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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hverjar helstu áherslur í kynfræðslu eru hvað 

varðar kynhneigð, kynlíf og ást. Áherslurnar verða skoðaðar út frá hugtakinu 

gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism). Að auki er leitast eftir svörum við hvernig 

félagsráðgjafar geta stuðlað að auknu jafnrétti á grundvelli kynhneigðar í kynfræðslu sem og 

annarstaðar. Í ritgerðinni er fjallað um mótun jákvæðrar sjálfsmyndar unglinga í hópi 

homma, lesbía og tvíkynhneigðra og sagt frá helstu erfiðleikum í mótun hennar. Einnig verða 

hugtökin gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið útskýrð og sagt frá rannsóknum 

sem athuga birtingarmynd þessara hugtaka í skólakerfinu. Rýnt verður í lög og námskrár í 

grunn- og framhaldsskólum hér á landi sem snúa að kynfræðslu ásamt tveimur ritum sem 

notuð eru í kynfræðslu og athugað hvort þar megi finna vísbendingar um 

gagnkynhneigðarhyggju. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að í ritunum tveimur má finna 

vísbendingar um gagnkynhneigðarhyggju en ekki í lögum og námskrám. Að lokum verður svo 

sagt frá jákvæðu starfi með samkynhneigðum (e. gay affirmative practice) og hvernig 

félagsráðgjafar geta nýtt sér slík vinnubrögð í vinnu með unglingum sem og öðrum. En í 

niðurstöðum segir að slík vinnubrögð hjálpi félagsráðgjöfum að stuðla að jafnrétti á 

grundvelli kynhneigðar á öllum sviðum sem þeir starfa. 
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Inngangur 

Síðastliðna tvo áratugi hafa orðið miklar framfarir hvað varðar réttarstöðu 

samkynhneigðra hér á landi og stendur Ísland í fremstu röð þeirra þjóða sem best hafa náð 

að jafna stöðu samkynhneigðra og gagnkynhneigðra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Samt sem áður sýndi rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2010 að samkynhneigðir 

unglingar meta lífsánægju sína mun verr en gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra gera (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Ársæll M. Arnarson og Andrea Hjálmarsdóttir, 2010). 

Einnig hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis ítrekað sýnt fram á að unglingar í hópi 

homma, lesbía og tvíkynhneigðra eiga á brattann að sækja og hafa að jafnaði verri andlega 

og líkamlega heilsu en gagnkynhneigðir (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2010). En hvers vegna ætli það sé svo? 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður fjallað um mótun sjálfsmyndar unglinga í hópi 

homma, lesbía og tvíkynhneigðra og greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis á 

helstu áhættuþáttum í lífi þessa hóps. Að auki verður greint nánar frá rannsókninni sem 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Ársæll M Arnarson og Andrea Hjálmarsdóttir 

gerðu á lífsánægju samkynhneigðra unglinga. Síðan verður leitast við að útskýra hugtökin 

gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism) og gagnkynhneigð viðmið (e. heteronormativity) 

og hvernig þau birtast í skólakerfinu, en þau útskýra að hluta til hvers vegna sam- og 

tvíkynhneigðir eiga á brattann að sækja.  

Markmið ritgerðarinnar er að leitast eftir svörum við eftifarandi 

rannsóknarspurningum: 

1) Hvernig er fjallað um kynhneigð, kynlíf og ást í kynfræðslu í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi? Hverjar eru helstu áherslurnar? Skoðað út frá 

hugtakinu gagnkynhneigðarhyggja. 

2) Hvernig getur félagsráðgjafi stuðlað að jafnrétti á grundvelli kynhneigðar í 

kynfræðslu og á öðrum sviðum? 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er leitast eftir að varpa ljósi á mikilvægi þessara markmiða. 

Nýlega hefur umræðan um mikilvægi kynfræðslu verið mikil á Íslandi. Hins vegar 

virðast hommar, lesbíur og tvíkynhneigðir vera ósýnileg í þeirri umræðu og spratt áhugi á 
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fyrri rannsóknarspurningunni upp úr því. Tekin verða fyrir lög og námskrár grunn- og 

framhaldsskóla sem varða kynfræðslu hér á landi ásamt tveimur ritum sem notuð eru til 

kynfræðslu og athugað verður hvort þar megi finna vísbendingar um 

gagnkynhneigðarhyggju. 

Leitast verður við að svara síðari spurningunni með því að kynna svokallað jákvætt starf 

með samkynhneigðum (e. gay affirmative practice) og hvernig félagsráðgjafar geta tileinkað 

sér slík vinnubrögð í starfi með unglingum sem og annars staðar. Þetta jákvæða starf sem 

greint verður frá síðar í ritgerðinni er ætlað til að hjálpa félagsráðgjöfum að skapa verndað 

umhverfi fyrir einstaklinga sem skilgreina sig sem homma, lesbíur eða tvíkynhneigða. Ekki er 

vitað til þess að slíkt starf tíðkist hér á landi.  

1  Sam- og tvíkynhneigðir unglingar 

Hér verður í stuttu máli greint frá mótun sjálfsmyndar á unglingsárunum. Síðan verður 

sagt frá hvernig unglingar í hópi homma, lesbía og tvíkynhneigðra móta sjálfsmynd sína, 

helstu áhættuþáttum og greint frá íslenskri rannsókn á lífsánægju sam- og tvíkynhneigðra 

unglinga í efsta bekk grunnskóla. Taka skal fram að hommar, lesbíur og tvíkynhneigðir verður 

að mestu ritað sem HLT í þessum kafla sem og öðrum köflum í þessari ritgerð. 

1.1 Mótun sjálfsmyndar á unglingsárunum 

Á unglingsárunum verða mikil umskipti í lífi einstaklinga, þar sem þeir fara frá því að 

vera barn yfir á fullorðinsárin. Þessi ár eru tímabil hraðra breytinga hvað varðar vöxt og 

þroska. Að undanskildum fyrstu æviárunum er þetta sá tími sem mestar breytingar eiga sér 

stað á stuttum tíma, jafnt líkamlegar, vitsmunalegar sem og félagslegar. Unglingsárunum 

fylgir, eins og flestir vita, breytt staða gagnvart sama og gagnstæðu kyni, aukið sjálfstæði, 

kynþroski og stjórnun kynhvata. Á þessum tíma velta unglingar fyrir sér hlutum eins og 

framtíðarstarfi og að vera hluti af rétta hópnum. Að auki þróa þeir með sér vissa félagsfærni 

á þessum tíma. Unglingar þurfa að læra að ráða við aukið sjálfstæði sem og að takast á við 

kynhneigð sína. Spurningin hver er ég? er algeng hjá unglingum og má segja að megin 

breyting þessa tíma sé þróun sjálfsmyndarinnar (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2003; Morrow, 

2006).  

Unglingurinn er að vissu leyti að undirbúa sig fyrir sjálfstæða þátttöku í heimi 

fullorðinna, þar sem þeir öðlast nýja færni, til dæmis í rökræðum, og reyna hana með sér við 
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aðra. Heimilið er algengasti staðurinn til að reyna á þessa færni og verður oftar en ekki til 

þess að átök myndast á milli foreldra og unglinga vegna smávægilegra atburða (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2003). 

1.2 Mótun sjálfsmyndar sam- og tvíkynhneigðra unglinga 

Að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd í félagslegu umhverfi þar sem allir eru álitnir 

gagnkynhneigðir þar til annað kemur í ljós getur reynst unglingum í hópi HLT afar erfitt. Þeir 

eiga í hættu á að lenda í félagslegri einangrun, stríðni eða jafnvel ofbeldi fyrir það að 

samræmast ekki félagslega viðurkenndum reglum um ástarsambönd og að fylgja ekki 

hefðbundnum kynhlutverkum (Morrow, 2006). 

Að vera partur af félagslegu tengslaneti er afar mikilvægt fyrir alla unglinga. 

Þrýstingurinn frá jafnöldrum um að vera hluti af hópnum er hins vegar gífurlega mikill á 

unglingsárunum. Mikil streita fylgir því að vera frábrugðinn meirihluta jafnaldrahópsins og 

þeir unglingar sem upplifa sig utan hans eiga það til að draga sig i hlé og eiga í hættu á að 

einangrast. HLT unglingar eru í hópi þeirra sem eiga það til að upplifa sig utan hópsins vegna 

hræðslu við að upp komist um kynhneigð þeirra áður en þeir eru tilbúnir að segja frá henni. 

HLT unglingar sem hræðast aðstæður og manneskjur sem geta komið upp um kynhneigð 

þeirra gætu valið að forðast félagslegar aðstæður og minnkað samskipti við jafnaldra, 

fjölskyldu sem og aðra. Mikilvægur hluti þess að líða vel með kynhneigð sína er að komast í 

kynni við aðra HLT einstaklinga. Ef ekki er möguleiki á að komast í tengsl við slík félagsnet 

getur það valdið vanlíðan hjá HLT unglingum, þeir til dæmis upplifa sig utan hóps eða 

einmana. Smánin (e. stigma) sem fylgir sam- og tvíkynhneigð getur haft í för með sér sterkar 

félagslegar afleiðingar, það er skortur á viðurkenningu, skortur á stuðningi fyrir HLT unglinga 

sem og félagslegri samþættingu (e. intergration) og getur valdið þunglyndi, lágu sjálfsáliti og 

einmanaleika. Helsti liðurinn í mótun sjálfsmyndar HLT-unglinga er því að aðlagast auðkenni 

sem hefur fengið á sig félagslega smán. HLT unglingar þurfa því að ráða við að þróa með sér 

sjálfsmynd sem samkynhneigð eða tvíkynhneigð manneskja mitt á meðal neikvæðra 

athugasemda um homma og lesbíur, gríns og í verstu tilfellum hótana um ofbeldi vegna 

kynhneigðar sinnar. Það krefst hugrekkis og þrautseigju að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd 

innan um þá smán sem fólk á til með að setja á sam-og tvíkynhneigða (Morrow, 2006; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2005; Hegna og Wichstrøm, 2007). 
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Vert er að nefna að flestir HLT unglingar komast á unglingsár án nokkurs undirbúnings 

fyrir þá félagslegu ímynd sem fylgir því að tilheyra kynhneigð sem er í minnihluta. Fæstir HLT-

unglingar finna sig eða tilfinningar sínar endurspeglast í fjölskyldum sínum, meðal nágranna 

eða vinafólks. Jákvæðar HLT fyrirmyndir eru ekki auðfundnar eða jafn sýnilegar og þær eru 

fyrir gagnkynhneigða unglinga. Lífið verður unglingum sem ekki eru vissir um kynhneigð sína 

illskiljanlegt ef hvergi finnst farvegur fyrir vangaveltur þeirra, hvorki heima fyrir, í skóla né í 

fjölmiðlum. Í fjölskylduumhverfi HLT-unglinga geta jafnvel leynst fjölmörg atvik þar sem 

neikvæðar athugasemdir eða brandarar eru látin falla í garð HLT einstaklinga. Þess vegna 

eiga margir HLT-unglingar í hættu með að þróa með sér innbyggðan kynhneigðarhroka (e. 

internalized homophobia) og læra að fólk er álitið gagnkynhneigt þar til annað kemur í ljós. 

