmings umsjónarkennara. Á myndum 7.19, 7.20, 7,21 7.22 og 7.23 

máttu þátttakendur velja fleiri en eitt atriði. 
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Mynd 7.19 Hver ætti, samkvæmt umsjónarkennurum, að sjá um fræðslu 
tengda kynhneigð í grunnskólum? 

Á mynd 7.19 sést nokkuð jöfn dreifing en 49 umsjónarkennarar (66,2%) telja að 

skólahjúkrunarfræðingur ætti að sjá um fræðslu tengda samkynhneigð, 41 (55,4%) 

álíta að lífsleiknikennari eigi að sjá um þessa fræðslu en 37 (50%) að hún ætti að vera 

í höndum umsjónarkennara. Líffræðikennari ætti að sjá um fræðsluna var skoðun 35 

þátttakenda (47,3%) á meðan 34 (45,9%) töldu að einhver utanaðkomandi sæi um 

hana, 9 þátttakendur (12,2%) tiltóku námsráðgjafa og tveir (2,7%) annað en upp var 

gefið. 
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Mynd 7.20 Hverjir ættu, að mati sam- og tvíkynhneigðra að sjá um fræðslu  
tengda kynhneigð í grunnskóla? 
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Eins og sjá má á mynd 7.20 er einnig nokkuð jöfn dreifing þegar sam- og 

tvíkynhneigðir tjáðu sig um í hverjir ættu að sjá um fræðslu tengda kynhneigð. 

Fræðsla á að vera í höndum utanaðkomandi var álit 19 (63%) þátttakenda, 15 (50%) 

töldu best ef lífsleiknikennari sæi um fræðsluna, 14 (47%) vildu sjá fræðsluna í 

höndum umsjónarkennara. Jafn margir tiltóku líffræðikennara og námsráðgjafa eða 11 

(37%) við hvorn aðilann en 9 (30%) að skólahjúkrunarfræðingur ætti að sjá um 

fræðsluna. Þeir sem merktu við annað voru 11 (37%) töldu mikilvægast að sá aðili 

sem annaðist fræðsluna væri vel að sér í málefnum samkynhneigðra og án fordóma. 

Einnig kemur þar fram mikilvægi þess að kennarar séu færir um að tala um 

samkynhneigð eins og önnur málefni líðandi stundar.  

47%

23%
20%

53%

33%

50%

10%
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Mynd 7.21 Hvar innan grunnskólans finnst sam- og tvíkynhneigðum að fræðsla um 
kynhneigð æti að fara fram? 

Meðal sam- og tvíkynhneigðra var niðurstaðan önnur en 15 (50%) töldu að fræðsla 

um kynhneigð ætti að eiga sér stað allsstaðar. Aðrir vildu tiltaka hvar fræðslan ætti 

helst heima og álitu 16 þátttakendur (53%) hana eiga að fara fram í lífsleikni, 14 

(47%) aðspurðir vildu að hún ætti sér stað í samfélagsfræði og tíu (33%) telja líffræði 

besta staðinn. Að umsjónartímar væru hentugasti staðurinn var svar sjö þátttakenda 

(23%) en sex (20%) slík fræðsla færi fram í kristinfræði (sjá mynd 7.21). 
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Mynd 7.22 Hvar telja umsjónarkennarar að slík fræðsla ætti að fara fram? 

Ekki kemur fram sama niðurstaða þegar spurt er um hvar fræðsla um kynhneigð ætti 

að fara fram en 55 umsjónarkennarar (74,3%) töldu lífsleikni vera besta staðinn (sjá 

mynd 7.22), 33 (44,6%) vildu sjá hana í líffræði og 28 (37,8%) hjá 

skólahjúkrunarfræðingi. Aðeins 10 (13,5%) álitu umsjónartíma vera besta staðinn 

fyrir slíka fræðslu á meðan átta (10,8%) töldu samfélagsfræði vera besta kostinn. Þeir 

sem vildu að fræðslan færi fram allsstaðar voru sex (8,1%), fjórir (5,4%) sögðu hana 

best komna hjá námsráðgjafa og þrír (4,1%) að kristinfræði væri rétti staðurinn.  
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Mynd 7.23 Hversu mikið námsefni telja umsjónarkennarar vera 
til um samkynhneigð? 
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Mynd 7.23 sýnir skoðun umsjónarkennara á því hversu mikið er til af námsefni um 

samkynhneigð en 40 (54,1%) telja lítið vera til að námsefni um samkynhneigð, 26 

(35,1%) vita ekki hversu mikið er til en þar sem þeir svara því til má leiða líkum að 

því að þeir hafi ekki orðið varir við námsefni um samkynhneigð og þess vegna viti 

þeir ekki hvort það er til eða ekki, hvað þá hversu mikið er til af því. Þeir sem töldu að 

mikið eða mjög mikið væri til af námsefni um samkynhneigð voru aðeins þrír (4,1%) 

og tveir (2,7%) álitu að ekkert væri til af námsefni um samkynhneigð.  

7.5.6 Er þörf á fræðslu um samkynhneigð fyrir kennara? 

Einungis þriðjungur umsjónarkennara taldi þekkingu sína vera næga á málefnum 

tengdum kynhneigð. Annað kemur í ljós þegar sam- og tvíkynhneigðir eru spurðir um 

þekkingu kennara á þessum málefnum þar sem meirihluti þeirra taldi þekkingu 

kennara ábótavant. 
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Mynd 7.204 Telja umsjónarkennarar kennara hafa næga  
þekkingu til að fjalla um málefni tengd kynhneigð? 
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Mynd 7.25 Telja sam- og tvíkynhneigðir kennara hafa næga  
þekkingu til að fjalla um málefni tengd kynhneigð? 

Umsjónarkennurum og sam- og tvíkynhneigðum ber ekki saman um hvort kennarar 

hafi næga þekkingu á málefnum tengdum kynhneigð ( sjá mynd 7.24 og 7.25) en 26 

(35,1%) umsjónarkennara töldu kennara hafa næga þekkingu á móti tveimur (7%) 

sem töldu það sama meðal sam- og tvíkynhneigðra. Kennarar hafa ekki næga 

þekkingu á málefnum tengdum kynhneigð, var álit 16 umsjónarkennara (21,6%) en 22 

(73%) voru sama sinnis meðal sam- og tvíkynhneigðra. Þeir sem töldu sig ekki vita 

það voru 30 (40,5%) meðal umsjónarkennara en einungis sex (20%) meðal sam- og 

tvíkynhneigðra. Meðal umsjónarkennara voru tveir (2,7%) sem svöruðu ekki. . 

7.5.7 Líðan sam- og tvíkynhneigðra nemenda í grunnskóla  

Meirihluti umsjónarkennara áleit að kynhneigð hefði mikil eða mjög mikil áhrif á 

sjálfsmynd einstaklingsins. Í því sambandi má benda á að þeir sem leið illa, mjög illa 

eða sæmilega á sinni grunnskólagöngu voru rúmlega sex af hverjum tíu.  
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Mynd 7.26 Telja umsjónarkennarar að kynhneigð einstaklings hafi  
áhrif á sjálfsmynd hans/hennar? 

