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Formáli	

Ég	fór	að	velta	fyrir	mér	hugtökunum	heterósexisma	og	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	

þegar	ég	las	greinar	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2010;	2011)	

og	áttaði	mig	á	að	sum	form	sem	þátttakendur	þeirra	lýstu	voru	kunnugleg.	Jón	Ingvar	

Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2011)	fjalla	um	neikvæða	notkun	orðanna	

hommi	og	faggi	sem	strákar	nota	til	að	gera	lítið	úr	hvorum	öðrum	í	fótbolta.	Mér	

fannst	forvitnilegt	að	þessi	orðanotkun	skildi	ennþá	eiga	sér	stað	enda	mundi	ég	eftir	
orðinu	faggi	úr	grunnskóla	og	fór	í	framhaldi	að	lesa	erlendar	rannsóknir	um	efnið.	Þar	

sá	ég	einnig	að	gay	væri	notað	sem	neikvætt	orð	til	að	lýsa	einhverju	sem	væri	

heimskulegt	eða	asnalegt,	eða	jafnvel	gefa	til	kynna	að	manneskja	sýndi	heimskulega	
eða	asnalega	hegðun.	Ég	var	ekki	vör	við	þess	háttar	orðanotkun	þegar	ég	var	í	skóla.	Í	

framhaldinu	fór	ég	að	velta	fyrir	mér	hvað	gagnkynhneigðum	þætti	um	orðanotkunina	

og	hvernig	og	hvers	vegna	þessi	orðanotkun	ætti	sér	stað	og	úr	varð	þetta	verkefni.		

Í	framhaldi	fór	af	stað	vinna	við	búa	til	spurnigalista	og	forprófa	hann.	Margir	hafa	

lagt	hönd	á	plóg	eða	umborið	mig	þegar	eina	umræðuefnið	var	verkefnið.	Því	langar	
mig	að	þakka	bæði	vinum	og	vandamönnum	fyrir	umburðarlyndið	og	að	hafa	gefið	rými	

til	að	læra	þegar	á	þurfti	að	halda.	Einnig	langar	mig	að	þakka	foreldrum	mínum	fyrir	að	
lesa	yfir	ritgerðina	og	þá	sérstaklega	móður	minni	sem	hefur	lesið	og	leiðrétt	alla	

ritgerðina	og	þau	skjöl	sem	henni	tengjast.	Einnig	langar	mig	að	þakka	leiðbeinanda	

mínum	Jóni	Ingvari	Kjaran	fyrir	góðar	ábendingar,	liðleika	og	hvatningu	þegar	á	þurfti	að	

halda.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	

Háskóla	Íslands	(sjá	slóðina	http://www.hi.is/sites/default/files/	

admin/meginmal/skjol/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)	Ég	hef	gætt	viðmiða	um	

siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	

niðurstaðna.	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	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	

Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		
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Ágrip	

Rannsóknin	fjallar	um	heterósexíska	orðanotkun	nemenda	í	íslenskum	

framhaldsskólum,	algengi	hennar,	mun	eftir	kyni,	líkindi	á	notkun	hennar	í	ýmsum	

aðstæðum	og	áhrif	hennar	ásamt	upplifun	hinsegin	nemenda	á	orðanotkuninni.	

Heterósexísk	orðanotkun	getur	verið	fjölbreytt,	dæmi	eru	notkun	orðsins	gay	um	

heimskulegan	eða	asnalegan	hlut	eða	hegðun	eða	faggi/faggalegt	yfir	óæskilega	

hegðun.	Gögnum	var	safnað	með	spurningalista	og	viðtölum.	Þátttakendur	voru	18	ára	
eða	eldri,	gagnkynhneigðir	og	hinsegin	nemendur	í	þrem	skólum	af	

höfuðborgarsvæðinu	bæði	með	bekkjar-	og	áfangakerfi	(N=149).	Þátttakendur	sem	

notuðu	heterósexískt	orðalag	voru	á	milli	4,5%	og	22%	að	undanskildum	orðunum	
kynskiptingur	(um	34%)	og	faggi/faggalegt	(rúmlega	54%)	yfir	óæskilega	hegðun	sem	

var	algengasta	orðanotkunin.	Strákar	voru	líklegri	til	að	nota	sum	þeirra	orða	sem	spurt	

var	um	en	þátttakendur	notuðu	orðalagið	ofast	utan	skóla.	Milli	48%-65%	þátttakenda	

upplifði	einhver	óþægindi	við	að	heyra	heterósexískt	orðalag	að	undanskildu	orðalagi	
um	transfólk	(31,5%-44,5%	fundu	einhver	óþægindi).	Hinsegin	þátttakendur	(fjórir)	

upplifðu	að	heterósexískt	orðalag	væri	sjaldgæft	í	framhaldsskólum	og	töldu	stráka	
líklegri	til	að	nota	það.	Þeim	þótti	orðalagið	pirrandi	og	töldu	notkun	þess	lýsa	
þroskaleysi	eða	þröngsýni.	Rannsóknin	gefur	hugmyndir	um	algengi	heteróesxískrar	

orðanotkunar	hérlendis.	Samanburður	við	erlendar	rannsóknir	er	erfiður	vegna	ólíkra	
spurninga.	Heterósexískt	orðalag	er	misjafnlega	algengt,	en	um	helmingur	allra	

þátttakenda	rannsóknarinnar	finnur	til	óþæginda	af	mörgum	orðanna	sem	falla	undir	

það.	Á	Íslandi	eru	fáar	rannsóknir	til	um	efnið.		
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Heterosexist	vocabulary	amongst	students	in	Icelandic	
secondary	schools	

The	research	is	about	heterosexist	vocabulary	amongst	students	in	Icelandic	secondary	

schools,	how	common	it	is,	gender	difference	in	usage,	likelihood	of	usage	in	different	

locations	and	it	is	effect	alongside	how	LGBT	students	experience	it.	Heterosexist	

vocabulary	can	vary	a	lot,	examples	are	usage	of	the	word	gay	to	imply	that	something	
or	some	behavior	is	stupid	or	fag/fagish	(faggalegt)	to	imply	that	the	speaker	doesn't	

like	a	certain	behavior.	Data	was	collected	with	a	questionnaire	and	through	interviews.	

Participants	were	18	years	or	older,	straight	and	LGBT	from	three	secondary	school	in	
the	capital	area,	both	with	a	class	centered	education	and	a	course	centered	education	
(N=149).	Participants	who	used	heterosexist	vocabulary	were	betweene	4,5%	and	22%	

aside	from	the	words	kynskiptingur	(implies	someone	changed	ones	sex	instead	of	
correcting	it)	(around	34%)	and	fag/fagish	for	undesired	behavior	(over	54%).	Boys	
were	more	likely	to	use	some	of	the	words	but	participants	were	most	likely	to	use	the	

vocabulary	outside	of	school.	Between	48%-65%	of	participants	experienced	some	
discomfort	when	hearing	heterosexist	vocabulary	aside	from	phrasings	about	trans	

people	(31,5%-44,5%	felt	some	discomfort).	LGBT	participants	(four)	experienced	that	

heterosexist	vocabulary	was	uncommon	in	secondary	schools	but	they	considered	boys	

to	be	more	likely	to	use	it.	LGBT	participants	felt	that	the	vocabulary	was	irritating	and	
considered	it	to	express	immaturity	and	narrow	mindedness.	The	research	implies	how	

prevalent	heterosexist	vocabulary	is	in	Iceland.	Comparison	to	foreign	research	is	

difficult	because	of	different	phrasing	of	questions.	Prevalence	of	heterosexist	
vocabulary	differs	between	words	but	about	half	of	all	participants	in	this	research	feel	

discomfort	because	of	many	of	the	words.	There	have	been	relatively	few	researches	

about	heterosexist	vocabulary	in	Iceland.		
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1 Inngangur	

Ritgerðin	fjallar	um	heterósexíska	orðanotkun	nemenda	í	íslenskum	framhaldsskólum.	

Með	heterósexískri	orðanotkun	er	til	dæmis	átt	við	notkun	orða	á	borð	gay	við	til	að	

lýsa	því	að	einhver	hlutur	sé	heimskulegur	eða	asnalegur	og	notkun	orðanna	faggi	eða	
faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	hegðun	sé	óæskileg.	Heterósexísk	orðanotkun	

getur	þó	verið	fjölbreytt	og	dæmin	lýsa	einungis	hluta	hennar.		

Erlendis	hafa	rannsóknir	sýnt	að	orð	sem	falla	undir	heterósexíska	orðanotkun	eins	

og	hún	er	útskýrð	í	þessari	rannsókn	eru	notuð	í	framhaldsskólum	(Pascoe,	2005;	

Kosciw,	Greytak,	Giga,	Villenas	og	Danischewski,	2016;	Taylor	o.fl.,	2011).	Slík	
orðanotkun	hefur	tíðkast	í	þó	nokkurn	tíma	en	í	rannsókn	Nayak	og	Kehily	(1996)	er	

orðið	gay	notað	til	að	aga	stráka	sem	sýna	hegðun	sem	þykir	ekki	karlmannleg.	Erlendar	
rannsóknir	benda	til	að	flestum	hinsegin	(samkynhneigðum,	tvíkynhneigðum	og	trans)	
nemendum	þyki	óþægilegt	að	verða	vitni	að	þessari	orðanotkun	(Kosciw,	Greytak,	Giga,	

Villenas	og	Danischewski,	2016;	Taylor	o.fl.,	2011).	Það	eru	ekki	eingöngu	hinsegin	
nemendur	sem	upplifa	óþægindi	af	heterósexískri	orðanotkun	heldur	virðist	rúmlega	
helmingi	gagnkynhneigðra	nemenda	einnig	finnast	heterósexísk	orðanotkun	óþægileg	

(Taylor,	o.fl.,	2011).		

Í	Aðalnámskrá	framhaldsskóla	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2012)	eru	

tilgreindir	ýmsir	grunnþætti	menntunar	og	einn	þeirra	er	jafnrétti.	Í	kaflanum	um	
jafnrétti	er	tekið	fram	að	nemendur	eigi	að	læra	um	ýmsa	ólíka	þætti	sem	geta	valdið	

mismunun	eða	skapað	forréttindi	og	eru	kyn	og	kynhneigð	meðal	þeirra.	Menntun	til	

jafnréttis	felur	einnig	í	sér	að	nemendur	læra	um	hugmyndir	og	stonfanir	samfélagsins	
og	hvernig	skoða	eigi	þær	út	frá	gagnrýnu	sjónarhorni.	Orðanotkun	getur	verið	

heterósexísk	en	heterósexísk	orðlag	birtist	stundum	í	tungumálinu.		

Á	Íslandi	er	lítið	til	af	upplýsingum	um	heterósexíska	orðanotkun	í	framhaldsskólum	

þó	rannsóknir	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	og	Jóns	
Ingvars	Kjarans	(2016)	bendi	til	þess	að	hún	eigi	sér	stað.	Því	leikur	forvitni	á	að	vita	

hversu	algeng	heterósexísk	orðanotkun	er	í	framhaldsskólum,	hvort	kyngervi	

þátttakenda	hafi	áhrif	á	hversu	líklegir	þeir	eru	til	að	nota	heterósexísk	orð,	hver	áhrif	

heterósexískrar	orðanotkunar	eru	á	þátttakendur	og	hvort	áhrifin	séu	mis	mikil	eftir	
kynhneigð	þátttakenda.	Einnig	er	áhugavert	að	skoða	hversu	líklegir	þátttakendur	telja	
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sig	til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð	því	orðin	geta	haft	tvenns	

konar	merkingu.	Orðin	eru	annars	vegar	notuð	til	að	gefa	til	kynna	kynhneigð	en	hins	

vegar	sem	heterósexísk	uppnefni.	Þóra	Björk	Hjartardóttir	(2004)	fjallar	meðal	annars	í	
grein	sinni	um	hvernig	hlutlaust	orð	á	borð	við	hommi	sem	yfirleitt	er	notað	til	að	lýsa	

kynhneigð	getur	einnig	haft	neikvæða	merkingu	sem	getur	fylgt	því	um	langt	skeið.	Út	

frá	þessu	dæmi	Þóru	Bjarkar	Hjartardóttir	(2004)	er	hægt	að	skoða	merkingar	orðsins	
gay.	Orðið	er	oft	notað	til	að	gefa	samkynhneigð	til	kynna	og	ensk	tunga	notar	það	auk	

þess	til	að	gefa	samkynhneigð	karlmanns	til	kynna.	Orðið	er	hins	vegar	einnig	hægt	að	

nota	sem	agandi	skammaryrði	en	þá	er	það	notað	til	að	lýsa	því	að	hegðun	eða	hlutur	

sé	heimskulegur	eða	einskis	virði	(Kosciw	o.fl.,	2016).		

Gagnaöflun	fór	fram	með	með	megindlegum	og	eigindlegum	aðferðum.	Í	

megindlegri	gagnaöflun	var	spurningalisti	lagður	fyrir	framhaldsskólanemendur	sem	

voru	18	ára	eða	eldri.	Eigindlegur	hluti	skoðaði	hvernig	hinsegin	nemendur	upplifðu	
heterósexíska	orðanotkun	og	var	gagna	aflað	með	viðtölum.		

Rannsóknarspurningarnar	eru	þrjár	og	fyrri	tvær	tengjast	megindlega	hluta	

rigerðarinnar.	Fyrsta	rannsóknarspurningin	hefur	þrjár	undirspurningar	og	er	
svohljóðandi:	Hvernig	nota	ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	heterósexískt	
orðalag?			

1.		Er	munur	á	heterósexísku	orðalagi	eftir	kynigervi?	

2.		Hversu	oft	er	heterósexískt	orðalag	notað?	

3.	 Eru	ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	jafn	líkleg	til	að	nota	heterósexískt	
	 orðalag	í	ólíkum	rýmum	innan	skólans	og	utan	skóla?	

Önnur	rannsóknarspurningin	hefur	þrjá	undirliði	og	hljóðar	svona:	Hver	eru	áhrif	

heterósexísks	orðalags?	

1.		Hversu	líkleg	eru	ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	til	að	nota	orðin	gay,	
	 hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð?			

2.		Hver	eru	áhrif	heterósexísks	orðalags	á	ungmenni	í	íslenskum	
	 framhaldsskólum?	

3.	 Hefur	heterósexískt	orðalag	mismunandi	áhrif	á	gagnkynhneigða	nemendur	og	
þá	nemendur	sem	skilgreina	sig	ekki	sem	gagnkynhneigða	

Þriðja	og	síðasta	rannsóknarspurningin	tengist	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	og	

snýr	að	hinsegin	nemendum,	hún	er:	Hver	er	upplifun	hinsegin	ungmenna	af	

heterósexísku	orðalagi	í	íslenskum	framhaldsskólum?	
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Þessi	kafli	kynnir	rannsóknina	stuttlega,	umfjöllunarefni	hennar	og	mikilvægi.	Næsti	

kafli	fjallar	um	fræðileg	hugtök	sem	tengjast	heterósexísku	orðalagi	og	þau	útskýrð.	

Einnig	er	fjallað	um	rannsóknir	í	skólum	erlendis	þar	sem	hugtökin	eru	notuð.	Því	næst	
er	fjallað	um	rannsóknir	í	íslenskum	skólum	og	þær	bornar	saman	við	erlendar	

rannsóknir	þar	sem	það	er	viðeigandi.	Næst	er	fjallað	um	eigindlegan	og	megindlegan	

hluta	rannsókninnar	í	aðferðafræðikaflanum	og	niðurstöður	kynntar	í	
niðurstöðukaflanum.	Þá	er	fjallað	um	helstu	niðurstöður	í	umræðukaflanum	og	þær	

bornar	saman	við	aðrar	rannsóknir.	Þar	eru	niðurstöðurnar	einnig	tengdar	við	aðrar	

rannsóknir	og	bent	á	hvað	betur	megi	fara	í	hvorum	kaflanum	fyrir	sig.	Því	næst	eru	

meginatriði	rannsóknarinnar	dregin	saman,	mikilvægi	hennar	fyrir	fagið	útskýrt	og	bent	

á	áhugaverða	útgangspunkta	fyrir	framhaldsrannsóknir	á	sviðinu.	Í	lokin	er	gerð	grein	

fyrir	ályktunum	rannsóknarinnar.	
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2 Fræðileg	umfjöllun		

2.1 Hið	gagnkynhneigða	regluveldi	
Hið	gagnkynhneigða	regluveldi	(heteronormativity)	er	hugtak	sem	er	notað	til	að	lýsa	

samskiptum,	samfélagi	og	menningu	sem	gerir	ráð	fyrir	gagnkynhneigð	og	ríkjandi	

hugmyndum	um	kyngervi	sem	byggja	á	tvíhyggju	(Donelson	og	Rogers,	2004;	Warner,	
1993),	sem	sagt	að	ekki	séu	til	nema	tvö	kyn	og	kyngervi	sem	eru	ólík.	Hugtakið	hið	

gagnkynhneigða	regluveldi	kom	fyrst	fram	í	rituðu	máli	á	tíunda	áratug	síðustu	aldar	

(Herek,	2004)	og	hefur	einnig	verið	nefnt	gagnkynhneigð	menning	(Halperin,	2012).		