Þessi þróun getur átt sér stað áður en unglingar gera sér grein fyrir kynhneigð sinni og getur 

komið í veg fyrir að unglingar þrói með sér jákvæða sjálfsmynd (Morrow, 2006; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2003).  

Unglingsárunum fylgja oftast tilraunir til kynlífs. Þeir unglingar sem hafa prófað að 

stunda kynlíf með manneskju af sama kyni skilgreini sig ekki allir sem sam- eða 

tvíkynhneigða. Einnig er það svo að þeir sem hafa reynt fyrir sér að stunda kynlíf með 

gagnstæðu kyni skilgreina sig ekki endilega sem gagnkynhneigða. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að meirihluti lesbía og homma segjast hafa sýnt gagnkynhneigða kynhegðun af einhverjum 

toga. Sú staðreynd kemur ekki á óvart í samfélagi þar sem allir eru taldir vera 

gagnkynhneigðir þangað til annað kemur í ljós. Þessi áætlaða gagnkynhneigð getur orðið til 

þess að HLT unglingar upplifa óbeinan þrýsting til að stunda gagnkynhneigt kynlíf. Gagnstætt 

þessu eru líka til unglingar sem skilgreina sig sem homma, lesbíu eða tvíkynhneigða án þess 

að hafa stundað kynlíf (Bilodeau og Renn, 2005; Coleman og Remafedi, 1989; Morrow, 

2006). 

Ferlið að verða sátt/ur við kynhneigð sína og segja öðrum frá er oftast kallað að koma 

út úr skápnum. Það ferli samanstendur af því að velta fyrir sér kynhneigð sinni og prófa sig 

áfram í kynlífi. Sem og að samþykkja og staðfesta kynhneigð sína. Það er gert með því til 

dæmis að breyta neikvæðum viðhorfum til sam- og tvíkynhneigðra í jákvæð viðhorf og að 

líða þægilega með að aðrir viti hver kynhneigð þín er og að segja öðrum frá henni. Þetta ferli 

fer ekki eftir neinni sérstakri röð og það er misjafnt eftir hverjum og einum hve langan tíma 

það tekur (Rosario, Schrimshaw og Hunter, 2008). 
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Unglingar fara flestir í gegnum efasemdartímabil þar sem þeir eru að velta fyrir sér 

hvort þeir séu eða gætu verið ýmist lesbía, hommi, gagn- eða tvíkynhneigð/ur áður en þeir 

gera sér fullkomlega grein fyrir hvað þeir eru (Morrow, 2006). Í rannsókn sem D'Augelli, 

Hersberg og Pilkington (1998) gerðu þar sem hundrað samkynhneigð ungmenni voru 

athuguð kom fram að meðalaldur þess að verða var við samkynhneigð sína er um 10 ára 

aldur, meðalaldur þess að uppgötva samkynhneigð sína eru 14 ára, meðalaldur þess að segja 

nánum vini frá samkynhneigð sinni er 16 ára og meðalaldur þess að koma út úr skápnum 

fyrir foreldrum er 17 ára.  

Ryan og Futterman (1998) skrifuðu í bók sinni að samkynhneigðir unglingar segja 

öðrum frá kynhneigð sinni oftast í eftirfarandi röð; HLT-jafnöldrum, nánum 

gagnkynhneigðum vini, nánum einstaklingum innan fjölskyldunnar sem ekki eru foreldri og 

seinast koma þeir út úr skápnum fyrir foreldrum sínum. Ástæður þess að HLT-unglingar segja 

foreldrum sínum seinast frá geta verið vegna þess að þeir eru smeykir við viðbrögð foreldra 

sinna og þeir óttast höfnun frá þeim. Auk þess gætu foreldrarnir neitað þeim um 

fjárhagslegan stuðning, þeir sett höft á félagslíf unglingsins, neytt unglinginn til þess að leita 

sér einhverskonar sálfræðilegrar hjálpar og í verstu tilfellum beita foreldrar jafnvel ofbeldi 

eða henda þeim út af heimili sínu (Morrow, 2006; Ryan og Futterman, 1998).  

Mikilvægt er fyrir HLT-unglinga að sætta sig við kynhneigð sína til þess að öðlast 

jákvæða sjálfsmynd. Þeir unglingar sem náð hafa að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd hafa 

komist yfir áskorunina sem fylgir því að vera með kynhneigð sem fengið hefur á sig félagslega 

smán. Þeim hefur tekist að sætta sig við og viðurkenna innra með sér hver þau eru og hafa 

sagt sínum nánustu frá kynhneigð sinni. Að vera sáttur við sjálfan sig, að eiga fjölskyldu sem 

styður við bakið á sér og að vera í styðjandi skólaumhverfi getur auðveldað HLT-unglingum til 

muna að öðlast jákvæða sjálfsmynd. Hins vegar getur skortur á félagslegum stuðning leitt af 

sér innbyggðan kynhneigðarhroka og neikvæðar hugsanir sem unglingurinn ber til sjálfs sín 

sem hindra HLT unglinga í því að skapa sér jákvæða sjálfsmynd sem sam- eða tvíkynhneigður 

einstaklingur (Morrow, 2006). 

1.3 Vandkvæði við gerð rannsókna 

Sýnileiki sam- og tvíkynhneigðra hefur aukist en þrátt fyrir það er þessi hópur sá minnst 

rannsakaði á meðal unglinga og barna. Hér áður fyrr var litið svo á að þessar hneigðir væru 

ekki til staðar hjá ungmennum en löngu er komið í ljós að svo er ekki og fólk virðist vera að 
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koma út úr skápnum mun yngra en það gerði áður fyrr. Þær rannsóknir sem til eru um sam- 

og tvíkynhneigða unglinga eiga það flestar sameiginlegt að einblínt er á þann vanda sem 

þessi unglingahópur glímir við (Miceli, 2002). 

Rannsóknir sem gerðar eru á heilbrigði, hegðun og líðan sam- og tvíkynhneigðra eru 

aðferðarfræðilega erfiðar. Þær hafa sætt talsverðri gagnrýni þá aðallega vegna þess hvernig 

þátttakendur eru valdir en oftast er það hentugleikaúrtak einnig hefur verið gagnrýnt hvernig 

þátttakendur eru skilgreindir. Savin-Williams (2001) gagnrýndi rannsóknir sem gerðar eru á 

samkynhneigðum unglingum og sagði þær einblína of mikið á samkynhneigða sem 

fórnarlömb og einsleitan hóp. Hann taldi að rannsóknir ættu að reyna að einblína á það sem 

sameiginlegt er með gagnkynhneigðum og samkynhneigðum, einnig talar hann um að þeir 

sem skilgreina sig hvorki sem gagnkynhneigða né samkynhneigða verði útundan í 

rannsóknum á ungmennum. Savin-Williams (2001) taldi að það væri möguleiki að 

samkynhneigðir unglingar gætu í raun verið mun fleiri en rannsóknir sýna. Það að einblína á 

samkynhneigða sem fórnarlömb og einsleitan hóp gæti haft áhrif á rannsóknir á þann hátt að 

þeir unglingar sem taka þátt og eru mögulega hrifnir af einstaklingum af sama kyni vilja ekki 

gangast við því að vera í sama hópi og þeir sem sagðir eru í vanda. Möguleiki er líka á því að 

krakkar á unglingsárunum séu einfaldlega ekki búnir að átta sig á kynhneigð sinni. Sjaldan er 

greint frá þessum annmörkum í niðurstöðum rannsókna (Savin-Williams, 2001; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir o.fl.,2010). 

1.4 Skólaumhverfið 

Unglingar eyða miklum tíma í skólanum og leikur því skólaumhverfið lykilhlutverk í 

mótun sjálfsmyndar þeirra. Í skólanum eignast flestir unglingar vini og læra félagslega færni. 

Þau félagslegu samskipti sem eiga sér stað innan skólans eru því grundvallaratriði í 

sálfélagslegri mótun unglinga. Skólaumhverfið getur þó verið erfitt fyrir HLT unglinga. Í 

félagslegu skólaumhverfi heyrast oft niðrandi orð í garð HLT fólks. Orðin hommi og lessa eru 

á tíðum látin falla sem neikvæð ummæli til eða um einstaklinga. Einnig er orðið faggi oft 

notað, en það er afsprengi af enska orðinu fag og þýðir á Íslensku kynvilltur karlmaður. 

Ósjaldan eru orðum eins og helvítis eða djöfulsins bætt við á undan þeim orðum sem hér 

voru nefnd og ýta þau undir neikvæða merkingu þeirra. Það sem verra er að kennarar og 

aðrir starfsmenn skólans eiga það til að segja ekkert þegar slík neikvæð ummæli eru látin 
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falla á meðan önnur niðrandi orð í garð annarra minnihlutahópa myndu sennilega ekki látin 

viðgangast (Russel, Ryan, Toomey, Diaz og Sanchez, 2011; Morrow, 2006). 

Neikvæð ummæli sem þessi eru ástæðan fyrir því að svo margir HLT unglingar láta 

kynhneigð sína ekki í ljós í skólanum. Sumir bregðast við streitunni sem þessu fylgir með því 

að einangra sig frá félagslegu umhverfi skólans, forðast að taka þátt í félagstarfi innan hans, 

skrópa eða jafnvel flosna upp úr námi. Aðrir takast á við álagið með því að skara fram úr í 

námi eða íþróttum eða taka upp vissa varnarhætti sem leyna sam-eða tvíkynhneigð þeirra og 

taka upp ímynd hins gagnkynhneigða í ýktri mynd (Morrow, 2006). 