Mikill meirihluti umsjónarkennara eða 62 (83,7%) áleit kynhneigð hafa mikil eða 

mjög mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklings. Þeir sem vissu það ekki voru 10 (13,5%) á 

meðan tveir umsjónarkennarar (2,7%) álitu sem svo að kynhneigð ekki hafa nein áhrif 

á sjálfsmyndina. 
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Mynd 7.27 Hvernig leið sam- og tvíkynhneigðum í grunnskóla? 
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Mynd 7.28 Upplifðu sam- og tvíkynhneigðir einelti í grunnskóla? 
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Mynd 7.29 Telja sam- og tvíkynhneigðir að kynhneigðin hafi þar  
skipt máli? 

Þegar litið er á líðan þeirra sam- og tvíkynhneigðu einstaklinga sem tóku þátt í 

athuguninni kemur í ljós að 19 þeirra (63,3%) leið ýmist sæmilega, illa eða mjög illa á 

sinni grunnskólagöngu, 11 einstaklingar (36,6%) töldu sér hins vegar hafa liðið vel 

eða mjög vel í grunnskóla (sjá mynd 7.27). Þessar tölur gefa okkur einhverja 

vísbendingu um líðan sam- og tvíkynhneigðra í grunnskóla en ef þær væru yfirfærðar 

á alla grunnskólanemendur sést betur hversu sláandi þær eru, en þá liði til dæmis 

þremur af hverjum tíu nemendum mjög illa í grunnskóla. Oft liggur beint við að 

kanna einelti þegar nemendur segja líðan sína slæma en niðurstöður um það hversu 

margir voru lagðir í einelti voru að 13 (43%) einstaklingar sögðu svo hafa verið en 17 

(57%) að svo hafi ekki verið (sjá mynd 7.28). Þessar tölur er einnig áhugavert að 

skoða í stærra samhengi en ef hægt væri að færa þær yfir á hinn almenna nemenda 
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væri verið að leggja fjóra af hverjum tíu nemendum í grunnskóla í einelti sem er mjög 

stór hópur. Á mynd 7.29 má sjá að fjórir (28,6%) þeirra þátttakenda sem upplifðu 

einelti í grunnskóla töldu kynhneigð sína hafa skipt þar máli, fimm þeirra (35,7%) 

töldu svo ekki hafa verið. Þeir sem ekki voru vissir um það voru einnig fimm (35,7%). 

7.5.8 Gætir fordóma gagnvart sam- og tvíkynhneigðum? 

Þátttakandi meðal umsjónarkennara segir: 

Ég held að fordómar í garð samkynhneigðar séu að minnka í íslensku samfélagi, sem 
betur fer. Við verðum að sinna markvissri fræðslu á þessu sviði til að minnka 
fordómana og ég tel að kirkjan þurfi að endurskoða sín viðhorf til samkynhneigðar svo 
fordómarnir minnki. 

Mikill meirihluti sam- og tvíkynhneigðra þurftu að glíma við eigin fordóma þegar þeir 

„komu út úr skápnum“ og rúmlega helmingur sam- og tvíkynhneigðra áleit kennara 

haldna fordómum gagnvart sam- og tvíkynhneigðum. 
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Mynd 7.30 Telja sam- og tvíkynhneigð kynhneigð sína „öðruvísi“? 

70%

26,7%

3,3%

já nei veit ekki

 
Mynd 7.31 Þurftu sam- og tvíkynhneigðir að glíma við eigin fordóma? 
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Á mynd 7.30 má sjá að fimm þátttakendur (17%) meðal sam- og tvíkynhneigðra telja 

sína kynhneigð vera „öðruvísi“ hins vegar telur meirihlutinn svo ekki vera eða 22 

þátttakendur (73%), þrír (10%) höfðu ekki myndað sér skoðun á því.  

Eins og áður hefur komið fram er erfitt fyrir einstakling að yfirgefa þann heim sem 

hann þekkir og þurfa að flytja sig yfir í annan en á mynd 7.31 má sjá að 21 þátttakandi 

(70%) taldi sig þurfa að glíma við eigin fordóma þegar þeir voru að gera sér grein 

fyrir kynhneigð sinni hins vegar voru átta (26,7%) þátttakendur sem sögðu að svo 

hefði ekki verið fyrir þá.  
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Mynd 7.32 Telja sam- og tvíkynhneigðir kennara hafa fordóma í garð  
sam- eða tvíkynhneigðra? 

Það var álit 17 einstaklinga (56,6%) meðal sam- og tvíkynhneigðra að kennarar væru 

haldnir fordómum gagnvart sam- eða tvíkynhneigðum, 13 (43%) svara því til að þeir 

viti það ekki. Athyglisvert er að enginn tekur þá afstöðu að segja kennara ekki haldna 

fordómum gagnvart þessum hóp (sjá mynd 7.32).  

7.5.9 Umfjöllun um kynhneigð 

Þátttakandi meðal umjónarkennara segir: 

Ef nemandi leitar til kennara vegna kynhneigðar sinnar er kennarinn oft í erfiðri 
aðstöðu þar sem um gífurlega viðkvæm mál er að ræða. Það skiptir miklu að kennarinn 
geti leitað til einhverra með reynslu og hafi tök á að fá fræðslu fyrir nemandann. 
Kennarar geta ekki verið sérfræðingar í öllu. 

Óljóst hefur verið hversu mikið er talað um kynhneigð við kennara í grunnskólum og 

oft vilja kennarar ekki tala um þessi mál við nemendur. Í athuguninni kemur í ljós að 
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umsjónarkennarar ræða lítið um kynhneigð í grunnskólum auk þess tala nemendur 

lítið um kynhneigð við umsjónarkennarana.  
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Mynd 7.33 Tala umsjónarkennarar um kynhneigð við  
nemendur sína? 
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Mynd 7.34 Segja umsjónarkennarar nemendur tala um kynhneigð  
við sig? 

Á mynd 7.33 má sjá að 51 (68,9%) umsjónarkennarar tala lítið um kynhneigð við sína 

nemendur, 19 þátttakendur (25,7%) segjast ekkert tala um kynhneigð við nemendur 

sína, aðeins tveir (2,7%) segjast tala mikið um þessi mál við nemendur og aðrir tveir 

(2,7%) segjast ekki vita hversu mikið þeir tala um kynhneigð við nemendur sína. 

Svipaðar tölur koma í ljós á mynd 7.34, það er að segja að 47 umsjónarkennarar 

(63,5%) telja nemendur tala lítið um kynhneigð við sig og 23 (31,1%) segja þá ekkert 

tala við sig um þessi mál. Aðeins þrír (4,1%) segja þá tala mikið við sig um 

kynhneigð en einn (1,4%) veit ekki hvort nemendur tala við hann um kynhneigð.  
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8. Umræður 

Sinna grunnskólar landsins þörfum allra nemenda? Hvernig upplifa sam- og 

tvíkynhneigðir dvöl sína í grunnskólanum, finna þeir fyrir fordómum í sinn garð? Er 

samkynhneigð málefni sem grunnskólinn hefur forðast að takast á við? Á umræða um 

samkynhneigð heima í grunnskólum og ef svo er, hvernig er þá best að standa að 

henni? Í því sambandi er mikilvægt að kanna viðhorf kennara til kynhneigðar þar sem 

neikvæð viðhorf og fordómar geta haft jafn skaðleg áhrif og jákvæð viðhorf geta haft 

uppbyggjandi áhrif. Á sandi byggði heimskur maður hús, segir einhverstaðar, en til að 

byggja upp traust og fordómalaust umhverfi á styrkum stoðum þurfa kennarar og aðrir 

uppalendur að veita nemendum fræðslu sem skilar sér í aukinni þekkingu og 

umburðarlyndi í garð annarra. Helstu niðurstöður verða ræddar úr þeim tveimur 

viðhorfaathugunum sem við lögðum af stað með í upphafi en svör þátttakenda gefa 

okkur vísbendingu um að fræðslu sé þörf innan grunnskólanna auk þess sem þau 

endurspegla viðhorf hópanna.  

