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Ágrip	  

	  

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til BA-prófs í Uppeldis- og menntunarfræði við 
Háskóla Íslands. Tilgangur verkefnis er að fá sýn á reynslu samkynhneigðra foreldra af 
leikskólum barna sinna. Tekin voru fjögur viðtöl við fjögur samkynhneigð pör með 
barn/börn. Tvö af pörunum voru karlkyns og tvö kvenkyns. Í viðtalinu var rætt um viðhorf 
þeirra til leikskóla, stofnanabundinna fordóma og gagnkynhneigðarhyggju 
(heterosexisma), ásamt því að því er velt upp hvaða fræðslu börnin þeirra fá á 
leikskólanum um ólík fjölskylduform. Viðtölin voru afrituð og þemagreind en þau þemu 
sem komu í ljós voru; fáfræði en góðar móttökur, fordómar og erfiðar spurningar, fræðsla 
og væntingar. Niðurstöður sýndu meðal annars að mikilvægt er að starfsmenn leikskóla fái 
viðeigandi fræðslu til þess að jafnt sé komið fram við alla óháð fjölskylduformi. Jafnframt 
kom í ljós að öllum starfsmönnum ætti að vera skylt að fræða börn um ólík fjölskylduform, 
hvort sem börn samkynhneigðra séu á leikskólanum eður ei. Einnig sýna niðurstöður að 
leikskólar eru komnir mislangt með að móta stefnu og framfylgja henni, þegar kemur að 
fjölmenningu og ólíkum fjölskylduformum. Áhugavert er að sjá að viðmælendur í 
rannsókninni telja sig hafa upplifað litla sem enga fordóma, hvorki frá samfélaginu né 
leikskólum barna sinna. Hins vegar telja þeir að mikið sé um fáfræði og almennt 
þekkingarleysi í garð samkynhneigðar.  
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Formáli	  

	  

Ég hef lengi velt því fyrir mér hvernig sé komið til móts við samkynhneigða foreldra þegar 
þeir skrá börn sín á leikskóla. Eru leikskólar í stakk búnir til þess að taka á móti þeim án 
nokkurrar mismununar? Áhugi minn á þessu umfjöllunarefni kviknaði út frá starfi mínu á 
leikskóla sumarið 2015, þar sem engin fræðsla var fyrir börnin um ólík fjölskylduform. Ég 
velti fyrir mér hvaða veruleiki myndi mæta mér og mínum maka í leikskólum landsins í 
nánustu framtíð og út frá þessum hugleiðingum ákvað ég að gera verkefni á þessu sviði.  

Ég vil byrja á því að þakka viðmælendum mínum sem gáfu sér tíma til þess að segja 
mér frá reynslu sinni af leikskólum barna sinna. Ég vil einnig þakka leiðbeinanda mínum, 
Jóni Ingvari Kjaran, fyrir leiðsögnina og stuðninginn. Samvinnan var góð og lærði ég 
margt af honum.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir sífellda hvatningu og ómetanlegan 
stuðning. Sérstaklega vil ég þakka Mjöll fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér í 
gegnum námið og rannsóknarferlið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 
verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 
lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt 
kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1.	  Inngangur	  	  
Miklar breytingar hafa orðið á réttarstöðu samkynhneigðra á síðastliðnum árum og segja 
má að á Íslandi hafi orðið miklar framfarir þegar kemur að jafnri stöðu samkynhneigðra og 
gagnkynhneigðra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Í dag hafa samkynhneigðir rétt til 
barneigna og geta því stofnað fjölskyldur. Samkynhneigðir foreldrar verða vissulega ávallt 
í minnihluta en þeim fer fjölgandi. Því ert áhugavert að skoða hvort leikskólar séu í stakk 
búnir til þess að taka samkynhneigðum foreldrum fagnandi og hvort stefna leikskóla geri 
ráð fyrir börnum samkynhneigðra.  

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig tekið er á móti samkynhneigðum foreldrum á 
leikskólum í dag, hvort þeir upplifi fordóma af einhverju tagi og hvort um einhverja 
fræðslu sé að ræða fyrir börn um ólík fjölskylduform. Fjallað verður um þær kenningar og 
hugtök sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar en til þess að fá dýpri skilning á 
viðfangsefninu voru tekin viðtöl við fjögur samkynhneigð pör um reynslu þeirra af 
leikskólum.  

 

1.1	  Markmið	  ritgerðarinnar	  og	  rannsóknarspurningar	  

Markmið þessarar rannsóknar er að auka þekkingu á því hvaða fræðsla sé til staðar hjá 
leikskólum um ólík fjölskylduform og hvort að samkynhneigðir foreldrar mæti fordómum 
frá leikskólum barna sinna. Lagaleg staða samkynhneigðra og lög og reglugerðir leikskóla 
verða skoðuð ásamt því að rætt verður við samkynhneigða foreldra um reynslu þeirra af 
leikskólum. Með rannsókninni fæst sýn inn í viðhorf samkynhneigðra foreldra til leikskóla 
ásamt því að í ljós kemur hvort einhverri fræðslu um ólík fjölskylduform sé sinnt á 
leikskólum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort leikskólar komi jafnt til móts við 
samkynhneigða foreldra og gagnkynhneigða foreldra. Einnig vill rannsakandi opna 
umræðu um mikilvægi þess að börn á leikskólaaldri fái fræðslu um ólík fjölskylduform 
þannig að draga megi úr fordómum og tryggja jafnrétti handa öllum.  
 

Rannsóknarspurningarnar sem liggja til grundvallar verkefninu eru þrjár: 

- Hver eru viðhorf samkynhneigðra foreldra til þjónustu leikskóla? 
- Upplifa samkynhneigðir foreldrar fordóma frá leikskólum barna sinna? 
- Hvaða fræðsla er til staðar fyrir börn á leikskóla um ólík fjölskylduform? 

Leitast verður við að svara við þessum spurningum með fræðilegu sjónarhorni en auk þess 
var gagna aflað með viðtölum.  
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1.2	  Skipulag	  ritgerðar	  

Ritgerðinni er skipt niður í sjö kafla. Hún hefst á inngangi þar sem fjallað er um markmið 
ritgerðar, tilgang og þær rannsóknarspurningar sem notast er við. Í öðrum kafla er 
viðeigandi fræðileg umfjöllun þar sem varpað er ljósi á helstu kenningar sem snerta 
málefnið. Fjallað er um hinsegin fræði og réttarstöðu samkynhneigðra ásamt því að fjallað 
er um þau hugtök sem samfélagið hefur mótað með sér tengd samkynhneigð. Þriðji kafli 
fjallar um lög og reglugerðir leikskóla. Í fjórða kafla er farið í þá aðferðafræði sem notuð 
var við gerð þessarar rannsóknar, ásamt því að fjallað er um það hvernig gögnum var 
safnað saman, þátttakendur eru kynntir, farið er yfir siðferðileg álitamál og stöðu 
rannsakanda. Í fimmta kafla eru dregnar saman niðurstöður úr frásögnum viðmælenda og 
fræðilegri umfjöllun og þær settar í samhengi við rannsóknarspurningarnar. Í sjötta og 
sjöunda kafla er að finna umræður og lokaorð, þar verður rannsóknarspurningu loks svarað 
út frá niðurstöðum rannsóknar og þeim fræðilegu heimildum sem rannsakandi hefur stuðst 
við.  

	  

	  

	  

	  

	  



	  8	  

2.	  Fræðileg	  umfjöllun	  	  
Í þessum kafla verður fjallað um þær kenningar og hugtök sem tengjast samkynhneigð og 
foreldrahlutverkinu í okkar samfélagi. Fjallað verður um samkynhneigð og samkynhneigða 
foreldra, ásamt því að skýrt verður frá því hvað átt er við með hugmyndum um 
gagnkynhneigðarhyggju og gagnkynhneigð viðmið. Einnig verður fjallað um staðalmyndir, 
lög og reglugerðir og fjölmenningarlega kennslu í leikskólum.  

 

 

2.1	  Samkynhneigð	  og	  réttarstaða	  samkynhneigðra	  á	  Íslandi	  

Það getur reynst erfitt að skilgreina samkynhneigð á einfaldan hátt en samkynhneigð snýst 
fyrst og fremst um tilfinningar. Tilhneiging er til þess að ræða um samkynhneigð eingöngu 
í tengslum við kynlíf en það er svo sannarlega misskilningur að hún snúist eingöngu um 
slíkar hneigðir (Sara Dögg Jónsdóttir, 2003).  

Kynhneigð snýst um það hverjum fólk laðast að og í kjölfarið af hverjum fólk verður 
ástfangið. Fólk getur laðast að sama kyni og það sjálft er af eða af öðru kyni. Sumir spá 
ekki í það hvaða kyni þeir laðast að og einfaldlega laðast að persónunni sjálfri og aðrir 
laðast ekki að neinum. Kynhneigð fólks getur verið margvísleg og er afar mismunandi hjá 
hverjum og einum. Hún getur jafnframt tekið breytingum á æviskeiðinu (Samtökin 78, 
e.d.). Segja má að kynhneigð sé flókið samspil tilfinninga á borð við hrifningu, aðdáun, 
félagsskap, vináttu og kynlíf svo eitthvað sé nefnt (Sara Dögg Jónsdóttir, 2003). Karl Marx 
hélt því fram að einstaklingur mótist út frá félagslegum og samfélagslegum aðstæðum. Það 
má því segja að kynhneigð einstaklingsins mótist úr sama grunni og geti þess vegna verið 
breytileg með tímanum (Seidman, 2003).  

Samkynhneigt ástarlíf snýst aðeins að hluta til um kynlíf rétt eins og gagnkynhneigt 
ástarlíf. Það er því afar niðurlægjandi og villandi að einblína eingöngu á kynlíf í sambandi 
við samkynhneigð (Sara Dögg Jónsdóttir, 2003).  

Það getur verið erfitt að takast á við veruleika samkynhneigðra þar sem hann getur 
reynst afar snúinn. Viðhorf samfélagsins segja mikið til um hvernig einstaklingum tekst að 
takast á við samkynhneigð sína. Þegar kemur að ástarmálum miðast allt við hinn 
gagnkynhneigða heim og þar af leiðandi fylgja því ýmis átök að sætta sig við að geta ekki 
samsamað sig þeim heimi. Talið er samkynhneigð víki frá hinu venjulega, normi, en þetta 
frávik þarf ekki að kosta erfiðleika og vanlíðan. Með því einu að upplýsa og skapa opna 
umræðu um veruleika samkynhneigðra má létta þeim einstaklingum lífið sem eiga erfiðast 
með að afbera það að vera öðruvísi en hinir í hópnum. Talið er að viðhorf samfélagsins 
mótist út frá reynslu fólks af umhverfinu (Sara Dögg Jónsdóttir, 2003). Bourdieu (1977) 
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segir að reynsla fólks af umhverfinu skilji eftir sig varanlegar en breytilegar hneigðir sem 
birtast í athöfnum þess. Fólk notar skoðanir sínar og viðhorf til þess að skapa það sem það 
telur vera viðeigandi og óviðeigandi í aðskildum aðstæðum.  

Það má flokka hugmyndir um samkynhneigð í tvo meginflokka en þeir eru annars 
vegar eðlishyggja og hins vegar mótunarhyggja. Eðlishyggjan felur í sér þær hugmyndir að 
samkynhneigðir séu í „eðli“ sínu öðruvísi en gagnkynhneigðir. Að eitthvað innra með 
samkynhneigðum einstaklingum verði til þess að hegðun og hugsun breytist, ásamt því að 
hafa áhrif á siðferði þeirra. Tengja má eðlishyggjuna við þá skoðun að hægt sé að finna 
líffræðilegar ástæður þess að fólk sé samkynhneigt. Á hinn bóginn er mótunarhyggjan 
alveg andstæð eðlishyggjunni. Mótunarhyggjan felur það í sér að hugtökin 
„samkynhneigð“ og „gagnkynhneigð“ eigi sér sögulegar og félagsfræðilegar skýringar 
fremur en líffræðilegar. Þegar einblínt er á samkynhneigð er því kjarni mótunarhyggju sá 
að líffræðilegar orsakir, ef þær eru einhverjar, skipti engu máli í mótun „samkynhneigðar“. 
Þetta á einnig við um tilfinningar, hegðun eða sjálfsmynd (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 
1999).  