1.5 Rannsókn á lífsánægju sam og tvíkynhneigðra unglinga á Íslandi 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á sam- og tvíkynhneigðum unglingum á Íslandi. Þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á málefnum HLT unglinga hafa að mestu leyti snúið að 

viðhorfum aðstandenda, kennara eða skólastjórnenda til þessa hóps. Aðeins ein rannsókn 

fannst við heimildarleit þessarar ritgerðar sem rannsakaði sam- og tvíkynhneigða unglinga í 

efsta bekk grunnskóla. Viðfangsefni þeirrar rannsóknar var lífsánægja sam- og tvíkynhneigðra 

unglinga. 

Árið 2010 gerðu Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Ársæll M. Arnarson og 

Andrea Hjálmsdóttir rannsókn á lífsánægju samkynhneigðra unglinga í 10. bekk á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman eigið mat samkynhneigðra og gagnkynhneigðra 

unglinga á lífsánægju. Í henni voru notuð gögn úr íslenskum hluta könnunar sem unnin var 

að atbeini Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) þar sem heilsa og lífskjör skólanema 

er rannsökuð. Allir skólar á Íslandi, nema sérskólar, sem í voru nemar í 10. bekk tóku þátt í 

rannsókninni. Spurningalistarnir sem lagðir voru fyrir voru tvenns konar og var þeim dreift 

tilviljunarkennt til nemenda. Spurningalistarnir áttu það báðir sameiginlegt að spurt var um 

atriði sem tengdust kynhneigð og kynhegðun ásamt öðru. Í öðrum listanum var einungis 

spurt um gagnkynhneigða kynlífsreynslu. Í hinum spurningarlistanum var sérstaklega leitað 

eftir samkynhneigð, með því að spyrja hvort viðkomandi hafi verið skotin í einstaklingi af 

sama kyni og hvort viðkomandi hafi sofið hjá einstaklingi af sama kyni. Einungis var stuðst við 

gögn sem fengust frá þeim helmingi sem svaraði síðarnefndum lista. Alls svöruðu 1984 

nemendur þeim lista og voru þeir flestir fæddir árið 1989. Um það bil 2% stelpna og stráka 

sögðust hafa verið skotin í einhverjum af sama kyni, en 1% stelpna og 2% stráka sögðust hafa 

sofið hjá einstaklingi af sama kyni. Stelpur sem sögðust hafa verið skotnar í bæði stelpum og 
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strákum voru um 1% en hálft prósent stráka. Innan við hálft prósent stráka og um hálft 

prósent stelpna höfðu sofið hjá bæði stelpum og strákum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að samkynhneigðir unglingar meta eigin 

lífsánægju mun verri en gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra. Einnig kom fram að munur er á 

kynjunum og mældist lífsánægjan lökust hjá lesbíum. Þær stelpur sem hafa sofið hjá eða 

verið skotnar í öðrum stelpum eru töluvert vansælli en stelpur sem ekki hafa verið skotnar í 

eða sofið hjá öðrum stelpum. Þegar stjórnað var fyrir lélegum tengslum við fjölskyldu og 

skóla útskýrði það vanlíðan stelpnanna að hluta til. Lífsánægja stráka sem sofið hafa hjá 

öðrum strákum er lægri en annarra stráka. Þegar stjórnað var fyrir lélegum tengslum við 

fjölskyldu, skóla og vini útskýrði það verri líðan þeirra að fullu. Má skilja það sem svo að 

ástæða fyrir lægri lífsánægju sé kynhneigð og félagsleg tengsl. Þeir strákar sem höfðu verið 

skotnir í öðrum strákum eru ekki jafn óánægðir með lífið og þeir strákar sem sofið hafa hjá 

öðrum strákum. (Sigrún Sveinbjörnsdóttir o.fl.,2010). 

Fram kemur í umræðukafla rannsóknarinnar að svipaðar niðurstöður megi sjá í 

erlendum rannsóknum er varða líðan samkynhneigðra unglinga í skólum og tengsl þeirra við 

fjölskyldu, vini og skóla. Einnig kemur fram að þörf er á fleiri rannsóknum á aðstæðum og 

líðan samkynhneigðra unglinga á Íslandi (Sigrún Sveinbjörnsdóttir o.fl.,2010). 

1.6 Áhættuþættir  

Þegar talað er um áhættuþætti í þessum kafla er átt við ástand eða aðstæður sem geta 

stefnt líffræðilegri, sálfræðilegri eða félagslegri velferð unglingsins í hættu (Morrow, 2006).  

Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að HLT-unglingar, bæði þeir sem eru komnir út úr 

skápnum og þeir sem hafa gert sér grein fyrir kynhneigð sinni en hafa engum sagt frá, eru í 

mun meiri áhættu en gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra á að stofna líkamlegri og/eða 

andlegri heilsu sinni í hættu. Dæmi um slíka áhættuþætti eru sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir, 

þunglyndi, áfengis- og fíkniefnaneysla, einelti og ofbeldi. Ástæðuna fyrir því má rekja til 

daglegrar smánar (e. stigma) og fordóma sem HLT einstaklingar meðvitað sem og ómeðvitað 

verða fyrir í umhverfi sínu (Davis, Saltzburg og Locke, 2009; Morrow, 2006; Russel o.fl, 2011). 

Þeir áhættuþættir sem mest hafa verið rannsakaðir meðal sam- og tvíkynhneigðra 

unglinga eru sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir. Samkvæmt rannsóknum, sem flestar hafa verið 

gerðar í Bandaríkjunum, hafa að meðaltali 28% HLT unglinga gert tilraun til sjálfsvígs. Til 

samanburðar er hlutfall þeirra unglinga sem reynt hafa að fremja sjálfsvíg og telja sig vera 
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gagnkynhneigða 12% (Sjá Morrow, 2006; Marshal o.fl, 2011). Í norskri rannsókn sem kannaði 

sjálfsvíg og sjálfsvígstilraunir meðal unglinga í hópi HLT kom fram að þar í landi er sá hópur 

þrisvar til fjórum sinnum líklegri til þess að gera tilraun til sjálfsvígs en gagnkynhneigðir 

jafnaldrar þeirra. Í umræðukafla þeirrar rannsóknar segir að ástæða þess að HLT 

einstaklingar séu í áhættuhóp þeirra sem líklegir eru til að gera tilraunir til sjálfsvígs séu af 

mörgum toga. Ein ástæða þess getur verið vegna erfiðleikanna sem HLT unglingar mæta í 

mótun jákvæðrar sjálfsmyndar, og spilar ósýnileiki jákvæðra fyrirmynda þar stórt hlutverk 

(Wichstrøm og Hegna, 2003). 

2 Gagnkynhneigðarhyggja í skólakerfinu 

Í þessum kafla verður greint í stuttu máli frá hugtökunum gagnkynhneigðahyggja 

(e.heterosexism) og gagnkynhneigt viðmið (e.heteronormativity). Til að gefa mynd af því 

hvernig þessi hugtök birtast innan skólakerfisins verður sagt frá fjórum rannsóknum sem 

athuguðu stofnanabundna gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigð viðmið innan 

skólakerfisins. Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á birtingarmynd fyrrnefndra hugtaka í 

framhaldsskólum hér á landi og verður sagt frá þeim. Einnig verður greint frá norskri 

rannsókn þar sem þátttökuathugun fór fram í þremur grunnskólum í Noregi og kennslan 

túlkuð út frá þessum hugtökum. Að lokum verður sagt frá breskri rannsókn þar sem 

orðræðugreining á frásögnum kennara og annarra starfsmanna innan skólans var gerð þar 

sem dregin voru fram mynstur sem sýndu fram á stofnanabundin gagnkynhneigð viðmið.  

2.1 Gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigt viðmið 

Gagnkynhneigðarhyggja er íslensk þýðing á orðinu heterosexism, en orðið hefur einnig 

fengið þýðinguna gagnkynhneigðarremba. Hugtakið hefur að auki verið skrifað sem 

heterósexismi í íslenskum ritum. Þar sem ekki virðist vera komin hefð á hvernig hugtakið 

skuli vera ritað á íslensku var ákveðið að notast við þýðinguna gagnkynhneigðarhyggja (Jón 

Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

Hugtakið gagnkynhneigðarhyggja (e.heterosexism) var fyrst notað í Bandaríkjunum árið 

1972. Þá var það notað til að tengja saman hugmyndafræði einstaklinga sem mismuna fólk á 

grundvelli kynhneigðar og annarra hugmynda þar sem fólki er mismunað á grundvelli kyns 

(sexism) eða kynþáttar (rasism). Á áttunda og níunda áratugnum var hugtakið 

gagnkynhneigðarhyggja að mestu notað af lesbískum femínistum og með því tengdu þær 
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saman hugmyndafræði andstæðinga samkynhneigðar (e. anti-homosexual) við kúgun byggða 

á kyni og kyngervi. Samkvæmt lesbísku femínistunum er gagnkynhneigðarhyggjan innbyggð í 

feðraveldið og til þess að útrýma henni þarf að afbyggja menningarleg kynjahlutverk og 

valdatengsl kynjanna (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010; Herek, 2004).  

Margs konar skilgreiningar á gagnkynhneigðarhyggju hafa verið settar fram af 

fræðimönnum samtímans. Gjarnan er vitnað í skilgreiningu Suzanne Pharr frá árinu 1988 í 

þeim ritum og rannsóknum sem fjallað hafa um gagnkynhneigðarhyggju. Jón Ingvar Kjaran og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson þýddu skilgreiningu hennar á hugtakinu á eftirfarandi hátt: 

Gagnkynhneigðarhyggja skapar gagnkynhneigðarhroka (e. homophobia) skilyrði 

til að dafna með því að gera ráð fyrir að samfélög séu og verði að vera 

gagnkynhneigð. Birtingarform gagnkynhneigðarhyggjunnar, áhrif hennar og 

forréttindi, eru jafnframt undirstaða hins viðtekna gildismats. 

Gagnkynhneigðarhyggja er því kerfisbundin birtingarmynd 

gagnkynhneigðarhroka innan stofnana samfélagsins. Gagnkynhneigðarhyggja og 

gagnkynhneigðarhroki stuðla því saman að þvingaðri gagnkynhneigð (Pharr, 

2000, bls. 431, þýðing Jón Ingvars Kjaran og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar, 2010, 

bls 3 með smá breytingum). 