Eitt af því sem niðurstöðurnar sýna er að sam- og tvíkynhneigðir gera sér grein 

fyrir kynhneigð sinni þó nokkuð áður en þeir opinbera hana. Sem leiðir okkur að 

spurningunni: Af hverju líður þessi langi tími frá því að einstaklingar gera sér grein 

fyrir samkynhneigð sinni og þar til þeir opinbera hana? Við höfum komist að því að 

sú þögn sem hefur umlukið sam- og tvíkynhneigð og sá þekkingarskortur sem lengi 

hefur verið við líði um málefni sam- og tvíkynhneigðra á þátt í þessum langa tíma. 

Yfirleitt er erfitt fyrir einstakling að gangast við stöðu sinni sem sam- eða 

tvíkynhneigður sérstaklega þar sem hann er að „yfirgefa“ þann gagnkynhneigða heim 

sem hann þekkir, og hefur tilheyrt svo lengi, yfir í minnihlutahóp sem oft er litinn 

hornauga enn þann dag í dag. Þetta er kannski best útskýrt af Eli Coleman sem 

rannsakaði ferlið „að koma út úr skápnum“en sá tími sem líður frá því að 

einstaklingur uppgötvar kynhneigð sína, þar til hann opinberar hana er langt og mikið 

ferli og er mörgum samkynhneigðum ungmennum erfið reynsla(sjá kafla 4.1). 

Niðurstöður okkar á því hvenær einstaklingar gera sér fyrst grein fyrir kynhneigð 

sinni eru studdar af niðurstöðum annarra rannsókna (sjá kafla 4). 

Margar rannsóknir hafa sýnt að áhrif jafningjahópsins eru hvað mest á 

unglingsárunum en á þessum árum er jafnræði sem helst einkennir tengslin í 

félagahópnum gera það að verkum að auðveldara er að ræða mál sem annarsstaðar eru 
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forboðin.132 Þetta styður við niðurstöður okkar þar sem kemur í ljós að meirihluti sam- 

og tvíkynhneigðra leitaði stuðnings vina, systkina eða annarra aðila sem eru í sömu 

sporum. Þeir leita til þeirra sem þeir telja sig geta treyst, þeirra sem standa þeim 

jafnfætis. Oft er það þannig þegar gagnkynhneigður einstaklingur á í vandræðum í 

lífinu að hann leitar til foreldra sinna og finnst foreldrunum það yfirleitt gott og lýsa 

því hve vel þeim tókst til í uppeldinu „Hann þorði að koma til mín með vandamál 

sín!“ Það virðist hins vegar ekki vera raunin meðal sam- og tvíkynhneigðra. Ein 

ástæða þess gæti verið sú að foreldrar spyrja sig oft „hvað gerði ég rangt?“ þegar 

„barnið þeirra“ opinberar sam- eða tvíkynhneigð sína. Af hverju ættu foreldrar ekki að 

líta á það sem gott uppeldi við þær aðstæður eins og hinar? Það sem foreldrar ættu að 

spyrja sig er „Hvað gerði ég rétt til að verðskulda það að barnið mitt treysti mér nógu 

mikið fyrir jafn stórum hluta í lífi sínu?“133 Eins og fram kemur í kafla 5.3.2 er enginn 

umhverfisþáttur jafnmikilvægur og fjölskyldan. Hún er stærsti verndarþátturinn í lífi 

barnsins og því mikilvægt að þar ríki gagnkvæmt traust.  

Svo virðist sem ekki sé algengt að sam- eða tvíkynhneigðir leiti til kennara þegar 

þeir segja frá kynhneigð sinni sem gefur til kynna að málefni þeirra eru ekki rædd 

innan skólans. Því má draga þá ályktun að fræðsla um kynhneigð sé verðugur þáttur 

að fjalla um svo þessir einstaklingar geti fundið að líf þeirra sé jafn mikils virði og 

annarra. Líklega myndi fræðslan ein og sér ekki verða til þess að einstaklingar fyndu 

hjá sér þörf fyrir að upplýsa kennara um samkynhneigð sína, hún myndi hins vegar 

hjálpa þeim að skilja sjálfan sig og kenndir sínar. 

Fordómar til sam- eða tvíkynhneigðar hafa verið við lýði frá örófi alda og sýna 

niðurstöður okkar að umsjónarkennarar eru einnig litaðir af þessum viðhorfum. Oft 

búum við okkur til ákveðnar staðalmyndir, til dæmis til sam- eða tvíkynhneigðra, ef 

þekking okkar er lítil eða staðreyndir ekki á hreinu. Þetta var hægt að sjá á 

niðurstöðum úr athugun til umsjónarkennara, þegar þeir voru spurðir um viðhorf sín 

til gagn-, sam- og tvíkynhneigðar, sú hneigð sem þeir þekktu minnst (tvíkynhneigð) 

hafði hæsta hlutfallið í neikvæðni og hlutleysi. Þá erum við aftur komin að því að ef 

til vill endurspegli þetta hlutleysi kennaranna þekkingarskort þeirra, að minnsta kosti 

eru þeir ekki hlutlausir í garð gagnkynhneigðar, kannski þar sem þeir þekkja hana og 

óttast hana því ekki. Þetta hlýtur að segja okkur að umsjónarkennarar hafa ekki sama 

viðhorf til gagnkynhneigðra og sam- og tvíkynhneigðra. Þá má leiða líkum að því að 
 
132 Robertson 1987:27 
133 Auður Þórsdóttir 09.04.2003 
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fordómar í garð sam- og tvíkynhneigðra sé enn við lýði innan veggja grunnskólans. 

Forvitnilegt er í þessu sambandi hve margir, meðal sam- og tvíkynhneigðra, töldu 

kennara haldna fordómum í garð sam- og tvíkynhneigðra. Fordómar gagnvart 

nemendum eru ekki viðunandi þar sem skólinn á ekki að gera upp á milli nemenda 

burt séð frá því hvernig þeir eru af Guði gerðir. Nemendur þurfa að geta treyst því að 

þeir geti leitað til kennara síns án ótta við höfnun. Þessu til rökstuðnings má 

sérstaklega vísa til umfjöllunar Rannveigar Traustadóttur um kynhneigðarmisrétti (sjá 

kafla 5.3.1) sem felst í því að telja gagnkynhneigð vera bæði eðlilegri og æðri 

kynhneigð en samkynhneigð. Kynhneigðarhroki (hómófóbía) er hluti af 

kynhneigðarmisrétti en það er í raun órökstudd hræðsla og fjandskapur gegn 

samkynhneigð.  