Hið	gagnkynhneigða	regluveldi	felur	meðal	annars	í	sér	skyldubundna	

gagnkynhneigð	(compulsory	heterosexuality)	(Jackson,	2006;	Rich,	1980).	Með	
skyldubundinni	gagnkynhneigð	er	gagnkynhneigð	stofnanabundin	og	þannig	gert	ráð	
fyrir	að	hún	sé	eðlileg	(Jackson,	2006)	og	að	flestir	séu	gagnkynhneigðir	hvort	sem	það	

er	meðvitað	eða	ómeðvitað	(Rich,	1980).	Stofnanabundin	gagnkynhneigð	er	auk	þess	
tengd	hugmyndum	um	kynjatvíhyggju	og	kynjamun	(Butler,	1990;	Jackson,	2006).	Til	að	
undirstrika	tengsl	gagnkynhneigðar,	hugmynda	um	kynjamun	og	mun	á	kyngervi	kynnir	

Ingraham	(1996)	hugtakið	„gagnkynhneigð	kyngervi“	(heterogender)	til	sögunar.	Með	
því	gagnrýnir	hún	feminista	fyrir	að	skoða	kyngervi	án	þess	að	taka	tillit	til	

skyldubundinnar	gagnkynhneigðar	sem	styður	kynjatvíhyggjuna,	að	einungis	séu	til	tvö	

kyn	eða	kyngervi	og	að	við	lærum	að	skilgreina	okkur	í	andstöðu	við	hitt	kynið.		

Hið	gagnkynhneigða	regluveldi	gerir	því	tiltekin	viðmið	að	æskilegum	lífsstíl	sem	eru	

talin	móta	lítsstíl	einstaklinga	(Halperin,	2012;	Jackson,	2006).	Að	sama	skapi	fylgir	því	
ákveðin	ögun	og	jafnvel	refsing	fyrir	þá	sem	brjóta	viðmiðin	(Jackson,	2006).	Viðmiðin	

og	staðlarnir	sem	felast	í	hinu	gagnkynhneiða	regluveldi	hafa	áhrif	á	hvernig	

einstaklingur	metur	eigin	árangur	í	samanburði	við	aðra	innan	rammans	sem	þau	setja.	

Sem	dæmi	um	hvað	felst	í	þessum	viðmiðum	er	að	vera	í	sambúð	með	maka	af	

gagnstæðu	kyni	og	á	svipuðum	aldri	í	íbúð	sem	báðir	eiga	ásamt	því	að	aðhyllast	
einkvæni	(Halperin,	2012).	

2.2 Kyngervi	
Greinarmunur	er	gerður	á	kyni	og	kyngervi.	Kyn	hefur	verið	skilgreint	út	frá	

líffræðilegum	eða	líkamlegum	viðmiðum	en	kyngervi	út	frá	félagslegum	(Eckert,	1989;	
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Gentile,	1993)	og	menningarlegum	viðmiðum	(Connell,	2005;	Butler,	1990).	Með	því	er	

átt	við	að	kyngervi	feli	í	sér	hegðun	eða	athöfn	og	má	því	segja	að	kyngervi	sé	

framkvæmt	(Butler,	1990;	West	og	Zimmerman,	1987).	Því	eru	mismunandi	form	
karlmennsku	og	kvenleika	framkvæmd	(Connell,	2005;	Connell	og	Messersmith,	2005).	

Með	því	að	framkvæma	kyngervi	er	sjálfsmynd	einstaklinga	jafnframt	mótuð	en	

sjálfsmyndin	samanstendur	af	kyni,	kyngervi	og	kynhneigð	(Butler,	1990).	

Einstaklingur	tileinkar	sér	sjálfsmynd	kyngervis	með	algengri	orðræðu	sem	gerir	ráð	

fyrir	tengslum	milli	kyns	og	kyngervis	en	sjálfsmyndin	er	tjáð	með	kynhneigð.	

Grundvöllur	skyldubundinnar	gagnkynhneigðar	felst	í	að	gagnstæð	kyngervi	laðist	að	

hvoru	öðru	sem	jafnframt	ýtir	undir	mun	milli	kyngervanna	(Butler,	1990).	Innan	
þessarar	hugmyndafræði	eru	kyngervin	því	sköpuð	í	andstæðu	við	hvort	annað	(Butler,	

1990;	Connell,	2005).	Raunar	er	ekki	hægt	að	tala	um	annað	kyngervið	ef	ekki	er	gert	

ráð	fyrir	hinu	(Connell,	2005).		

Þó	hafa	ekki	allar	sjálfsmyndir	réttmæti	innan	skyldubundinnar	gagnkynhneigðar.	

Það	eru	sjálfsmyndir	þar	sem	kyngervi	fylgir	ekki	kyni	eins	og	í	þeim	tilfellum	þar	sem	

einstaklingur	er	trans	en	þá	er	ekki	samræmi	milli	kyns	og	kyngervis.	Aðrar	sjálfsmyndir	
sem	eru	ekki	réttmætar	innan	ramma	skyldubundinnar	gagnkynhneigðar	eru	
sjálfsmyndir	þar	sem	kynhneigð	felur	ekki	alltaf	í	sér	þrá	til	gagnstæðs	kyns	(Butler,	

1990).		

Tengslin	milli	kyns,	kyngervis	og	sjálfsmyndar	ásamt	hugmyndum	um	þá	

gagnkynhneigðu	ímynd	sem	þau	varpa	af	sér	kallar	Buttler	(1990)	„gagnkynhneigðan	
menningarheim“	(heterosexual	matrix).	Með	því	er	átt	við	að	kyngervi	þurfa	að	
samræmast	líffræðilegu	kyni	og	vera	gagnkynhneigð	til	að	vera	skiljanleg	(Buttler,	

1990).	Sjálfsmynir	sem	passa	ekki	við	gagnkynhneigða	tengslanetið	sæta	ögunar	innan	
skyldubundinnar	gagnkynhneigðar	(Butler,	1990).	Ögunin	gæti	birst	í	

gagnkynhneigðarhroka	eða	heterósexisma.	Dæmi	um	þess	háttar	ögun	gæti	falist	í	að	

samkynhneigðum	einstaklingum	er	eignað	kyngervi	sem	ekki	er	talið	samræmast	kyni	
þeirra.	Þannig	verða	hommar	álitnir	kvenlegir	og	lessur	karlmannlegar	(Connell,	2005).		

2.3 Heterósexismi	
Hugtakið	heterósexismi	(heterosexism)	sem	hefur	á	íslensku	einnig	verið	nefndur	

gagnkynhneigðarhyggja	kom	fyrst	fram	í	rituðu	máli	árið	1972	(Herek,	2000;	2004)	en	

hugtakið	er	skylt	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	

Jóhannesson,	2010).	Heterósexismi,	líkt	og	hið	gagnkynhneigða	regluveldi,	byggir	á	
þeirri	hugmynd	að	allir	tileinki	sér	gagnkynhneigð	(Pharr,	1988;	Ingólfur	Ásgeir	
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Jóhannesson,	2004;	Jackson,	2006)	og	þeir	sem	fylgja	ekki	viðmiðum	heterósexismans	

eru	útskúfaðir	(Pharr,	1988)	og	sæta	jafnvel	félagslegri	ögun	(Land	og	Kitzinger,	2005).	

Hugtakið	lýsir	aðstæðum	þar	sem	forréttindi	og	völd	gagnkynhneigðra	þykja	eðlileg	
(Pharr,	1988)	sem	er	einnig	eins	og	í	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	(Donelson	og	

Rogers,	2004;	Warner,	1993).	Þannig	verður	til	mismunun	innan	samfélagsins	þar	sem	

gagnkynhneigð	hefur	meira	gildi	en	aðrar	kynhneigðir	(Herek,	2000).	

Mismununinni	er	viðhaldið	með	neikvæðum	samfélagslegum	ímyndum	(stigma)	

sem	minnihlutahópum	eru	eignaðar	(Herek,	2004).	Neikvæðar	samfélagslegar	ímyndir	

fela	í	sér	eiginleika	eða	einkenni	sem	einstaklingur	gæti	skammast	sín	fyrir	(Goffman,	

1963)	og	er	almenn	þekking	innan	samfélagsins	(Herek,	2004).		

Með	þessum	hætti	býr	heterósexismi	til	aðstæður	þar	sem	gagnkynhneigðarhroki	

(homophobia)	líðst	(Pharr,	1988).	Birtingarmyndir	heterósexisma	eru	bundnar	

stofnunum	samfélagsins,	eins	og	til	dæmis	tungumáli	eða	lagasetningu	og	hafa	það	
hlutverk	að	draga	úr	gildi	samkynhneigðra	og	tvíkynhneigðra	einstaklinga	í	samanburði	
við	gagnkynhneigða	einstaklinga	(Herek,	2004).	

2.4 Gagnkynhneigðarhroki	og	aðrir	fordómar	
Gagnkynhneigðarhroki	(homophobia)	birtist	fyrst	á	prenti	árið	1969	en	hugtakið	er	
eignað	Weinberg	en	hann	skilgreindi	það	árið	1972	og	gaf	þar	með	fordómum	í	garð	
samkynhneigðra	nafn	(Herek,	2004).	Síðan	þá	hefur	hugtakið	verið	skilgreint	á	ýmsa	

vegu.	Skilgreining	Pharr	(1988)	byggir	á	ótta	og	hatri	í	garð	þeir	sem	laðast	að	
einstaklingum	af	sama	kyni.	Líkt	og	Pharr	(1988)	notast	Sears	(1997)	við	ótta	í	garð	
þeirra	sem	laðast	að	einstaklingum	af	sama	kyni	sem	grundvöll	fyrir	

gagnkynhneigðarhroka	en	telur	óttann	birtast	í	„fordómum,	mismunun,	áreitni	eða	
ofbeldi“	(bls.	16).	Hugtakið	gagnkynhneigðarhroki	hefur	oft	verið	notað	til	að	lýsa	

neikvæðum	einstaklingsbundnum	viðhorfum	til	samkynhneigðra	og	hegðun	sem	lýsir	

fordómum	(Herek,	2000).	

Gagnkynhneigðarhroki	og	heterósexismi	hafa	stundum	verið	notaðir	til	að	lýsa	sama	

fyrirbærinu	þó	það	sé	hins	vegar	ekki	heppilegt	þar	sem	það	skapar	víða	skilgreiningu.	

Heppilegra	er	að	aðgreina	orðin	þannig	að	gagnkynhneigðarhroki	lýsi		

einstaklingsbundnum	viðhorfum	en	heterósexismi	stofnanabundinni	mismunun	(Herek,	

2004).	Enska	hugtakið	homophobia	hefur	auk	þess	sætt	gagnrýni	fyrir	að	virðast	byggja	

á	tengslum	við	ótta	eða	ofsahræðslu	(phobia)	og	þannig	geðraskanir	(Herek	2000;	2004)	

í	stað	þess	að	byggja	á	kenningarramma	um	að	fordómar	séu	félagslega	styrktir	(Herek,	
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2000).	Enska	hugtakið	homophobia	var	þó	mikilvægur	hluti	af	réttindabaráttu	

samkynhneigðra	á	sínum	tíma	(Herek,	2004).		

Sears	(1997)	telur	skilgreiningu	sína	á	gagnkynhneigðarhroka	ná	yfir	fordóma	til	

bæði	tvíkynhneigða	og	trans	einstaklinga.	Hugtakið	trans	er	hér	notað	sem	

regnhlífarhugtak	yfir	einstaklinga	sem	finna	sig	ekki	í	því	kyngervi	sem	tengist	

líffræðilegu	kyni.	Hins	vegar	hafa	komið	fram	hugtök	sem	ná	sérstaklega	yfir	mismunun	

og	fordóma	sem	transfólk	og	tvíkynhneigðir	upplifa.	Þau	eru	fordómar	gagnvart	
transfólki	(transphobia)	og	fordómar	gagnvart	tvíkynhneigðum	(biphobia).	Fordómar	

gagnvart	tvíkynhneigðum	hafa	verið	skilgreindir	á	þann	máta	að	gert	sé	lítið	úr	

kynhneigðinni	þar	sem	einstaklingur	laðast	annað	hvort	að	konum	eða	körlum	en	ekki	
hvoru	tveggja	(Bennett,	1992).	Fordóma	gagnvart	transfólki	má	skilgreina	sem	þá	

athöfn	að	eigna	transeinstaklingum	félagslega	neikvæða	ímynd	og	mismuna	þeim	í	

kjölfarið	(Sugano,	Nemoto	og	Operario	2006).		

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	það	eru	tengsl	á	milli	gagnkynhneigðarhroka	og	fordóma	

gagnvart	tvíkynhneigðum	(Eliason,	1997)	annars	vegar	og	gagnkynhneigðarhroka	og	

fordóma	gagnvart	transfólki	hins	vegar	(Nagoshi,	o.fl.,	2008).	Einnig	hefur	komið	í	ljós	
að	karlar	virðast	líklegri	til	að	hafa	neikvæð	viðhorf	til	þessara	hópa	(Eliason,	1997;	
2001;	Yost	og	Thomas,	2012;	Nagoshi	o.fl.,	2008).	Þegar	kemur	að	tvíkynhneigð	eru	

viðhorf	karla	sérstaklega	neikvæð	gagnvart	tvíkynhneigðum	körlum	frekar	en	
tvíkynhneigðum	konum	(Eliason,	1997;	2001;	Yost	og	Thomas,	2012).	

Í	rannsókn	Yost	og	Thomas	(2012)	eru	viðhorf	karla	og	kvenna	borin	saman	með	

spurningalista	en	einnig	eru	þátttakendur	beðnir	að	skrifa	sína	eigin	skilgreiningu	á	
tvíkynhneigð	sem	er	síðan	greind.	Skilgreiningunum	er	ætlað	að	varpa	frekara	ljósi	á	

viðhorf	þátttakenda	til	tvíkynhneigðra	karla	annars	vegar	og	tvíkynhneigðra	kvenna	hins	
vegar.	Skilgreiningarnar	sem	þátttakendur	gefa	eru	ferns	konar.	Sú	fyrsta	felst	í	

skilgreiningu	á	tvíkynhneigð,	sem	sagt	að	laðast	að	einstaklingnum	af	báðum	kynjum.	Í	

annarri	skilgreiningunni	efuðust	sumir	þátttakendur	um	tvíkynhneigð,	það	er	gefið	til	
kynna	með	að	tvíkynhneigðir	séu	í	raun	gagnkynhneigðir,	í	raun	samkynhneigðir	eða	

séu	eingöngu	að	leita	eftir	athygli.	Í	þriðju	skilgreiningunni	telja	þátttakendur	að	

tvíkynhneigðir	fylgja	ekki	viðmiðum	kyngervis,	sem	sagt	haga	sér	líkar	gagnstæðu	kyni.	
Fjórða	og	seinasta	form	skilgreiningarinnar	felst	í	að	tvíkynhneigðum	eru	eignaðir	

jákvæðir	eiginleikar	eins	og	frjálslyndi,	eða	hún	talin	neikvæð	(Yost	og	Thomas,	2012).		

Þátttakendur	eru	líklegastir	til	að	skilgreina	tvíkynhneigð	á	þá	leið	að	hún	felst	í	að	

laðast	að	einstaklingum	óháð	kyni	þeirra	(eða	að	báðum	kynjum)	en	konur	voru	
marktækt	líklegri	til	að	gefa	þessa	skilgreiningu	en	karlar.	Þátttakendur	eru	einnig	
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marktækt	líklegri	til	að	efast	um	kynhneigð	tvíkynhneigðs	karls	og	að	telja	

tvíkynhneigða	karla	raunverulega	samkynhneigða.	Þegar	efast	er	um	kynhneigð	

tvíkynhneigðra	kvenna	er	marktækt	líklegra	að	þær	séu	taldar	vera	gagnkynhneigðar	og	
að	þær	séu	að	sækjast	eftir	athygli	sem	er	eingöngu	eignað	tvíkynhneigðum	konum.	