Samkvæmt Pharr eru fjögur atriði sem einkenna gagnkynhneigðarhyggju: 

1) gagnkynhneigð heimssýn; 

2) forréttindi og völd gagnkynhneigðra teljast eðlileg; 

3) kerfisbundin andúð – meðvituð og ómeðvituð – í garð samkynhneigðra 

innanstofnana samfélagsins og  

4) ýtt er undir skyldubundna gagnkynhneigð (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2010, bls. 3) 

Þessi skilgreining Pharr grundvallast á því að skoða þurfi hvernig 

gagnkynhneigðarhyggjan birtist og hvernig henni er viðhaldið innan stofnana samfélagsins. 

Með því að koma auga á og breyta því er hægt að draga úr eða eyða fordómum og hvers 

kyns andúð í garð hinsegin einstaklinga (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2010, Herek, 2004).  
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Hugtakið heteronormativity sem á íslensku hefur vanalega verið þýtt sem 

gagnkynhneigt forræði eða viðmið hefur, frá og um 1990, verið notað samhliða eða sem 

samheiti gagnkynhneigðarhyggju (Herek, 2004; DePalma og Atkinsson, 2010). Megininntak 

hugtaksins felur í sér líkt og gagnkynhneigðarhyggjan að allir eru taldir gagnkynhneigðir þar 

til annað kemur fram. Notkun hugtaksins er þó ætlað að víkka út ramma 

gagnkynhneigðarhyggjunnar og ná til fleiri hópa en þeirra sem teljast sam- eða 

tvíkynhneigðir (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

2.2 Birtingarmynd gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigðra viðmiða í 
skólakerfinu 

Árið 2010 gerðu Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson rannsókn á 

stofnanabundinni gagnkynhneigðarhyggju þar sem meginmarkmiðið var að varpa ljósi á 

birtingarmynd gagnkynhneigðarhyggju í framhaldsskólum á Íslandi. Sú birtingarmynd var 

fengin út frá frásögnum samkynhneigðra einstaklinga um reynslu þeirra af 

framhaldsskólanum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar voru dregin fram fjögur þemu sem talið 

var að gæfu til kynna stofnanabundna gagnkynhneigðarhyggju framhaldsskólanna í 

frásögnum þeirra þriggja homma sem viðtöl voru tekin við. Þau voru; upplifun viðmælenda á 

gagnkynhneigðri orðræðu og starfsumhverfi innan framhaldsskólans; skilningsleysi; skortur á 

fyrirmyndum og ósýnileiki; sem og þöggun og þvinguð gagnkynhneigð. 

Sú ályktun var dregin af frásögnum viðmælenda rannsóknarinnar að orðræðan sem 

ríkti í framhaldsskólanum hafi verið gagnkynhneigð sem og umhverfið og samskiptin. Það 

mátti sjá á margvíslega vegu, til dæmis í mikilli áherslu sem lögð var á gagnkynhneigð tengsl, 

skilningsleysi í garð hinsegin einstaklinga og óþægilegum eða skrítnum spurningum um 

kynhneigð og persónulega hagi. Í kaflanum þar sem greint er frá þessu þema er vitnað í 

Atkinson og DePalma (2010) en þær segja að gagnkynhneigð viðmið móti orðræðuna í 

stofnunum samfélagsins og að ekki sé tekið tillit til fjölbreytileika heldur gangi allt út frá 

gagnkynhneigð. Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2010) segja að með því að 

leggja áherslu á margbreytileika og margröddun veiti það hinsegin nemendum möguleika á 

því að taka þátt í umræðum sem snúast að samböndum og ást án þess að þeir þurfi að 

upplifa sig sem frábrugðna öðrum. 

Skilningsleysi gagnvart hinsegin nemendum birtist meðal annars í skrítnum spurningum 

um hagi hinsegin nemandans sem engum myndi detta í hug að spyrja gagnkynhneigða 
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einstaklinga um. Þetta eru spurningar sem snúa að kynhneigð og tilfinningum 

einstaklinganna, eins og; ertu viss og ef þú hefur ekki prófað hitt kynið hvernig veistu þá að 

þú ert samkynhneigð/ur? Þetta eru spurningar sem gagnkynhneigðir þurfa yfirleitt ekki að 

svara frá degi til dags (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

Eins og fram hefur komið fyrr í þessari ritgerð er mikil áhersla lögð á mikilvægi 

fyrirmynda í rannsóknum sem snúa að málefnum hinsegin ungmenna. En skortur á 

fyrirmyndum getur orðið til þess að ungt fólk komi síður út úr skápnum og lendi í 

erfiðleikum. Í þeirri rannsókn sem hér er verið að segja frá kemur fram í frásögnum allra 

viðmælenda að enga fyrirmynd var að finna innan veggja framhaldsskólans sem þeir gátu 

samsamað sig með (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

Þöggun og þvingun gagnkynhneigðarinnar var síðasta þemað sem dregið var fram í 

rannsókn Jóns Ingvars og Ingólfs Ásgeirs. Allir viðmælendur fundu sterklega fyrir þvingaðri 

gagnkynhneigð í tengslum við skólaböll. Í fáum orðum gengur þvinguð gagnkynhneigð út á 

það að okkur er „kennt” frá fæðingu að vera gagnkynhneigð í gegnum uppeldi og ríkjandi 

orðræðu. Við gerum hana að okkar eigin og teljum að þannig eigum við að vera. 

Viðmælendurnir höfðu orð á því að staðalímynd hamingjusama kærustuparsins væru 

einstaklingar af gagnstæðu kyni og að lítið pláss værir fyrir annars konar tilfinningar eða 

hneigðir á skólaböllum og öðrum kynjuðum atburðum (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2010).  

Í lokakafla rannsóknarinnar draga Jón Ingvar og Ingólfur Ásgeir (2010) saman 

niðurstöður rannsóknarinnar og segja gagnkynhneigðarhyggjuna kerfislæga í formgerð og 

menningu skólanna og telja þeir að það eigi að skoða hana út frá þessari formgerð og 

menningu skólanna í staðinn fyrir að draga fram afstöðu einstaklinga til hinsegin fólks. Vert 

ber að nefna að viðmælendur rannsóknarinnar voru allir hommar. Tekið er fram í lok ritsins 

að gagnkynhneigðarhyggjan gæti mögulega birst lesbíum og öðrum hinsegin einstaklingum á 

annan hátt en fátt bendi þó til þess að formgerð skólans geri þeim auðveldara fyrir. 

Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson gerðu aðra rannsókn árið 2011 sem 

athugaði hvort rými í framhaldsskólum væri gagnkynhneigt og tóku þeir fyrir búningsklefa 

íþróttahúsanna, leikfimissalinn og skólastofuna. Meginspurningar þessarar rannsóknar voru 

hverjar birtingarmyndir gagnkynhneigðarhyggjunnar innan mismunandi rýmis séu og hvernig 

hinsegin nemendur laga tilveru sína að gagnkynhneigða rými framhaldsskólans? Út frá 

frásögnum viðmælenda voru svo dregin fram þemu sem talin voru varpa ljósi á þátt rýmisins 
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í að viðhalda stofnanabundinni gagnkynhneigðarhyggju og hvernig hinsegin nemendur laga 

sig að því. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að leikfimissalurinn og búningsklefarnir 

ýttu mjög undir skyldubundna gagnkynhneigð og gagnkynhneigð viðmið voru í raun 

„eðlilegur” hluti af rýminu. Má sem dæmi nefna að strákar sem ekki féllu að almennum 

hugmyndum um karlmennskuna, annaðhvort vegna kynhneigðar eða vegna þess að þeim 

líkaði ekki fótbolti, leið ekki vel í leikfimi né í búningsklefum. Flestir viðmælendur fundu þó til 

öryggis í kennslustofunni. Rýmið þar var samt sem áður gagnkynhneigðarmiðað en ekki í eins 

miklum mæli og í leikfiminni og í búningsklefanum. Hinsegin nemendurnir upplifuðu beint 

sem óbeint gagnkynhneigða viðmiðið í gegnum námsefnið og kennsluna sjálfa. 

Árið 2008 gerði Åse Røthing rannsókn í þremur norskum grunnskólum þar sem hún 

fylgdist með kennslu í 10. bekk í kynfræðslu. Røthing athugaði hvernig talað væri um 

gagnkynhneigð og samkynhneigð í kynfræðslu og hvort gagnkynhneigð viðmið ríktu í 

kennslunni. Í rannsókninni tekur hún fram að þegar kennt er um samkynhneigð í Noregi sé 

verið að kenna umburðarlyndi gagnvart „hinum” (e. tolerance for the other ).Það sem 

Røthing á við er að þegar talað er um samkynhneigð í kennslunni einkennist kennsla af því að 

„við” sem erum (álitin) gagnkynhneigð þurfum að sýna „þeim” samkynhneigðu 

umburðarlyndi. Þennan skilning mátti sjá þegar umræður voru í gangi um samkynhneigð og 

nemendurnir sögðu; „við verðum að vera góð við samkynhneigða fólkið út af því að þau eru 

venjulegt fólk alveg eins og við”(Røthing, 2008, bls. 260). Þessi nálgun á málefnum 

samkynhneigðra sýnir fram á gagnkynhneigt viðmið á fjóra mismunandi vegu samkvæmt 

Røthing. 

Í fyrsta lagi er það svo að þegar nemendur eru hvattir til þess að sýna samkynhneigðum 

(þeim) umburðarlyndi, eru nemendurnir sjálfkrafa settir í flokk gagnkynhneigðra (við). 

Gengið er útfrá því að allir nemendurnir séu gagnkynhneigðir og þeir aldrei spurðir hvort 

þeim þyki það í lagi eða ekki. Þetta mátti sjá í einu verkefni sem sett var fyrir í bekk sem 

Røthing fékk að fylgjast með þar sem nemendurnir áttu að ræða aðstæður sem lýstu reynslu 

annaðhvort homma eða lesbíu, sem skilja mátti sem svo að reynslan ætti bara við aðra en 

ekki þá sem tóku þátt í umræðunni (Røthing, 2008).  

Það sem í öðru lagi viðheldur gagnkynhneigðum viðmiðum er þegar kennslustofan er 

álitin eitt sameiginlegt gagnkynhneigt rými, þá er samkynhneigð sett fyrir utan og álitin vera 

einhvers staðar annarsstaðar og á sama tíma eitthvað öðruvísi en „við” gagnkynhneigðu. 