Hér er viðeigandi að vitna í Kinsey sem sagði: 

Veröldinni er ekki skipt í sauðina og úlfana... Það er maðurinn sem býr til flokka 
hugmynda og reynir stanslaust að troða veruleikanum í þau aðskildu hólf. Lífið er hins 
vegar alls ekki þannig heldur samfelld heild í hverju einasta tilviki. Því fyrr sem við 
lærum að þetta á einnig við um kynlífið, þeim mun fyrr munu viðhorf okkar nálgast 
heilbrigða skynsemi.134 

Eins og fram kemur í niðurstöðunum telja bæði umsjónarkennarar og sam- og 

tvíkynhneigðir að grunnskólanum beri að veita nemendum fræðslu um kynhneigð. Því 

liggur beint við að spyrja hvort svo sé? Í ljós kemur að grunnskólinn er ekki að sinna 

þessu hlutverki sínu en hver er þá að gera það? Vert er að spyrja sig hvort væntingar 

til grunnskólans stangist á við það sem framkvæmt er. Slá foreldrar og aðrir 

uppalendur því sem föstu að skólinn sjái um þessa fræðslu og tala því ekki um þessi 

mál sjálfir? Hvar stöndum við þá? Eins og fram kemur í fylgiskjali 1 er hvergi minnst 

á kynhneigð í Aðalnámskrá grunnskóla, að ekki megi mismuna nemendum eftir 

kynhneigð þeirra, hins vegar er talið þarft að minnast á að ekki megi mismuna eftir 

kynþáttum. Ef mismunandi kynhneigð er talin sjálfsagður þáttur í fari einstaklinga og 

þar með ekki talin ástæða til að minnast á hana, eru mismunandi kynþættir það þá 

ekki?  

Skólastjórnendur, í könnun Söru Daggar, höfðu lítið sem ekkert velt mikilvægi 

umfjöllunar um samkynhneigð í grunnskólum fyrir sér þó svo allir teldu þarft að hefja 

fræðsluna innan grunnskólans135 en rannsóknir hafa bent til þess að mikilvægt sé fyrir 

samkynhneigða unglinga að kynhneigð þeirra sé viðurkennd og rædd innan skólans 

 
134 Robertson 1987:122 
135 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:26 
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þar sem þögnin, sem sam- og tvíkynhneigðir unglingar upplifa á skólagöngu sinni, 

getur leitt til þess að þeir finna sig ekki í tilverunni.136 Þetta bendir okkur mikilvægi 

þess að þeir sem vinna innan grunnskólans séu upplýstir um samkynhneigð og 

málefni samkynhneigðra. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: „grunnskólinn skal leitast 

við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska hvers og eins.“137 Hér tilgreinir Aðalnámskráin að hag allra 

nemenda skuli hafa að leiðarljósi en til þess að gera fræðslu um kynhneigð mögulega 

innan grunnskólans er nauðsynlegt að hafa ákvæði þess efnis í Aðalnámskrá 

grunnskóla. 

Þátttakendum ber ekki saman um hvenær eigi að hefja fræðslu, umsjónarkennarar 

hallast frekar að eldri bekkjum á meðan sam- og tvíkynhneigðir eru hlynntari yngri 

bekkjum, jafnvel strax í byrjun skólagöngu. Katherine McLellan, sem er 

leikskólakennari, telur að umfjöllun um samkynhneigð, sem og önnur viðkvæm 

málefni sem snerta daglegt líf, eigi að hefjast um leið og börn byrja að velta þeim fyrir 

sér. Strax á leikskólaaldri byrja börn að spyrja áleitinna spurninga sem kennarar, 

ásamt öðrum umönnunaraðilum, koma sér undan að svara sökum þekkingarskorts. 

Hún segir í grein sinni Can girls marry girls? frá einu slíku dæmi. Tvær ungar stúlkur 

voru að tala saman og heyrir hún þegar önnur þeirra spyr hvort stelpa geti gifst stelpu. 

Þá treysti hún sér ekki til að taka á málinu sökum þekkingarleysis og þóttist því ekki 

heyra til þeirra. Seinna fannst henni hún hafa brugðist skyldum sínum gagnvart 

börnunum og ákvað að hafa umræðutíma þar sem börnin tala um sjálf sig og sínar 

upplifanir. Ýmis mál komu upp í þessum tímum svo sem litarháttur, fjölskyldugerð og 

margt fleira sem kennarinn fylgir eftir með fræðslu.138 Dæmi sem þetta sýnir vel 

hversu auðvelt er að koma slíkri umræðu að, því fyrr á skólagöngunni sem hún kemur 

inn því eðlilegri verður hún fyrir börnunum. Það ætti einmitt að vera markmiðið með 

fræðslu um sam- og tvíkynhneigð, sumir verða ástfangnir af gagnstæðu kyni, aðrir af 

sama kyni og enn aðrir af báðum kynjum.  

Ætla má að oft sé samkynhneigð fyrst og fremst tengd umræðu um kynlíf. Þetta 

kemur berlega í ljós meðal umsjónarkennara þar sem þeir virðast tengja fræðslu um 

kynhneigð við eldri bekki og þá gjarnan líffræði. Í könnun Söru Daggar virðast 

 
136 Guðmundur Páll Ásgeirsson o.fl. 1994 tekið af netinu 12.02.2003 
137 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:14 
138 Katherine McLellan.200016-18 
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þátttakendur vera á sama máli.139 Athyglisvert er að sjá hversu margir 

umsjónarkennarar vilja að skólahjúkrunarfræðingur sjái um fræðslu tengda 

kynhneigð, að vísu í lífsleiknitímum, en þetta fær okkur til að hugsa enn einu sinni um 

þekkingarskort kennara. Hvað er það sem aftrar þeim að veita þessa fræðslu? Þetta 

virðist benda til þess að margir umsjónarkennarar álíti sam- og tvíkynhneigð vera 

frávik en ekki sem sjálfsagðan hlut af lífinu. Þetta sjónarmið umsjónarkennaranna að 

samkynhneigð sé einhverskonar frávik virðist fremur í takt við þá hugmynd sem 

ríkjandi var innan læknavísindanna á 18. og 19. öld en í anda nútímarannsókna, að 

samkynhneigð sé hluti af fjölbreytileika mannlífsins (sjá kafla 2.1.1).  

Sam- og tvíkynhneigðum var veitt sama val um hver ætti að sjá um fræðsluna en 

þeir voru ekki sammála umsjónarkennurunum, að skólahjúkrunarfræðingur ætti að sjá 

um fræðsluna. Við þennan þátt kom fram spurning frá einum þátttakanda: „Er þetta 

sjúkdómur?“ og sagt að skólahjúkrunarfræðingur ætti alls ekki að sjá um þessa 

fræðslu. Þá er kannski spurningin sú hvort skólahjúkrunarfræðingur ætti eingöngu að 

sjá um mál sem snúa að sjúkleika nemenda eða hvort hans hlutverk sé einnig að fræða 

nemendur um þá þætti sem snúa að kynhegðun einstaklinga.  