Miklar breytingar hafa orðið á réttarstöðu samkynhneigðra á síðastliðnum árum og 
segja má að Ísland hafi náð miklum framförum þegar kemur að jafnri stöðu 
samkynhneigðra og gagnkynhneigðra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Árið 1992 var lögð fram þingsályktunartillaga á Alþingi um að misrétti gagnvart 
samkynhneigðum ætti sér ekki að eiga stað hér á landi. Tillagan var samþykkt og skipaði 
forsætisráðherra nefnd í tengslum við málið þann 26. apríl 1993. Nefndinni var ætlað að 
kanna lagalega, félagslega og menningarlega stöðu samkynhneigðs fólks á Íslandi. Nefndin 
lauk störfum í október árið 1994 með viðamikilli skýrslu um málefni samkynhneigðra. 
Árið 1996 voru svo gefin út lög nr. 87/1996 um staðfesta samvist samkynhneigðra. 
Samkvæmt lögunum var tveimur einstaklingum af sama kyni heimilt að stofna til 
staðfestrar samvistar, þó með þeim undartekningum að hvorki voru heimilaðar ættleiðingar 
né tæknifrjóvganir. Lögin fólu þó í sér að einstaklingar í staðfestri samvist gátu fengið 
sameiginlega forsjá barna sinna. Einnig fólu lögin í sér að aðeins sýslumenn og löglærðir 
fulltrúar þeirra skyldu staðfesta samvistina (Skýrsla nefndar um réttarstöðu 
samkynhneigðra, 2004; lög um staðfesta samvist nr. 87/1996). 

Árið 2000 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um staðfesta samvist. 
Samkynhneigðum var nú heimilt að ættleiða börn maka síns með lögum nr. 130/1999 um 
ættleiðingar. Krafist var samþykkis til ættleiðingar þess sem hafði forsjá yfir barninu. 
Löggjöfin var afar mikilvæg þar sem það foreldri sem ekki væri líffræðilega skylt barninu 
fengi forræði yfir barninu (lög um ættleiðingar nr. 130/1999).  

Árið 2006 voru gerðar frekari breytingar á réttindum samkynhneigðra. Með lögum nr. 
65/2006 gátu samkynhneigðir skráð sig í sambúð í þjóðskrá og fengu réttindi til 
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frumættleiðinga ásamt því að samkynhneigðum konum var heimilt að fara í tæknifrjóvgun 
(lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra nr. 65/2006). 

Eitt af stærstu skrefunum í réttindabaráttu samkynhneigðra var tekið árið 2010. Þá 
samþykkti Alþingi lög nr. 65/2010 en þau fela í sér að ein hjúskaparlög skuli gilda yfir alla. 
Lögin gilda því um hjúskap allra, óháð kyni eða kynhneigð (lög um breytingar á 
hjúskaparlögum og fleiri lögum nr. 65/2010).  

 

 

2.2	  Samkynhneigðir	  foreldrar	  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á samkynhneigðum foreldrum koma frá 
Bandaríkjunum eða Bretlandi og því er mikilvægt að hafa það í huga að alhæfa ekki út frá 
fyrirliggjandi rannsóknum (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Mannréttindabarátta samkynhneigðra á sér vissulega langa sögu og hafa því verið 
gerðar miklar kröfur um lagaleg réttindi og jafnrétti. Þessar kröfur fela í sér jafnan rétt til 
fjölskyldulífs og að samkynhneigðar fjölskyldur njóti sama réttar og aðrar fjölskyldur 
(Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Samkynhneigðir foreldrar hafa víða þurft að mæta fordómum frá fagfólki, löggjafa og 
almenningi vegna kynhneigðar sinnar. Helstu fordómarnir hafa verið þeir að 
samkynhneigðir séu ekki hæfir sem foreldrar, lífsstíll samkynhneigðra sé ekki í samræmi 
við fjölskyldulíf annarra og að lesbíur séu ekki nógu „móðurlegar“ í samanburði við 
gagnkynhneigðar mæður (Patterson, 2004). Lengi var talið að kynímynd barna gæti 
brenglast við uppeldi foreldra af sama kyni. Einnig var talið að börn samkynhneigðra yrðu 
sjálf samkynhneigð, yrðu fyrir aðkasti vegna kynhneigðar foreldra þeirra, að þau myndu 
eiga við hegðunarvandamál að stríða ásamt því að eiga í erfiðleikum með félagstengsl í 
jafningjahópum (Patterson, 2004). Rannsóknir hafa afsannað þetta og sýnt hefur verið fram 
á að samkynhneigðir foreldrar eru ekki frábrugðnir gagnkynhneigðum foreldrum. Þegar 
niðurstöður ýmissa rannsókna á börnum samkynhneigðra eru dregnar saman má sjá að 
börn samkynhneigðra koma ekki verr út úr uppeldinu en börn gagnkynhneigðra foreldra. 
Börn samkynhneigðra eru ekki frekar en börn gagnkynhneigðra, talin eiga við þau 
vandamál að stríða sem talin hafa verið upp (Patterson, 2004; Gottman, 1990).  

Þar sem rannsóknir sýna fram á að kyn eða kynhneigð eigi ekki að hafa áhrif á uppeldi 
barna er vert að skoða þær staðalmyndir sem við lærum út frá samfélaginu um kynin tvö. 
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2.3 Staðalmyndir	  

Það virðist vera sem svo að til þess að geta skilið heiminn í kringum sig verði einstaklingar 
að móta sér ákveðnar hugmyndir út frá því sem þeir hafa lært af umhverfinu. Þessar 
hugmyndir eru kallaðar staðalmyndir en með því að alhæfa út frá þeim er verið að 
fordæma (Guðrún Pétursdóttir, 2003).  

Einstaklingar eiga það til að flokka fólk í hópa eftir útliti eða líkum eiginleikum en 
þetta virðist vera tilhneiging næstum hvar sem er í heiminum (Gorman, 2005). 
Staðalmyndir eru félagslega mótaðar og notaðar til þess að staðsetja fólk í einstaka flokka. 
Hver og einn á sér einhvern stað og flokk og út frá honum setjum við mismunandi kröfur á 
fólk og ætlumst til þess að einstaklingar hafi vissa eiginleika sem passa við þá staðla sem 
við þekkjum (Gorman, 2005). Segja má að staðalmyndir séu fordómar en þeir verða til 
þegar fólk fordæmir einstaklinga eða ákveðin hóp fólks á forsendum þekkingarleysis eða 
staðalmynda. Staðalmyndir eru lærðar, eins og þegar við erum spurð hvað okkur finnst um 
vissan hóp af fólki, frá landi sem við höfum aldrei heyrt um, þá koma vissulega engar 
myndir upp í hugann og við getum ekkert sagt um málið. Ef við til dæmis hefðum ekki 
hugmynd um hvað samkynhneigð væri og hefðum aldrei heyrt um hugtakið þá gætum við 
ekki dæmt eða verið á móti því á einhvern hátt (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Fræðimenn eru 
flestir sammála því að fordómar séu lærðir en ekki meðfæddir. Börn fæðast því 
fordómalaus og mynda skoðanir sínar út frá staðalmyndum. Börn læra af umhverfi sínu 
hvað reynist vera jákvætt og hvað sé neikvætt, hvað sé hættulegt og hvað sé hættulaust. 
Börn taka fljótt eftir smávægilegum hlutum í sínu nánast umhverfi, eins og til dæmis ef að 
mamma horfir með fyrirlitningarsvip á samkynhneigt par og fussar, svo dæmi sé nefnt. Hér 
væri viðeigandi að nota orðatiltækið „börn læra það sem fyrir þeim er haft“. Sem betur fer 
má leiðrétta það sem er lært og því geta meðvitaðir uppalendur og kennarar leiðrétt rangar 
staðalmyndir og útskýrt fyrir börnunum eðli þeirra (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Bækur 
sem finnast innan leikskólans eiga það til að sýna beina fordóma eða staðalmyndir. Það er 
mikilvægt fyrir kennara að fela þær ekki fyrir börnunum, heldur lesa frekar bækurnar og 
útskýra fyrir þeim hvað er rangt eða villandi við umfjöllun bókarinnar. Börnin eiga það til 
að halda í ranghugmyndir um fólk sem er öðruvísi séu þær ekki útskýrðar fyrir þeim 
(Brown 1997).  

Það gæti reynst erfitt að hafa engar staðalmyndir, en það skiptir máli hvort maður sé 
með mynd af einhverju eða hvort maður notist við myndina. Það að nota staðalmyndina til 
þess að ákveða hvernig fólk hegðar sér er í eðli sínu fordómafullt (Stagor, 2009). Talað er 
bæði um jákvæðar og neikvæðar staðalmyndir í tengslum við fordóma. Það skiptir litlu 
máli hvort verið sé að tala um neikvæðar eða jákvæðar staðalmyndir, þær hafa það báðar í 
för með sér að ekki sé verið að meta einstaklinginn út frá hans eigin eiginleikum heldur út 
frá þeirri mynd sem sett er yfir þann hóp sem einstaklingurinn er flokkaður í. Fordómar 
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hafa í för með sér mismunun, þar sem fólk lætur fordóma hafa áhrif á hegðun sína gagnvart 
einstaklingnum sem tilheyrir ákveðnum hópi. Út frá því veldur mismununin átökum, þar 
sem einstaklingur sem er mismunað leitar réttlætis (Stagor, 2009; Guðrún Pétursdóttir, 
2003).  

Til þess að hjálpa til við að hylja ójafnvægið í samfélaginu og með því að ýkja 
ákveðna hegðun eða eiginleika minnihlutahópsins eru notaðar jákvæðar staðalmyndir. Þá 
er minnihlutahópurinn talinn vera minna virði eða öðruvísi en eiginleikar fjöldans (Brown, 
2010). Eygló Margrét Stefánsdóttir (2013) tekur saman áhugaverðar fullyrðingar í ritgerð 
sinni um neikvæðar og jákvæðar staðalmyndir en þær eru:  

Konur geta ekki tekið ákvarðanir sem fela í sér áhættu (neikvæð staðalmynd) 
en þær eru svo umburðarlyndar og geta unnið með hverjum sem er (jákvæð 
staðalmynd). Hommar eru svo miklar drottningar og svo dramatískir að það er 
ekki hægt að hafa þá í vinnu (neikvæð staðalmynd), en þeir eru allir svo ljúfir 
og indælir og smart og svo agalega gaman að skemmta sér með þeim (jákvæð 
staðalmynd) (Eygló Margrét Stefánsdóttir, 2013, bls. 10). 

Vandamálið með jákvæðar og neikvæðar staðalmyndir er að til þess að álykta um jákvæða 
staðalmynd þarf að halda í þá neikvæðu (Nelson, D.T., 2009). Þessar fullyrðingar segja til 
um það hvernig karlar, konur, hommar og lesbíur „eiga“ að haga sér. Staðalmyndir 
samkynhneigðra eru mjög áberandi þar sem þeir eru settir í vissa flokka og ákveðið er 
fyrirfram hvernig þeir haga sér. Samkynhneigðir karlmenn eru taldir vera mun kvenlegri en 
gagnkynhneigðir og samkynhneigðir kvenmenn taldir vera karlmannlegri en 
gagnkynhneigðar konur (Eygló Margrét Stefánsdóttir, 2013). 