Þannig er gagnkynhneigðin miðdepill alls og samkynhneigðin jaðarsett (Røthing, 2008). 
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Í þriðja lagi þegar kemur að því að fræða um kynhneigðir og kynlíf er ekki talað um 

gagnkynhneigð, heldur er gert ráð fyrir henni og hún er ósýnileg í allri kennslu um kynhneigð. 

Þetta mátti sjá í hópumræðum sem fóru fram í einni kennslustundinni þar sem kennarinn 

skipti bekknum upp í hópa þar sem einn hópurinn átti að tala um fóstureyðingar, annar um 

kynsjúkdóma, sá þriðji um getnaðarvarnir og sá fjórði átti að tala um samkynhneigð. Með 

þessu var gert ráð fyrir gagnkynhneigð í öllum umræðuflokkunum nema þeim sem snéri að 

samkynhneigð. Ekki var tekið inn í myndina að umfjöllun um samkynhneigð ætti heima í 

umræðunni um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma þar sem bæði hommar og lesbíur nota 

getnaðarvarnir og geta smitast af kynsjúkdómum. Einnig með því að gera samkynhneigð að 

umræðuefni eru kennarar í raun ómeðvitað að gera gagnkynhneigð að umræðuefni í leiðinni. 

Røthing bætir svo við að samkvæmt námskrám í Noregi eru kennarar skyldugir til þess að 

fræða nemendur um fóstureyðingu, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma. Einnig kemur þar fram að 

gagnkynhneigð og samkynhneigð eru málefni sem nemendur eigi að ræða um. Þannig að 

þegar kennarinn ákvað að nemendur skyldu eiga umræður um allt sem talað er um í 

námskránni nema gagnkynhneigð var hann að sýna fram á eigin gagnkynhneigðarhyggju í 

túlkun sinni á námskránni og telur umræðu um kynhneigð einskorðaða við samkynhneigð. 

Røthing gerði að auki að umtalsefni hvernig nemendurnir töluðu um samkynhneigð í þessum 

tíma. Þegar einn nemandinn sagði fyrir hönd umræðuhópsins sem hann var í að „þau voru 

sammála um að þau hefðu ekkert á móti samkynhneigð” (Røthing, 2008, bls. 262). Þessi 

staðhæfing sýnir að þessi fræðsla um samkynhneigð gefur til kynna að hún sé eitthvað sem 

hægt er að vera með eða á móti en ekki eitthvað sem vert er að hafa þekkingu á (Røthing, 

2008).  

Fjórða ástæðan fyrir því að kennsla sem einblínir á umburðarlyndi gagnvart 

samkynhneigðum sýnir fram á gagnkynhneigð viðmið er sú að kennarar gefa þannig til kynna 

að samkynhneigð sé eitthvað vandamál sem sýna þurfi umburðarlyndi og gagnkynhneigðir fá 

þannig sérstakan rétt til þess að ákveða hverju á að sýna umburðarlyndi og hverju ekki þegar 

kemur að samkynhneigð (Røthing, 2008). 

DePalma og Atkinson (2010) skrifuðu grein um eiginleika stofnanabundinna 

gagnkynhneigðra viðmiða í fyrstu stigum grunnskóla (5-11 ára) í Bretlandi. Í inngangi þeirrar 

greinar segja þær að skólaumhverfið sé tilvalinn upphafsreitur þess að bera kennsl á og 

véfengja þau gagnkynhneigðu og kynbundnu viðmið sem tekið hafa sér bólfestu í 

samfélaginu. Þær tala um, líkt og Røthing (2008), að í stað þess að einbeita sér að einelti 
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meðal nemenda sem einkennist af kynhneigðarhroka (e. homophobic bullying) þurfi að 

skoða skólaumhverfið og hvernig það viðheldur stofnanabundnum gagnkynhneigðum 

viðmiðum innan þess. Þær taka sem dæmi hve lítið er um sýnileika homma, lesbía og 

annarra sem ekki teljast gagnkynhneigðir í námsefni og námskrám skólanna. DePalma og 

Atkinson segja kynhneigðarhroka verða til vegna þeirra gagnkynhneigðu viðmiða sem ríkja 

innan skólans og þess vegna sé ekki nóg að einbeita sér að einelti og stríðni sem þeir sem 

ekki eru gagnkynhneigðir verða fyrir heldur að einbeita sér að því sem skapar 

kynhneigðarhrokann (e.homophobia).  

DePalma og Atkinson (2010) tóku viðtöl við bæði starfandi og tilvonandi 

grunnskólakennara og bjuggu einnig til umræðuhópa á netinu. Þær einblíndu á spurningar 

sem snéru að umræðu um hvort tala ætti um kynhneigðarhroka og jafnrétti á forsendum 

kynhneigðar í grunnskólum. Þær orðræðugreindu viðtölin og umræðurnar og drógu út þá 

þætti sem þeim þótti einkenna umræðuna um kynhneigð við börn sem og þætti sem 

hugsanlega þyrfti að breyta í stefnumálum og starfi skólans. Þær komust meðal annars að því 

að viðmælendurnir töldu að foreldrar barna myndu mótmæla ef notaðar yrðu bækur og efni 

sem sýndu homma, lesbíur og aðra sem ekki teljast gagnkynhneigðir. Þessu tengt fannst 

kennurunum málefni sem snéru að hinsegin fólki vera ótengd og óviðkomandi lífsreynslu 

barna á þessum aldri (5-11ára).  

Hér hefur verið greint frá fjórum rannsóknum sem allar eiga það sameiginlegt að 

rannsaka birtingarmynd gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigðra viðmiða í skólakerfinu. 

Þær gefa góða mynd af því hvernig gagnkynhneigðarhyggjan og gagnkynhneigð viðmið eru 

ósjálfrátt innbyggð í samskipti og kennslu. Þrátt fyrir velvilja kennara og annarra innan 

skólakerfisins með því að tala um umburðarlyndi í garð homma, lesbía og tvíkynhneigðra er 

þessi hópur einstaklinga óviljandi settur á jaðarinn. En með vitundarvakningu er markvisst 

hægt að vinna gegn stofnanabundinni gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigðum 

viðmiðum og þannig hægt að stuðla að jafnrétti og vellíðan HLT einstaklinga í skólum. 

3 Kynfræðsla í grunn- og framhaldsskólum 

Kynfræðsla leggur megináherslu á að hafa áhrif á mótun kynverundar (e.sexuality) og 

að stuðla að kynheilbrigði. Þessi mótun á sér stað alla ævi og er um að ræða ferli þar sem 

fólk lærir að efla sjálfsmynd sína, móta eigin viðhorf, skoðanir, lífsgildi og náin sambönd. 

Kynfræðslan inniheldur til dæmis umfjöllun um kynþroska, náin sambönd, ást, nánd, 
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líkamsímynd, kynlíf, kynhneigð og kyngervi. Þessi fræðsla getur verið bæði formleg og 

óformleg. Óformlega kynfræðslu fær fólk meðal annars frá foreldrum, vinum, fjölmiðlum og 

internetinu. Formleg kynfræðsla er hinsvegar kynfræðsla sem er til dæmis kennd í skólum og 

í forvarnarstarfi, þar sem nemendur og aðrir fá aðstoð við að skilja líkamlega og sálfélagslega 

þætti sem fylgja vexti og þroska mannsins sem kynveru (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Hér verður áhersla lögð á formlega kynfræðslu sem fyrir ofan er nefnd. Einnig verður 

sérstök áhersla lögð á þann hluta kynfræðslunnar sem lýtur að kynheilbrigði, ást og kynlífi 

með tilliti til kynhneigðar og athugað hvort gagnkynhneigðarhyggja ríki í lögum, námsskrám 

og kennsluefni er varðar kynfræðslu. Rýnt verður í lög og námskrár grunn- og 

framhaldsskólanna og fjallað verður um tvær bækur sem notaðar eru í kynfræðslu. 

3.1 Kynfræðsla í grunnskólum 

Í 7. grein laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 segir að fræðsluyfirvöldum beri að veita 

fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Hér sést að sá 

partur kynfræðslu sem snýr að kynlífi og siðfræði þess er lögboðinn í grunnskólum landsins. 

Kynfræðsla er þó ekki sérnámsgrein innan grunnskólans, heldur eru hugtök hennar kennd í 

stuttan tíma ýmist í náttúrufræði eða lífsleikni. Í aðalnámskrá grunnskólanna um lífsleikni frá 

árinu 2007 segir meðal annars að eitt af áfangamarkmiðum lífsleikninnar í lok 10. bekkjar sé 

að nemandi geri sér grein „fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk og 

hvaða hlutverki þau þjóna í kynímynd og kynupplifun einstaklinga”(Menntamálaráðuneytið, 

2007a. bls. 10). Í aðalnámskrá grunnskóla um náttúrufræði stendur að nemendur eigi í lok 

10. bekkjar að geta tekið ábyrga afstöðu í kynferðismálum í samræmi við þekkingu sína á til 

dæmis starfsemi kynfæra og mikilvægi getnaðarvarna. Einnig eiga nemendurnir að vita hver 

einkenni, orsakir, afleiðingar, smitleiðir og mögulegar varnir helstu kynsjúkdómanna eru 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b). Einnig stendur í almennum hluta aðalnámskrár 

grunnskólanna í kafla um heilbrigði og velferð að skólanum sé skylt að skapa jákvæðan 

skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem þroski og heilbrigði frá ýmsum hliðum hlýtur 

markvissrar vernd. Síðar eru kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra ásamt 

öðru talið upp sem helstu þættir heilbrigðis og má túlka sem hluta lögbundinnar kynfræðslu. 

Ákvæðin sem tengja má við kynfræðslu eru þó ekki mörg í námsskrám og lögum um 

grunnskólana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 
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Í lögum um grunnsskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að koma skuli í veg fyrir mismunun 

vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða 

stöðu að öðru leyti í markmiðum starfshátta, náms og kennslu grunnskólanna. Einnig stendur 

í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla að þegar gerð eru námsgögn eða þau valin eigi 

þau að höfða jafnt til beggja kynja og eiga ekki að mismuna einstaklingum eða hópum vegna 

kynferðis, búsetu, uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar stöðu. 