Í nútímasamfélagi er samkynhneigð orðin órjúfanlegur þáttur þess. Því er 

mikilvægt að kennarar íhugi á hvern hátt þeir ætli að taka á málefnum 

samkynhneigðra, sem og annarra minnihlutahópa, í skólastarfinu. Kennarar þurfa að 

hafa góða þekkingu á ýmsum málum, þar á meðal málefnum samkynhneigðra, og eru 

íslendingar þekktir fyrir áhuga sinn á ættfræði og sögu. Saga samkynhneigðra á 

Íslandi, sem er átakamikil og merkileg, er í raun jafn mikil fjársjóður og önnur saga. 

Hún snertir kannski færri en ætti það að skipta máli? Eins og fram kemur í kafla 6.2.1 

þarf kennaramenntun að vera þannig uppbyggð að kennarinn sé í stakk búinn að taka 

á þörfum allra nemenda. Ef kennari tekur ekki rétt á þeim málum sem upp koma getur 

hann valdið einstaklingnum miklum skaða. Þó svo fræðsla um sam- og tvíkynhneigð 

sé mikilvæg má hún ekki snúast upp í andhverfu sína, þar sem of mikil fræðsla getur 

haft öfug áhrif. Með „of mikilli“ fræðslu er hætta á að gera samkynhneigð að sérstöku 

fyrirbæri, með hlýlegri og hreinskilinni umræðu næst mestur árangur og skilningur. 

Eitt af því sem mætti gera er að benda á fáránleika margra spurninga sem 

samkynhneigðir þurfa að mæta (sjá fylgiskjal 6). 

 
139 Sara Dögg Jónsdóttir 2001:24-25 
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Líðan nemenda skiptir höfuðmáli í tengslum við námsárangur þeirra. Þar af 

leiðandi verða kennarar sem og annað starfsfólk skólans að hafa augun opin gagnvart 

nemendum sínum. Jákvætt viðhorf gagnvart öllum nemendum er grundvöllur fyrir 

árangursríkri kennslu (sjá kafla 6). Sláandi tölur sýna okkur hversu slæm líðan sam- 

og tvíkynhneigðra er. Þá er mikilvægt að velta fyrir sér hvernig það er fyrir 

einstakling að ganga með þá tilfinningu í maganum að hann sé að halda hluta af sér 

leyndum fyrir öðrum. Hægt er að tengja slíka líðan við sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir. 

Tölur um sjálfsvíg og sjálfsvígtilraunir hafa hingað til ekki aðgreint kynhneigð 

einstaklinga, þó svo þær gerðu það myndu þær varla vera réttar þar sem gera verður 

ráð fyrir að einhver fjöldi fyrirfari sér áður en þeir „koma út úr skápnum“. Um fjórir 

af hverjum 10 upplifðu einelti í skóla sem er mjög hátt hlutfall því ef þessar tölur ættu 

við alla nemendur grunnskólans væri einelti vissulega meira vandamál en nú er talið, 

þá væri til dæmis um 200 nemendur í 500 manna skóla að ræða! Rannveig 

Traustadóttir kemur með innlegg í þessa umræðu í kafla 5.3.1 þar sem hún segir frá 

þeirri togstreitu sem á sér stað þegar einstaklingur þarf að takast á við kynhneigð sem 

er í minnihluta. Þessi togstreita er oft orsök sjálfsvígstilrauna og er þar af leiðandi 

alvarlegt vandamál. Því þurfa kennarar sem og annað starfsfólk innan grunnskólans að 

veita öllum nemendum gildar og fordómalausar upplýsingar á formlegan og 

viðeigandi hátt. Þetta á sérstaklega við um einstaklinga sem eru að reyna að átta sig á 

kynhneigð sinni og vita ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga þar sem þeir standa á 

krossgötum gagnvart eigin kynhneigð. Heimur gagnkynhneigðra blasir við þeim hvert 

sem þeir fara og því þurfa kennarar og skólar að vera þeim til halds og trausts, ekki 

síst ef einstaklingarnir finna hvergi farveg fyrir vangaveltur sínar (sjá kafla 5.3). Þegar 

einstaklingur uppgötvar kynhneigð sína þarf hann oft að glíma við eigin fordóma. 

Sumir alast upp við að sam- eða tvíkynhneigð sé „verri“ en gagnkynhneigð en eins og 

gefur að skilja eru það ekki „ákjósanlegustu“ uppeldisaðstæður fyrir sam-eða 

tvíkynhneigðan einstakling og ýtir jafnvel undir sjálfsvíg eða sjálfsvígstilraunir.  

Spurningalistarnir voru ekki áreiðanleika- og réttmætisprófaðir. Þegar litið er yfir 

spurningalistana hefði verið fróðlegt að sjá þær spurningar sem þátttakendum leyfðist 

að svara við á mörgum stöðum þannig að aðeins hefði mátt merkja við á einum eða 

tveimur þeirra. Þá hefði líklega sést meiri munur milli sam- og tvíkynhneigðra annars 

vegar og umsjónarkennara hins vegar. Galli var á spurningu tíu meðal 

umsjónarkennaranna og á spurningu sjö í viðhorfaathuguninni meðal sam- og 

tvíkynhneigðum. 
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Forvitnilegt hefði verið að gera áframhaldandi athugun sem næði til stærri hóps og 

gæfi þar af leiðandi betri og heildstæðari mynd af málum tengdum fræðslu um 

kynhneigð í grunnskólum. Eins mætti hugsa sér rannsókn þar sem gerð væri tilraun 

með einn hóp nemenda og kennara og annar hópur nemenda og kennara væri til 

samanburðar. Tilraunahópurinn fengi þá fræðslu um kynhneigð en 

samanburðarhópurinn aðeins hefðbundna fræðslu sem skólinn býður uppá og viðhorf 

tilraunahóps og samanburðarhóps þvínæst borin saman. Skiptir fræðsla máli, minnka 

fordómar, eykst umburðarlyndi í garð minnihlutahópa svo sem sam- eða 

tvíkynhneigðra einstaklinga í kjölfar þessarar fræðslu? Hagur nemenda er það sem 

þarf helst að hugsa um þar sem þeir eru framtíð þessa lands, þeir munu vaxa upp og 

leggja sín lóð á vogarskálarnar í baráttunni við fordóma og skort á umburðarlyndi. 

Starfsmenn skóla, og þá ekki síst kennararnir þurfa að leggja grunninn að nýjum kafla 

í sögu samkynhneigðra þar sem þögnin verður rofin og fordómum útrýmt, kafla sem 

við tökum öll þátt í að skapa með aukinni fræðslu og virðingu hvert fyrir öðru. 
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9. Lokaorð 

Saga samkynhneigðra er saga misþyrminga, fordóma, sársauka og lífláta. 

Tvískinnungur og sundurþykkja ríkir í nútíma menningu varðandi samkynhneigð. Í 

aldanna rás hefur barátta samkynhneigðra fyrir almennum mannréttindum gengið 

misjafnlega vel enda eru fordómar og þekkingarleysi misjafnlega útbreidd eftir 

löndum og heimssvæðum. Besta leiðin til að vinna á fordómum og þekkingarleysi er 

fræðsla. Hana er hægt að nálgast með tvennu móti. Annars vegar þarf að fara fram 

gagnrýnin umræða á málefnum samkynhneigðra og auðvelda þannig 

samkynhneigðum unglingum að virða tilfinningar sínar og tala opinskátt um þær, 

hjálpa þeim að koma úr felum. Hins vegar þarf að brjóta niður þann múrvegg sem 

hlaðin hefur verið af fordómum í kringum samkynhneigða og opna umræðuna í 

grunnskólum fyrir samkynhneigð ungmenni.  