Út frá þessum hugleiðingum er áhugavert að fjalla um gagnkynhneigðarhyggju en hún 
felur það í sér að fólk mismunar samkynhneigðum einstaklingum sökum kynhneigðar 
þeirra og setur þá í vissan flokk. Gagnkynhneigðarhroki (e. homophobia) getur einnig verið 
áberandi í okkar samfélagi en hún lýsir neikvæðum viðhorfum gagnvart samkynhneigðum 
einstaklingum (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Í næsta kafla 
verður farið nánar í hugtökin gagnkynhneigð viðmið og gagnkynhneigðarhyggja. 

 

2.4	  Gagnkynhneigð	  viðmið	  og	  gagnkynhneigðarhyggja	  

Fræðimenn úr röðum samkynhneigðra upplifðu þöggun um málefni sín og áttu erfitt með 
að samþykkja þá staðreynd að veruleiki þeirra hafði ekki verið skráður á blað sögunnar. 
Þessar staðreyndir gáfu þeim ástæðu til að þróa nýja sjálfstæða fræðigrein, hinsegin fræði 
(Watson, 2005; Herek, 2004). Terese de Lauretis var fyrst til að fjalla um hinsegin fræði 
opinberlega í greini sinni árið 1991 og í framhaldi af því urðu fræðin til. Hinsegin fræði 
fela það í sér að gagnrýna tvíhyggjuhugsun um kyn, kyngervi og kynverund. Leitast er við 
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að brjóta niður ríkjandi samfélagsnorm sem setja fólk í vissa hópa þar sem fyrirfram hefur 
verið ákveðið hvernig þessir hópar haga sér (Watson, 2005). Talað hefur verið um að 
fræðin geti aldrei verið fullkomlega hlutlaus þar sem hugmyndirnar koma frá fólki sem 
hefur gildismat og skoðanir. Kenningar í hinsegin fræðum eiga ekki eingöngu við um 
samkynhneigða. Fræðin standa í raun ekki með ákveðinni tegund af kynhneigð. Talið er að 
kyngervi og kynhneigð séu aðstæðubundin fyrirbæri, sem myndist í ákveðnu félagslegu 
samhengi (Oswald o.fl., 2009).  

Herek (2004) talar um tvö stór skref sem áttu sér stað í upphafi sjöunda áratugar 20. 
aldar en hann taldi þau vera mikilvæg fyrir bættan hag samkynhneigðra sem hefur verið í 
sífelldri þróun síðustu áratugi. Útgáfa bókarinnar Society and the Heatlhy Homosexuals 
eftir George Weinberg var annað skrefið, en bókin kom út árið 1972. Þar var hugtakið 
gagnkynhneigðarhroki (e. homophobia) fyrst sett fram. Gagnkynhneigðarhroki lýsir 
neikvæðum viðhorfum og óraunhæfum ótta gagnvart samkynhneigðum. Seinna skrefið var 
þegar samkynhneigð var tekin af lista yfir geðsjúkdóma (DSM) árið 1973 og því ekki 
lengur talin vera geðsjúkdómur. Samkynhneigð hafði verið talin vera geðsjúkdómur síðan 
fyrsta útgáfa af handbók um greiningu og upplýsingar sjúkdóma (DSM) kom út. Talið er 
að þær hugmyndir sem fram komu í bók Weinberg hafi ýtt undir ákvörðun sálfræðinga um 
að endurskoða málið og komast að þessari niðurstöðu (Herek, 2004; Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

Með tilkomu hugtaksins gagnkynhneigðarhroki, var hægt að ræða um samkynhneigð á 
þann hátt að samkynhneigðir væru ekki þeir sem ættu við brenglun að stríða heldur þeir 
sem haldnir væru gagnkynhneigðarhroka (e. homophobia). Segja má að hugtakið hafi 
valdið miklum breytingum í réttindabaráttu samkynhneigðra. Gagnkynhneigðarhroki felur 
í sér fordóma sem geta undirbyggt við líkamlegt og andlegt ofbeldi, áreiti eða mismunun 
gagnvart hinsegin fólki ásamt þeim sem ekki fylgja hinu hefðbundna kynjaflokkunarkerfi 
samfélagsins (Herek, 2004).  

Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2005) notar orðið gagnkynhneigðarremba yfir hugtakið 
heterósexismi en að hennar mati felur hugtakið í sér að gagnkynhneigð sé öllu æðri og að 
hvergi sé gert ráð fyrir neinu öðru en gagnkynhneigð. Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson (2010) segja á hinn bóginn að skilgreining Sigrúnar eigi aðeins við um 
einstaklingsbundna afstöðu frekar en að hún vísi til stofnana- eða menningarbundins 
fyrirbæris. Þeir segja gagnkynhneigðarhyggju standa nær hugtakinu heterósexima þar sem 
hugtakið virðist ná nokkuð vel utan um þennan þátt hugmyndafræðinnar. Þar sem einblínt 
er á stofnanabundinn heterósexisma í þessu verkefni er notast við hugtakið 
gagnkynhneigðarhyggja í þessu samhengi. Hugtakið hefur vissulega þróast í gegnum árin 
og hafa ýmsir fræðimenn komið með skilgreiningar á hugtakinu gagnkynhneigðarhyggja.  
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Í Bandaríkjunum, árið 1972, var hugtakið gagnkynhneigðarhyggja (e. heterosexism) 
fyrst notað en það kom fram í neðanjarðarblaðinu The Great Speckled Bird. Þar var 
hugtakið notað til þess að lýsa hugmyndafræði einstaklinga sem mismuna fólki sökum 
kynhneigðar þess. Einnig var hugtakið gagnkynhneigðarhyggja notað af lesbískum 
femínistum, en hreyfing þeirra kom fram í upphafi áttunda áratugarins. Þær tengdu 
hugmyndafræði sem er andstæð samkynhneigð við þá kúgun sem byggist á kyni og 
kyngervi með því að nota hugtakið gagnkynhneigðarhyggja. Lesbísku femínistarnir töldu 
að gagnkynhneigðarhyggjan væri innbyggð í feðraveldið og að ef feðraveldinu yrði eytt 
væri hægt að endurskoða kyngervishlutverkin og valdatengsl kynjanna í samfélaginu (Jón 
Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

Fræðimenn samtímans settu fram margs konar skilgreiningar á hugtakinu 
gagnkynhneigðarhyggja og er Suzanne Pharr ein þeirra. Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson (2010) þýddu skilgreiningu hennar í grein sinni um stofnanabundna 
gagnkynhneigðarhyggju á eftirfarandi hátt:  

Heterósexismi skapar hómófóbíu (gagnkynhneigðarhroka) skilyrði til að dafna 
með því að gera ráð fyrir að samfélög séu og verði að vera gagnkynhneigð. 
Birtingarform heterósexisma, áhrif hans og forréttindi, eru jafnframt 
undirstaða hins viðtekna gildismats. Heterósexismi er því kerfisbundin 
birtingarmynd hómófóbíu innan stofnana samfélagsins. Heterósexismi og 
hómófóbía stuðla því saman að þvingaðri gagnkynhneigð (Pharr, 2000, bls. 
431, þýðing Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

Samkvæmt þessari skilgreiningu Pharr þarf að skoða gagnkynhneigðarhyggju (e. 
heterosexism) út frá kerfisbundinni greiningu á stofnunum samfélagsins þannig að hægt sé 
að koma í veg fyrir hvers kyns mótlæti í garð samkynhneigðra (Jón Ingvar Kjaran og 
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

Hugtakið heteronormativity sem má þýða yfir á íslensku sem gagnkynhneigð viðmið, 
hefur oft verið notað samhliða gagnkynhneigðarhyggju. Megininntak hugtaksins felur í sér, 
líkt og gagnkynhneigðarhyggjan, að allir séu álitnir gagnkynhneigðir þar til annað kemur í 
ljós. Segja má að lítill munur sé á milli þessara tveggja hugtaka. Notkun hugtaksins er þó 
ætlað að víkka út ramma gagnkynhneigðarhyggjunnar og láta það ná til fleiri hópa, ekki 
einungis þeirra sem teljast samkynhneigðir (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2010).  

Til þess að koma í veg fyrir stofnanabundna gagnkynhneigðarhyggju er vert að skoða 
hvernig fjölmenningarleg kennsla í leikskólum getur haft áhrif á sjálfsagðan fjölbreytileika 
í samfélaginu.  
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2.5	  Fjölmenningarleg	  kennsla	  í	  leikskólum	  

Fjölmenningarleg kennsla (e. intercultural education) er hugtak sem notað hefur verið um 
þær uppeldisáherslur sem sýnt hafa fram á ákveðnar lausnir á þeim vandamálum sem 
skapast geta í fjölmenningarlegum samfélögum (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Markmið 
fjölmenningarlegrar kennslu er að efla fjölmenningarlega hæfni nemenda þannig að með 
samskiptum læri þeir að skilja hugsanir fólks, athafnir og tilfinningar þeirra án fordóma. 
Markmiðið er að nemendur læri að setja sig í spor annarra, efla samvinnu allra nemenda 
skólans og auka gagnkvæman skilning þeirra á menningu hvers annars (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Fjölmenningarleg kennsla felur í sér áherslu á sjálfsagðan fjölbreytileika fólks. Með 
fjölmenningarlegri kennslu er leitast við að undirbúa nemendur undir líf í 
fjölmenningarlegum samfélögum nútímans. Markmiðið er að nemendur verði hæfir 
einstaklingar í samfélaginu sem kunni að meta fjölbreytileikann og nýta hann til góðs 
(Guðrún Pétursdóttir, 2003). Með fjölmenningarlegri kennslu geta einstaklingar lært að tjá 
sína eigin menningu án þess að hræðast það að vera hafnað. 

Með fjölmenningarlegri kennslu er hægt að opna fyrir umræðuna um samkynhneigð en 
til þess er mikilvægt að kennarar tileinki sér kennsluaðferðir fjölmenningarlegrar kennslu. 
Það getur reynst erfitt að efla samskipti út frá skólabókum, nemendur þurfa að hafa 
samskipti við ólíka einstaklinga og þurfa að læra að meta kosti hvers annars. Það þarf að 
koma skýrt fram í námskrá skóla á öllum skólastigum að kennurum beri skylda til að fara 
eftir slíkum kennsluaðferðum, til þess að stuðla að frekari þekkingu nemenda á 
fjölbreytileikanum. Þetta hjálpar bæði kennurum og nemendum að auka við sýn sína á 
fjölbreytt samfélag og mismunandi fjölskylduform (Jones, J, 2014). Grunnurinn að 
kennslunni liggur að miklu leyti hjá kennaranum sjálfum, mikilvægt er að hann sé 
meðvitaður um það hvaða skilaboð hann er að færa út í samfélagið. Skólinn þarf að stuðla 
að trausti og mynda hvetjandi andrúmsloft. Með því er hægt að ýta undir umræður á milli 
kennara og nemenda þar sem þeir geta rætt sín á milli án þess að skoðanir þeirra og viðhorf 
séu skotin niður.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að mikilvægt sé að stuðla að 
jafnréttismenntun nemenda og að í skólastarfi skuli allir taka þátt í að skapa samfélag sem 
stuðlar að jafnrétti og réttlæti. Í næsta kafla verður farið nánar yfir þau lög og reglugerðir 
sem varða réttindi barna og skyldur leikskóla. 
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3.	  Lög	  og	  reglugerðir	  
Til eru ýmis lög og reglugerðir sem varða börn og réttindi þeirra. Í þessum kafla verður 
gerð grein fyrir þeim helstu og hvaða lögum og réttindum leikskólum ber að fylgja þegar 
kemur að uppeldi og menntun barna. Það er afar mikilvægt fyrir foreldra, leikskóla og aðra 
sem vinna með börnum að kynna sér þessi lög ásamt þeim réttindum, skyldum og ábyrgð 
sem unnt er að fylgja.  