Þátttakendur	eru	að	auki	marktækt	líklegri	til	að	telja	að	tvíkynhneigðir	karlmenn	fylgi	

ekki	viðmiðum	um	kyngervi.	Að	lokum	eru	þátttakendur	marktækt	líklegri	til	að	eigna	
tvíkynhneigðum	konum	jákvæða	eiginleika	en	tvíkynhneigðum	körlum	neikvæða	

eiginleika.	Karlkyns	þátttakendur	eru	auk	þess	marktækt	líklegri	en	kvenkyns	

þátttakendur	til	að	eigna	tvíkynhneigðum	körlum	neikvæða	eiginleika	(Yost	og	Thomas,	

2012).		

2.5 Rannsóknir	á	birtingarmyndum	hins	gagnkynhneigða	regluveldis,	
heterósexisma	og	gagnkynhneigðarhroka	í	skólum	erlendis	

Erlendis	hafa	verið	gerðar	rannsóknir	sem	tengjast	hinsegin	(samkynhneigðum,	

tvíkynhneigðum	og	trans)	nemendum	og	skólum.	Rannsóknirnar		hafa	meðal	annars	
skoðað	hvernig	hið	gagnkynhneigða	regluveldi,	heterósexismi	og	gagnkynhneigðarhroki	
geta	birst	innan	skóla	(DePalma	og	Atkinson,	2010;	Epstein,	1997;	Nayak	og	Kehily,	

1996;	Pascoe,	2005;	Payne,	2007;	Temple,	2005).	Einnig	hafa	skólabragur	og	
skólamenning	verið	skoðuð	og	þar	á	meðal	gagnkynhneigðarhroki	og	fordómafull	
orðanotkun	(biased	language)	(Kosciw	o.fl.,	2016).	Renold	(2005)	skoðaði	einnig	

hvernig	kynhneigð	hefur	áhrif	á	mótun	kyngervis	sjálfsmyndar	grunnskólabarna	og	er	
samofin	skólamenningunni.	Einnig	hefur	verið	athugað	hvort	strákar	eða	stelpur	í	

bandarískum	háskóla	séu	líklegri	til	að	nota	niðrandi	orð	eins	og	faggi	og	queer1	til	að	

gera	lítið	úr	öðrum.	Auk	þess	er	athugað	hvort	viðhorf	þátttakenda	til	samkynhneigðra	
hafi	áhrif	á	orðanotkunina	og	stungið	upp	á	öðrum	mögulegum	ástæðum	(Burn,	2000).		

Birtingarmyndir	heterósexisma	innan	skólabóka	í	kanadískum	framhaldsskóla	hafa	

verið	skoðaðar.	Algengasta	form	heterósexisma	innan	skólabókanna	er	þöggun	en	þá	er	

einfaldlega	þagað	um	aðrar	kynhneigðir	en	gagnkynhneigð	og	þannig	viðhaldið	

hugmyndinni	um	að	gagnkynhneigð	sé	eðlileg	og	sú	eina	sem	skiptir	máli.	
Skólabækurnar	búa	yfir	tveimur	öðrum	formum	en	þöggun,	neikvæðu	samhengi	og	að	

nefna	aðrar	kynhneigðir	án	frekari	umfjöllunar,	en	bæði	formin	þjóna	þeim	tilgangi	að	

gera	gagnkynhneigð	hina	einu	eðlilegu	og	náttúrulegu	kynhneigð	(Temple,	2005).	

Epstein	(1997)	rannsakar	birtingarmyndir	gagnkynhneigðarhroka	og	heterósexisma	

gagnvart	samkynhneigðum	einstaklingum	í	breskum	skóla	yfir	14	ára	tímabil.	Einn	
																																																													
1	Orðið	queer	hefur	verið	þýtt	á	íslensku	sem	hinsegin,	kosið	var	að	nota	enska	orðið	til	að	forðast	
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þátttakandinn	rifjar	upp	þátttöku	sína	í	sviðsettningu	brúðkaupa	í	kennslustund	

snemma	á	skólagöngunni.	Brúðkaupin	höfðu	brúðguma	og	brúði	og	gerðu	því	ráð	fyrir	

og	kenndu	gagnkynhneigð	en	ýttu	jafnframt	undir	ákveðna	staðalmynd	kynjanna	þar	
sem	stelpurnar	fara	í	fína	kjóla	og	hafa	sig	til	en	strákarnir	voru	í	sínum	venjulegu	

fötum.	Tilvikið	sem	Epstein	(1997)	lýsir	gefur	því	hugmynd	um	hvernig	heterósexismi	

getur	birst	í	yfirferð	námsefnis.	

Birtingarmyndir	hins	gagnkynhneigða	regluveldis	meðal	starfsmanna	í	breskum	

grunnskóla	hafa	verið	kannaðar.	Eitt	dæmi	um	þær	felst	í	að	gagnkynhneigðir	

starfsmenn	eru	stöðugt	að	segja	frá	eigin	lífi	og	reynslu	eða	notkun	persónufornafna	

yfir	maka.	Hinsegin	starfsmenn	leggja	aftur	á	móti	mikið	á	sig	til	að	vera	ekki	stöðugt	að	
tjá	kynhneigð	sína.	Þessi	hegðun	gagnkynhneigðra	starfsmanna	þjónar	meðal	annars	

þeim	tilgangi	að	viðhalda	forréttindum	þeirra.	Feluleikur	hinsegin	starfsmannanna	ýtir	

aftur	á	móti	undir	ósýnileika	hinsegin	einstaklinga	(DePalma	og	Atkinson,	2010).		

Erlendar	rannsóknir	hafa	einnig	fjallað	um	notkun	skammaryrði	á	borð	við	gay	og	

faggi	og	tengja	orðanotkunina	við	kyngervi	og	þá	ögun	á	karlmennsku	drengja	(til	

dæmis	Pascoe,	2005;	Nayak	og	Kehily,	1996;	Renold,	2005)	þó	stelpur	geti	einnig	orðið	
fyrir	álíka	skammaryrðum	(Payne,	2007).		

Í	rannsókn	Renold	(2005)	sem	fer	fram	í	tveimur	breskum	grunnskólum	er	meðal	

annars	fjallað	um	hvernig	grunnskólastrákar	nota	orðið	gay	á	mismunandi	hátt.	Í	öðrum	
skólanum	er	það	notað	til	að	draga	í	efa	gagnkynhneigð	tiltekinna	stráka	og	

karlmennsku	þeirra.	Þetta	eru	strákar	sem	teljast	kvenlegir	og/eða	sýna	ekki	
karlmannlega	hegðun	með	því	að	slást	eða	spila	fótbolta.	Einnig	getur	notkun	orðsins	
átt	sér	stað	í	einstaka	tilfellum	ef	strákar	sýna	ekki	æskilega	hegðun,	til	dæmis	með	því	

að	koma	of	nálægt	örðum	strákum.	Í	hinum	skólanum	er	orðið	ekki	notað	niðrandi	um	
aðra	skólafélaga	en	þess	í	stað	beint	að	fullorðnum	sem	þeir	telja	að	séu	

samkynhneigðir	eða	vita	að	eru	samkynhneigðir.	Orðanotkunin	er	hins	vegar	neikvæð	

vegna	þess	að	strákarnir	líta	samkynhneigð	neikvæðum	augum	og	nota	orðið	til	að	gera	
lítið	úr	þeim	sem	talað	er	um	(Renold,	2005).	

Mótandi	áhrif	gagnkynhneigðarhroka	á	karlmennsku	stráka	í	framhaldsskólum	eru	

skoðuð	í	rannsókn	Nayak	og	Kehily	(1996).	Gagnkynhneigðarhroki	strákanna	í	

rannsókninnni	birtist	með	ýmsu	móti.	Hann	kemur	meðal	annars	fram	í	því	að	þeir	telja	

að	samkynhneigð	fylgi	þekkjanleg	persónueinkenni,	eins	og	að	hafa	bjarta	rödd.	Hann	

getur	einnig	komið	fram	í	hegðun	og	birtist	með	þeim	hætti	að	strákar	gæta	þess	að	

halda	ákveðinni	fjarlægð	milli	sín	(Nayak	og	Kehily,	1996).	
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Gagnkynhneigðarhrokinn	hefur	auk	þess	mótandi	áhrif	sem	felast	í	því	að	strákar	

sem	sýna	ekki	viðeigandi	hegðun	eru	agaðir	með	skammaryrðinu	gay,	alveg	óháð	
kynhneigð,	þó	gagnkynhneigð	sé	viðmiðið.	Gagnkynhneigðarhrokinn	þjónar	ekki	
eingöngu	þeim	tilgangi	að	aga	heldur	býður	hann	einnig	upp	á	tækifæri	til	að	sýna	

gagnkynhneigð,	með	hegðun	sem	lýsir	neikvæðum	viðhorfum	til	samkynhneigðar	

(Nayak	og	Kehily,	1996).	

Pascoe	(2005)	fjallar	um	fyrirbæri	sem	hún	kallar	„fagga-orðræðuna“	(fag-discouse)	

og	felst	í	því	að	skammaryrðið	faggi	er	notað	sem	ögunartæki	á	stráka	í	bandarískum	

framhaldsskóla	og	er	áminning	um	að	sýna	karlmennsku.	Jafnframt	getur	orðræðan	

birst	í	því	að	strákar	kvengera	sjálfa	sig	með	því	að	þykjast	vera	samkynhneigðir	eða	
kvenlegir	til	að	minna	aðra	á	karlmennsku	sína.	Rannsókn	Pascoe	(2005)	fjallar	því	um	

hvernig	gagnkynhneigðarhroki	hefur	áhrif	á	karlmennsku	líkt	og	rannsókn	Nayak	og	

Kehily	(1996).	

„Fagga-orðræðan“	felst	í	því	að	strákar	beina	skammaryrðinu	faggi	að	öðrum	

strákum	sem	mistekst	að	sýna	karlmennsku.	Þegar	strákum	mistekst	að	sýna	

karlmennsku	getur	það	gerst	með	þeim	hætti	að	þeim	tekst	ekki	að	framkvæma	
eitthvert	ætlunarverk,	þeir	sýna	ekki	gagnkynhneigð	eða	eru	ekki	harðir	af	sér.	Einnig	er	
skammaryrðinu	faggi	beint	að	strákum	sem	sýna	veikleika	eða	eru	kvenlegir.	

Þátttakendur	í	rannsókninni	taka	þó	fram	að	skammaryrðinu	sé	ekki	beint	að	
samkynhneigðum	strákum.	Orðinu	faggi	er	ekki	heldur	beint	að	stelpum	og	þær	nota	
það	yfirleitt	ekki.	Orðunum	trukkalessa	(dyke)	eða	lesbía	(lesbian)	er	ekki	beint	að	

stelpum	á	kerfisbundinn	hátt	og	versta	skammaryrðið	sem	beint	er	að	þeim	er	drusla	
(slut).	Það	er	þó	notað	sjaldnar	en	orðið	faggi	(Pascoe,	2005).	

Orðnu	gay	er	einnig	beitt	í	rannsókn	Pascoe	(2005)	líkt	og	í	rannsókn	Nayak	og	

Kehily	(1996).	Í	rannsókn	Pascoe	(2005)	nota	bæði	kynin	orðið	og	því	er	ekki	lengur	

beitt	sem	ögunartæki	fyrir	stráka	sérstaklega	eins	og	í	rannsókn	Nayak	og	Kehily	(1996).	

Í	staðinn	er	það	notað	af	bæði	stelpum	og	strákum	sem	samheiti	fyrir	hugtakið	
heimskulegt.	Orðinu	getur	þá	bæði	verið	beint	að	hlut	eða	manneskju	en	þegar	því	er	

beint	að	manneskju	er	það	notað	yfir	bæði	drengi	og	stúlkur	(Pascoe,	2005).	

Þessi	notkun	á	orðinu	gay	er	ýmsum	vandkvæðum	bundin.	Orðið	hefur	verið	notað	

til	að	lýsa	samkynhneigð	og	innan	enskrar	tungu	er	það	einnig	notað	til	að	taka	fram	

samkynhneigð	karla.	Rannsókn	Nicolas	og	Skinner	(2012)	bendir	til	þess	að	þeir	sem	

heyra	gay	notað	á	neikvæðan	hátt	séu	líklegri	til	að	hafa	óbein	neikvæð	viðhorf	til	

samkynhneigðra.	Höfundarnir	telja	að	neikvæð	notkun	orðsins	gay	yfirfærist	á	gildi	
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orðsins	þegar	það	er	notað	til	að	lýsa	kynhneigð,	jafnvel	þó	neikvæð	notkun	þess	komi	

kynhneigð	ekkert	við.	

Neikvæð	notkun	orðsins	gay	gæti	auk	þess	óbeint	þjónað	þeim	tilgangi	að	minna	þá	

sem	heyra	neikvæða	notkun	orðsins	á	forréttindi	gagnkynhneigðar.	Gagnkynhneigð	

nýtur	forréttinda	sem	félagslegt	viðmið	hins	gagnkynhneigða	regluveldis	(Warner,	1993;	

Pharr,	1988).		

Heterósexismi	og	með	hvaða	hætti	hann	birtist	fyrir	samkynhneigðum	konum	(18-

21	árs)	hefur	verið	kannaður	í	bandarískum	framhaldsskóla.	Fyrir	stelpunum	birtist	

heterósexismi	í	skilyrðum	sem	þarf	að	uppfylla	til	að	vera	vinsæl.	Til	þess	að	geta	orðið	

vinsælar	þurfa	stelpur	að	líta	vel	út,	vera	grannar,	nota	farða	og	passa	upp	á	hárið.	

Þetta	er	tímafrek	iðja	og	þátttakendurnir	finna	sig	ekki	í	þessari	ímynd.	Stelpurnar	í	

rannsókninni	upplifa	einnig	einangrun	og	eiga	erfitt	með	að	tengjast	öðrum	stelpum.	

Þær	telja	sig	ekki	hafa	sömu	áhugamál,	enda	virðast	margar	vinsælu	stelpurnar	hafa	
áhuga	á	að	tala	um	stráka	(Payne,	2007).	

Stelpurnar	eru	einnig	agaðar	með	uppnefnum	og	gagnkynhneigðarhroka.	Þær	

upplifa	auk	þess	áreitni	og	slúður.	Ein	þeirra	lýsir	því	hvernig	hún	færir	sig	á	annan	gang	
í	búningsklefanum	til	að	skipta	um	föt	því	hinum	stelpunum	finnst	svo	óþægilegt	að	

vera	í	kringum	hana.	Auk	þess	er	skammaryrðunum	faggi	(faggot)	og	trukkalessa	(dyke)	
beint	að	þeim	(Payne,	2007).	Rannsókn	Payne	(2007)	bendir	því	til	þess	að	skammaryrði	
eins	og	trukkalessa	og	faggi	geti	verið	notuð	um	stelpur	líkt	og	stráka	þó	orðið	faggi	hafi	

ekki	verið	notað	um	stelpur	í	rannsókn	Pascoe	(2005).	

Pascoe	(2005)	tekur	fram	í	sinni	rannsókn	að	strákar	noti	eingöngu	orðið	faggi	en	

bæði	kynin	nota	orðið	gay.	Burn	(2000)	gerir	rannsókn	þar	sem	hún	athugar	

heterósexíska	orðanotkun	eins	og	notkun	orðsins	faggi	(faggot)	meðal	bandarískra	

háskólanema.	Þátttakendur	í	rannsókn	hennar	eru	257	háskólanemar	á	aldrinu	18-40	
ára	en	meðalaldurinn	er	19,39	ára.	Í	rannsókn	hennar	eru	karlar	líklegri	til	að	beita	fyrir	

sig	heterósexískri	orðanotkun,	líkt	og	notkun	orðsins	faggi,	en	konur.	Þeir	eru	einnig	

líklegri	til	að	verða	vitni	af	slíkri	orðanotkun	og	hafa	neikvæðara	viðhorf	til	

samkynhneigðra	en	konur.	Svör	karla	eru	því	eingöngu	skoðuð	eftir	þessar	niðurstöður.	