Afneitun og þögn hefur umlukið raunveruleika samkynhneigðra ungmenna í 

skólum og virðist vera sem þögnin sé mesta hindrunin í að bjarga skólum og 

samfélaginu. Oft eiga umræður um homma, lesbíur og tvíkynhneigða rætur sínar í 

saklausum spurningum hjá barni: „Getur stelpa gifst annarri stelpu?“ Ef við hundsum 

þessar spurningar verður þögnin ríkjandi í kennslustofunni. Múrveggir, kuldi og 

afskiptaleysi gerir það að verkum að hlutirnir halda áfram að vera eins og þeir eru, í 

besta falli óþægilegir fyrir suma og í versta falli örlagaríkir fyrir aðra. Í ljósi framtíðar 

verður að skapa örugga skóla og er það okkar verk sem kennara að gleyma skuggum 

fortíðar og opna umræður um þessi málefni.  

Skólanum er ætlað að vera spegill samfélagsins og þar sem samkynhneigð er orðin 

órjúfanlegur þáttur innan þess ber skólanum að sjá til þess að samkynhneigð 

ungmenni öðlist það umhverfi sem þeir getað speglað sig í, virðing fyrir öllum 

nemendum er hornsteinn alls skólastarfs. 
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11. Fylgiskjöl 

1. Markmið upp úr Aðalnámskrám grunnskóla. 

2. Athugun á viðhorfi umsjónarkennara til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum. 

3. Athugun á viðhorfi sam- og tvíkynhneigðra til fræðslu um kynhneigð í 

grunnskólum. 

4. Leyfisbréf til yfirmanna/sveitarstjóra/skólastjóra vegna athugunar. 

5. Leyfi frá Persónuvernd. 

6. Spurningalisti til gagnkynhneigðra einstaklinga, sambærilegur spurningalistum til 

samkynhneigðra einstaklinga. 

 



Fylgiskjal 1 

 -Hvergi er að finna málsgrein í Aðalnámskrá grunnskóla þar sem minnst er á 
kynhneigð nemenda - 

 

Neðanrituð markmið eru tekin upp úr Aðalnámskrá grunnskóla - Lífsleikni og

Kristinfræði 1999.

Með því að gera lífsleikni að sérstakri námsgrein er verið að svara kalli nútímans um að 
búa nemandann betur undir það að takast á við lífið. Til þess þarf hann að vinna með 
sjálfan sig, bera virðingu fyrir sjálfum sér og þekkja sterkar og veikar hliðar sínar. 
Áfangamarkmiðin eru að fullu útfærð fyrir viðvangsefni sem fjalla undir 
sjálfsþekkingu, samskipti, sköpun og lífsstíl sem mynda kjarna greinarinnar og 
meginviðmið.140 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar  

Nemandi á að  
• Gera sér grein fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og stöðu einstaklinga innan þeirra 

Þrepamarkmið 6. bekkjar 

Nemandi 
• Viti að hver og einn hefur persónuleg og tilfinningaleg mörk sem hægt er að ganga of 

nærri með neikvæðum áreitum 

Þrepamarkmið 7. bekkjar  

Nemandi 
• Geri sér grein fyrir að mannréttindi eru leikreglur í samfélagi einstaklinga og þjóða til 

að tryggja jafnan rétt allra 

Áfangamarkmið í lok 10. bekkjar  

Nemandi á að  
• Gera sér grein fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynferði og kynhlutverk og hvaða 

hlutverki þau þjóna í kynímynd og kynupplifun einstaklinga 

Þrepamarkmið 10. bekkjar 

Nemandi 
• Sé meðvitaður um að siðvit og ábyrgð, gagnkvæm virðing og persónuréttur eru helstu 

mælikvarðar á siðlega kynímynd, kynupplifun og kynhegðun hvers og eins 
• Sé meðvitaður um jafnréttishugsjónina sem leiðarljós í öllum samskiptum, gildi 

hennar og fyrirvara 
• Meti á sjálfstæðan hátt eigin lífsgildi og lífsstíl óháð fyrirmyndum og staðalmyndum 

samfélagsins.  

Aðalnámskrá grunnskóla – Kristinfræði segir meðal annars: 

Þrepamarkmið 8. bekkjar 

Nemandi 

• Temji sér sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum með því að fást við viðvangsefni 
sem tengjast hópþrýstingi, einurð til að standa við eigin sannfæringu og virðingu fyrir 
sannfæringu annarra 

 

140 Aðalnámskrá grunnskóla, Lífsleikni 1999:6-8 
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Þrepamarkmið 10. bekkjar 

Nemandi 

Temji sér umburðarlyndi og virðingu fyrir ólíkum einstaklingum, kynþáttum og þjóðum í 
ljósi jafngildis og jafnréttis allra manna 
• Nemandi á að hafa öðlast færni í að fást við siðferðisleg álitamál í ljósi mismunandi 

gildismats, trúarbragða og lífsviðhorfa, t.d. tengd samskiptum kynjanna, 
fjölskyldulífi, atvinnulífi, heiðarleika, sannleika og trúnaði, stríði og friði.141 

141 Aðalnámskrá grunnskóla  
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 - Athugun á viðhorfum umsjónarkennara til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum - 

 

Kæri þátttakandi. 

 

Við erum þrír nemendur á lokaári í kennaradeild Háskólans á Akureyri, Hrönn 

Bessadóttir, Ingibjörg Ósk Pétursdóttir og Kristrún Sigurgeirsdóttir. Nú erum við að 

vinna að lokaverkefni okkar til B.Ed. prófs undir leiðsögn Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur 

lektors og sálfræðings við HA. Ritgerð okkar ber heitið Þögnin rofin og á að fjalla um 

stöðu fræðslu um kynhneigð sem nemendur fá (eða fá ekki) í efri bekkjum grunnskóla 

og viðhorf sam- og tvíkynhneigðra. Við sendum spurningalista til hóps 

grunnskólakennara þar sem við spyrjum um núverandi stöðu mála í grunnskólum og 

einnig um viðhorf þeirra. Jafnframt viljum við fræðast um viðhorf 20 – 30 ára sam- og 

tvíkynhneigðra einstaklinga til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum auk þess að 

fræðast um þeirra reynslu. Þátttakendur meðal kennara eru valdir úr nokkrum 

grunnskólum en þátttakendur meðal sam- og tvíkynhneigðra eru valdir með 

svokölluðu þægindaúrtaki. Því biðjum við þig vinsamlegast að taka þátt. 

Tilgangur okkar með þessari könnun er að leggja okkar lóð á vogarskálina og hafa 

áhrif á umræðu (fræðslu) um kynhneigð meðal grunnskólanemenda og kennara. Trú 

okkar er sú að þannig megi stuðla að viðhorfsbreytingum til batnaðar innan 

grunnskólans bæði meðal nemenda og kennara og þannig auðvelda sam- og 

tvíkynhneigðum nemendum dvölina í grunnskólanum.  