Aðalnámskrá kemur í stað reglugerðar en í henni kemur fram hlutverk leikskóla sem 
byggir á settum lögum um starfsemi leikskóla. Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að samhæfa 
uppeldi, menntun og ummönnun leikskólabarna eins vel og þörf er á, ásamt því að tryggja 
jafnrétti allra barna til menntunar og uppeldis í leikskólum landsins (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011). Námskráin byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eru; læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir 
grunnþættir eru sameiginleg undirstaða í uppeldi, menntun og umönnun í leikskólum og 
eiga því að samtvinna allt leikskólastarfið (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 eru skýr ákvæði um að á öllum skólastigum skuli 
nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem meðal annars er lögð rík áhersla á að 
bæði kyn búi yfir jafnri þátttöku í samfélaginu. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að 
skapa samfélag jafnréttis. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á ýmsum 
hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess með það að markmiði að efla nemendur í að 
greina aðstæður sem geta leitt til mismununar og forréttinda annarra (Aðalnámskrá 
leikskóla, 2011, Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

Fræðsla um kyn og kynhneigð fellur meðal annars undir jafnréttismenntun í 
leikskólum. Áhersla er lögð á að fram fari nám um þjóðerni, menningu, trúarbrögð, 
tungumál og lífsskoðanir með grunnþættinum jafnrétti (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Fram kemur í 2. gr. Aðalnámskrár leikskóla (2011), um markmið leikskólastarfs, að 
velferð og hagur barna eigi að vera leiðarljós í öllu starfi á leikskólum. Það á að veita 
börnum menntun og umönnun, veita þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 
náms- og leikskilyrði.  

Í 2. gr. laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram að 
aðildarríkjum beri skylda til að virða þau lög og réttindi sem fram koma í samningnum án 
nokkurrar mismununar og án tillits til litarháttar, kynferðis og trúarbragða. Aðildarríki 
skulu einnig sjá til þess að barni verði ekki mismunað eða refsað vegna stöðu foreldra 
sinna, sjónarmiða þeirra eða skoðana (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins nr. 19/2013). Túlka mætti samninginn á þann hátt að kynhneigð standi undir stöðu 
foreldra þrátt fyrir að hvergi sé minnst á kynhneigð. 
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Siðareglur kennara voru samþykktar árið 2005 af Kennarasambandi Íslands og eiga 
þær reglur við um kennara á öllum skólastigum. Í grófum dráttum ganga reglurnar út á það 
að kennurum ber að mennta nemendur, sýna nemendum virðingu, áhuga og umhyggju, 
hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi og virða réttindi þeirra. Kennurum ber að vinna gegn 
einelti, fordómum og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. Þeim ber skylda til að skapa 
góðan starfsanda, koma vel fram við nemendur sína og forráðamenn þeirra ásamt því að 
virða rétt þeirra. Kennarar eru skyldugir til þess að gæta fyllsta trúnaðar við nemendur sína 
og forráðamenn. Kennarar eiga að viðhalda starfshætti sínum og auka við þekkingu á sínu 
sviði, ásamt því að sýna samtarfsfólki sínu virðingu (Kennarasamband Íslands, e.d.). 
Leikskólakennarar vinna samkvæmt siðareglum kennara og er afar mikilvægt að þeim sé 
framfylgt. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



	  18	  

4.	  Framkvæmd	  rannsóknar	  
Hér veður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og nánar farið í þá aðferðafræði sem 
notuð var við gerð hennar. Greint verður frá vali á viðmælendum og viðfangsefni ásamt 
því að fjallað verður um þær aðferðir sem notaðar voru við greiningu á viðtölum. Við 
greiningu gagna var jafnframt stuðst við hinsegin fræði (e. queer theory) sem beita krítískri 
túlkun. Höfundur túlkaði niðurstöður með hliðsjón af erlendum rannsóknum á ýmsum 
hugtökum sem fram komu í kafla 2 hér að framan en þau veittu viðmið um hvað mætti 
búast við að heyra eða heyra ekki.  

 

4.1	  Val	  á	  viðfangsefni	  

Sumarið 2015 vann ég, rannsakandi, sem leiðbeinandi á elstu deild leikskóla í Kópavogi. 
Um haustið var eldri hópur deildarinnar á leið í grunnskóla. Börnin áttu það til að spyrja 
mig hvort ég ætti mann og hvað hann væri nú að gera í lífinu. Svona var forvitnin mikil og 
ekki annað hægt en að hafa gaman að því. Nema það að ég gat ekki svarað þeim öðru en 
því að ég ætti ekki mann, heldur ætti ég kærustu. Þau tóku misvel í þá staðreynd, flissuðu 
og vildu fá að vita meira. Ég átti nokkrar samverustundir með börnunum það sumarið þar 
sem við ræddum að fjölskyldur geti verið ólíkar. Út frá þessu fór ég að velta því fyrir mér 
hvernig það væri fyrir samkynhneigða foreldra að mæta með barn á leikskóla þar sem 
engin fræðsla væri til staðar, hvorki hjá börnum né starfsmönnum. Þessi leikskóli var 
mögulega einsdæmi og þar sem þessi upplifun vakti áhuga minn á þessu efni dreif ég mig 
áfram í að rannsaka það nánar.  

Ég fór einnig að velta því fyrir mér hvað tæki á móti mér sjálfri og maka mínum þegar 
það kæmi að því að skrá barn okkar á leikskóla í framtíðinni. Börn eru vissulega forvitin 
og fáfróð en þau fæðast fordómalaus, ég tel því mikilvægt að fræða börn um ólík 
fjölskylduform. 

 

4.2	  Eigindleg	  rannsóknaraðferð	  

Í félagslegum rannsóknum er notast við tvær aðferðir sem eru ólíkar á sinn hátt og gegna 
mismunandi hlutverkum en þær eru megindleg og eigindleg aðferðafræði. Þrátt fyrir að 
þessar tvær aðferðir gegni mismunandi hlutverkum má leiða líkur að því að hægt sé að 
vinna sömu gögnin bæði með eigindlegu og megindlegu móti. Megindleg aðferðafræði 
byggist á því að rannsaka það sem hægt er að mæla og telja. Nálgun megindlegrar 
aðferðafræði byggist fyrst og fremst á því að finna meðaltöl og dreifingu hvers hóps fyrir 
sig og finna tengslin á milli hópa (Lichtman,M, 2006).  
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Eigindleg aðferðafræði felst á hinn bóginn í því að rannsaka hvernig einstaklingarnir í 
hópunum upplifa það sem rannsakað er hverju sinni og byggist því á upplifun 
einstaklingsins. Eigindlegar rannsóknir fara fram í raunverulegu umhverfi einstaklingsins. 
Það er því mikilvægt að hafa það á hreinu að ekki er gert ráð fyrir því að hægt sé að 
rannsaka raunveruleikann á sama hátt í annað sinn og því er ekki raunhæft að tala um 
trúverðugleika rannsóknanna út frá áreiðanleika. Þegar notast er við eigindlegar aðferðir er 
ekki hægt að búast við því að niðurstöður yfirfærist á aðra hópa eða aðstæður. Lesandinn 
sjálfur þarf að dæma um það hvort eigin aðstæður séu í líkingu við það sem verið er að 
rannsaka og hvort að niðurstöður gætu yfirfærst þangað (Lichtman, M., 2006).  

Algengasta aðferðin við öflun gagna í eigindlegum rannsóknum eru opin viðtöl (e. 
unstructured) eða hálfopin viðtöl (e. semi-structured). Með viðtölum er gögnum aflað með 
beinum orðaskiptum á milli viðmælenda og rannsakanda. Tilgangur viðtala er að fá innsýn 
í reynslu viðmælenda út frá þeirra sjónarhorni á því sem verið er að rannsaka. Mikilvægt er 
að rannsakandi beiti virkri hlustun og leyfi þátttakanda að tala frjálst um sína reynslu og 
upplifun. Rannsakandi undirbýr viðtalsramma áður en haldið er í viðtölin sem hjálpar til 
við að halda flæði í viðtali (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Í ljósi þess að markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu samkynhneigðra 
foreldra á leikskóla þótti eigindleg rannsóknaraðferð henta best.  

 

4.3	  Gagnasöfnun	  

Ekki var auðvelt að finna samkynhneigð pör með barn á leikskólaaldri en það gekk þó. 
Maki og vinir rannsakanda bentu á mögulega viðmælendur og sendi rannsakandi þeim 
skilaboð á samfélagsmiðlinum Facebook. Í þeim skilaboðum kom fram markmið 
rannsóknar og meginviðfangsefni hennar ásamt beiðni um þátttöku í rannsókninni.  

Það reyndist erfitt að fá svör frá þátttakendum þar sem nýjung hjá Facebook gerir það 
að verkum að skilaboð frá þeim sem ekki eru á vinalistanum fara undir flipann 
„Skilaboðabeiðni“ (e. message request). Það var því misjafnt hvort skilaboðin hafi borist til 
viðmælenda eða ekki. Eftir að skilaboð loksins bárust til paranna og þau höfðu samþykkt 
þátttöku var fundinn hentugur tími til að hittast. Viðtölin fóru fram á um þriggja vikna 
tímabili en rannsakandi aðlagaði sig að tíma viðmælenda. Alls voru þetta fjögur viðtöl sem 
voru misjafnlega löng. Flest voru þau í kringum klukkustund. Viðtölin voru tekin upp með 
forritinu voice memos í snjallsíma. Öllum þátttakendum var gerð grein fyrir að því að 
rannsakandi væri bundin fyllstu þagnarskyldu og að nöfn þeirra kæmu hvergi fram, svo að 
ekki væri hægt að rekja gögn rannsóknarinnar til einstaklinganna. Rannsakandi gaf öllum 
viðmælendum gælunöfn í ritgerðinni sjálfri, ásamt því að öllum upptökum var eytt eftir 
afritun viðtala.  
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Viðtalsgögnin voru greind út frá þeim þemum sem voru dregin út úr gögnunum. 
Markmið þemagreiningarinnar (Braun og Clarke, 2013) var að athuga hvernig skýra mætti 
reynslu þátttakenda af leikskólum barna sinna. 

 

4.4	  Þátttakendur	  

Notast var við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum. Með 
tilgangsúrtaki er fjöldi þátttakenda ekki ákveðin fyrirfram en valdir eru þeir viðmælendur 
sem henta best markmiði rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 
2013).  

Það má leiða rök að því að tilgangsúrtak eigi alltaf við þar sem önnur úrtök fela það 
einnig í sér að valið er með hliðsjón af markmiði rannsóknar og þeir þátttakendur valdir 
sem búa yfir víðtækri þekkingu á því sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013).  

Í upphafi hafði rannsakandi samband við sex samkynhneigð pör, þrjú kvenkyns og þrjú 
karlkyns, í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Allt voru þetta pör sem pössuðu í úrtakið 
en rannsakandi þekkti ekkert til þeirra. Eins og fram hefur komið reyndist svolítið erfitt að 
nálgast viðmælendur. Þegar loksins einhver svör bárust kom í ljós að eitt kvenkyns parið 
bjó úti á landi og gat því ekki tekið þátt, ásamt því að eitt karlkyns parið svaraði ekki. 
Rannsakandi stóð því uppi með fjögur pör sem öll á endanum svöruðu skilaboðunum. Þau 
sögðust vera meira en tilbúin í að taka þátt. Þegar lengra leið á tímann og rannsakandi var 
búin að taka þrjú viðtöl kom upp á að eitt parið þurfti að hætta við þátttöku vegna anna. 
Þær sáu því miður ekki fram á að finna tíma fyrir viðtalið. Rannsakandi leitaðist því við að 
finna eitt kvenkyns par til viðbótar. Maki rannsakanda vissi um par sem gæti mögulega 
tekið þátt og það reyndist svo vera rétt. Þær samþykktu þátttöku, þrátt fyrir lítinn fyrirvara, 
þar sem rannsakandi var við það að falla á tíma. 