Marktæk	fylgni	var	milli	viðhorfa	karla	til	samkynhneigðra	einstaklinga	og	niðrandi	

orðalags	sem	þó	útkýrði	ekki	nema	29%	af	fylgninni,	enda	skoruðu	ekki	allir	karlar	hátt	í	

neikvæðum	viðhorfum	til	samkynhneigðra.	Niðurstöðurnar	eru	túlkaðar	á	þann	veg	að	

mögulegt	sé	að	niðrandi	orðanotkun	um	samkynhneigða	sé	hluti	af	því	hvernig	

karlmennska	háskólanemenda	sé	uppbyggð.	Einnig	er	bent	á	möguleikann	á	því	að	þeir	
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sem	nota	niðrandi	orðalag	um	samkynhneigð	en	skora	ekki	hátt	á	neikvæðum	

viðhorfum	til	samkynhneigðra	noti	orðalagið	til	að	falla	í	hópinn	(Burn,	2000).	

Tengsl	karlmennsku	og	gagnkynhneigðarhroka	í	breskum	framhaldsskóla	hafa	verið	

rannsökuð.	Þátttakendur	í	rannsókninni,	sem	eru	strákar	á	aldrinum	16-18	ára	setja	sig	

alfarið	á	móti	gagnkynhneigðarhroka.	Orð	á	borð	við	gay	er	eingöngu	notað	til	að	lýsa	

kynhneigð	og	orð	sem	hafa	neikvætt	gildi	eins	og	hommi	(poof2),	queer	og	faggi	(fag)	
eru	aftur	móti	ekki	notuð	nema	með	einni	undantekningu.	Faggi	er	stundum	notað	yfir	
sígarettur.	Notkun	þessara	orða	er	að	mati	þátttakenda	barnaleg	og	kallar	eftir	ögun	að	

hálfu	skólafélaganna	(McCormack	og	Anderson,	2010a).		

Ef	strákar	þurfa	að	verja	karlmennsku	sína	sýna	þeir	hana	annað	hvort	með	

gagnkynhneigðri	þekkingu	(til	dæmis	með	því	að	þekkja	til	klámstjörnu)	eða	kaldhæðni	

(til	dæmis	gefa	í	skyn	samkynjuð	sambönd	eða	náin	kynni,	meðal	annars	ef	þeir	faðmast	

of	lengi).	Hins	vegar	þurftu	strákarnir	alls	ekki	alltaf	að	endurbyggja	karlmennsku	sína.	
Þó	nokkrum	aðstæðum	er	lýst	þar	sem	strákar	hefðu	getað	lent	í	að	verja	karlmennsku	
sína	en	engin	þörf	var	á	því,	bæði	hvað	varðar	snertingu,	ljós	hár	á	fótleggjum	svo	þeir	

virðast	rakaðir	og	notkun	hárnæringar.	Höfundar	taka	þó	fram	að	aðferðir	strákanna	við	
að	sýna	karlmennsku	viðhaldi	forréttindum	gagnkynhneigðar	og	að	þau	geta	viðhaldist	í	
aðstæðum	sem	styðja	ekki	gagnkynhneigðarhroka	(McCormack	og	Anderson,	2010a).	

	McCormack	(2011)	skoðar	einnig	hvernig	gagnkynhneigðir	strákar	í	þremur	
breskum	framhaldsskólum	sýna	karlmennsku	án	„orðræðu	gagnkynhneigðarhroka“	

(homophobic	discourse).	Niðurstöður	úr	einum	framhaldsskólanna	eru	nýttar	í	annarri	
rannsókn	(sjá	McCormack	og	Anderson,	2010a).	Orðræða	sem	lýsir	
gagnkynhneigðarhroka	er	skilgreind	á	þá	leið	að	með	henni	séu	notuð	neikvæð	og	

særandi	orð	um	samkynhneigð.	Einnig	agar	orðræðan	hegðun	stráka	svo	hún	fylgi	
viðmiðum	gagnkynhneigðar.	Slík	orðræða	er	þó	ekki	talin	algeng	innan	

framhaldsskólanna	og	lítill	fjöldi	þátttakenda	í	einum	þeirra	notar	hana.	Þátttakendur	

þykja	í	staðinn	jákvæðir	gagnvart	samkynhneigð	og	réttindabaráttu	þeirra,	að	minnsta	
kosti	í	tveimur	skólanna.	Þar	töldu	þátttakendur	orðanotkun	sem	lýsir	

gagnkynhneigðarhroka	jafnvel	verða	til	félagslegrar	ögunar	af	hálfu	skólafélaganna	sem	

nota	hana	ekki.	Í	þriðja	skólanum	voru	viðhorfin	ekki	jafn	jákvæð	og	sumir	þátttakendur	
umbáru	eingöngu	samkynhneigð	(McCormack,	2011).		

																																																													
2	Poof	er	bæði	hægt	að	þýða	sem	skammaryrði	sem	vísar	til	samkynhneigðra	manna	en	einnig	sem		
skammaryrðis	sem	vísar	til	þess	að	karlmaður/strákur	sé	kvenlegur.	Íslenska	býður	hins	vegar	ekki	upp	á	
mörg	orð	sem	ná	yfir	bæði.	
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Í	rannsókninni	kemur	fram	annars	konar	orðræða	sem	þykir	ekki	jafn	neikvæð	og	

orðræða	gagnkynhneigðarhrokans	þó	hún	viðhaldi	forréttinum	gagnkynhneigðra.	Þessi	

orðræða	er	nefnd	„samkynhneigð	orðræða“	(gay	discourse).	Í	annarri	rannsókn	sem	
fjallar	meðal	annars	um	„samkynhneigða	orðræðu“	meðal	rugby	spilara	í	breskum	

háskóla	skilgreina	McCormack	og	Anderson	(2010b)	eitt	form	“samkynhneigðrar	

orðræðu“.	„Samkynhneigð	orðræða“	er	hluti	af	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	en	þeir	
telja	hana	ekki	lýsa	gagnkynhneigðarhroka	vegna	þess	að	ætlun	mælanda	er	ekki	að	

gera	lítið	úr	samkynhneigðum	(McCormack	og	Anderson,	2010b).		

Þremur	mismunandi	formum	af	„samkynhneigðri	orðræðu“	er	lýst	innan	

framhaldsskólanna	þriggja.	Fyrsta	form	þessarar	orðræðu	felur	í	sér	ögun	fyrir	hegðun	
sem	þykir	ekki	nógu	gagnkynhneigð.	Þá	sögðu	aðrir	nemendur	gagnkynhneigðum	

strákum	að	þeir	litu	út	fyrir	að	vera	samkynhneigðir	ef	þeir	voru	of	nálægt	hver	öðrum.	

Annað	formið	er	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	óánægju	mælanda	en	þetta	
form	er	notað	innan	eins	skólans.	Síðasta	formið	eru	kaldhæðnir	brandarar	þar	sem	

gagnkynhneigir	strákar	þykjast	vera	samkynhneigðir	(McCormack,	2011).	

Þar	sem	rannsóknir	McCormack	og	Anderson	(2010a)	og	McCormack	(2011)	eru	

yngri	en	bæði	rannsóknir	Pascoe	(2005)	og	Nayka	og	Kehily	(1996)	virðast	þær	gefa	til	
kynna	jákvæða	þróun.	Forréttindum	gagnkynhneigðar	er	hins	vegar	enn	viðhaldið	í	

rannsókn	McCormak	og	Anderson	(2010a)	með	þeim	aðferðum	sem	strákarnir	nota	til	
að	framkvæma	karlmennsku.	Einnig	lýsir	rannsóknin	andrúmsloftinu	í	einum	skóla,	en	
skólamenningin	getur	verið	mismunandi	milli	skóla.	Einn	skóli	dugar	því	skammt	til	að	

fullyrða	um	bætt	ástand	innan	tiltekins	lands,	hvað	þá	í	öðrum	löndum.	McCormack	
(2011)	fjallar	auk	þess	um	stöðuna	innan	þriggja	framhaldsskóla	og	það	sem	hann	kallar	

„samkynhneigða	orðræðu“	sem	hann	telur	að	viðhaldi	forréttindum	gagnkynhneigðra.	

Hluti	þessarar	orðræðu	er	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	mælandi	sé	
óánægður	með	eitthvað.	

Álíka	notkun	orðsins	gay	hefur	verið	flokkuð	sem	öráreiti	(micro	aggression)	

gagnvart	einstaklingum	sem	eru	ekki	gagnkynhneigðir.	Öráreiti	eru	stutt	og	algeng	

samskipti	sem	geta	bæði	verið	meðvituð	eða	ómeðvituð.	Samskiptin	geta	átt	sér	stað	í	

máli,	hegðun	eða	vegna	tímabundinnar	gremju.	Samskiptin	fela	í	sér	neikvæðar	eða	
niðrandi	athugasemdir	í	garð	einstaklings	eða	hópa	(Sue	o.fl.,	2007).	Öráreiti	beinast	að	

minnihlutahópum	eins	og	til	dæmis	þeim	sem	ekki	eru	gagnkynhneigðir	(Sue,	2010).	

Sue	(2010)	skilgreindi	sjö	form	öráreita	í	garð	þeirra	sem	ekki	eru	gagnkynhneigðir	sem	
birtast	til	dæmis	í	að	gert	er	ráð	fyrir	að	samkynhneigðir	séu	kynóðir,	
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gagnkynhneigðarhroka,	heterósexískri	orðanotkun	og	hlýðni	við	viðmið	hins	

gagnkynhneigða	regluveldis	auk	annarra.	

	Platt	og	Lenzen	(2013)	athuguðu	hvort	upplifun	samkynhneigðra	og	tvíkynhneigðra	

þátttakenda	af	öráreitum	sé	í	samræmi	við	formin	sem	Sue	(2010)	lýsir	og	hvort	

þátttakendur	upplifi	fleiri	form	öráreita.	Platt	og	Lenzen	(2013)	telja	fimm	af	sjö	

formunum	sem	Sue	(2010)	lýsir	eigi	við	um	þeirra	þátttakendur	en	auk	þess	finna	þær	

tvö	ný	form.	Annað	af	nýju	formunum	felst	í	að	þátttakendur	fá	stuðning	frá	sínum	
nánustu	uns	þeir	finna	maka	en	þá	kemur	neikvætt	viðhorf	í	ljós	og	þannig	er	dregið	úr	

kynhneigð	þeirra	(undersexualization).	Hitt	form	öráreita	sem	þær	bæta	við	er	grín.	

Þátttakendur	lýsa	þá	gríni	sem	beint	er	að	þeim	í	tengslum	við	kynhneigð	þeirra	en	
vegna	þess	að	um	grín	er	að	ræða	hefur	sá	sem	beitir	öráreitinu	tækifæri	til	að	fyrra	sig	

ábyrgð	(Platt	og	Lenzen,	2013).		

Viðbrögðum	við	öráreitum	er	stundum	skipt	í	þrjá	flokka,	hegðun	(behavioral	

reaction),	huglæg	viðbrögð	(cognitive	reaction)	og	tilfinningaleg	viðbrögð	(emotional	
reaction)	(Nadal	o.fl.,	2011).	Í	rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	eru	meðal	annars	skoðuð	

viðbrögð	fullorðinna	samkynhneigðra	og	tvíkynhneigðra	einstaklinga	við	öráreitum	og	
hvernig	þau	raðast	inn	í	framangreinda	þrjá	flokka.	Hegðun	í	kjölfar	öráreita	getur	verið	
afskiptaleysi	þar	sem	þátttakendur	láta	áreitið	sem	vind	um	eyru	þjóta	eða	að	bjóða	

einstaklingnum	sem	sýndi	öráreitið	birginn	með	því	að	gera	athugasemdir	svo	dæmi	séu	
tekin.	Huglæg	viðbrög	geta	birst	í	valdeflingu	þess	sem	verður	fyrir	öráreitnu	til	að	
sættast	við	sjálfan	sig	og	standa	á	sama	um	viðbrögð	annarra.	Huglæg	viðbrögð	geta	

einnig	falist	í	að	þátttakendur	sætta	sig	við	heterósexísk	viðhorf	í	umhverfinu	og	fylgja	
þeim	væntingum.	Tilfinningaleg	viðbrögð	þátttakenda	komu	fram	í	tilfinningalegu	og	

líkamlegu	óöryggi,	reiði	eða	pirringi,	leiða	og	skömm	(Nadal,	o.fl.,	2011).	

McCormack	(2011)	bendir	á	að	„samkynhneigð	orðræða“	styðji	við	forréttindi	

gagnkynhneigðra	en	velta	má	fyrir	sér	hvaða	áhrif	hún	hefur	á	hinsegin	nemendur.	Í	

Bandaríkjunum	hafa	verið	gerðar	rannsóknir	á	vegum	Gay,	lesbian,	and	straight	
education	network	(GLSEN)	frá	2001	hið	minnsta	(Kosciw	og	Cullen,	2002).	Þar	svara	

hinsegin	nemendur	í	6.-12.	bekk	(meðalaldurinn	var	16,1	ár)	spurningalista	sem	ætlað	

er	að	meta	skólabrag.	Hluti	þess	sem	spurt	er	um	er	hversu	algengt	er	að	hinsegin	
einstaklingar	heyri	uppnefni	sem	lýsa	gagnkynhneigðarhroka	eða	verði	fyrir	aðkasti	

(homophobic	remarks).	Þetta	hugtak	nær	yfir	notkun	orða	á	borð	við	faggi	(faggot)	og	
trukkalessa	(dyke)	en	einnig	er	spurt	um	önnur	uppnefni	og	upphrópanir	sem	eru	
neikvæð	fyrir	hinsegin	nemendur.	Það	er	þá	notkun	orðsins	gay	yfir	einhvern	eða	

eitthvað	sem	er	heimskulegt	eða	einskis	virði	og	frasinn	no	homo	til	að	gefa	
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gagnkynhneigð	til	kynna.	Þátttakendur	eru	einnig	spurðir	hversu	oft	þeir	hafa	orðið	

varir	við	uppnefni	eins	og	tranný/trannsa	(tranny)	eða	hann/hún(/það)	(he/she)	yfir	
transfólk	(Kosciw,	o.fl.,	2016).		

Í	nýjustu	rannsókninni	sem	var	gerð	2015	verða	67,4%	hinsegin	nemenda	oft	eða	

mjög	oft	varir	við	neikvæða	notkun	orðsins	gay	í	skólanum.	Af	hinsegin	nemendum	

verða	58,8%	oft	eða	mjög	oft	vitni	af	notkun	orða	á	borð	við	faggi,	trukkalessa	og	

öðrum	viðlíka	orðum	og	38,7%	heyrðu	frasann	no	homo	oft	eða	mjög	oft	(Kosciw,	o.fl.,	
2016).	Hlutfall	hinsegin	nemenda	sem	verður	vitni	af	orðanotkuninni	er	lægra	í	

rannsókninni	frá	2015	en	í	rannsóknunum	frá	2013,	2011	og	2009	(Kosciw,	Greytak,	

Diaz	og	Bartkiewicz,	2010;	Kosciw,	Greytak,	Bartkiewicz,	Boesen	og	Palmer,	2012;		
Kosciw,	Greytak,	Palmer	og	Boesen,	2014).		

Í	rannsókninni	frá	2015	eru	þátttakendur	einnig	spurðir	hversu	oft	þeir	verða	varir	

við	uppnefnin	tranný	og	hann/hún(/það).	Hlutfall	þátttakenda	sem	heyra	orðin	oft	eða	
mjög	oft	er	40,5%	sem	er	hærra	en	í	rannsókninni	frá	2013	þar	sem	33,1%	heyra	orðin	
oft	eða	mjög	oft	(Kosciw	o.fl.,	2016;	Kosciw	o.fl.,	2014).	

Mikill	meirihluti	eða	93,7%	hinsegin	nemenda	sem	verður	var	við	neikvæða	notkun	
orðsins	gay	upplifa	einhver	óþægindi	(Kosciw	o.fl.,	2016).	Hlutfall	hinsegin	nemenda	

sem	verða	varir	við	frasann	no	homo	í	rannsókninni	frá	2011	og	upplifa	einhver	
óþægindi	út	af	því	er	84,8%	(Kosciw	o.fl.,	2012).		