 

Ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda þar sem hvorki þarf að skrá nafn 

né númer svarenda. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlegast hafið samband  

Hrönn Bessadóttir    867-4207 

Ingibjörg Ósk Pétursdóttir    824-3129 

Kristrún Sigurgeirsdóttir   865-4911 
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SPURNINGAR UM VIÐHORF UMSJÓNARKENNARA Í GRUNNSKÓLUM  TIL 

FRÆÐSLU UM KYNHNEIGÐ Í GRUNNSKÓLUM 

1. Kyn  

___karl  ___kona  

2. Á hvaða aldri ert þú? 

___20-29  ___30-39  ___40-49 

___50-59  ___60-69  

3. Hversu lengi hefur þú starfað sem kennari? 

___1-9 ár  ___10-19 ár  ___20-29 ár 

___30-39 ár  ___40 ár eða lengur 

4. Í hvaða bekk ert þú umsjónarkennari? 

___bekk 

5. Hver eru viðhorf þín gagnvart gagnkynhneigð? 

___jákvæð ___neikvæð ___hlutlaus 

6. Hver eru viðhorf þín gagnvart samkynhneigð? 

___jákvæð ___neikvæð ___hlutlaus 

7. Hver eru viðhorf þín til tvíkynhneigðar? 

___jákvæð ___neikvæð ___hlutlaus 

8. Telur þú að grunnskólinn eigi að veita nemendum fræðslu um kynhneigð? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

9. Er fræðsla um kynhneigð í þínum grunnskóla? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

Ef svarið við spurningu 9 er JÁ svarið spurningu 10. 
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10. Hversu miklum tíma telur þú að sé varið í fræðslu um kynhneigð? 

___0   ___1-3    ___4-6   

 ___7-9   ___10 eða fleiri  ___veit ekki 

11. Í hvaða bekk telur þú að fræðsla um kynhneigð ætti að vera? 

___bekk ___öllum bekkjum ___á ekki heima í grunnskóla 

12. Hver ætti að sjá um fræðslu tengda samkynhneigð í grunnskólum 

__umsjónarkennari 

__námsráðgjafi 

__skólahjúkrunarfræðingur 

__líffræðikennari 

__lífsleiknikennari 

__einhver utanaðkomandi (t.d. frá samtökunum ´78) 

annað________________________ 

13. Hvar í námskránni ætti slík fræðsla að vera? 

__lífsleikni 

__líffræði 

__umsjónartíma 

__hjá skólahjúkrunarfræðingi 

__samfélagsfræði 

__kristinfræði 

__hjá námsráðgjafa 

__allsstaðar 

annað__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

14. Telur þú kennara hafa næga þekkingu til þess að fjalla um málefni tengd 

kynhneigð? 

___já  ___nei  ___veit ekki 
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15. Hversu mikið námsefni telur þú að sé til um samkynhneigð? 

___mjög mikið  ___mikið  ___veit ekki 

___lítið   ___ekkert 

16. Telur þú að kynhneigð einstaklings hafi áhrif á sjálfsmynd hans/hennar? 

___mjög mikið  ___mikið  ___veit ekki  

___lítið   ___ekkert 

17. Talar þú um kynhneigð við nemendur þína? 

___mjög mikið  ___mikið  ___veit ekki 

___lítið   ___ekkert 

18. Tala nemendur um kynhneigð við þig? 

___mjög mikið  ___mikið  ___veit ekki  

___lítið   ___ekkert 

19. Finnst þér vera munur á samkynhneigðu og gagnkynhneigðu fólki? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

20. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri um málefni samkynhneigðra.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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- Athugun á viðhorfum sam- og tvíkynhneigðra á aldrinum 20-30 ára  
til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum - 

 

Kæri þátttakandi. 

Við erum þrír nemendur á lokaári í kennaradeild Háskólans á Akureyri, Hrönn 

Bessadóttir, Ingibjörg Ósk Pétursdóttir og Kristrún Sigurgeirsdóttir. Nú erum við að 

vinna að lokaverkefni okkar til B.Ed. prófs undir leiðsögn Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur 

lektors og sálfræðings við HA. Ritgerð okkar ber heitið Þögnin rofin og á að fjalla um 

stöðu fræðslu um kynhneigð sem nemendur fá (eða fá ekki) í efri bekkjum grunnskóla 

og viðhorf sam- og tvíkynhneigðra. Við sendum spurningalista til hóps 

grunnskólakennara þar sem við spyrjum um núverandi stöðu mála í grunnskólum og 

einnig um viðhorf þeirra. Jafnframt viljum við fræðast um viðhorf 20 – 30 ára sam- og 

tvíkynhneigðra einstaklinga til fræðslu um kynhneigð í grunnskólum auk þess að 

fræðast um þeirra reynslu. Þátttakendur meðal kennara eru valdir úr nokkrum 

grunnskólum en þátttakendur meðal sam- og tvíkynhneigðra eru valdir með 

svokölluðu þægindaúrtaki. Því biðjum við þig vinsamlegast að taka þátt. 

Tilgangur okkar með þessari könnun er að leggja okkar lóð á vogarskálina og hafa 

áhrif á umræðu (fræðslu) um kynhneigð meðal grunnskólanemenda og kennara. Trú 

okkar er sú að þannig megi stuðla að viðhorfsbreytingum til batnaðar innan 

grunnskólans bæði meðal nemenda og kennara og þannig auðvelda sam- og 

tvíkynhneigðum nemendum dvölina í grunnskólanum.  

 

Ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda þar sem hvorki þarf að skrá nafn 

né númer svarenda. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlegast hafið  samband  

Hrönn Bessadóttir    867-4207 

Ingibjörg Ósk Pétursdóttir    824-3129 

Kristrún Sigurgeirsdóttir   865-4911
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SPURNINGAR UM VIÐHORF UNGRA (20-30 ÁRA) SAM- OG TVÍKYNHNEIGÐRA 

EINSTAKLINGA TIL FRÆÐSLU UM KYNHNEIGÐ Í GRUNNSKÓLUM 

1. Kyn  

___karl  ___kona 

2. Hvenær gerðir þú þér fyrst grein fyrir kynhneigð þinni? 

___0-10 ára  ___11-13 ára  ___14-16 ára  

___17-19ára  ___20-22 ára  ___22-25 ára  

___26 ára eða eldri 

3. Hvenær opinberaðir þú kynhneigð þína „komst út úr skápnum“? 

___10-13 ára  ___14-17 ára  ___18-21 ára  

___22-25 ára  ___26 eða eldri 

4. Hverjum sagðir þú fyrst frá kynhneigð þinni? 

___móður    ___öðrum sam-/tvíkynhneigðum aðila 

___föður    ___námsráðgjafa 

___systkini    ___kennara 

___besta vini/vinum   ___ráðgjafa /öðrum frá samtökunum ´78 

___sálfræðingi   annað_____________ 

5. Hvar fékkst þú fyrst fræðslu um sam-/tvíkynhneigð? 

___foreldrum    ___sam-/tvíkynhneigðum aðila 

___kennara    ___bæklingum 

___félagahópnum   ___netinu/spjallrásum 

___samtökunum ´78   ___fjölmiðlum 

___skólanum    annað_______________ 

6. Var fræðsla um kynhneigð í þínum grunnskóla? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

Ef svarið er Nei vinsamlegast sleppið þá spurningu 7. 
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7. Hvað telur þú að miklum tíma hafi verið varið í fræðslu um samkynhneigð? 