  

Tafla	  1.	  Þeir	  viðmælendur	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni.	  

Viðmælendur Búseta Fjöldi barna 

Andri og Björn Reykjavík Eiga eina stelpu 

Guðjón og Kristján Reykjavík Eiga einn strák 

Guðbjörg og Sandra Hafnarfjörður Eiga tvo stráka 

Guðrún og Linda Reykjavík Eiga tvær stelpur 
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Vert er að taka fram að aðeins Andri og Guðjón sátu viðtölin hjá karlkyns pörunum. Þegar 
rannsakandi mætti á svæðið kom í ljós að Björn og Kristján sáu sér ekki fært að mæta. 
Andri og Guðjón sögðust báðir ætla að tala fyrir hönd maka sinna sem hefðu nokkuð álíka 
skoðun og þeir sjálfir á rannsóknarefninu.  

Það er mikilvægt að hafa það í huga að þátttakendur eru fáir og má því ekki alhæfa út 
frá fyrirliggjandi gögnum.  

 

4.5	  Siðferðileg	  álitamál	  og	  staða	  rannsakanda	  

Í vísindasiðareglum hjá Háskóla Íslands sem samþykktar voru af háskólaráði þann 16. 
janúar 2014, er talað um grunngildi í siðareglum. Þar er talað um virðingu fyrir 
manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti og heiðarleika og vönduð vísindaleg vinnubrögð. 
Rannsakendur hafa mikla ábyrgð og er gerð mikil krafa til þeirra um að gæta trúnaði, 
upplýsa þátttakendur um rétt sinn og valda engan skaða (Háskóli Íslands, 2014).  

Rannsakendur þurfa að vera með skýra lýsingu á rannsókninni fyrir þátttakendur, segja 
þeim frá tilgangi hennar, hverjir komi að henni og hvaða áhrif rannsóknin gæti haft í för 
með sér. Einnig er mikilvægt fyrir þátttakendur að vita að þeir hafa rétt á að neita þátttöku 
og/eða hætta þátttöku hvenær sem er í rannsókninni (Háskóli Íslands, 2014).  

Rannsakandi upplýsti þátttakendur um þessar reglur og var eingöngu hafist handa við 
rannsóknina eftir samþykki þeirra á þessum reglum. Þátttakendum var gerð grein fyrir því 
að þeir hefðu fullan rétt á því að draga sig úr rannsókninni og nöfn þeirra kæmu hvergi 
fram.  

Í næsta kafla verður greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar út frá 
fyrirliggjandi þemum.  
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5.	  Niðurstöður	  
Hér verður farið yfir niðurstöður úr viðtölunum fjórum. Niðurstöður sýndu fjögur þemu en 
þau eru; fáfræði en góðar móttökur, fordómar og erfiðar spurningar, fræðsla og væntingar. 
Þessi þemu komu ljós eftir ítarlega kóðun á viðtölunum. Niðurstöður sýna að upplifun 
samkynhneigðra foreldra af leikskólum er misjöfn og að þörf sé á frekari fræðslu. Einnig 
sýna niðurstöður að viðmælendur hafa upplifað litla sem enga fordóma, hvorki frá 
samfélaginu né leikskólum barna sinna. Viðmælendur tala um væntingar til samfélagsins 
og ýmis úrræði í fræðslu fyrir leikskóla.  
 

5.1	  Fáfræði	  en	  góðar	  móttökur	  

Viðmælendurnir höfðu vissulega ólíka upplifun af leikskólum barna sinna en í ljós kom að 
þeir höfðu allir frekar góða sögu að segja af þeim. Allir viðmælendur töluðu um að 
starfsfólk leikskólanna vildi vel og gerði sitt besta til þess að koma til móts við þá. Auk 
þess voru flestir viðmælenda sammála um það að þetta væri allt saman frekar eðlilegt og ef 
það væri eitthvað sem mætti setja út á þá tækju þeir allavega ekki eftir því.  

Guðbjörg og Sandra hafa upplifað mikinn mun á leikskólum barna sinna, en þær eiga 
tvo stráka og eldri strákurinn var ekki á sama leikskóla og yngri er á í dag. Þær tala um að 
þeim hafi verið tekið opnum örmum á leikskólanum hjá þeim yngri en fáfræði 
starfsfólksins sé að koma upp á móti þeim. Þær segja starfsfólkið frábært en það sé 
ýmislegt sem vanti upp á og hugsunarleysi mikið. Starfsfólk leikskólans tilkynnti þeim á 
fyrsta degi að þær væru fyrsta samkynhneigða parið sem væri með barn á þessum leikskóla 
og báðust fyrirfram afsökunar á öllum óþægindum. Spurðu svo hvort það mætti ekki spyrja 
þær bara ef eitthvað væri. Þær viðurkenndu þetta hefði verið svolítið einkennilegt en töldu 
það hinsvegar vera gott hjá þeim að viðurkenna fáfræði sína og vilja spyrja ef eitthvað 
væri. Sandra segir þær vera svolítið í því hlutverki að hjálpa þeim að móta starfið en á 
sama tíma segir hún það vera lítið sem ekkert mál að hjálpa til og að þær vilji það frekar en 
eitthvað annað:  

Við erum einmitt svolítið í því hlutverki, sem mér finnst bara fínt, að geta bara 
mótað starfið, af því að þau hafa ekki þurft að pæla í þessu áður og þá allt í 
einu erum við komin með tækifæri til þess að hafa áhrif á starfið, og þá verður 
það bara auðveldara fyrir næsta fólk sem kemur á eftir okkur, það verða 
einhverjir á eftir okkur, það hlýtur að vera, og allar þessar spurningar sem við 
höfum fengið, það er ekkert illa meint sko.  
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Sandra talaði mikið um það hvernig hún upplifir sig stanslaust sem brautryðjenda í 
leikskóla og grunnskóla barna sinna. Segir okkur því miður ekki vera komin lengra en 
þetta. Guðbjörg og Sandra lentu hins vegar í meira basli á fyrri leikskólanum með eldri 
strákinn, sem er í grunnskóla í dag. Guðbjörg segir:  

Já við lentum í, okkur fannst svona, það var ekki alveg samþykkt, okkur fannst 
oft hún ekki álitin móðir og svona, ég man vel eftir þessu, og það endaði 
einmitt með því að ég, sem er aldrei reið, eftir eitt og hálft ár, beið alltof lengi 
náttúrulega, þá fór ég og lét heyra í mér hjá skólastjóranum, en lét ekkert heyra 
í mér þannig, bara með staðreyndum skilurðu, týndi bara til atvik og sagði 
„þetta er bara orðið ágætt sko“, en við það varð strax breyting sko, þá fór allt í 
einu, fóru að taka fyrir bókina þarna með mismunandi [fjölskylduform]. 

Eins og þær segja þá voru það lítil atvik sem höfðu safnast upp á löngum tíma sem urðu til 
þess að þær fengu nóg. Þær segja að þær hafi upplifað sig eins og þær væru ekki nógu 
færar sem mæður. Jafnframt að bókin um mismunandi fjölskylduform hafi loksins verið 
tekin fyrir eftir að þær kvörtuðu og þá lesin fyrir öll börnin. Einnig upplifðu þær eins og 
það væri kvartað meira undan þeirra barni heldur en öðrum, þeim fannst eins og það væri 
verið að reyna að finna eitthvað gegn þeim. Guðbjörg segir: 

Já að honum vantaði sko einhverja karlímynd og bara eins og hann væri illa 
uppalinn eða eitthvað, en eins og ég segi, þetta var ekki bara eitthvað svona í 
daglegu, það tók mig eitt og hálft ár að finnast þetta komið gott, bara svona 
uppsafnað af litlum atvikum, þú veist það liggur við að það var sett út á fötin, 
þeir sko báðir eiga fjórar ömmur og þeir fá sko alltof mikið og allt það, en það 
var bara allt eitthvað svo í mínus og svo þegar ég fór þarna loksins, þá bara 
næsta dag, og lokaárið hans, þegar hann var í skólahóp, var bara æðislegt. 

Þær segja að leikskólinn hafi þurft á ábendingunni að halda til þess að laga hlutina og að 
eftir það hafi allt gengið vel, sem sagt á lokaárinu hjá drengnum. Þær bæta svo við þær séu 
ekki vissar um hvað sé gert á leikskólanum í dag, hvort starfsmenn hafi haldið áfram að 
lesa bókina og fræða börnin um mismunandi fjölskylduform eftir að strákurinn þeirra 
útskrifaðist.  

Guðrún og Linda voru á sama máli með það að starfsmenn leikskóla væru bara ekki 
undirbúnir undir að taka á móti samkynhneigðum foreldrum þar sem samkynhneigðir 
foreldrar væru í minnihluta. Linda segir:  

Ég held bara að fólk, þú veist, þeir sem eru gagnkynhneigðir og allt í kringum 
þau er gagnkynhneigt, þau eru ekkert að spá í að vera tilbúin fyrir 
samkynhneigt par, þú veist fyrr en það gerist, þá reyna menn eitthvað að redda 
hlutunum. 
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Þrátt fyrir þetta segja Guðrún og Linda að þær hafi fengið frábærar móttökur. Þær segja 
leikskólann frábæran og að þær hafi sennilegast ekki upplifað neitt mótlæti þar sem mikil 
fjölmenning ríkir á leikskólanum. Andri, Björn, Kristján og Guðjón sögðu allir að þeir 
hefðu fengið frábærar móttökur og gott viðmót frá leikskólum barna sinna og bæði pörin 
segja það mögulega vera af því að fjölskylduform þeirra væri spennandi. Guðjón segir:  

[...] og bara viðmótið hefur bara verið geðveikt, ég held að það sé dálítið af því 
að við erum spennandi, við erum öðruvísi, þetta er eitthvað nýtt, við komum 
bara eins og við erum klæddir og erum ekkert að sykurhúða hlutina. 

Guðjón segir leikskólann vera alveg hreint frábæran og að eins og er sé ekkert sem þeir 
gætu kvartað undan. Þeir segja að það eina sem hafi komið upp á móti þeim væri að 
eyðublöðin gerðu ráð fyrir móður og föður. Guðjón bætir þá við:  

En þetta er bara eitthvað svo ótrúlega, þetta er bara svona nýtt, af því að það er 
ekki hægt að ættleiða börn, samkynhneigðir mega ekki ættleiða, þú veist 
erlendis frá, þannig að ég skil alveg að þetta er svolítið nýtt fyrir þeim, en 
leikskólinn sjálfur er alveg æðislegur.  

  

5.2	  Fordómar	  og	  erfiðar	  spurningar	  

Rannsakandi spurði hvort viðmælendur hafi upplifað fordóma á einhvern hátt frá 
samfélaginu eða leikskólum barna sinna. Flestir viðmælendurnir töluðu um að hafa ekki 
upplifað fordóma sem slíka en lýstu þeim meira sem þekkingarleysi eða forvitni. Með því 
að tala um forvitni áttu viðmælendur við þekkingarleysið sem verður að forvitni og fólk 
vill einfaldlega fá að vita meira. Sumir viðmælendanna hafa hins vegar upplifað óþægindi 
þar sem forvitnin hjá fólki felur í sér hugsunarleysi og fólk veit ekki hvað er viðeigandi að 
spyrja um eða hvernig er best að koma spurningunni frá sér. 