Vert er að nefna að hvergi í námskrám né lögum um grunnskóla er talað um annars 

vegar samkynhneigð og hins vegar gagnkynhneigð, heldur er ávallt talað um kynhneigð.  

3.2 Kynfræðsla í framhaldsskólum 

Stefnuföst þróun hefur ekki átt sér stað hvað varðar kynfræðslu í framhaldsskólum hér 

á landi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Ákvæði sem tengja má við kynfræðslu eru mun færri 

en í lögum og námskrám grunnskólanna. Þó segir í seinni hluta 7.greinar laga nr. 25/1975 um 

ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

að fræðsla um kynlíf skuli veitt á öðrum námsstigum. Hvergi fundust ákvæði innan 

aðalnámskrár framhaldsskólanna um lífsleikni eða náttúrufræði sem tengja mátti hugtökum 

kynfræðslunnar líkt og í aðalnámskrá grunnskólanna um þessi fög. Hins vegar stendur í 14. 

kafla almenna hluta aðalnámskrár framhaldsskólanna sem fjallar um réttindi og skyldur 

framhaldsskólanna að skólarnir eigi að hvetja til heilbrigðs lífernis nemenda og að leggja 

þurfi áherslur á kynheilbrigði meðal annars (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). 

3.3 Efni notað í kynfræðslu 

Hér verður rýnt í tvö rit sem notuð eru í kynfræðslu og athugað hvernig talað er um 

gagn-, sam- og tvíkynhneigð og hvort finna megi vísbendingar um gagnkynhneigðarhyggju. 

Annað ritið er eins konar tímarit sem heitir Kynlíf og er ritstýrt af Aldísi Yngvadóttur og 

Hafdísi Finnbogadóttur. Hitt ritið er bók sem heitir Um stelpur og stráka: Kynfræðsla og er 

eftir Erlu Ragnarsdóttur og Þórhöllu Arnardóttur. Bæði ritin voru gefin út árið 2006 en ekki 

fundust nýlegri rit við vinnslu þessarar ritgerðar. Sérstaklega verða teknir fyrir kaflar sem 

snúa að fræðslu um kynlíf, kynheilbrigði og ást. 

3.3.1 Kynlíf 

Á blaðsíðu 33 í Kynlíf er kafli merktur kynhneigð. Þar er sagt í fyrstu málsgreininni að 

kynhneigð snúist um það hvort manneskja laðist að einstaklingi af gagnstæðu kyni 
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(gagnkynhneigð), sama kyni (samkynhneigð) eða af báðum kynjum (tvíkynhneigð). Þar á eftir 

koma svo þrjár málsgreinar sem fjalla einungis um samkynhneigð. Þar stendur meðal annars 

að ungt fólk eigi vini af sama kyni og að það komi fyrir að það beri kynferðislegar tilfinningar 

til þeirra en ekki sé ástæða til að örvænta þó það skapi óöryggi og ótta hjá manni sjálfum. 

Mikilvægt sé að vera opinn og fordómalaus gagnvart eigin tilfinningum. Ekki er sagt nánar frá 

gagnkynhneigð eða tvíkynhneigð (Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2006a). 

Á blaðsíðum 46-48 er talað um hvað er í boði að gera í kynlífi, þar eru nefndar 

munngælur og kossar, samfarir og að fróa hvort öðru svo dæmi sé tekið. Einnig er listi yfir 

hvað gælur eru og þar gefin dæmi eins og „að kyssast og faðmast“, „að halda utan um hvort 

annað“ og „að klæða hvort annað úr.“ Allt sem hér er talið upp eru hlutir sem bæði 

manneskjur af sitt hvoru og af sama kyni geta gert saman, en hvergi er það tekið fram og á 

þeim stöðum þar sem stendur hvort „hvort annað“ eru einstaklingar af sama kyni útilokuð 

(Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2006a). 

Á blaðsíðu 55 eru sagðar reynslusögur ungmenna af kynlífi. Reynslusögurnar eru fjórar, 

tvær eru reynslusögur gagnkynhneigðra einstaklinga einn strákur og ein stelpa, ein er saga af 

sjálfsfróun stelpu þar sem ekki er tekin fram kynhneigð og sú síðasta er reynslusaga homma. 

Sögur þeirra gagnkynhneigðu snéru að upplifun á kynlífi og sjálfsfróun, þar sem í báðum 

sögum er talað um kynferðislega fullnægingu með gagnstæðu kyni. Sagan af sjálfsfróun 

stelpunnar er lýsing hennar á sjálfsfróun sinni og þegar fróunin endar með sæluhroll. 

Reynslusaga hommans snérist um það þegar vinur hans sagði honum að hann væri hommi 

og að hann væri skotinn í honum. Sagan segir frá tilfinningum þess sem sagði frá og hve 

mikið hann efaðist fyrst um kynhneigð sína en síðan hefði hann fundið sjálfan sig þegar hann 

byrjaði að kyssa vin sinn. Í sögum þeirra gagnkynhneigðu var ekki talað um efa þeirra um 

tilfinningar sínar eða einhverskonar tilfinningar uppljómun þegar sá eða sú sem sagði frá 

kyssti einstakling af gagnstæðu kyni. Ekki er lesbía eða tvíkynhneigður einstaklingur látin 

segja frá reynslu sinni og þar með útilokuð (Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 

2006a). 

Á blaðsíðu 57 stendur: „Samfarir eru þegar typpi er stungið í píku.” Á eftir þessu er svo 

talið upp góðar og slæmar afleiðingar samfara. Þar er meðal annars sagt „Samfarir fela í sér 

mestu líkamlegu nálægð sem völ er á” og „samfarir geta smitað þig af kynsjúkdómum.” Hér 

er búið að útiloka einstaklinga sem einungis stunda kynlíf með einstaklingi af sama kyni frá 

því að upplifa mestu líkamlegu nánd sem völ er á og túlka má sem svo að samkynhneigðu 
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kynlífi fylgi ekki kynsjúkdómar. Á blaðsíðu 60 og 61 er talað um kynsjúkdóma og mikilvægi 

þess að nota smokk. Þar er haldið áfram að tala nánast bara um samfarir og mikilvægi 

smokksins þegar kemur að þeim. Kynlíf einstaklinga af sama kyni er ennþá útilokað og hvergi 

er nefnt að nota þurfi smokka í endaþarmsmökum. Á einum stað stendur þó að smokkar 

með bragði séu aðallega ætlaðir fyrir munnmök en ekki er talað um að mikilvægt sé að nota 

varnir í munnmökum. Þó stendur á einum stað að „kynsjúkdómar smitist í flestum tilfellum 

við samfarir eða munnmök.” (Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2006a). 

Hvergi í tímaritinu Kynlíf er talað sérstaklega um kynmök einstaklinga af sama kyni. Ekki 

er talað um lesbíur og orðið lesbía kemur hvergi fram . Talað er um kossa milli tveggja stráka 

og orðið hommi kemur tvisvar fram í sömu málsgrein. Tvíkynhneigð er nefnd einu sinni þegar 

talað er um að hún snúist um að einstaklingur hrífist af báðum kynjum. Í bókinni eru sex 

myndir af rómantískum pörum, tvær eru af gagnkynhneigðum pörum í samfarastellingum, 

ein er af gagnstæðu pari á stefnumóti, ein er af tveimur stelpum að kyssast, ein er af strák og 

stelpu að kyssast og ein er af tveimur einstaklingum að kyssast þar sem ekki er augljóst hvort 

það séu tveir strákar eða strákur og stelpa. Hér sést að gagnkynhneigðarhyggja ríkir í ritinu 

þar sem sérstaklega er talað um samkynhneigð þegar frætt er um kynhneigð sem gefur til 

kynna að hún sé eitthvað öðruvísi en til dæmis gagnkynhneigð. Einnig er ekki minnst á kynlíf 

tveggja einstaklinga af sama kyni, þó túlka megi á nokkrum stöðum að um bæði kynlíf milli 

einstaklinga af gagnstæðu kyni og sama kyni sé að ræða. En þar sem einu staðirnir þar sem 

ekki er komist hjá því að nefna um hvort sé að ræða er alltaf gagnkynhneigð gefin til kynna er 

líklegt að sá eða sú sem les muni túlka allt útfrá gagnkynhneigð (Aldís Yngvadóttir og Hafdís 

Finnbogadóttir, 2006a). 

3.3.2 Um stráka og stelpur: Kynfræðsla 

Í bókinni Um stráka og stelpur: Kynfræðsla er gætt vel að því að nota ókynbundin orð í 

kaflanum sem snýr að ást og kynlífi á blaðsíðum 24- 32. Þar eru til dæmis einn strákur og ein 

stelpa látin segja frá því hvað ást sé fyrir þeim og ekki er hægt að sjá á frásögn þeirra hvoru 

kyninu þau laðast að þar sem alltaf er talað um manneskjuna sem hún er ástfangin af eða að 

hann sjái ekki sólina fyrir öðrum einstaklingi. Þegar talað er um kynlíf er einnig alltaf talað um 

einstaklinga og manneskjur og einnig er talað um bæði samfarir og kynmök. En tekið er fram 

að samfarir eigi við um þegar typpi er stungið í píku. Með því að tala líka um kynmök er ekki 

verið að útiloka kynlíf einstaklinga af sama kyni. Þó er ekki tekið sérstaklega fram að kynlíf og 
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ást geti átt við bæði um pör af gagnstæðukyni og af sama kyni. Einnig eru þrjár myndir af 

einu gagnkynhneigðu pari en hvergi mynd af lesbísku eða homma pari (Aldís Yngvadóttir og 

Hafdís Finnbogadóttir, 2006b).  

Í kaflanum sem snýr að kynhneigð (bls. 23) Er nefnt að flestir séu gagnkynhneigðir, 

sumir séu samkynhneigðir og aðrir tvíkynhneigðir. Þar er einnig tekið fram að orðið hommi 

eigi við samkynhneigða stráka og orðið lesbía eigi við um samkynhneigðar stelpur. Ekki er 

talað meira um samkynhneigð en gagnkynhneigð í þessum kafla. Tekið er fram að 

kynferðisleg reynsla með einstaklingi af gagnstæðu kyni eða sama kyni gefi ekki endilega 

vísbendingu um kynhneigð. Svo er sagt að sumir viti það frá barnæsku hvort þau séu 

gagnkynhneigðir eða samkynhneigðir en aðrir þurfi tíma til þess að átta sig. Þar er 

tvíkynhneigð útilokuð þar sem ekki er tekið fram hvenær fólk áttar sig á henni. Mynd sem 

þessum kafla fylgir sýnir þó gagnkynhneigt par (Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 

2006b). 