Í	Kanada	hefur	einnig	verið	gerð	rannsókn	þar	sem	skólabragur	hefur	verið	metinn	

með	tilliti	til	hinsegin	nemenda.	Rannsóknin	notast	við	spurningalista	en	bæði	

gagnkynhneigðir	og	hinsegin	nemendur	svara	honum	og	meðalaldur	þátttakenda	er	
17,4	ára.	Í	rannsókninni	eru	þátttakendur	meðal	annars	spurðir	hversu	algengt	sé	að	

orðið	gay	sé	notað	í	neikvæðri	merkingu	eða	hve	algengt	sé	að	heyra	uppnefni	eins	og	

faggi	(faggot)	og	trukkalessa	(dyke).	Þátttakendur	eru	einnig	beðnir	að	meta	áhrif	þess	
á	sig	að	verða	vitni	af	orðanotkuninni	(Taylor	o.fl.,	2011).		

Hlutfall	þátttakenda	sem	verður	daglega	var	við	orðanotkun	á	borð	við	gay	til	að	

lýsa	því	að	eitthvað	sé	heimskulegt	og	einskis	virði	er	70,4%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	

heyrir	daglega	uppnefni	eins	og	faggi,	queer	og	trukkalessa	er	27,5%.	Margir	

þátttakendur	upplifa	einhver	áhrif	eða	óþægindi	af	orðanotkuninni	eða	58,3%	
gagnkynhneigðra	og	85,7%	hinsegin	þátttakenda	(Taylor	o.fl.,	2011).	

Í	Bretlandi	hefur	verið	gerð	rannsókn	á	einelti	sem	lýsir	gagnkynhneigðarhroka	í	

skólum.	Þátttakendur	eru	hinsegin	nemendur	á	aldrinum	11	til	19	ára	í	breskum,	

skoskum	og	velskum	skólum.	Hlutfall	nemenda	sem	verða	fyrir	einelti	sem	lýsir	
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gagnkynhneigðarhroka	er	55%.	Hlutfall	hinsegin	nemenda	sem	verður	var	við	uppnefni	

sem	lýsa	gagnkynhneigðarhroka	eins	og	hommi	(poof)	eða	lessa	(lezza)	er	96%	en	
hlutfall	nemenda	sem	verða	varir	við	neikvæða	notkun	orðsins	gay	er	99%	(Guasp,	
Statham,	Jadva	og	Daly,	2012).	

2.6 Staða	þekkingar	á	Íslandi	
Rannsóknir	á	Íslandi	á	stöðu	og	aðstæðum	hinsegin	nemenda	innan	skólakerfisins	eru	
fáar.	Gerðar	hafa	verið	rannsóknir	sem	skoða	lífsánægju	og	heilsu	samkynhneigðra	

unglinga	(Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	Þóroddur	Bjarnason,	Ársæll	M.	Arnarsson	og	Andrea	

Hjálmsdóttir,	2010),	hinsegin	unglinga	(Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	Einar	B.	Þorsteinsson	
og	Þóroddur	Bjarnason,	2012)	og	samkynhneigðra	og	tvíkynhneigðra	unglinga	(Arsaell	

Arnarsson,	Sigrun	Sveinbjornsdottir,	Einar	B.	Thorsteinsson	og	Thoroddur	Bjarnason,	

2015).	Rannsóknirnar	eru	allar	í	formi	spurningalista	og	hluti	stærri	rannsóknar	sem	
miðar	að	því	að	athuga	lífsánægju	og	heilsu	unglinga	almennt	en	spurningum	sem	snúa	

að	kynhneigð	var	bætt	við	listann	(Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	o.fl.,	2010;	Sigrún	

Sveinbjörnsdóttir	o.fl.,	2012;	Arsaell	Arnarsson,	o.fl.,	2015).		

	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2010;	2011)	hafa	einnig	gert	

rannsóknir	sem	kanna	upplifun	samkynhneigðra	nemenda	af	heterósexisma	og	

birtingarmyndir	hins	gagnkynhneigða	regluveldis	fyrir	hinsegin	nemendum	í	íslenskum	
framhaldsskólum.	Í	báðum	rannsóknum	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	
Jóhannessonar	(2010;	2011)	er	gögnum	safnað	með	eigindlegum	viðtölum.	

	Auk	þess	hafa	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	skoðað	
hvernig	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	útilokar	suma	nemendur	og	hvernig	þessir	

nemendur	og	sumir	kennarar	reyna	að	gera	rýmið	hinsegin	(queer).	Rannsóknin	er	
vettvangsrannsókn	en	byggir	einnig	á	gögnum	sem	aflað	er	með	viðtölum.	

	Jón	Ingvar	Kjaran	(2016)	hefur	einnig	kannað	staðalmyndir	um	kyngervi	og	

kynhneigð,	hvernig	þær	tengjast	útliti	og	hvort	kyn	þátttakanda	hafi	áhrif.	Gögnum	er	

safnað	með	spurningakönnun	með	myndum	þar	sem	þátttakendur	lýsa	þeim	með	

tilteknum	orðum	eða	sínum	eigin	og	svörin	eru	síðan	kóðuð.	

Í	rannsókn	Sigrúnar	Sveinbjörnsdóttur	o.fl.	(2010)	er	lífsánægja	samkynhneigðra	og	

gagnkynhneigðra	unglinga	í	10.	bekk	athuguð.	Lífsánægja	unglinganna	er	metin	með	

sjónhendingarkvarða	þar	sem	þátttakendur	merkja	inn	á	mynd	af	stiga	hvernig	þeir	

meta	lífsánægju	sína.	Í	rannsókninni	eru	einnig	könnuð	tengsl	annarra	breyta	eins	
sambands	við	foreldra,	skóla	og	besta	vin/vinkonu	við	lífsánægju	með	

aðhvarsgreiningu.	Niðurstöður	sýna	að	samkynhneigðir	unglingar	meta	lífsánægju	sína	
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minni	en	gagnkynhneigðir	unglingar	og	á	það	sérstaklega	við	um	stelpur.	Sigrún	

Sveinbjörnsdóttir	o.fl.	(2010)	skýra	þessar	niðurstöður	með	því	að	stelpur	sem	hafa	

laðast	að	öðrum	stelpum	eða	sofið	hjá	(óháð	kyni	rekkjunautar)	hafa	veikari	tengsl	við	
bæði	skóla	og	fjölskyldu.	Höfundar	benda	á	að	minnihlutastreita	(minority	stress)	geti	

skýrt	að	hluta	muninn	á	lífsánægju	samkynhneigðra	og	gagnkynhneigðra	unglinga.	

Minnihlutastreita	er	til	komin	vegna	þess	að	einstaklingar	sem	tilheyra	
minnihlutahópum	þurfa	að	aðlagast	viðmiðum	samfélagsins	og	þau	henta	þeim	ekki	

öllum.	Minnihlutahópar	þurfa	þannig	að	takast	á	við	meiri	streitu	en	meirihlutahópar	

þar	sem	minnihlutastreitan	bætist	ofan	á	daglega	streituvalda	(Meyer,	2003).	

Líkamleg	og	andleg	heilsa	íslenskra	unglinga	í	10.	bekk	hefur	einnig	verið	skoðuð	af	

Sigrúnu	Sveinbjörnsdóttur	o.fl.	(2012).	Líkamleg	og	andleg	heilsa	er	skilgreind	í	

rannsókninni	sem	ýmsir	verkir	eins	og	höfuðverkur	eða	magaverkur	en	einnig	sem	

önnur	heilsutengd	vandamál	eins	og	depurð,	pirringur	og	svefnvandi.	Þátttakendum	er	
skipt	í	þrjá	hópa,	óvissa	sem	höfðu	aldrei	verið	skotnir	í	öðrum	eða	sofið	hjá,	

gagnkynhneigða	sem	höfðu	laðast	af	manneskju	af	gagnstæðu	kyni	og/eða	sofið	hjá	

manneskju	af	gagnstæðu	kyni	og	hinsegin	unglinga.	Til	að	vera	skilgreindir	sem	hinsegin	
í	rannsókninni	þurftu	þátttakendur	að	hafa	laðast	að	manneskju	af	sama	kyni	eða	hafa	

laðast	að	manneskjum	af	bæði	sama	og	gagnstæðu	kyni.	Til	að	flokkast	sem	hinsegin	í	

rannsókninni	gátu	þátttakendur	einnig	hafa	sofið	hjá	manneskju	af	sama	kyni	eða	hjá	
manneskju	af	sama	og	gagnstæðu	kyni.	Sigrún	Sveinbjörndsóttir	o.fl.	(2012)	skilgreina	

hinsegin	sem	samkynhneigða,	tvíkynhneigða	eða	trans	en	tilgreina	þó	ekki	hvaða	
skilyrði	þátttakendur	þurfa	að	uppfylla	til	að	teljast	trans.	Þau	taka	þó	fram	að	15	
þátttakendur	hafi	ekki	skilgreint	kyn	sitt	en	óljóst	er	hvort	notast	hafi	verið	við	trans	til	

að	lýsa	þeim.	Hafi	það	verið	gert	er	óvíst	hvort	þeir	þátttakendur	hafi	í	raun	skilgreint	
sig	sem	trans	eða	annað	hvort	kosið	að	svara	ekki	spurningunni	af	einhverjum	ástæðum	

eða	óvart	hoppað	yfir	hana.	Kynhneigð	og	kynvitund	eru	ekki	sami	hluturinn	þó	þær	eigi	

samleið	þar	sem	einstaklingur	getur	til	dæmis	upplifað	og	skilgreint	sig	á	þá	leið	að	
kyngervi	samræmist	kyni	og	verið	samkynhneigður	eða	gagnkynhneigður.	

Hinsegin	unglingar	meta	bæði	andlega	og	líkamlega	heilsu	sína	verri	en	

gagnkynhneigðir	og	óvissir	unglinga	og	telja	höfundar	að	frekari	rannsókna	sé	þörf	til	að	

skilja	líðan	og	hagi	hinsegin	unglinga	í	grunnskóla.	Þau	telja	auk	þess	að	slíkar	

rannsóknir	gætu	greint	leiðir	til	mögulegra	forvarna	fyrir	áhættuhegðun	og	nefna	það	

að	sofa	hjá	fyrir	16	ára	aldur	sem	dæmi	um	áhættuhegðun	sem	hinsegin	unglingar	eru	

líklegri	til	að	sýna	án	þess	að	skilgreina	það	nánar	(Sigrún	Sveinbjörnsdóttir	o.fl.,	2012).	
Vert	er	að	vekja	athygli	á	því	að	skilgreiningin	á	kynhneigð	í	rannsókn	Sigrúnar	
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Sveinbjörnsdóttur	o.fl.	(2012)	lýsir	einungis	hegðun	og/eða	tilfinningum	unglinga	í	10.	

bekk	en	segir	ekkert	til	um	hvernig	einstaklingurinn	skilgreinir	sig	eða	kynhneigð	

þátttakenda	á	fullorðins	árum.		

Arsaell	Arnarsson	o.fl.	(2015)	athuga	áhrif	kynhneigðar	á	tíðni	sjálfsmorðshugsana	

og	tilrauna	meðal	15-16	ára	unglinga.	Notast	er	við	gögn	sem	þegar	hafði	verið	safnað	

sem	hluta	af	stærri	rannsókn	um	heilsufar	unglinga.	Kynhneigð	er	skilgreind	sem	

gagnkynhneigð,	samkynhneigð	og	tvíkynhneigð.	Samkynhneigð	og	tvíkynhneigð	er	
metin	út	frá	því	hvort	þátttakendur	höfðu	laðast	að	eða	sofið	hjá	manneskju	af	sama	

kyni.	Einungis	1,5%	þátttakenda	höfðu	laðast	að	manneskju	af	sama	kyni	og	1,7%	höfðu	

sofið	hjá	manneskju	af	sama	kyni.	Hluti	þátttakenda	er	flokkaður	í	samanburðarhóp	en	
það	eru	þeir	þátttakendur	sem	hafa	ekki	laðast	að	einstaklingum	af	sama	kyni	eða	sofið	

hjá.		

Rannsókn	Arsaell	Arnarsson	o.fl.	(2015)	eignar	því	þátttakendum	kynhneigð	að	

einhverju	leiti	út	frá	því	hvaða	reynslu	þátttakendur	hafa	af	kynlífi	með	einstaklingum	af	
sama	kyni.	Mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	að	hægt	er	að	sofa	hjá	einhverjum	af	sama	kyni	

án	þess	að	skilgreina	sig	sem	samkynhneigðan	eða	tvíkynhneigðan.	Því	er	möguleiki	á	
að	sjálfsmynd	einstaklinganna	sem	í	rannsókninni	eru	skilgreindir	sem	tvíkynhneigðir	
eða	samkynhneigðir	sé	í	raun	gagnkynhneigð	og	breytist	ekki	eftir	því	sem	þátttakendur	

eldast.	

Rannsóknin	notast	við	líkindahlutföll	(odds	ratio)	fyrir	niðurstöðurnar	en	

gagnkynhneigðir	þátttakendur	sem	höfðu	sofið	hjá	höfðu	hærra	líkindahlutfall	hvað	
varðar	hugsanir/tilraunir	til	sjálfsvíga	en	samanburðarhópurinn.	Samkynhneigðir	og	
tvíkynhneigðir	sem	höfðu	ekki	stundað	kynlíf	höfðu	einnig	hærra	líkindahlutfall	en	

samanburðarhópurinn	hvað	varðar	hugsanir/tilraunir	til	sjálfsvígs.	Auk	þess	er	
líkindahlutfall	samkynhneigðra	og	tvíkynhneigðra	sem	höfðu	ekki	sofið	hjá	hærra	en	

gagnkynhneigðra	sem	höfðu	sofið	hjá.	Líkindahlutfallið	fyrir	hugsanir	um	sjálfsvíg	og	

tilraunir	er	þó	hæst	hjá	samkynhneigðum	og	tvíkynhneigðum	þátttakendum	sem	höfðu	
sofið	hjá	einhverjum	af	sama	kyni.	Höfundar	benda	þó	á	að	lítill	hluti	þátttakenda	eru	

flokkaðir	sem	samkynhneigðir	eða	tvíkynhneigðir	og	gefur	rannsóknin	því	í	besta	falli	

vísbendingar	(Arsaell	Arnarsson	o.fl.,	2015).	

Rannsóknir	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2010;	2011;	

2015)	nálgast	viðfangsefni	sín	hins	vegar	út	frá	framhaldsskólum	og	

framhaldsskólanemendum.	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2010)	

lýsa	upplifun	samkynhneigðra	stráka	af	heterósexisma	í	íslenskum	framhaldsskólum.	
Þeir	lýsa	því	meðal	annars	hvernig	umhverfi	og	viðmið	skólanna	eru	gagnkynhneigð	
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ásamt	ríkjandi	orðræðu	innan	þeirra.	Gagnkynhneigð	orðræða	felur	í	sér	bæði	frásögn	

og	umræðu	nemenda	af	kynnum	sínum	við	hitt	kynið	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	

Ásgeir	Jóhannesson,	2010).	Því	eru	ekki	eingöngu	fullorðnir	starfsmenn	skóla	sem	verða	
vitni	af	gagnkynhneigðum	frásögum	samstarfsmanna	sinna	eins	og	í	rannsókn	DePalma	

og	Atkinson	(2010)	heldur	einnig	samkynhneigðir	nemendur	sem	heyra	

gagnkynhneigðar	frásagnir	samnemnda	sinna	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	
Jóhannesson,	2010).	

Fleiri	dæmi	um	birtingarmyndir	heterósexisma	innan	íslenskra	framhaldsskóla	

birtast	til	dæmis	í	skilningsleysi	sem	samkynhneigðu	strákarnir	mæta	frá	

gagnkynhneigðum	samnemendum	sínum	varðandi	kynhneigðina.	Skilningsleysið	kemur	
fram	í	formi	persónulegra	spurninga.	Því	er	jafnframt	lýst	hvernig	þátttakendur	

rannsóknarinnar	sýna	skilningsleysinu	mótþróa	með	sínum	eigin	hætti.	Það	gera	

samkynhneigðu	strákarnir	til	að	mynda	með	því	að	beina	spurningum	til	baka	til	
gagnkynhneigðra	samnemenda	sinna	til	að	sýna	að	þær	séu	óviðeigandi.	

Þátttakendurnir	sýna	einnig	mótþróa	þegar	þeir	reyna	að	brjóta	upp	þá	samfélagslegu	

hugmynd	að	samkynhneigðir	einstaklingar	þurfi	skýra	frá	kynhneigð	sinni	því	hún	fellur	
ekki	að	hefðbundnum	viðmiðum,	sem	sagt	gagnkynhneigð	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	

Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2010).	