Guðrún segir:  

En eins og ef við tölum um fordóma, þá upplifi ég til dæmis ekki beint 
fordóma, meira forvitni, þú veist mér finnst fólk eitthvað svo oft, mér finnst 
margir fara að spurja rosa mikið, þegar ég segist kannski eiga konu, bara 
forvitnir, maður nennir ekki alltaf að útskýra... mér finnst til dæmis fínt að í 
eins og vinnunni, að fólk kynntist mér áður en það vissi að ég væri lesbía, 
maður veit ekkert, kannski færi fólk að koma öðruvísi fram við mann eða 
eitthvað...  

 



	  25	  

Guðrún og Linda segja að meirihluti para séu gagnkynhneigð og það sé því ekki hægt að 
ætlast til þess að fólk viti hvort að tvær konur út á götu séu par eða ekki. Þær segja að það 
sé líka í þeirra höndum að útskýra, að þær séu partur af minnihlutahópi og að 
samkynhneigðir verði alltaf minnihlutahópur. Guðrún segir að maður verði að getað talað 
um samkynhneigðina því annars verði hún tabú. Linda er á sama máli:  

Já við erum ólík af því að við erum minnihlutahópur og við verðum alltaf 
minnihlutahópur. Við þurfum að passa að taka þetta heldur ekki of langt, að 
öllu verði ekki breytt út af okkur, eða skilurðu, að allir eiga bara að vera jafnir, 
við þurfum ekki að draga gagnkynhneigða niður til þess að ná þeim, heldur 
frekar að vinna að því að komast upp en ekki ýta þeim niður í leiðinni. 

Guðrún og Linda telja sig heppnar með starfsfólk á leikskólum barna sinna og hafa ekki 
fundið fyrir neinu mótlæti. Þær segja leikskólann þeirra vera einstakan og mikið um 
fjölmenningu og allt sé rosalega fjölbreytilegt.  

Guðbjörg og Sandra tala einnig um að þetta séu ekki beint fordómar heldur að 
starfsmenn skólanna séu „fattlausir“ og geri sér bara ekki grein fyrir því að það séu ekki 
allir eins, að það sé til annað sjónarhorn. Þær segja að starfsmenn hafa átt erfitt með að 
setja sig í þeirra spor. Guðbjörg og Sandra tala einnig um það að þær vilji frekar fá 
heimskulegar spurningar heldur en að það sé verið að bulla eitthvað á bakvið þær, Sandra 
segir:  

Já við sögðum bara auðvitað, frekar bara að spurja okkur heldur en að eitthvað 
yrði óþægilegt sko, til dæmis þegar fyrsta jólagjöfin kom, þá vorum við 
spurðar, „Hvað á hann að skrifa í kortið?“, þú veist á hann að skrifa nöfnin 
ykkar eða á hann að skrifa mamma og mamma, eitthvað þannig sko, sem að 
maður, æj alveg betra að fá þessa spurningu heldur en ekki sko og við 
svöruðum henni bara og síðan þá hefur ekki verið neitt vandamál. 

Þær segja að sumar spurningarnar hafi reyndar verið skrýtnari en aðrar:  

En stundum fær maður rosalega asnalegar spurningar eins og þegar ég var 
spurð að því af félagsráðgjafa, hvort að þeir væru alvöru bræður, þú veist þá 
var mér allri lokið... 

Með þessari spurningu telja þær að félagsráðgjafinn hafi verið að meina hvort að sú sama 
hafa gengið með báða drengina eða hvort það hafi verið sami sæðisgjafinn, en þær eru 
samt ekki enn vissar um hvað ráðgjafinn vildi fá fram með þessari spurningu. Guðbjörg og 
Sandra segjast hafa upplifað fordóma frá samfélaginu út frá staðalmyndum, önnur þeirra á 
að líta út fyrir að vera kvenlegri en hin og að hún eigi því að ganga með börnin. Ásamt því 
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að sú sem lítur út fyrir að vera karlmannlegri eigi að bora á heimilinu. Þær leiðrétta þetta 
góðfúslega og segja Söndru gera öll slík verk en Guðbjörg gekk með bæði börnin.  

Andri og Björn segjast ekki hafa fundið fyrir neinum fordómum og að það hafi aldrei 
komið upp að þeir fái ekki sínu framgengt út af kynhneigð þeirra. Andri segir þetta snúast 
um viðhorf hjá okkur sjálfum og að fjölskylduform séu orðin svo misjöfn nú til dags að 
þetta sé allt mjög venjulegt:  

[...] menn eru bara svo meðvitaðir í dag um að fjölskylduform eru ólík og það 
eru svo fáir sem eiga bara mömmu og pabba, eða þú veist að það séu bara 
mamma og pabbi og tvö börn, fjölskyldur eru svo allskonar í dag og stjúptengsl 
og allt þetta, þannig að, já ég veit ekki hvort að ég sé svona grænn eða eitthvað, 
ég bara finn aldrei fyrir neinu, fólk tekur manni allstaðar, af því að ég held að 
þetta sé líka svolítið viðhorf okkar sjálfra, þú veist, mestu fordómarnir eru bara 
hjá manni sjálfum. 

Guðjón og Kristján tala einnig um að þeir hafi ekki beint upplifað fordóma í sinn garð. Þeir 
segja hins vegar að þeir þurfi stanslaust að útskýra sig og sitt fjölskylduform. Þeir segja að 
þeir mæti í matarboð með strákinn og að fólk spyrji strax hvernig þeir geti átt barnið, 
hvernig þeir fóru að því og svo framvegis. Þar kemur aftur að forvitninni og fáfræðinni í 
fólki.  

Guðrún og Linda komu aftur inn á fáfræðina og Linda segir: 

Ég held bara að þetta liggi allt í fáfræðinni, ég finn það á vinnustaðnum að þeir 
sem eru til dæmis í kringum sextugt, algjörar risaeðlur, bara algjörlega 
ómeðvitaðir um, þú veist, láta konuna pakka í töskuna þegar þeir fara í 
golfferð, maður er bara, þú ert ekki í lagi, en þú veist samt bara góðir menn, 
þykir mjög vænt um konuna sína. 

Linda talaði í framhaldi af þessu um að samstarfsmenn hennar hafi ekki vitað frá upphafi 
að hún væri samkynhneigð. Hún varð vitni af þeim tala um homma á örlítið niðrandi hátt 
en það hafi svo komið síðar í ljós að hún væri samkynhneigð. Hún segir samstarfsmennina 
hafa komið af fjöllum, sagði þá hafa verið nokkuð hissa í byrjun en tekið því svo bara 
nokkuð vel. Linda segir að þarna hafi hún opnað nýjan heim fyrir þeim, hjálpað þeim að 
átta sig á því að samkynhneigð sé ekki bara Páll Óskar í glimmergallanum eða einhver 
rosalega ýkt týpa. „Þarna er ég bara venjuleg manneskja í vinnu með fjölskyldu“, bætir 
Linda við.  
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5.3	  Fræðsla	  

Viðmælendur mínir voru allir sammála um mikilvægi fræðslu um ólík fjölskylduform á 
leikskólum. Þeir voru hins vegar með misjafnar skoðanir á því hvernig fræðslunni ætti að 
vera háttað og að hún þyrfti að vera misjöfn eftir aldri barnanna. Það sama ætti við um 
hinsegin fræðslu, þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvort slík fræðsla ætti að vera til 
staðar. Viðmælendur voru misjafnlega meðvitaðir um hvaða fræðsla væri nú þegar til 
staðar á leikskólanum. Tvö pör voru viss um að þetta væri alveg rætt í matartímum og 
samverustundum. Þau pör sem töldu umræðuna vera til staðar höfðu upplifun af 
leikskólum þar sem fjölbreytileikinn lifir nú þegar. Hjá Andra og Birni voru til dæmis fleiri 
samkynhneigðir foreldrar með börn á leikskólanum og hjá Guðrúnu og Lindu var mikil 
fjölmenning. Þær sögðu gangkynhneigða foreldra sem eru með barn og ekki fráskildir vera 
í minnihluta á þeirra leikskóla, að það væri meira um blönduð börn og einstæða foreldra. 
Hjá þessum pörum er fjölbreytileikinn nú þegar til staðar og leikskólinn hefur því ekki átt í 
vandræðum með að taka á móti þeim.  

Guðrún og Linda segja að þær séu svolítið notaðar til fræðslu í leikskólanum samhliða 
bókum sem þær segja að kennararnir lesi fyrir börnin. Guðrún segir:  

Leikskólinn hefur rosalega mikið talað um okkur í rauninni, eða þú veist tekið 
okkur sem dæmi, að til dæmis „[Þessi] á tvær mömmur“ og „Þessi á mömmu 
og pabba og hinn á kannski tvo pabba“, þú veist, þau nýta okkur mikið til 
fræðslu og í lestrarstundum hafa þau verið að taka bækur fyrir þar sem 
samkynhneigðir foreldrar koma fyrir. 

Á hinn bóginn vildu hin tvö pörin meina að engin fræðsla sem slík væri til staðar. 
Guðbjörg og Sandra sögðust halda að engin fræðsla væri til staðar en  þær ætluðu sér að 
spyrja deildarstjórann nánar út í það. Þær segja krakkana á leikskólanum spyrja þær 
reglulega um það af hverju barnið þeirra eigi tvær mömmur, þegar þær koma að sækja 
strákinn sinn. Þær segja að forvitnin í börnunum væri mögulega minni ef um einhverja 
fræðslu væri að ræða.  

Guðjón og Kristján eru með barn á ungbarnaleikskóla og segja leikskólann ekki vera 
að kenna börnum um ólík fjölskylduform þar sem börnin væru enn svo ung.  

Þegar rætt var um hvort fræðsla um ólík fjölskylduform væri mikilvæg á leikskólum 
og hvort það ætti mögulega að vera partur af stefnu leikskólanna komu fram ýmsar 
hugleiðingar hjá viðmælendum. Guðrún segir:  

Auðvitað á þetta bara að vera, þú veist, eins og, það er alltaf verið að taka 
eitthvað fyrir, eins og vináttu eða samvinnu, eða eitthvað, af hverju er ekki 
hægt að taka fyrir ólík fjölskylduform. 
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Þá bætir Linda við:  

Já þetta ætti að vera, og ég meina eins og fráskildir foreldrar, þetta er bara 
rosalega stórt í dag og svona blandaðar fjölskyldur, þannig að maður mundi 
halda að þetta ætti bara að vera meginstefna að tala um þetta. 

Guðjón telur fræðsluna vera mjög mikilvæga á leikskólum. Hann segir það skipta miklu 
máli hvað fer fram á heimilum barnanna en að leikskólinn sé einskonar núllstaður og eigi 
að leiðrétta. Á leikskólanum eigi allt að vera eðlilegt. Guðjón segir:  

Ég held að maður ætti að byrja á því að láta þau teikna fjölskylduna sína, 
ekkert endilega sína, heldur teikna bara fjölskylduna hans, og útskýra með 
þeim tilgangi að það sé að sumir eiga tvær mömmur eða tvo pabba, og svo er 
bara held ég allt svona, það sem gerist heima hjá þessum krökkum skiptir 
mestu máli og leikskólinn á náttúrulega að leiðrétta, leikskólinn er svona 
núllstaður, þar sem allt á að vera eðlilegt. 