Í byrjun kaflans um kynheilbrigði á blaðsíðum 33-41 eru tvær reynslusögur einstaklinga 

af getnaðarvörnum. Þar er ein stelpa og einn strákur að segja frá. Þar nefnir stelpan að hún 

væri að íhuga að stunda kynlíf með kærastanum sínum og strákurinn segir frá því þegar hann 

keypti smokka í fyrsta sinn til þess að nota með kærustunni sinni. Engin reynslusaga er af 

homma eða lesbíu nota eða kaupa varnir fyrir kynlíf. Mikil áhersla í þessum kafla er lögð á 

getnaðarvarnir og hvernig verjast megi þungun. Þó er nefnt að smokkurinn sé vörn gegn 

kynsjúkdómum en ekki mikil áhersla lögð á það. Þegar talað er um kynsjúkdóma er tekið 

fram að þeir smitist manna á milli við samfarir eða við beina snertingu slímhúða í endaþarmi 

og hálsi. Þarna er gefið til kynna að kynsjúkdómar smitast við aðrar kynlífsathafnir en 

samfarir (Aldís Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2006b).  

Í þessari bók er gagnkynhneigðarhyggjan ekki eins ríkjandi og í ritinu sem talað var um 

hér á undan. Þó má sjá nokkur dæmi þá aðallega í myndum. Einnig þegar talað er um 

kynheilbrigði því ekki er talað sérstaklega um það að hommar og lesbíur eiga líka í hættu 

með að smitast af kynsjúkdómum og áherslan á varnir gegn þungunum er veigameiri. Þeir 

einstaklingar sem einungis stunda kynlíf með einstaklingum af sama kyni gætu því talið að 

þessi umræða eigi ekki við þau því ekki er möguleiki á getnaði í þeirra kynmökum (Aldís 

Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2006b). 
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4 Hlutverk félagsráðgjafa 

Hér verður sagt í stuttu máli frá jákvæðu starfi með samkynhneigðum (e. gay 

affirmative paractice) og hvernig félagsráðgjafar geta tileinkað sér slík vinnubrögð í starfi 

með unglingum sem og á öðrum sviðum. 

4.1 Jákvætt starf með sam- og tvíkynhneigðum unglingum 

Undanfarna áratugi hafa margir fræðimenn skrifað um svokallað jákvætt starf með 

samkynhneigðum (e. gay affirmative practice). En það er einskonar líkan sem hægt er að 

hafa til viðmiðunar þegar unnið er með hommum, lesbíum og tvíkynhneigðum (Van Den 

Bergh og Crisp, 2004; Dillon o.fl, 2004; Crisp 2006).  

Jákvætt starf með samkynhneigðum felur í sér að viðurkennt sé að sam- og 

tvíkynhneigðir geti upplifað heiminn og tjáð sig á sama hátt og þeir sem eru gagnkynhneigðir. 

Einnig veitir það ýmsar leiðbeiningar um hvernig vinna má með hommum, lesbíum og 

tvíkynhneigðum á viðunandi hátt. Mikilvægt er að þeir sem starfinu sinna forðist að gera 

einstaklingana að fórnalömbum kynhneigðar sinnar og ýti undir þá smán sem þeir mæta í 

samfélaginu. Í þessu jákvæða starfi nægir ekki að sérfræðingar séu lausir við 

kynhneigðarhroka. Heldur krefst það þess að sérfræðingar sýni fram á að þeir séu talsmenn 

fyrir og fagni réttindum homma, lesbía og tvíkynhneigðra í samfélaginu. Með því geta þeir 

betur unnið með sam- og tvíkynhneigðum skjólstæðingum sínum við að horfast í augu við 

innbyggðan kynhneigðarhroka (e. internalized homophobia) sinn og hjálpað þeim að þróa 

með sér jákvæða sjálfsmynd sem sam- eða tvíkynhneigðir einstaklingar (Crisp, 2006; Crisp og 

McCave, 2007). 

Í fyrstu var þessari aðferð beitt einungis innan sálfræðinnar og notuð í 

sálfræðimeðferðum (Crisp, 2006). Á síðastliðnum árum hafa fræðimenn á sviði 

félagsráðgjafar innleitt hugmyndir þessa jákvæða starfs inn í starf félagsráðgjafa og víkkað 

líkanið svo það geti nýst félagsráðgjöfum á fjölmörgum sviðum innan félagsráðgjafarinnar 

(sjá t.d Appelby og Anastas, 1998; Hunter og Hickerson, 2003; Van Den Bergh og Crisp, 2004; 

Crisp, 2006).  

Flestar fræðigreinar og bækur sem snúa að þessu jákvæða starfi fyrir félagsráðgjafa 

hafa að mestu beinst að vinnu með fullorðnum HLT einstaklingum (Sjá Appelby og Anastas, 

1998; Van Den Bergh og Crisp, 2004; Crisp, 2006). En Crisp og McCave skrifuðu grein árið 

2007 þar sem þær heimfærðu líkanið á félagsráðgjöf með unglingum. Þær skrifuðum um þá 



  

25 

þekkingu, viðhorf og færni sem félagsráðgjafar þurfa að tileinka sér þegar unnið er jákvætt 

með sam- og tvíkynhneigðum og hvernig hægt sé að nýta það í starfi með unglingum. Hér 

verður sagt frá þessum þremur þáttum jákvæða starfsins og hvernig félagsráðgjafar geta nýtt 

sér það í vinnu með unglingum (Crisp og McCave, 2007). 

Ráðlagt er að félagsráðgjafar sem vinna með HLT-unglingum afli sér þekkingar og færni 

á ýmsum sviðum er varða homma, lesbíur og tvíkynhneigða til þess að þeir geti unnið 

jákvætt starf með þessum hópi unglinga. Lagt er til að félagsráðgjafar kynni sér hvaða orð sé 

best að nota í vinnu með unglingum, til dæmis er æskilegt að nota orðin hommi, lesbía og 

tvíkynhneigðir í stað þess að tala alltaf um samkynhneigða. Gott er líka að nota kynlaus orð 

eins og maki í stað þess að segja kærasti eða kærasta, það gefur unglingum færi á að tjá sig 

sjálfir um hver kynhneigð sín er og gagnkynhneigð er ekki áætluð. Æskilegt er að 

félagsráðgjafar séu leiknir við að fá unglinga til þess að segja sjálfir frá kynhneigð sinni en 

ekki sé gert ráð fyrir að þeir séu gagnkynhneigðir. Einnig er mikilvægt að félagsráðgjafar 

mótmæli þegar unglingar og aðrir í umhverfinu nota meinyrði yfir HLT einstaklinga. 

Félagsráðgjafar sem vinna með þessum hópi ættu líka að gera sér grein fyrir að HLT-

unglingar eru jafn misleitur hópur og gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra, koma úr öllum 

kynþáttum, trúarbrögðum og eru ýmist stelpur, strákar eða trans. Að auki ber 

félagsráðgjöfum sem jákvæðu starfi sinna að þekkja helstu sögulegu atriði, hátíðardaga, tákn 

og fyrirmyndir homma, lesbía og tvíkynhneigðra. Félagsráðgjafar ættu líka að kynna sér hvar 

helstu samtök fyrir homma, lesbíur og tvíkynhneigða er að finna svo hægt sé að beina 

unglingum, sem eru í vafa eða eru í leit að félagsskap frá öðrum HLT-einstaklingum, á þá 

staði. Einnig er æskilegt að þeir kynni sér hvar það er sem unglings hommar, lesbíur og 

tvíkynhneigðir verða undir í samfélaginu. Lítið er til dæmis um HLT-einstaklinga í námsbókum 

og er sýnileiki þeirra lítill sem enginn innan skólakerfisins. Félagsráðgjafar sem og aðrir er 

láta velferð HLT-unglinga sig varða, ættu að vinna markvisst að því að skapa verndandi 

umhverfi fyrir þennan hóp. Það gera þeir með því til dæmis að auka sýnileika og fræðslu um 

homma, lesbíur og tvíkynhneigða í skólum og á öðrum almennum stöðum sem unglingar 

verja tíma sínum. Síðast en ekki síst ættu félagsráðgjafarnir að kynna sér ferlið að koma út úr 

skápnum svo þeir geti frætt þennan hóp unglinga um þær tilfinningar sem þeir koma til með 

að upplifa í þessu ferli og aðstoða þá við að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd innan um 

möguleg neikvæð skilaboð um homma, lesbíur og tvíkynhneigða (Crisp og McCave, 2007). 
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Viðhorf er ásamt þekkingu og færni eitt af lykilþáttum þess að vinna jákvætt starf með 

sam- og tvíkynhneigðum. Ef félagsráðgjafi hefur viðhorf sem tala gegn sam- og tvíkynhneigð 

getur það haft afar neikvæð áhrif á þá HLT-unglinga sem hann vinnur með. Jafnvel óljós 

tjáning eins og líkamstjáning um neikvæð viðhorf getur haft slæm áhrif og orðið til þess að 

unglingurinn ákveði að segja ekki frá kynhneigð sinni (Frankowski, 2004). Samkvæmt Crisp 

(2006) geta þessi neikvæðu viðhorf félagsráðgjafans leitt til þess að skjólstæðingar fá ranga 

og jafnvel óviðeigandi meðferð við sínum vandamálum og geta haft áhrif á vilja hans til þess 

að vinna úr sínum málum. Á tímum gætu þessi viðhorf jafnvel orðið til þess að 

félagsráðgjafinn fari að líta á kynhneigð skjólstæðingsins sem vandamálið og reyni að breyta 

henni í stað þess að líta á hið raunverulega vandamál sem hann býr við. Félagsráðgjafi sem 

sýnir fram á neikvæð viðhorf í garð homma, lesbía og tvíkynhneigðra í vinnu sinni með 

unglingum getur haft afar slæm áhrif á líðan unglingsins sem ofar öllu leitar að samþykki frá 

öðrum í kringum sig. Nauðsynlegt er því að félagsráðgjafar sem hafa neikvæð viðhorf átti sig 

á þeim og geri sér grein fyrir hve slæm áhrif þau geta haft á unglings homma, lesbíur og 

tvíkynhneigða sem og aðra og að þeir takist á við þessi neikvæðu viðhorf með aðstoð 

fagaðila til að lágmarka þau slæmu áhrif. Ef félagsráðgjafi treystir sér ekki til að takast á við 

neikvæð viðhorf sín ætti hann að beina HLT-einstaklingum til annars sérfræðings sem gæti 

veitt honum þá aðstoð sem hann þarf. Hafa ber þó í huga að það er ekki alltaf möguleiki í 

litlum bæjarfélögum þar sem mögulega er einungis völ á einum félagsráðgjafa (Crisp og 

McCave, 2007). 