Fleiri	dæmi	um	mögulega	birtingarmynd	heterósexisma	í	íslenskum	

framhaldsskólum	felst	í	skorti	á	fyrirmyndum	fyrir	samkynhneigðu	strákana.	Bæði	vegna	
þess	að	þeir	vissu	ekki	af	mörgum	samkynhneigðum	innan	skólans	en	einnig	eiga	þeir	

erfitt	með	að	samsama	sig	ríkjandi	staðalmynd	af	samkynhneigðum	karlmönnum	í	
samfélaginu.	Til	að	finna	fyrirmyndir	sem	höfða	til	þeirra	þurfa	þeir	að	leita	í	

afþreyingarmiðla	eins	og	kvikmyndir	og	sjónvarpsþætti	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	

Ásgeir	Jóhannesson,	2010).	

Kannað	hefur	verið	hvernig	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	birtist	hinsegin	

nemendum	í	þremur	mismunandi	rýmum	innan	íslenskra	framhaldsskóla.	Rýmin	sem	
eru	skoðuð	eru	kennslustofan,	leikfimisalurinn	og	búningsklefinn.	Birtingarmynd	hins	

gagnkynhneigða	regluveldis	getur	verið	með	ýmsu	móti	og	misjöfn	eftir	rýmum.	Í	

kennslustofunni	upplifa	hinsegin	nemendur	frekar	öryggi	þó	hið	gagnkynhneigða	
regluveldi	sé	ríkjandi	þar.	Birtingarmyndir	hins	gagnkynhneigða	regluveldis	finnast	í	

námsbókum	þar	sem	orðið	kynvillingur	er	notað	til	að	lýsa	samkynhneigð.	Einnig	birtist	

hið	gagnkynhneigða	regluveldi	hjá	kennurum	sem	fylgja	viðmiðum	þess	í	til	dæmis	
yfirferð	heimanáms	þar	sem	kyn	einstaklingsins	sem	einn	þátttakandinn	fór	á	

stefnumót	með	var	leiðrétt	í	gagnstætt	kyn	í	spænskuverkefni.	Umfjöllun	í	
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kennslustundum	getur	jafnframt	endurspelgað	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	en	í	

rannsókninni	var	orðið	kynskiptingur	notað	til	að	fjalla	um	transmálefni	(Jón	Ingvar	

Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2011).	Bæði	rannsókn	Epstein	(1997)	og	
rannsókn	Temple	(2005)	gefa	dæmi	um	hvernig	heterósexismi	getur	birst	í	yfirferð	

námsefnis	og	kennslubókum	nemenda	en	með	öðrum	hætti.	

Í	íþróttasalnum	birtist	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	í	mismunandi	æfingum	

kynjanna.	Strákarnir	spila	eingöngu	fótbolta	og	þeir	strákar	sem	viðra	hugmyndir	um	
aðra	íþrótt	þykja	ekki	nógu	karlmannlegir.	Meðal	strákanna	tíðkast	jafnframt	að	nota	

orð	á	borð	við	hommi	og	faggi	sem	skammaryrði	yfir	bæði	samherja	og	andstæðinga	á	

meðan	á	fótboltaleik	stendur	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2011).	

Í	búningsklefanum	getur	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	meðal	annars	birst	í	því	að	

gagnkynhneigðir	nemendur,	sérstaklega	strákar,	telja	að	hinsegin	nemendur	séu	á	

veiðum.	Þeim	þykir	erfitt	að	fara	í	sturtu	með	hinsegin	samnemanda	og	forðast	það	
(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2011).	Þessu	atviki	svipar	til	annars	
sem	lýst	var	í	rannsókn	Payne	(2007)	þar	sem	stelpum	þótti	óþægilegt	að	skipta	um	föt	í	

búningsklefanum	með	samkynhneigðum	samnemanda.		

Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	fjalla	auk	þess	um	þátttöku	

(inclusion),	útilokun	(exclusion)	og	hvernig	rými	eru	gerð	hinsegin	(queer)	í	íslenskum	

framhaldsskólum.	Útilokun	getur	birtist	í	því	sem	þeir	kalla	„gauramenningu“	(dude	
culture)	og	„útlitsorðræðu“	(discourse	of	good	looks).	„Gauramenningunni“	er	lýst	á	

þann	veg	að	hún	byggi	á	vinskap	milli	stráka	og	karlmennsku.	Vinskapur	strákanna	snýst	
til	dæmis	um	fótbolta	og	notkun	orðsins	gaur.	„Gauramenningin“	gerir	ímynd	
íþróttakappans	hátt	undir	höfði	en	hún	felur	í	sér	ákveðin	viðmið;	vera	vöðvastæltur,	

gagnkynhneigður	og	vinsæll	meðal	hins	kynsins.	Strákar	sem	ekki	fylgja	þessum	
viðmiðum	eru	útilokaðir	og	eiga	jafnvel	á	hættu	að	vera	lagðir	í	einelti.	Fótbolti	og	

þekking	á	honum	er	einnig	mikilvæg	fyrir	„gauramenninguna“	en	strákar	sem	tjá	ekki	

áhuga	á	íþróttinni	upplifa	útilokun	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	
2015)	

Súlkur	taka	líkt	og	drengir	þátt	í	„útlitsorðræðunni“.	Þær	þurfa	líkt	og	strákar	að	

huga	að	kynjuðu	(kvenlegu)	útliti	sínu	sem	felst	í	því	að	setja	á	sig	farða	og	hugsa	vel	um	

líkamann	og	huga	sérstaklega	að	þyngdinni	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	

Jóhannesson,	2015).	„Útilitsorðræðan“	sem	snýr	að	stelpum	í	rannsókn	Jón	Ingvar	

Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	svipar	til	lýsinga	samkynhneigðu	

stelpnanna	í	rannsókn	Payne	(2007)	um	þau	skilyrði	sem	þarf	að	uppfylla	til	að	vera	
vinsæl,	en	til	þess	þurfa	stelpur	einmitt	að	huga	vel	að	útlitinu.	„Útlitsorðræðan“	í	
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rannsókn	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	ýtir	einnig	undir	

útilokun	þeirra	sem	fylgja	ekki	viðmiðum	hennar	líkt	og	„gauramenningin“.	

Í	rannsókninni	er	jafnframt	fjallað	um	hvernig	nemendur	eru	hvattir	til	þátttöku	og	

rýmið	innan	skólanna	gert	hinsegin.	Kennarar	reyna	til	að	mynda	að	brjóta	upp	

hefðbundið	form	kennslu	með	því	að	gefa	stelpum	fleiri	tækifæri,	eins	og	í	leikfimi,	eða	

fjalla	um	námsefni	út	frá	óhefðbundnum	sjónarhornum,	til	dæmis	í	sögu.	Flestir	

nemendur	taka	vel	í	þetta	þó	strákar	hafi	verið	líklegri	til	að	vera	ósáttir	og	sýna	
mótþróa	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2015).	

Nemendur	líkt	og	kennarar	geta	gert	rýmið	hinsegin.	Höfundar	lýsa	aðstæðum	í	

einum	skóla	þar	sem	tvö	opin	rými	eru	umhverfis	mötuneytið.	Annað	rýmið	er	frátekið	

fyrir	þá	nemendur	sem	fylgja	hefðbundnum	viðmiðum	en	þeir	sem	brjóta	þau	tilheyra	

hinu	rýminu.	Nemendur	sem	eiga	samastað	í	fyrrnefnda	rýminu	líta	niður	á	þá	sem	

halda	til	í	hinu	síðar	nefnda	og	uppnefna	þá	jafnvel.	Nemendurnir	sem	halda	til	í	síðar	
nefnda	rýminu	nota	hins	vegar	uppnefnið	um	sjálfa	sig	í	gríni	og	berjast	þannig	gegn	
niðrandi	notkun	orðsins.	Það	að	nota	orðið	um	sjálfa	sig	skapar	samstöðu	meðal	

hópsins	og	er	ein	leið	til	að	streitast	á	móti	hefðbundinni	orðræðu	skólans	um	meðal	
annars	kynhneigð	eða	útlit.	Seinna	rýmið	skapar	því	öruggt	umhverfi	fyrir	hinsegin	
(samkynhneigða,	tvíkynhneigða	og	trans)	nemendur	sem	og	aðra	sem	skera	sig	úr	á	

einhvern	máta	þar	sem	þeir	geta	barist	gegn	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	(Jón	
Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2015).	

Jón	Ingvar	Kjaran	(2016)	telur	einnig	að	strákar	í	framhaldsskólum	á	Íslandi	séu	

líklegri	til	að	hafa	tileinkað	sér	ríkjandi	orðræðu	um	útlit	kynjanna	og	heterósexisma.	
Rannsóknin	er	megindleg	spurningakönnun	en	hann	bendir	á	að	vegna	stærðar	

úrtaksins	(238	nemendur	í	tveimur	skólum)	þurfi	að	fara	varlega	í	að	alhæfa	um	
niðurstöðurnar	þó		að	þær	geti	gefið	einhvers	konar	mynd	af	aðstæðnum.	

Orðræða	um	útlit	kynjanna	og	heterósexismi	koma	til	dæmis	fram	með	þeim	hætti		

að	strákar	eru	líklegri	til	að	nota	orðin	„sexý“	og	„hot“	til	að	lýsa	mynd	af	tveimur	

konum	að	kyssast	frekar	en	orðið	„lessur“	sem	stelpur	eru	líklegri	til	að	nota.	Með	því	

að	nota	orðin	„sexý“	og	„hot“	frekar	en	„lessur“	telur	Jón	Ingvar	Kjaran	(2016)	strákana	

leggja	meiri	áherslu	á	útlit	stelpnanna.	Slíkt	felur	í	sér	þöggun	og	er	eitt	form	af	

heterósexisma.	Í	rannsókninni	eru	strákar	einnig	líklegri	til	að	nota	neikvæð	orð	á	borð	

við	„faggalegt“	og	„kvenlegt“	til	að	lýsa	myndum	þar	sem	tveir	strákar	kyssast	á	meðan	

stelpur	nota	frekar	orð	á	borð	við	„samband“	og	„rómantískt“	(Jón	Ingvar	Kjaran,	2016).	

Strákar	eru	einnig	líklegri	en	stelpur	til	að	nota	neikvæð	(agandi)	orð	til	að	lýsa	útliti	

sem	víkur	frá	viðmiðum	hins	gagnkynhneigða	regluveldis.	Til	að	mynda	voru	þeir	líklegri	
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til	að	nota	orð	á	borð	við	„feit“	og	„trukkur“	yfir	þéttvaxna	konu	(Adele)	á	meðan	

stelpur	notuðu	til	dæmis	jákvæðari	orð	á	borð	við	„gella“	og	„kvenleg“.	Að	sama	skapi	

nota	strákar	frekar	orðið	„sexý“	til	að	lýsa	grannri	konu	en	stelpur	nota	orðið	„gella“.	
Þegar	kemur	að	því	að	lýsa	grönnum	manni	nota	strákar	frekar	orð	eins	og	„faggalegur“	

en	líka	„tappi“	(sem	gat	þýtt	töffari	eða	vöðvamikill).	Stelpurnar	notuðu	hins	vegar	

frekar	orð	eins	og	„karlmannlegur“	og	„fyrirsæta“	(Jón	Ingvar	Kjaran,	2016).		

2.7 Heterósexísk	orðanotkun	
Í	þessari	rannsókn	var	leitast	við	að	varpa	ljósi	á	eina	af	birtingarmyndum	

heterósexisma	innan	íslenskra	framhaldsskóla	sem	felst	í	notkun	heterósexísks	orðalags	
meðal	framhaldsskólanema.	Hafa	verður	í	huga	að	orðanotkun	sem	lýsir	heterósexisma	

getur	einnig	lýst	gagnkynhneigðarhroka	eða	fordómum	gagnvart	tvíkynhneigðum	og	

transfólki.	Orðanotkun	sem	lýsir	gagnkynhneigðarhroka	eða	öðrum	fordómum	gefur	til	
kynna	einstaklingsbundin	viðhorf	sem	ekki	voru	athuguð	í	rannsókninni.		Kosið	var	að	

notast	við	orðið	heterósexisma	frekar	en	gagnkynhneigðarhroka	til	að	ná	yfir	

möguleikann	á	að	nemendur	séu	ekki	endilega	meðvitaðir	um	orðanotkunina.	Hugtakið	
heterósexismi	var	talið	heppilegt	til	að	lýsa	tilvikum	þar	sem	orðanotkuninni	er	ekki	

vísvitandi	beint	að	hinsegin	nemendum	eða	í	áheyrn	þeirra.	Þó	orðanotkuninni	sé	ekki	

beint	sérstaklega	til	hinsegin	einstaklinga	getur	hún	þó	þjónað	þeim	tilgangi	að	vera	
áminning	um	viðmið	hins	gagnkynhneigða	regluveldis	og	að	innan	hennar	sé	

gagnkynhneigð	hin	eðlilega	kynhneigð	og	allt	annað	frávik	(Jackson,	2006).	

Erlendar	rannsóknir	hafa	skoðað	notkun	orða	eins	og	faggi	og	skýrt	hvernig	orðræða	

í	kring	um	uppnefnið	(„fagga-orðræða“)	er	notuð	til	aga	og	sýna	karlmennsku	(Pascoe,	

2005).	Einnig	lýsa	McCormack	(2011)	og	McCormack	og	Anderson	(2010b)	orðræðu	

sem	þeir	nefna	„samkynhneigða	orðræðu“.	Hún	felst	í	notkun	orðsins	gay	til	að	lýsa	
óánægju,	gríni	með	að	vera	samkynhneigður	eða	ögun	á	hegðun	sem	þykir	ekki	nógu	

gagnkynhneigð	með	því	að	efast	um	gagnkynhneigð	þeirra	sem	sæta	öguninni.	Hvorugt	

hugtakið	þótti	heppilegt	til	að	lýsa	viðfangsefni	þessarrar	rannsóknar.		

Rannsókn	Pascoe	(2005)	byggir	á	gagnkynhneigðarhroka	sem	ekki	er	metinn	í	

þessari	rannsókn	en	auk	þess	er	lögð	áhersla	á	uppnefnið	faggi,	þó	einnig	sé	fjallað	um	
gay	til	að	lýsa	því	að	eitthvað	sé	heimskulegt.	„Fagga-orðræða“	Pascoe	(2005)	nær	

einnig	yfir	hegðun	sem	er	utan	ramma	þessarrar	rannsóknar	og	því	var	valið	að	nota	

annað	hugtak	til	að	lýsa	rannsóknarefninu.	„Samkynhneigð	orðræða“	þótti	heldur	ekki	
viðeigandi	hugtak	fyrir	þessa	rannsókn	þar	sem	hugtakið	á	við	hegðun	(McCormack,	

2011).	Hugtakið	þykir	einnig	villandi	þar	sem	gay	er	ekki	alltaf	neikvætt	orð	og	hugtakið	
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ætti	að	túlkast	sem	neikvætt	þar	sem	orðræðan	lýsir	aðstæðum	það	sem	forréttindum	

gagnkynhneigðra	er	viðhaldið	(McCormack	og	Anderson,	2010b).	„Samkynhneigð	

orðræða	(McCormack	og	Anderson,	2010b)	þykir	sérstaklega	villandi	þegar	það	hefur	
fengið	íslenska	þýðingu	þar	sem	orðið	samkynhneigð	hefur	almennt	ekki	neikvæða	

merkingu	í	íslensku.		