Einnig spurði rannsakandi viðmælendur hvort þeir teldu hinsegin fræðslu vera mikilvæga á 
leikskólum. Viðmælendurnir voru sammála um að aldur barnanna skipti máli þegar það 
kæmi að slíkri fræðslu og hvernig fræðslan yrði útfærð. Guðbjörg segir að fræðslan megi 
alveg vera til staðar en að hún þurfi að vera upp að vissu marki og í samræmi við aldur 
barnanna. Sandra bætir samróma við:  

Já einmitt, mér finnst já mjög mikilvægt að þetta sé bara svona, þetta á ekki að 
vera eitthvað skrítið, ef það er eitthvað svona, „nú ætla ég að segja ykkur frá 
einu mjög sérstöku“, þá er þetta orðið eitthvað svona, þetta á bara að vera hluti 
af, þau eru að læra allskonar alla daga og þetta á bara að vera einhverstaðar þar 
inn á milli, alveg eins og hann er að læra að fólk getur verið svart og hvítt og 
með skáeygð augu og það var bara í einhverjum teiknitíma, þú veist þetta er 
hérna, grípa tækifærið þegar þau gefast, og það kemur oft skilurðu, þegar hann 
er að teikna einhverjar myndir og eitthvað og við fjölskyldan öll á myndinni 
hans, plús einhver hundur sem er reyndar ekki til [hlær], annars er hún alveg 
rétt hjá honum, hann er greinilega bara að láta sig dreyma um hund...þannig að 
það hljóta að koma upp spurningar einhvern tímann og já grípa þannig 
tækifæri. 

Guðrún og Linda höfðu einnig sterkar skoðanir á því að það væri alveg hægt að hafa 
fræðsluna til staðar en það skiptir miklu máli hvernig hún væri framkvæmd. Linda segir:  

Mér finnst sko þessi hinsegin fræðsla, þetta orðalag, en sko út á við held ég að 
þetta stuði fólk, af hverju þarftu að koma þessu ofan í börn. 

Guðrún bætir við að það geti verið ákveðnir fordómar hjá fólki að hugsa svona og að það 
væri vel hægt að útfæra þetta á réttan hátt. Hún segir einnig að hinsegin fræðsla sem slík 
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eigi kannski meira við eldri börnin en að það sé hins vegar alveg hægt að byrja fræðsluna á 
leikskólum:  

Mér finnst allt í lagi að byrja í leikskólum, en mér finnst líka bara skipta máli 
hvernig það er gert, mér finnst allt í lagi að það sé kannski búið til lítið leikrit 
sem er flakkað með á milli leikskóla, en það er enginn að fara að vera með 
fyrirlestur inni á leikskóla, eitthvað svona, [þungt] dót, mér finnst það eiga vera 
frekar í gegnum einhvern leik eða eitthvað svoleiðis, bækur eða einhverjar 
sögur, bara svona af því að krakkar hugsa alltaf, börn pæla alveg þó það sé ekki 
alveg verið að mata þau með því sem er í gangi.  

Andri talaði um að almenn fræðsla væri góð en var ekki viss með hinsegin fræðsluna:  

Mér fyndist það svolítið skrítið í svona með einhverskonar stefnu í hinsegin 
fræðslu, mér finnst bara, mér finnst ágæt fræðslan bara, verið góð vil alla og 
fólk er mismunandi, af því að það er nú þegar að fólk er mismunandi, þú veist, 
það þarf að kenna þeim að segja ekki við feitu stelpuna „þú ert svo feit“, 
skilurðu og það þarf að kenna bara [einfaldlega] hvernig skal sýna virðingu 
gagnvart hverjum sem er, þannig að mér finnst fræðslan ekkert þurfa að vera 
meiri en að segja bara, „já sumir eiga tvo pabba, sumir eiga tvær mömmur, 
sumir eru mjóir og sumir eru feitir“, þú veist, skilurðu, allt þetta. 

Hann bætir svo við að sérstök fræðsla sé ekki mikilvæg, að það mundi skera þau frekar úr 
og að þetta snúist allt um að koma fram við alla af virðingu.  

Guðjón var fastur á því að leikskólar ættu ekki að sinna hinsegin fræðslu og segir: 

Nei. Af því að börn eru svo ofboðslega, þau eru svo ung ennþá, þau mundu 
aldrei meðtaka það, frekar þegar þau eru komin í grunnskóla, þá eru þau komin 
í eitthvað miklu meira prógram, þá meðtekur barnið [...]. 

Hann bætti við að í leikskóla, væri það of mikið af því þá gætu börnin túlkað þetta eins og 
það væri eitthvað öðruvísi en hann segir að ekki sé verið að fræða um gagnkynhneigð sem 
slíka og þá eigi ekki heldur að gera það með samkynhneigð, allavega ekki á þessum aldri. 
Hann nefnir einnig að með hinsegin fræðslu sé líka hægt að fjalla um trans og aðrar 
kynhneigðir og segir það ekki eiga heima í leikskólum miðað við aldur barnanna. Út frá 
hugleiðingum um mótun stefnu leikskólans og frekari fræðslu bætir Guðjón við:  

Já sko ég held, það er, eins og með þessa baráttu samkynhneigðra og það 
dæmi, þetta er orðið svo „normal“, að fólk heldur einhvern veginn að það þurfi 
ekki meira, það þarf ekki meiri fræðslu, við erum orðin eitthvað svo eðlilegt, 
það þarf ekki að tala um þetta lengur, en maður þarf alltaf, sama hvað það er, 
það þarf alltaf að pota í til þess að halda hlutunum í lagi, eins og að vera með 
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fyrirtæki, þú þarft alltaf að vera að böggast allan daginn svo að allt sé 
[þægilegt], til þess að halda hugsuninni við. 

 

5.4	  Væntingar	  

Væntingar viðmælendanna til samfélagsins eru þó nokkrar og túlkaðar á misjafnan hátt. 
Viðmælendur voru sammála um að vilja börnunum sínum það besta, þeir vilja að börnin 
þeirra fái að njóta fjölbreytileikans í samfélaginu og að allt sé álitið eðlilegt. 

Guðjón talar um hvað allt sé markaðssett „gagnkynhneigt“ í samfélaginu og hve lítið 
sé um teiknimyndir og myndir almennt sem sýni að fjölskylduform þeirra og 
samkynhneigð sé eðlileg, hann segir: 

Svo er áhugavert að sjá hvað ekkert segir okkur til um það í samfélaginu, af því 
að þú talar um væntingar samfélagsins til okkar, það eru einmitt engar 
væntingar til okkar, það bendir allt til þess að við eigum bara að vera 
gagnkynhneigð, með tvö börn og [fjölskyldubíl], þá kemur þetta allt aftur að 
fræðslu, börnin sjá þetta ekki og þurfa að fá að vita af þessu.  

Hann segir engar auglýsingar höfða til þeirra nema eitthvað aðeins frá IKEA en annars sé 
ekkert sem bendir til þess að fjölskylduform þeirra sé eðlilegt.  

Guðjón talar um það að þeir væru til í að hitta meira af samkynhneigðum foreldrum 
þar sem hægt væri að spjalla um allt á milli himins og jarðar. Þeir segja „hittinga“ vera 
reglulega þar sem fósturforeldrar koma saman, en þeir hafi en þá ekki rekist á 
samkynhneigða foreldra. 

Guðbjörg og Sandra tala um að þær hefðu viljað fá að hjálpa til við að móta stefnuna 
til hins betra, þar sem leikskólinn væri nú þegar ekki með allt á hreinu. Sandra segir:  

Ég er eiginlega mest, eða vonsviknust yfir því að einmitt, að við höfum aldrei 
verið kallaðar á fund og beðnar um að hjálpa til að þú veist, móta einhverja 
stefnu eða eitthvað, ég væri búin að gera það ef ég væri að stjórna, bara svona 
heyrðu, frábært tækifæri, þú veist getið þið bent okkur á það sem við getum 
gert betur og hvað þið eru ósáttar með. 

Þær hafa mikið fengið að heyra að þær séu fyrstu samkynhneigðu foreldrarnir og þess 
vegna séu hlutirnir eins og þeir eru, að þeim hafi ekki verið breytt fyrr. Þær tala um 
eyðublöð við innritun barnsins bæði í leikskólanum og grunnskólanum, að þar hafi þær 
sífellt þurft að krota yfir „faðir“ þar sem eyðublöðin geri ekki ráð fyrir foreldrum af sama 
kyni. Þær börðust fyrir því að þessu yrði breytt og það gerðist á endanum. Guðbjörg segir:  

Og svo eins og þetta að segja að við séum fyrstar og, hvað ef það kemur svo 
enginn á eftir okkur fyrr en eftir 5 ár, leggst þetta bara í dvala?  
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Í örvæntingu sinni um að leikskólar almennt hagi stefnu sinni þannig að jafnt sé komið 
fram við alla vonast þær til þess að haldið verði áfram með það sem leikskólinn hefur nú 
þegar lært af þeim.  

Guðrún og Linda leggja aðallega áherslu á það að allt eigi að vera venjulegt. Þær nefna 
gleðigönguna sem er árleg til stuðnings við hinsegin fólk. Þær segja að það sé alveg komin 
tími á að þetta sé sem eðlilegast, að samkynhneigðum fjölskyldum fjölgi í gönguna sjálfa 
og glimmerið og glamúrinn lýsi ekki beint lífi samkynhneigðra.  
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6. Umræður	  	  
Í þessum kafla verða niðurstöður settar í fræðilegt samhengi og tengdar við aðrar 
rannsóknir. Einnig verður leitast við að fá svör við rannsóknarspurningum út frá 
niðurstöðum.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá sýn á upplifun samkynhneigðra foreldra til 
leikskóla. Tekin voru viðtöl við samkynhneigða foreldra þar sem þeir deildu með 
rannsakanda reynslu sinni af leikskólum barna sinna.  

Viðmælendur höfðu vissulega ólíka reynslu af leikskólum barna sinna en niðurstöður 
sýna fram á það að þeir höfðu allir frekar góða reynslu af leikskólanum. Aðeins eitt parið 
nefndi að það hefði ekki sérlega góða reynslu af leikskóla eldri stráksins, sem er í 
grunnskóla í dag. Þær töluðu aðeins um reynslu sína af þeim leikskóla og sögðu að 
starfsemin væri fín sem slík en atvikin hafi safnast upp á löngum tíma. Eftir að þær 
kvörtuðu hafi viðmót starfsmanna til þeirra lagast. Flestir viðmælenda töluðu um að ef það 
væri eitthvað að þá væri það þekkingarleysi og „fattleysi“ starfsfólksins, eins og Guðbjörg 
og Sandra orðuðu það.  

Karlkyns pörin töluðu um að það hefði verið tekið mjög vel á móti þeim en voru 
samróma um að það gæti verið vegna þess að fjölskylduform þeirra væri spennandi. 
Kvenkyns pörin segja leikskólana vera frábæra og viðmót fínt. Linda og Guðrún segja 
leikskólana ekki spá í því að taka á móti samkynhneigðum pörum fyrr en það gerist og þá 
sé eitthvað gert í hlutunum. Guðbjörg og Sandra eru á sama máli með það en hefðu viljað 
sjá frekari framfarir hjá leikskólanum og fá að taka þátt og hjálpa við að móta stefnuna. 

Það er áhugavert og gott að sjá að viðmælendurnir töldu sig upplifa litla sem enga 
fordóma frá starfsfólki í leikskólum barna sinna, eða frá samfélaginu. Þau pör sem sögðust 
hafa upplifað fordóma á einhvern hátt segja það ekki beint vera fordóma heldur frekar 
fáfræði. Guðrún segir að hún hafi ekki beint upplifað fordóma en segir þetta vera forvitni 
hjá fólki, að það spyrji mikið, til dæmis þegar hún segist eiga konu þá vakni spurningar hjá 
fólki. Fólki finnist ekkert að því að vera með sama kyni en það er aftur á móti afar 
áhugavert. Þær Guðrún og Linda nefna að það að fólk vilji spyrja og forvitnast verði að 
teljast eðlilegt, þar sem að samkynhneigðir skilja sig frá gagnkynhneigðum og að þær verði 
alltaf partur af minnihlutahóp. Guðjón segist einnig upplifa mikla forvitni gagnvart því 
hvernig þeir geti átt barn. Gagnkynhneigðarhyggjan gerir ráð fyrir því að samfélagið sé 
gagnkynhneigt og má því tengja fáfræði fólks út frá reynslu viðmælenda við 
gagnkynhneigðarhyggju. Þetta kemur fram í rannsókn þeirra Jóns Ingvars og Ingólfs 
Ásgeirs (2010). Fólkið þekkir ekkert annað en gagnkynhneigð og telur sig sjálft vera það 
venjulega. Um leið og eitthvað er orðið öðruvísi finnur það sig knúið til þess að spyrja. 
Gagnkynhneigðir eru í meirihluta og munu ávallt vera í meirihluta. Í ljósi þess er fyrirfram 
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búið að ákveða að tveir karlar geti ekki átt börn þar sem það „venjulega“ felur í sér karl og 
konu og fólk þekkir ekki annað. Jón Ingvar og Ingólfur Ásgeir (2010) tala um þessi 
gagnkynhneigðu viðmið (e. heteronormativity) sem fólk á það til að lifa eftir, en hugtakið 
felur í sér að víkka út ramma gagnkynhneigðarhyggjunnar og láta það ná til fleiri hópa, 
ekki einungis samkynhneigðra.  