___1-3 tímum  ___4-6 tímum  

___7-9 tímum  ___10 eða fleiri tímum 

8. Telur þú að grunnskólinn eigi að veita nemendum fræðslu um kynhneigð? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

Ef svarið er Nei vinsamlegast sleppið þá spurningu 9. 

9. Í hvaða bekk telur þú að fræðsla um kynhneigð ætti að hefjast? 

___bekk  ___veit ekki 

10. Hvar innan skólans finnst þér að slík fræðsla ætti heima? 

___lífsleikni 

___líffræði 

___samfélagsfræði 

___umsjónartíma 

___kristinfræði 

___allsstaðar 

annað_______________________ 

11. Hver ætti að sjá um fræðslu tengda kynhneigð í grunnskólum? 

___umsjónarkennari 

___námsráðgjafi 

___skólahjúkrunarfræðingur 

___líffræðikennari 

___lífsleiknikennari 

___einhver utankomandi (t.d. frá samtökunum ´78 eða FSS) 

annað__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Telur þú að kennarar hafi næga þekkingu til þess að fjalla um málefni tengd 

kynhneigð?  

___já  ___nei  ___veit ekki
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13. Hvernig leið þér í grunnskóla? 

___mjög vel  ___vel  ___sæmilega   

___illa   ___mjög illa 

14. Varðstu fyrir einelti í grunnskóla? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

Ef svarið er Nei vinsamlegast sleppið spurningu 15 

15. Telur þú að kynhneigðin hafi skipt þar máli? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

16. Sumir telja að sam-/tvíkynhneigð sé „öðruvísi“, hvað telur þú? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

17. Telur þú að algengt sé að kennarar séu haldnir fordómum gagnvart sam- 

og/eða tvíkynhneigðum? 

___já, mjög miklum  ___já, miklum  ___veit ekki 

 ___já, litlum   ___nei, engum 

18. Þurftir þú að berjast við eigin fordóma? 

___já  ___nei  ___veit ekki 

19. Gætir þú bætt við einhverjum upplýsingum sem þér finnst skipta máli 

varðandi líf og líðan sam- og tvíkynhneigðra grunnskólanemenda almennt, eða 

einhverju sem þú upplifðir sjálf/ur á sínum tíma? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Þakka þér kærlega fyrir þann tíma sem þú gafst okkur með því að svara 

þessum spurningum.
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- Leyfisbréf til yfirmanna/sveitarstjóra/skólastjóra vegna athugunar - 

 

Akureyri, 16. mars 2003 

Nafn yfirmanns eða skólastjóra 

Við erum þrír nemendur á lokaári í kennaradeild Háskólans á Akureyri, Hrönn 

Bessadóttir, Ingibjörg Ósk Pétursdóttir og Kristrún Sigurgeirsdóttir. Nú erum við að 

vinna að lokaverkefni okkar til B.Ed. prófs undir leiðsögn Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur 

lektors og sálfræðings við HA. Ritgerð okkar ber heitið Þögnin rofin og á að fjalla um 

hvernig fræðslu um kynhneigð er háttað í efri bekkjum grunnskóla, ásamt því að 

kanna viðhorf kennara og viðhorf sam- og tvíkynhneigðra til slíkrar fræðslu. Því 

óskum við eftir að hópur grunnskólakennara svari nokkrum spurningum þar að lútandi 

(sjá meðfylgjandi). 

Tilgangur okkar með þessari könnun er að leggja okkar lóð á vogarskálina og hafa 

áhrif á umræðu (fræðslu) um kynhneigð meðal grunnskólanemenda og kennara. Trú 

okkar er sú að þannig megi stuðla að viðhorfsbreytingum til batnaðar innan 

grunnskólans bæði meðal nemenda og kennara og auðvelda sam- og tvíkynhneigðum 

nemendum dvölina í grunnskólanum.  

Við óskum hér með eftir leyfi að leggja meðfylgjandi spurningalista fyrir 

umsjónarkennara í _______skóla. 

 

Ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda þar sem hvorki þarf að skrá nafn 

né númer svarenda. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlegast hafið samband  

Hrönn Bessadóttir    867-4207 

Ingibjörg Ósk Pétursdóttir    824-3129 

Kristrún Sigurgeirsdóttir   865-4911 

mailto:ulfar@akureyri.is
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- Leyfi frá Persónuvernd - 
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- Spurningalisti til gagnkynhneigðra einstaklinga, 

sambærilegur spurningalistum til samkynhneigðra einstaklinga - 

 

Sjaldan myndi nokkrum detta í hug að spyrja gagnkynhneigðan einstakling 

eftirfarandi spurninga. Sú staðreynd að samkynhneigðir eru oft spurðir slíkra 

spurninga sýnir hulda fordóma og viðurkenningu á hugsunarhætti staðlaðra ímynda. 

Þessi spurningalisti var afhentur hópi af gagnkynhneigðum einstaklingum í þeirri von 

að þeir myndu skilja hvað það er að vera þolandi fordóma og misréttis. Þessi 

spurningalisti er hér í sömu von.  

 

1. Hvað heldur þú að hafi valdið gagnkynhneigð þinni? 

2. Hvenær og hvernig ákvaðstu að þú værir gagnkynhneigður? 

3. Er mögulegt að gagnkynhneigð þín sé bara ástand sem mun ganga yfir? 

4. Ef þú hefur aldrei sofið hjá einstaklingi af sama kyni er það þá mögulegt að 

það eina sem þig vanti sé samkynhneigður elskhugi? 

5. Er mögulegt að gagnkynhneigð þín sé af völdum ótta við aðra af sama kyni? 

6. Hverjum hefur þú sagt frá gagnkynhneigð þinni? Hvernig brugðust þeir við? 

7. Af hverju finnst ykkur gagnkynhneigða fólkinu alltaf nauðsynlegt að tæla aðra 

yfir í ykkar lífstíl? 

8. Af hverju þurfið þið alltaf að flagga gagnkynhneigð ykkar? Getið þið ekki 

bara verið þið sjálf og þagað yfir því? 

9. Myndir þú vilja að barnið þitt yrði gagnkynhneigt vitandi af þeim 

vandamálum sem eru því fylgjandi? 

10. Meirihluti barnaníðinga eru gagnkynhneigðir. Telur þú barnið þitt öruggt hjá 

gagnkynhneigðum kennara?  

11. Með stuðningi þjóðfélagsins við giftingar fer skilnaðahlutfallið hækkandi. Af 

hverju eru svona fá stöðugt sambönd hjá gagnkynhneigðu fólki? 

12. Af hverju leggja gagnkynhneigðir svona mikla áherslu á kynlíf?  

13. Ef tekið er tillit til þeirrar offjölgunar sem vofir yfir okkur hvernig getur 

mannfólkið þá lifað af ef allir gagnkynhneigðir væru eins og þú?142 

142 Tucker og Young 2000:43 
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