Erlendar	rannsóknir	eru	hins	vegar	gagnlegar	þegar	kemur	að	því	að	skilgreina	þau	

form	heterósexískrar	orðanotkunar	sem	fjallað	var	um	bæði	hvað	varðar	þau	orð	sem	
eru	notuð	en	einnig	til	að	átta	sig	á	merkingu	orðanna.	Með	heterósexískri	orðanotkun	

er	átt	við	notkun	uppnefna	á	borð	við	faggi	til	að	gefa	til	kynna	að	strákur	hagi	sér	ekki	
karlmannlega	(Pascoe,	2005;	Kosciw	o.fl.,	2016)		og	lessa	eða	trukkalessa	(Kosciw	o.fl.,	
2016;	Guasp	o.fl.,	2012;	Payne,	2007)	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	

kvenlega.	Heterósexísk	orðanotkun	felst	einnig	í	notkun	orða	eins	og	faggalegt	og	faggi	
til	að	gefa	til	kynna	að	manni	líki	ekki	hegðun	(Pascoe,	2005).	Faggi	getur	auk	þess	verið	
hluti	af	orði	líkt	og	endurspeglast	í	„kærustufagga“	hugtakinu.	Í	því	felst	að	einstaklingur	

(strákur)	eyðir	meiri	tíma	með	kærustu	en	vinum	(Slangurorðabókin,	2011)	

	Notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hlutur	sé	heimskulegur	eða	asnalegur	

eða	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	sé	heimskuleg	eða	asnaleg	fellur	
einnig	undir	heterósexíska	orðanotkun	(Koscicw	o.fl.,	2016;	Pascoe,	2005;	Taylor	o.fl.,	

2011).	Heterósexískt	orðalag	getur	auk	þess	lýst	sér	í	því	að	gagnkynhneigð	er	ítrekuð,	
til	dæmis	með	frasanum	no	homo	(Kosciw	o.fl.,	2016)	eða	með	notkun	úreltra	orða	eins	
og	kynskiptingur	þegar	gefið	er	til	kynna	að	einstaklingur	sé	trans	og	í	

kynleiðréttingarferli.	Í	bæklingi	sem	gefinn	er	út	af	Innanríkisráðuneytinu,	Mennta-	og	
menningarmálaráðuneytinu,	Q-félagi	hinsegin	stúdenta,	Trans-Ísland	og	Hin	-	Hinsegin	

Norðurland	(e.d.)	er	útskýrt	hvers	vegna	þetta	orðalag	er	ekki	viðeigandi.	Einnig	getur	

það	birst	í	uppnefnum	eins	og	tranný	eða	transa	yfir	trans	einstaklinga	sem	eru	í	
kynleiðréttingarferli	(Kosciw	o.fl.,	2016).	Orðanotkun	eins	og	transa	og		tranný	til	að	
lýsa	því	að	einhver	sé	trans	bera	þó	ekki	eingöngu	merki	um	heterósexisma	heldur	er	

einnig	möguleiki	að	slíkt	orðalag	lýsi	neikvæðum	viðhorfum	í	garð	transeinstaklinga.		

Hér	er	ekki	um	að	ræða	tæmandi	upptalningu	af	heterósexísku	orðalagi	enda	getur	

það	verið	mun	fjölbreyttara	og	óljósara	eða	tengst	því	hvernig	nemendur	sýna	
karlmennsku	og	kvenleika	eins	sjá	má	í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016).	

Rannsóknir	Jóns	Ingvar	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2010;	2011),	Jón	

Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	og	Jóns	Ingvar	Kjarans	(2016)	sýna	
hvernig	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	og	heterósexismi	geta	birst	á	ólíka	vegu	innan	

íslenskra	framhaldsskóla	og	fyrir	hinsegin	nemendum.	Rannsóknir	Jóns	Ingvars	Kjarans	
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og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessongar	(2011)	og	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	benda	til	að	

heterósexísk	orðanotkun	eins	og	henni	er	lýst	hér	að	framan	gæti	átt	sér	stað	innan	

íslenskra	framhaldsskóla	í	einhverju	formi.	Rannsóknir	Kosciw	o.fl.	(2016)	og	Kosciw	o.fl.	
(2012)	benda	til	þess	að	hinsegin	nemendum	í	bandarískum	skólum	finnist	óþægilegt	að	

verða	vitni	að	slíkri	orðanotkun.	Rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011)	sem	gerð	var	í	kanadískum	

skólum	bendir	til	þess	að	það	séu	ekki	bara	hinsegin	nemendum	sem	þykir	heterósexísk	
orðanotkun	óþægileg	heldur	þyki	gagnkynhneigðum	nemendum	hún	einnig	óþægileg.	

Fáar	íslenskar	rannsóknir	fjalla	um	þekkingu	og	reynslu	íslenskra	

framhaldsskólanemenda	af	þessum	orðum	eða	hvernig	þeir	upplifa	áhrif	

orðanotkunarinnar,	sér	í	lagi	hinsegin	nemenda.	Erlendar	rannsóknir	gefa	til	kynna	að	
strákar	beiti	þessari	orðanotkun	frekar	(til	dæmis	Pascoe,	2005;	Burn,	2000).	Þó	búast	

megi	við	að	það	eigi	líka	við	á	Íslandi	líkt	og	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	gefur	

til	kynna	vantar	frekari	gögn	um	það.	Einnig	vantar	gögn	um	áhrif	orðanotkunarinnar	á	
nemendur	óháð	kynhneigð.	Því	vantar	frekari	upplýsingar	um	hversu	algeng	þessi	

orðanotkun	er	meðal	íslenskra	framhaldsskólanemenda	og	í	hvaða	aðstæðum	þeim	er	

beitt.	Markmið	rannsóknarinnar	að	gefa	hugmyndir	um	heterósexísk	orðalag	meðal	
nemenda	í	íslenskum	framhaldsskólum.	Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	svara	því	

hvaða	reynslu	nemendur	í	íslenskum	framhaldsskólum	hafa	af	heterósexísku	orðalag,	

eins	og	lýst	hefur	verið	hér	að	framan,	en	einnig	hvernig	hinsegin	nemendur	upplifa	
heterósexískt	orðalag.		
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3 Aðferð	

Notast	er	við	svokallaða	blandaða	aðferð	í	þessari	rannsókn.	Í	því	felst	að	safna	bæði	

megindlegum	og	eigindlegum	gögnum	til	að	fá	aðra	sýn	á	efni	rannsóknarinnar	

(Johnson	og	Onwuegbuzie,	2004)	sem	er	einn	af	kostum	blandaðrar	aðferðar	(Sigurlína	

Davíðsdóttir	og	Anna	Ólafsdóttir,	2013).	Blönduð	aðferð	felur	þó	í	sér	meira	en	að	safna	

bæði	eigindlegum	og	megindlegum	gögnum.	Innan	hennar	blandast	saman	mismunandi	

þekkingarfræði	eigindlegra	og	megindlegra	rannsókna	en	jafnframt	er	möguleiki	að	
beita	mismunandi	aðferðum	við	gagnaöflun	(Johnson	og	Onwuegbuzie,	2004).	Valið	var	

að	nota	blanaða	aðferð	frekar	en	eingöngu	megindleg	rannsókn	eða	eigindleg	rannsókn	

til	að	nálgast	viðfangsefnið	frá	ólíkum	hliðum.	Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	eru	
nemendur	beðnir	að	meta	algengi	eigin	orðanotkunar	með	spurningalista	sem	getur	

falið	í	sér	skekkju	(sjá	umfjöllun	um	skekkju	á	bls	38).	Í	eigindlegum	hluta	

rannsóknarinnar	lýsa	hinsegin	nemendur	upplifun	sinni	af	sambærilegri	orðanotkun	

samnemenda	sinna	en	þar	er	um	persónulega	reynslu	að	ræða	sem	ómögulegt	er	að	
magnbinda.	Jafnframt	getur	reynsla	hinsegin	einstaklinga	lýst	áhrifum	

orðanotkunarinnar	á	þau	og	gefið	heildstæðari	en	einstaklingsbundna	lýsingu	á	
fyrirbærinu.	Með	því	að	nota	blandaða	aðferð	geta	mögulega	komið	fram	ólík	
sjónarhorn	á	viðfangsefninu.		

Stuðst	var	við	hinsegin	fræði	(queer	theory)	vegna	þess	að	fjallað	er	um	

heterósexískt	orðalag	meðal	ungs	fólks	í	framhaldsskólum	á	Íslandi	og	upplifun	hinsegin	

einstaklinga	af	þeim.	Hugtökin	heterósexismi	og	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	skipa	

því	stóran	sess	þar	sem	bæði	gera	ráð	fyrir	að	gagnkynhneigð	sé	hin	eðlilega	kynhneigð	

(Pharr,	1988;	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2004;	Donelson	og	Rogers,	2004)	og	geta	
þessar	hugmyndir	birst	í	orðanotkun	eins	og	heterósexísku	orðalagi	eins	og	áður	hefur	

komið	fram.	Hinsegin	fræði	aftur	á	móti	afbyggja	þá	hugmynd	að	til	sé	einhver	ein	

eðlileg	eða	náttúruleg	kynhneigð	(Jagose,	1996).	

	

Rannsóknin	hefur	verið	tilkynnt	til	persónuverndar	undir	heitinu	„Heterósexísk	

skammaryrði	meðal	íslenskra	framhaldsskólanema	(vinnuheiti)“	sjá	

https://www.personuvernd.is/tolvunefnd.nsf/empid/D61FDB9D52EC82D400257FB000
47EF9B?open&nolayout=1	
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3.1 Megindlegur	hluti	

Þátttakendur	
Þátttakendur	í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	149	nemendur,	18	ára	eða	

eldri,	í	þremur	íslenskum	framhaldsskólum	á	höfuðborgarsvæðinu	fæddir	á	árunum	

1993-1998	með	meðalaldurinn	19,86	ára.	Til	að	taka	þátt	þurftu	þátttakendur	að	bæði	

lesa	og	skilja	íslensku.	Spurningalistanum	var	svarað	164	sinnum	en	15	spurningalistar	

voru	ekki	nýttir	þar	sem	ekki	þótti	öruggt	að	þátttakendur	hefðu	náð	18	ára	aldri	miðað	

við	uppgefið	fæðingarár.	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	skilgreina	kyn	sitt	og	skilgreindu	67	þátttakendur	eða	

44,97%	sig	sem	karlkyn,	81	eða	54,36%	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	og	einn	

þátttakandi	(0,67%)	var	trans.		

Þátttakendur	voru	einnig	beðnir	að	skilgreina	kynhneigð	sína	með	einni	

spurningunni.	Slíkt	hefur	verið	gagnrýnt	í	lýðheilsurannsóknum	meðal	unglinga	og	bent	

á	að	notkun	þriggja	spurninga	sé	heppilegust.	Spurningarnar	sem	mælt	er	með	taka	á	

hvernig	þátttakendur	skilgreina	sig,	hvort	þeir	hafi	laðast	að	einstaklingi	af	sama	og/eða	
gagnstæðu	kyni	eða	stundað	kynlíf	með	einstaklingi	af	sama	og/eða	gagnstæðu	kyni	(til	

dæmis	Igartua,	Thombs,	Burgos	og	Montoro,	2009;	Saewyc	o.fl.,	2004).	

Rannsóknarspurningin	sem	tengist	kynhneigð	snýr	að	því	hvernig	nemendur	skilgreina	

sig	og	gengur	út	frá	því	að	munur	sé	á	áhrifum	heterósexískrar	orðanotkunar	eftir	því	
hvernig	þátttakendur	skilgreina	kynhneigð	sína.	Því	var	eingöngu	ein	spurning	notuð	

þar	sem	þátttakendur	skilgreindu	sig	sjálfir.		

Fjöldi	nemenda	sem	skilgreindi	kynhneigð	sína	var	148.	Af	þeim	skilgreindu	137	sig	

sem	gagnkynhneigða	eða	92,57%.	Fjöldi	þeirra	sem	skilgreindi	sig	ekki	sem	

gagnkynhneigða	var	11	eða	7,43%.	

Rannsóknarsnið	

Notast	var	við	lýsandi	rannsóknarsnið	þar	sem	leitast	var	við	að	lýsa	tilteknu	fyrirbæri,	

heterósexísku	orðalagi	meðal	íslenskra	framhaldsskólanema.	Nánar	tiltekið	er	

megindlegur	hluti	rannsóknarinnar	blanda	af	lýsandi	rannsókn	og	lýsandi	

samanburðarrannsókn	(Ragnheiður	Harpa	Arnardóttir,	2013)	þar	sem	

rannsóknarspurningarnar	miða	annað	hvort	að	því	að	lýsa	heterósexísku	orðalagi	eða	

gera	samanburð	á	því	hverjir	nota	orðin,	í	hvaða	aðstæðum	þeim	er	beitt	og	hvort	þau	

hafa	mismunandi	áhrif	á	þátttakendur	eftir	kynhneigð. 
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Gagnaöflun	

Gagnaöflun	megindlegs	hluta	fór	fram	með	spurningalista	sem	nemendur	fylltu	út	ef	

þeir	samþykktu	þátttöku.	Ákveðið	var	að	nota	spurningalista	þar	sem	um	lýsandi	
rannsókn	var	að	ræða	en	hann	gefur	möguleika	á	að	safna	gögnum	frá	stærri	hóp	af	

fólki	og	gögn	frá	honum	oft	lýsandi	(Elmes,	Kantowitz	og	Rodiger	III,	2006).	Í	

rannsókninni	er	leitast	við	að	komast	að	því	hversu	algengt	heterósexískt	orðalag	er,	

einnig	var	að	athugað	hvort	það	væri	kynbundinn	munur	á	orðanotkuninni.	
Þátttakendur	voru	einnig	beðnir	að	meta	hversu	líklegt	væri	að	þeir	notuðu	tiltekin	orð	

til	að	lýsa	kynhneigð.	Spurningalisti	þar	sem	þátttakendur	mátu	algengi	eigin	hegðunar	

þótti	því	heppilegasta	formið	til	að	gefa	slíkar	upplýsingar.		

Spurningalistar	hafa	ýmsa	ókosti	og	til	dæmis	gætu	þátttakendur	ekki	munað	eftir	

öllum	tilvikum	þar	sem	þeir	notuðu	heterósexískt	orðalag.	Annað	vandamál	við	

spurningalista	er	að	þátttakendur	gætu	hafað	tileinkað	sér	tiltekinn	svörunarstíl	sem	
felst	þá	í	því	að	þeir	svara	spurningalistum	eftir	ákveðnu	kerfi	í	stað	þess	að	svara	
samkvæmt	upplifun	sinni.	Til	eru	þrjú	mismunandi	form	svörunarstíla,	

samþykktarhneigð	(responce	acquiescence),	neitunarhneigð	(responce	deviation)	og	
félagslega	æskileg	svörun	(social	desirability).	Samþykktarhneigð	felur	í	sér	tilhneigingu	
þátttakenda	til	að	gefa	jákvæð	svör	við	spurningum	fremur	en	að	svara	eftir	upplifun	

sinni	og	neitunarhneigð	felur	í	sér	tilhneigingu	til	að	gefa	neikvæð	svör.	Svörunarstíllinn	
sem	gæti	haft	áhrif	í	þessari	rannsókn	er	félagslega	æskileg	svörun	en	þá	gefa	
þátttakendur	svör	sem	þeir	telja	að	séu	samfélagslega	æskileg	eða	rétt	frekar	en	að	

svara	eftir	uplifun	sinni	(Elmes,	o.fl.,	2006).	Til	að	reyna	að	draga	úr	líkum	á	því	voru	

þátttakendur	minntir	á	nafnleynd	í	spurningakönnuninni	í	upplýstu	samþykki	og/eða	

kynningu.	Einnig	var	gætt	að	því	hvernig	hugtök	rannsóknarinnar	(heterósexismi	og	hið	

gagnkynhneigða	regluveldi)	voru	útskýrð	fyrir	þátttakendum	í	upplýstu	samþykki	og	

kynningu	á	rannsóknini.	Líklegt	þótti	að	ef	þátttakendum	væri	skýrt	frá	eða	þeir	minntir	

á	að	hugtökin	lýstu	mismunun	myndu	líkur	á	félagslega	æskilegum	svörunarstíl	aukast.	

Því	voru	hugtökin	útskýrð	á	þá	leið	að	heterósexismi	fælist	í	að	sjálfkrafa	væri	gert	ráð	

fyrir	gagnkynhneigð	allra	og	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	fæli	í	sér	að	menningin	og	

viðmið	hennar	væru	gagnkynhneigð	(sjá	Viðauka	A).	