Þessi nálgun félagsráðgjafa í starfi með unglingum myndi nýtast vel á flestum sviðum 

þar sem félagsráðgjafar starfa þá sérstaklega á sviði skólafélagsráðgjafar, barnaverndar og í 

fjölskylduvinnu. 

Niðurstöður 

Hér verður leitast við að svara þeim tveimur rannsóknarspurningum sem í byrjun voru 

settar fram. Fyrsta spurningin beindist að kynfræðslu og hvernig fjallað er um kynhneigð, 

kynlíf og ást í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi og hverjar helstu áherslurnar eru. Þetta 

var athugað með hugtakið gagnkynhneigðarhyggja í huga. Sú síðari snéri að félagsráðgjöfum 

og hvað þeir geta gert til að stuðla að jafnrétti á grundvelli kynhneigðar í kynfræðslu sem og 

á öðrum sviðum.  
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Til þess að sýna fram á mikilvægi markmiða ritgerðarinnar var byrjað á því að segja frá 

mótun sjálfsmyndar á unglingsárunum. Einnig var sagt frá þeim erfiðleikum sem HLT 

unglingar mæta í skólaumhverfinu sem og annars staðar og hvernig erfiðleikarnir geta haft 

neikvæð áhrif á mótun sjálfsmyndar. Jafnframt er nefnt hve erfitt er fyrir HLT unglinga að 

þróa með sér jákvæða sjálfsmynd þegar fyrirmyndir eru litlar sem engar. Í þeim kafla má sjá 

að þrátt fyrir bætta réttarstöðu hér á landi meta sam- og tvíkynhneigðir unglingar lífsánægju 

sína mun síðri en gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra (Sjá Sigrún Sveinbjörnsdóttir o.f.l, 2010). 

Einnig má sjá að í Noregi eru HLT unglingar þrisvar til fjórum sinnum líklegri til þess að reyna 

sjálfsvíg en gagnkynhneigðir. (Sjá t.d. Wichstrøm og Hegna, 2003). Í öðrum kafla þessarar 

ritgerðar eru útskýrð hugtökin gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið og hvernig 

þau birtast í skólakerfinu bæði hér á landi, í Noregi og í Bretlandi. Þar má sjá að 

gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið eru ómeðvitað innbyggð í menningu 

skólanna og að með kennslu sem einblínir á umburðarlyndi gagnvart sam- og 

tvíkynhneigðum er gagnkynhneigðarhyggju í raun viðhaldið þrátt fyrir velvilja (Sjá Røthing, 

2006; DePalma og Atkinson, 2010; Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeirs Jóhannesson, 2010 

og 2011).  

Til þess að svara fyrri rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar sem var: Hvernig er 

fjallað um kynhneigð, kynlíf og ást í kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi og 

hverjar eru helstu áherslurnar? voru tekin fyrir lög og námskrár er varða kynfræðslu í grunn- 

og framhaldsskólum hér á landi sem og tvö rit sem notuð eru til kynfræðslu. Námskrárnar, 

lögin og ritin voru skoðuð með birtingarmynd gagnkynhneigðarhyggju í huga og athugað 

hvort hana væri að finna. Niðurstaðan er sú að í lögum og námskrám er ekki að finna vísi að 

gagnkynhneigðarhyggju, alltaf er talað um kynhneigð og sam- og tvíkynhneigð eru ekki 

nefndar sér sem kynhneigðir sem ber að fræða um sérstaklega og ekki er lögð sérstök 

áhersla á gagnkynhneigð í sambandi við fræðslu um kynlíf og ást. Þegar hins vegar er rýnt í 

efnið sem notað er til kynfræðslu má sjá að í báðum ritunum má finna 

gagnkynhneigðarhyggju þó er meira af henni í ritinu Kynlíf. Áherslurnar þar eru á 

gagnkynhneigða þegar talað er um ást og kynlíf og samkynhneigð er tekin sérstaklega fyrir 

þegar fjallað er um kynhneigð. Minna er um gagnkynhneigðarhyggju í bókinni Um stráka og 

stelpur: Kynfræðsla, þar eru ókynbundin orð notuð að mestu þegar talað er um ást og kynlíf. 

Hins vegar gleymist að gera ráð fyrir sam- og tvíkynhneigðum þegar talað er um kynheilbrigði 

og myndir í bókinni sýna einungis gagnkynhneigð pör.  
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Seinni spurning ritgerðarinnar var Hvernig getur félagsráðgjafi stuðlað að jafnrétti á 

grundvelli kynhneigðar í kynfræðslu og á öðrum sviðum? Til þess að svara þeirri spurningu 

var sagt frá jákvæðu starfi með samkynhneigðum (e. gay affirmative practice) og hvernig 

félagsráðgjafar geta nýtt sér það í vinnu með unglingum. Í því starfi er megináhersla á að 

sérfræðingar sem jákvæða starfinu gegna fagni samkynhneigð fremur en að umbera hana. 

Með vissri þekkingu, færni og viðhorfum geta félagsráðgjafar því unnið markvisst að því að 

skapa verndandi umhverfi fyrir HLT unglinga og þannig aðstoðað þá við að þróa með sér 

jákvæða sjálfsmynd. Þetta jákvæða starf nýtist félagsráðgjöfum í skólum, barnavernd og 

fjölskylduvinnu. Þar af leiðandi geta félagsráðgjafar aflað sér og miðlað öðrum viðunandi 

þekkingu, færni og viðhorf í jákvæðu starfi með samkynhneigðum stuðlað að jafnrétti á 

grundvelli kynhneigðar jafnt í skólum, sem og í barnavernd, fjölskylduvinnu og í raun á öllum 

sviðum sem þeir starfa. 

Umræður 

Gagnkynhneigðarhyggja í kynfræðslu hefur verið helsta viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Vert er þó að nefna að hún getur birst á fleiri stöðum, í ýmsum fögum innan skólakerfisins 

sem og í öðrum samfélagsstofnunum. Líkt og rannsóknirnar um stofnanabundna 

gagnkynhneigðarhyggju sýndu er gagnkynhneigðarhyggjan ómeðvitað innbyggð í 

samskiptum manna á milli. Með því að fræða fólk um inntak gagnkynhneigðarhyggjunnar og 

hvernig hún myndar kynhneigðarhroka í samfélaginu er hægt að koma í veg fyrir þá smán 

sem sett er á homma, lesbíur og tvíkynhneigða. Það þýðir að ef flestir þeir sem vinna með 

börnum og unglingum sem og aðrir fá fræðslu um til dæmis hvernig best sé að því staðið að 

ganga ekki út frá því að krakkar og foreldrar þeirra séu gagnkynhneigð gæti það bætt vellíðan 

þeirra sem skilgreina sig sem sam- eða tvíkynhneigða.  

Rauði þráðurinn í allri ritgerðinni er sýnileiki en með auknum sýnileika homma, lesbía 

og tvíkynhneigðra fjölgar fyrirmyndum þeirra unglinga sem eru að velta fyrir sér kynhneigð 

sinni og þeirra sem skilgreina sig sem sam- eða tvíkynhneigða. Eins og áður segir eru 

fyrirmyndirnar mikilvægar þessum hópi unglinga því þær auðvelda þeim að þróa með sér 

jákvæða sjálfsmynd. Sýnileiki HLT einstaklinga er jafnframt mikilvægur til þess að sporna við 

gagnkynhneigðarhyggju innan skólakerfisins og með því til dæmis að gera samkynhneigð 

sambönd og kynlíf tveggja einstaklinga af sama kyni áberandi í kynfræðslu í skólum er unnið 
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að því. Sýnileiki sem og fögnuður homma, lesbía og tvíkynhneigðra er að auki mikilvægur því 

jákvæða starfi sem hér fyrir ofan er nefnt og félagsráðgjafar hér á landi ættu að kynna sér 

það starf til að stuðla að auknu jafnrétti og vellíðan HLT einstaklinga.  

Ef skólafélagsráðgjafar sem og aðrir starfsmenn innan skólanna myndu taka það að sér 

að sjá til þess að hommar, lesbíur og tvíkynhneigðir fengju jafnmikla umræðu og er sýnd í 

myndum, námsbókum sem og í auglýsingum innan veggja skólans í sama mæli og á sama 

hátt og gagnkynhneigðir myndi það hafa gífurlega jákvæð áhrif á mótun sjálfsmyndar 

unglinga sem skilgreina sig sem sam- eða tvíkynhneigða og þeirra sem eru í vafa um 

kynhneigð sína. Þetta á líka við um önnur svið sem félagsráðgjafar vinna á og ættu allir 

tilvonandi félagsráðgjafar að fá fræðslu um jákvætt starf með samkynhneigðum en ekki er 

vitað til þess að um það sé fjallað í félagsráðgjafarnámi hér á landi.  

Þar sem gagnkynhneigð er mun algengari en sam- og tvíkynhneigð er skiljanlegt að 

flestir geri ráð fyrir henni. Nauðsynlegt er þó að hafa í huga að gagnkynhneigð er bara algeng 

ekki eðlileg. Vegna þessa er mikilvægt að upplýsa og fræða fólk um mikilvægi þess að taka 

sam- og tvíkynhneigð með í umræðuna þegar talað er um fjölskyldur, ást og kynlíf. Einnig er 

mikilvægt að tala um gagnkynhneigð samhliða sam- og tvíkynhneigð þegar fjallað er um 

kynhneigð. Ég tel félagsráðgjafa vel í stakk búna að sinna fræðslu sem þessari og með 

jákvæðu starfi með samkynhneigðum geta þeir stuðlað að jafnrétti á grundvelli kynhneigðar 

á öllum sviðum sem þeir starfa á. 
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