Höfundur telur mikilvægt að spyrja ef einhverjar spurningar vakna hjá fólki, frekar en 
að dæma fyrirfram út frá þekkingarleysi. Út frá reynslu viðmælenda hefur samfélagið 
komist yfir fordómana sem slíka, en þeir eiga sér stað þegar fólk fordæmir einstaklinga eða 
ákveðin hóp fólks á forsendum þekkingarleysis eða staðalmynda, rétt eins og Guðrún 
Pétursdóttir (2003) tekur fram í bók sinni. Fólk vill frekar fá að vita meira en að dæma aðra 
og þar kemur að fræðslu, auka þarf fræðslu til samfélagsins. Segja má að flestir séu orðnir 
vanir samkynhneigð hér á landi og það eitt að vera samkynhneigður telst vera eðlilegt, en 
fjölskylduform samkynhneigðra virðist þó enn vera frekar einstakt.  

Guðbjörg og Sandra segja upplifun sína á fordómum frá fólki koma frá staðalmyndum. 
Gorman (2005) segir staðalmyndir vera félagslega mótaðar til þess að staðsetja fólk í 
einstaka flokka. Út frá þeim flokkum ætlumst við til þess að fólk hafi vissa eiginleika í 
samræmi við þá staðla sem við þekkjum. Fólk var því búið að ákveða fyrirfram að Sandra 
hefði gengið með börnin þar sem hún telst vera kvenlegri samkvæmt kvenstaðalmyndum. 
Guðbjörg hins vegar var talin gera karllægu störfin á heimilinu, líkt og að bora í veggi. Þær 
leiðrétta þetta góðfúslega og segja Söndru gera öll slík verk en Guðbjörg gekk með bæði 
börnin. Þær segjast einnig hafa upplifað nokkurskonar mótlæti frá leikskóla eldri stráksins, 
en hann var ekki á sama leikskóla og sá yngri er á í dag. Þær segja að starfsmenn 
leikskólans hafi látið þær upplifa sig eins og þær væru ekki hæfar sem mæður. Þær tala um 
að þau atvik sem áttu sér stað hefðu verið lítil en uppsöfnuð til lengri tíma. Þeim fannst 
kvartað meira undan þeirra barni eins og það væri sífellt verið að finna eitthvað gegn þeim. 
Tengja má fullyrðingu Patterson (2004) við upplifun þeirra Guðbjargar og Söndru en hún 
segir helstu fordómana gagnvart samkynhneigðum foreldrum vera að þeir séu ekki hæfir 
sem foreldrar, að lífsstíll þeirra sé ekki í samræmi við fjölskyldulíf annarra og að lesbíur 
séu ekki eins móðurlegar og gagnkynhneigðar mæður. Eins og Herek (2004) segir, lýsir 
gagnkynhneigðarhroki (e. homophobia) neikvæðum viðhorfum í garð samkynhneigðra, en 
Linda segir einmitt samstarfsfélaga sína af eldri kynslóðum vera „algjörar risaeðlur“, hún 
segir þá einfaldlega ekki vita betur. Að þeir tengi samkynhneigða við glimmerið og 
glamúrinn og þetta ýkta. Þeir hafi því einhverja vissa staðalmynd í huga sem mögulega er 
úrelt og nær ekki yfir alla sem tilheyra hópnum. Líkt og Stagor (2009) segir, það að nota 
staðalmyndir til að ákveða hvernig fólk hegðar sér er í eðli sínu fordómafullt. Það þarf því 
að upplýsa þá sem ekki vita betur um stöðu mála jafnóðum og fólk þarf að vera opið fyrir 
þróun í samfélaginu. Þróunin á sér stað með opinni umræðu og breyttum viðhorfum.  
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Niðurstöður rannsóknar gefa einnig til kynna að fræðsla um ólík fjölskylduform í 
leikskólum sé mikilvæg. Viðmælendurnir voru allir sammála um það að slík fræðsla væri 
afar mikilvæg, en aftur á móti voru þeir misjafnlega meðvitaðir um hvaða fræðsla væri til 
staðar nú þegar. Tvö pör eru með börn sín á leikskólum þar sem fjölbreytileikinn lifir nú 
þegar. Hjá öðru parinu er mikil fjölmenning á leikskólanum og hjá hinu voru til dæmis 
fleiri samkynhneigðir foreldrar. Þau pör segja fræðsluna vera einhverja, að ólík 
fjölskylduform séu alveg rædd í matartímum og samverustundum svo dæmi sé tekið. 
Guðrún og Linda segja leikskólann nota þær sem dæmi, tala um það við krakkana að 
stelpan þeirra eigi tvær mömmur. Ásamt því segja þær að leikskólinn lesi stundum bækur í 
lestrarstundum þar sem samkynhneigðir foreldrar koma fyrir. Á hinn bóginn vildu tvö 
paranna meina að engin fræðsla sem slík væri til staðar. Guðbjörg og Sandra vildu meina 
að fræðslan væri engin. Þær segja börnin spyrja mjög mikið af hverju strákurinn þeirra eigi 
tvær mömmur og hvar pabbinn sé þegar þær sækja strákinn á leikskólann. Guðjón og 
Kristján segja fræðsluna ekki vera til staðar þar sem börnin eru enn svo ung, en þeir eru 
með strákinn sinn á ungbarnaleikskóla. Guðrún og Linda segja fræðsluna vera sjálfsagðan 
hlut á leikskólum, að það eigi vissulega að taka fyrir ólík fjölskylduform líkt og þegar 
unnið er með vináttu eða samvinnu eða önnur þemu. Linda segir fjölskyldur vera afar 
misjafnar í dag og segist halda að það ætti að vera meginstefna að tala um ólíkar 
fjölskyldur. Væntingar viðmælenda gagnvart fræðslu um ólík fjölskylduform voru því 
gríðarlegar og vilja þeir flestir sjá frekari framfarir í þeim málum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu hinsegin fræðslu vera mikilvæga á 
leikskólum höfðu þeir misjafnar skoðanir á því. Watson (2005) segir hinsegin fræðslu fela í 
sér að gagnrýna tvíhyggjuhugsun og að brjóta niður ríkjandi samfélagsnorm sem setur fólk 
í vissa hópa. Flestir viðmælenda sögðu fræðsluna alveg mega vera til staðar en aldur 
barnanna skipti máli og hvernig fræðslan yrði útfærð. Viðmælendurnir sögðu nóg að 
fræðslan lægi í því að fólk væri ólíkt og að fjölskylduform væru mismunandi. Þarna má 
mögulega gera ráð fyrir fáfræði viðmælendanna gagnvart hinsegin fræðum út frá úreltum 
skilgreiningum á hugtakinu hinsegin. Sara Dögg Jónsdóttir (2003) segir það vera mikinn 
misskilning þegar fólk tali um samkynhneigð eingöngu í tengslum við kynlíf því ástarlíf 
samkynhneigðra snúist aðeins að hluta til um kynlíf rétt eins og ástarlíf gagnkynhneigðra. 
Hinsegin fræðsla í leikskólum myndi því ekki snúast um kynlíf einstaklinga í 
minnihlutahópum, heldur eingöngu að auka þekkingu á þeirri fjölbreytni sem lifir í 
samfélaginu. Það þarf þó vissulega að útfæra fræðsluna fyrir leikskólaaldur. Brown (1997) 
talar til dæmis um að bækur geti verið hagnýtar fyrir fræðslu og leiðréttingu á 
ranghugmyndum barna. Það væri því góð byrjun á fræðslunni að útfæra barnabækur í anda 
hinsegin fræðinnar. 

  Jones, J. (2014) segir að með fjölmenningarlegri kennslu sé hægt að opna fyrir 
umræðuna um samkynhneigð en til þess sé mikilvægt að kennarar tileinki sér 
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kennsluaðferðir fjölmenningarlegrar kennslu. Hann segir að það þurfi að koma skýrt fram í 
námskrá skóla á öllum skólastigum að kennurum beri skylda til að fara eftir slíkum 
kennsluaðferðum, svo hægt sé að stuðla að frekari þekkingu nemenda á fjölbreytileikanum. 
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7. Lokaorð	  	  
Það hafa vissulega orðið miklar framfarir á viðhorfum gagnvart samkynhneigðum á 
síðastliðnum árum. Fordómar eru minni og viðhorf almennt betra. Fólk heldur þó misfast í 
þetta venjulega og sumir eiga erfiðara en aðrir með að halda opnum hug fyrir nýjungum.  

Höfundur hafði það í huga við upphaf rannsóknar að þeir leikskólar sem væru nú þegar 
að fræða börn um ólík fjölskylduform og sýndu ekkert mótlæti gagnvart samkynhneigðum 
foreldrum væru nú þegar opnir fyrir fjölbreytileikanum. Sjá má að þeir viðmælendur sem 
hafa barn sitt á leikskóla þar sem fjölmenning og fjölbreytileiki ríkir telja lítil sem engin 
vandamál vera til staðar. Það lítur út fyrir það að leikskólar hefjist ekki handa við að 
einblína á opna umræðu um samkynhneigð fyrr en þeir mæta henni. 

Viðhorf samkynhneigðra foreldra til leikskóla eru almennt góð þó þeir telji fræðsluna 
vera í minna lagi. Út frá niðurstöðum mætti segja að leikskólar þyrftu að endurskoða stefnu 
sína gagnvart fræðslu um ólík fjölskylduform. Fræðslan er ekki til staðar nema 
fjölbreytileikinn ríki nú þegar. Til þess að skapa opnara samfélag og auka sýn einstaklinga 
á fjölbreytileika mannlífsins þarf fræðslu. Kennarar þurfa að tileinka sér vissa kennsluhætti 
og hafa sem part af námskrá skólanna. Einnig væri sterkur leikur að gefa starfsmönnum 
innsýn í hinsegin fræði og upplýsa þá um fjölbreytileikann.  

Fordómar viðgangast enn í okkar samfélagi út frá gagnkynhneigðum viðmiðum. Það er 
þetta „norm“ sem leikskólar og samfélagið almennt eiga erfitt með að stíga út úr og ætlast 
til að allt sé gagnkynhneigt.  

Áhugavert væri að skoða í framhaldinu hlið leikskólanna á þessu máli, ásamt því að 
skoða betur hvernig hægt væri að miða fræðsluna að leikskólanum. Höfundur telur tilvalið 
að byrja fræðsluna í leikskólum landsins þar sem börnin fæðast fordómalaus.  

Höfundur vonast til að þessi rannsókn geti opnað umræðu um fjölbreytileikann sem 
ríkir í samfélaginu, sérstaklega þegar það kemur að samkynhneigðum foreldrum. Þeim fer 
fjölgandi og höfundur telur leikskóla þurfa að vera undirbúna svo að enginn þurfi að 
upplifa sig öðruvísi.  
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