Gögnum	var	safnað	á	tímabilinu	febrúar	til	apríl	2017.	Haft	var	samband	við	11	skóla	

á	höfuðborgarsvæðinu	með	tölvupósti,	þrír	þeirra	gáfu	leyfi	fyrir	fyrirlögn	listans.	Tveir	

skólanna	buðu	fram	þrjá	bekki	og	einn	skólanna	bauð	fram	fjóra	bekki.	Tveir	skólanna	
sem	samþykktu	þátttöku	voru	með	áfangakerfi	og	einn	var	með	bekkjarkerfi.	
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Spurningalistinn	var	lagður	fyrir	í	upphafi	kennslustunda	og	fyrirlögnin	fór	fram	á	

þrennan	hátt,	því	taka	þurfti	tillit	til	skipulagningar	kennslustunda.	Í	kennslustundunum	

sem	spurningalistinn	var	lagður	fyrir	voru	mismunandi	fög	kennd.	Þó	íslenska	hafi	verið	
algengasta	fagið	var	hann	einnig	lagður	fyrir	í	kennslustundum	annarra	faga	eins	og	

sálfræði	og	kvikmyndasögu	svo	dæmi	séu	tekin.		

• Fyrirlögn	fór	þannig	fram	að	kennari	kynnti	rannsakanda	fyrir	bekknum	sem	síðan	
kynnti	rannsóknina,	hvatti	þátttakendur	til	að	lesa	upplýst	samþykki	yfir	áður	en	
þeir	ákváðu	þátttöku	og	dreifði	síðan	spurningalistanum.	Þátttakendur	svöruðu	
og	rannsakandi	þakkaði	fyrir	sig	eftir	svörun.	Þátttakendur	höfðu	síðan	tækifæri	
til	að	spyrja	spurninga	eftir	listann	og/eða	senda	tölvupóst	á	netfang	
rannsakanda	ef	þeir	höfðu	spurningar.		

• Fyrirlögnin	fór	einnig	fram	á	þann	hátt	að	rannsakandi	var	kynntur	fyrir	bekknum,	
hann	dreifði	síðan	listanum	og	þátttakendur	lásu	upplýst	samþykki	sem	innihélt	
kynningu	á	spurningalistanum	áður	en	þeir	ákváðu	þátttöku.	Þátttakendur	höfðu	
síðan	tækifæri	til	að	spyrja	spurninga	eftir	listann	og	senda	tölvupóst	á	netfang	
rannsakanda	ef	þeir	höfðu	spurningar.		

• Að	lokum	var	spurningalistinn	lagður	fyrir	í	upphafi	kennslustundar	eftir	að	lesið	
hafði	verið	upp	og	nemendur	höfðu	síðan	leyfi	til	að	fara	eftir	fyrirlögnina.	Í	þeim	
tilfellum	höfðu	nemendur	tækifæri	til	að	sitja	lengur	(þó	þeir	hafi	ekki	nýtt	sér	
það)	eða	senda	tölvupóst	á	rannsakanda	ef	þeir	höfðu	spurningar.		

Leitast	var	við	að	halda	ákveðnum	sveigjanleika	í	fyrirlögninni	til	að	koma	til	móts	við	

kennara	sem	leyfðu	þátttöku	þó	samræmi	milli	rannsóknaraðstæðna	minnki	fyrir	vikið.	

Eftir	að	fyrirlögn	spurningalistans	var	lokið	yfirgaf	rannsakandinn	skólastofuna	eftir	að	
hafa	þakkað	fyrir	sig.			

Mælitæki	

Mælitækið	var	spurningalisti	með	11	spurningum	(sjá	Viðauka	A).	Fyrstu	þrjár	

spurningarnar	voru	opnar	og	spurðu	um	kyn,	fæðingarár	og	kynhneigð.	Fyrsta	

spurningin	var	kóðuð	þannig	að	þeir	sem	skilgreindu	sig	sem	stráka	eða	karlkyn	fengu	

tölugildið	1,	þeir	sem	skilgreindu	sig	sem	stelpu	eða	kvenkyn	fengu	tölugildið	2	og	þeir	

sem	notuðu	einhverjar	aðrar	skilgreiningar	fengu	tölugildið	3.	Fyrir	aðra	spurningu	voru	

ekki	slegnir	inn	neinir	tölukóðar	heldur	fæðingarár	þátttakenda.	Í	þriðju	spurningu	tóku	

þeir	sem	skilgreindu	sig	sem	gagnkynhneigðir	tölugildið	1	og	þeir	sem	skilgreindu	sig	á	
annan	hátt	fengu	tölugildið	2.		

Spurning	fjögur	var	í	níu	undirflokkum	sem	fengu	bókstaf	frá	a	til	i	þegar	þeir	voru	

slegnir	inn	í	tölfræðforrit.	Spurningin	var	á	likert	kvarða	sem	hafði	7	valmöguleika.	Þeir	



40	

voru	aldrei	(kóðað	0),	einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	(kóðað	1),	nokkrum	

sinnum	undan	farinn	mánuð	(kóðað	2),	nokkrum	sinnum	á	viku	(kóðað	3),	kannski	einu	

sinni	á	dag	(kóðað	4),	nokkrum	sinnum	á	dag	(kóðað	5)	og	oft	á	dag	(kóðað	6).	Spurning	
fimm	var	einnig	likert	spurning	með	sjö	svarmöguleikum,	þar	voru	sömu	valmöguleikar	

gefnir	og	því	notast	við	sömu	kóðun.	Þegar	spurningar	fjögur	og	fimm	voru	samdar	voru	

hafðar	til	hliðsjónar	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2011),	rannsókn	Burn	(2000)	og	
rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2010).	

Spurning	sex	hafði	átta	undirspurningar	sem	höfðu	fimm	valmöguleika.	Þeir	voru	

ólíklegt	(kóðað	1),	frekar	ólíklegt	(kóðað	2),	hvorki	né	(kóðað	3),	frekar	líklegt	(kóðað	4)	

og	líklegt	(kóðað	5).	Þegar	spurningin	var	samin	var	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	
(2011)	höfð	til	hliðsjónar.	

Spurningar	sjö,	átta	og	níu	voru	allar	á	likert	kvarða	þar	sem	gefnir	voru	sjö	

valmöguleikar.	Þeir	voru	mjög	ólíklegt	(kóðað	0),	ólíklegt	(kóðað	1),	frekar	ólíklegt	
(kóðað	2),	hlutlaus	(kóðað	3),	frekar	líklegt	(kóðað	4),	líklegt	(kóðað	5)	og	mjög	líklegt	
(kóðað	6).		

Spurning	10	var	í	níu	undirliðum	sem	fengu	bókstafi	frá	a	til	i	þegar	þeir	voru	slegnir	
inn	í	tölfræðiforrit.	Spurningin	var	á	likert	kvarða	sem	hafði	sex	valmöguleika.	Þeir	voru	

veit	ekki	(kóðað	sem	0b),	hlutlaus	(kóðað	sem	0a),	engin	óþægindi	(kóðað	0),	einhver	

óþægindi	(kóðað	1),	nokkuð	mikil	óþægindi	(kóðað	2)	og	mikil	óþægindi	(kóðað	3).	
Fyrstu	tveir	svarmöguleikarnir	voru	aðskildir	frá	hinum	með	bókstaf	þar	sem	þeir	lýsa	

engum	óþægindum	en	eru	þó	engu	að	síður	hafðir	til	staðar	til	að	allir	þátttakendur	geti	
fundið	svar	við	sitt	hæfi	(Gunnar	Þór	Eyþórsson,	2013).	Þegar	spurnigin	var	samin	var	
rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2010)	höfð	til	hliðsjónar.	

Síðasta	spurningin	(spurning	11)	bauð	þátttakendum	að	koma	einhverju	á	framfæri	

við	rannsakanda.	

Gæði	rannsóknarinnar	
Til	að	tryggja	sem	mest	gæði	í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	var	gætt	sérstaklega	

að	orðalagi	og	uppsetningu	spurninga	í	samræmi	við	leiðbeiningar	Gunnars	Þórs	

Eyþórssonar	(2013:	454-457).	Gunnar	Þór	Eyþórsson	(2013)	gefur	einnig	leiðbeiningar	

um	hvað	hafa	þarf	í	huga	þegar	svarmöguleikar	eru	ákvarðaðir	í	lokuðum	spuningum.	
Þær	felast	í	að	hver	svarkostur	útiloki	aðra	svarmöguleika	og	þeir	séu	tæmandi	svo	

þátttakendur	geti	fundið	svarkost	sem	samræmist	upplifun	þeirra.	Auk	þess	var	gætt	að	

röð	spurninga	og	uppsetningu	spurningalistans	sem	einnig	getur	haft	áhrif	á	svörun	
þátttakenda	(Gunnar	þór	Eyþórsson,	2013).		
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Spurningalistinn	var	forprófaður	en	það	er	gert	til	að	komast	að	því	hvort	

spurningar,	fyrirmæli	og	upplýst	samþykki	séu	skiljanleg	þátttakendum	og	spurningar	

séu	skýrar	eða	hvort	huga	þurfi	betur	að	einhverjum	hlutum	listans	(Gunnar	Þór	
Eyþórsson,	2013).	Forprófunin	fór	fram	í	febrúar	2016	þar	sem	44	nemendur	í	

bekkjarskóla	á	höfuðborgarsvæðinu	tóku	þátt.	Þátttakendur	forprófunarinnar	höfðu	

náð	18	ára	aldri.	Þeir	þátttakendur	sem	tóku	þátt	í	forprófuninni	völdust	ekki	til	
þátttöku	í	rannsókninni	enda	listinn	forprófaður	á	seinasta	skólaári	og	þeir	nemendur	

líklega	útskrifaðir.	

Þátttakendur	í	forprófuninni	voru	beðnir	að	skrifa	athugasemdir	um	galla	sem	þeir	

fundu	á	spurningalistanum.	Athugasemdirnar	fólust	í	því	að	listinn	þótti	of	langur,	
orðalag	var	flókið	og	bent	var	á	að	hafa	hann	á	rafrænu	formi.	Þegar	gögnin	úr	

forprófuninni	voru	slegin	inn	í	tölfræðiforrit	var	einnig	augljóst	að	ein	spurning	olli	

miskilningi.	Til	að	bregðast	við	þessu	var	spurningalistinn	styttur	umtalsvert	í	samræmi	
við	skýrari	afmörkun	rannsóknarefnisins.	Einnig	var	orðalag	spurninga	og	framsetningu	

breytt,	sérstaklega	með	tilliti	til	spurningarinnar	sem	misskildist.	Henni	var	breytt	til	að	

gera	hana	skiljanlegri.	Hins	vegar	var	ákveðið	að	notast	við	prentaða	útgáfu	af	
spurningalistanum	að	vel	ígrunduðu	máli.	Það	var	gert	til	að	hafa	meiri	stjórn	á	

aðstæðum,	meðal	annars	til	að	ítreka	að	þátttakendur	ættu	væru	orðnir	18	ára	og	hafa	

tækifæri	til	að	ítreka	lestur	á	upplýstu	samþykki	áður	en	spurningalistanum	var	svarað.	
Einnig	þótti	ekki	hægt	að	ganga	út	frá	því	að	allir	nemendur	hefðu	tölvu	eða	tækifæri	til	

að	svara	spurningalistanum	á	rafrænu	formi.		

Réttmæti	

Rannsóknin	byggir	á	lýsandi	tölfræði	og	því	var	áreiðanleiki	spurningalistans	ekki	

reiknaður.	Þó	brugðist	hafi	verið	við	þeim	vandamálum	sem	sem	komu	í	ljós	við	

forprófunina	komu	í	ljós	enn	fleiri	vandamál	við	fyrirlögn	og	úrvinnlsu	gagnanna	sem	

þarf	að	lagfæra	áður	en	spurningalistinn	verður	lagður	fyrir	aftur.	Auk	þess	var	úrtakið	

lítið	og	því	var	ekki	hægt	að	alhæfa	út	frá	því,	í	staðinn	gefur	rannsóknin	vísbendingu	

um	hvernig	heterósexísk	orð	gætu	verið	notuð	meðal	nemenda	18	ára	eða	eldri	í	

íslenskum	framhaldsskólum.		

Tölfræðileg	úrvinnsla	

Í	rannsókninni	var	notast	við	likert	skala	sem	er	raðkvarði	(ordinal)	og	ekki	er	hægt	að	

gefa	sér	að	jöfn	bil	séu	á	milli	númera	kvarðans	þó	hægt	sé	að	gefa	sér	að	númerin	tákni	

einhvers	konar	röð	(Elmes	o.fl.,	2006).	Aron,	Aron	og	Coups	(2014)	og	Norman	(2010)	

benda	á	að	í	flestum	tilfellum	þar	sem	raðkvarði	með	ójöfnum	bilum	sé	notaður	eins	og	
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að	um	jöfn	bil	sé	að	ræðu	eru	niðurstöður	frekar	nákvæmar.	Áætlað	var	að	fylgja	

ráðleggingum	þeirra	og	nota	t-próf	til	að	athuga	hvort	munur	væri	á	því	hversu	oft	

þátttakendur	töldu	sig	nota	heterósexískt	orðalag	eftir	því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	
karlkyns	eða	kvenkyns.	Hins	vegar	var	mikil	skekkja	í	gögnunum		þar	sem	hátt	hlutfall	

þátttakenda	taldi	sig	ekki	hafa	notað	flest	form	heterósexísks	orðalags	sem	spurt	var	

um.	Þó	að	t-próf	séu	yfirleitt	traust	þrátt	fyrir	þó	nokkra	skekkju	(Aron	o.fl.,	2014)	þótti	
skekkjan	það	mikil	að	forsendur	t-prófsins	voru	taldar	brostnar.	Í	staðinn	var	notast	við	

marktektarpróf	sem	byggði	ekki	á	neinum	forsendum	um	dreifingu	úrtaksins,	kí-kvaðrat	
próf	(chi-square	test).	Forsendur	kí-kvaðrat	prófs	gera	ráð	fyrir	að	hver	þátttakandi	sé	
ekki	prófaður	nema	einu	sinni	(Aron,	o.fl.,	2014).	Daniel	(2010)	bendir	á	ráðleggingar	

um	lágmarks	væntigildi	(expected	frequency)	séu	misjafnar	en	ráðleggur	þó	fimm	sem	

lágmarks	væntigildi	í	færri	en	20%	af	öllum	reitum	töflunnar	en	sú	regla	hefur	verið	

eignuð	Cochran.	Skekkjan	í	dreifingu	svaranna	var	það	mikil	að	sameina	þurfti	svör	
þeirra	þátttakenda	sem	sögðust	nota	heterósexískt	orðalag	til	að	ná	að	uppfylla	þetta	
viðmið.	Þar	af	leiðandi	hafði	raðkvarðanum	verið	breytt	í	nafnkvarða	þar	sem	

þátttakendur	annað	hvort	höfðu	notað	orðalagið	síðastliðinn	mánuð	eða	ekki.	Hins	
vegar	var	gefin	upp	lýsandi	tölfræði	fyrir	hvert	form	orðanotkunar	bæði	til	að	svara	
undirspurningum	fyrstu	rannsóknarspurningarinnar	og	vega	upp	á	móti	þeim	

upplýsingum	sem	glötuðust	við	sameininguna.			

Í	þeim	tilfellum	þar	sem	væntigildi	nær	ekki	5	í	20%	tilfellum	í	2x2	töflum	er	hægt	að	

nota	Nákvæmt	próf	Fishers	(Fisher's	exact	test)	til	að	fá	áreiðanlegra	p	-	gildi	(Daniel,	
2010)	en	grípa	þurfti	til	þess	ráðs	í	i-lið	spurningar	fjögur.	

Til	að	athuga	hvort	þátttakendur	notuðu	heterósexískt	orðalag	í	einhverjum	

aðstæðum	umfram	aðrar	stóð	til	að	nota	einhliða	dreifigreiningu	(one-way	analysis	of	

variance	eða	one-way	ANOVA).	Aron	o.lf.	(2014)	og	Norman	(2010)	telja	að	einhliða	
dreifigreining	sé	áreiðanleg	þó	nokkur	skekkja	sé	í	gögnunum	hins	vegar	var	skekkjan	

það	mikil	að	forsendur	prófsins	voru	taldar	brostnar.	Skekkjan	var	á	þá	leið	að	hátt	

hlutfall	þátttakenda	taldi	sig	ólíklega	til	að	hafa	notað	orðalagið	í	flestum	þeim	

aðstæðum	sem	spurt	var	um.	Í	staðinn	var	notað	kí-kvaðrat	próf	en	McHugh	(2013)	

bendir	á	að	prófið	sé	hægt	að	nota	á	raðkvarða,	sérstaklega	ef	það	er	skekkja	í	

gögnunum	sem	er	nógu	mikil	til	að	forsendur	marktektarprófa	sem	byggja	á	meðaltali	

séu	brostnar.	

Til	að	athuga	hversu	líklegt	var	að	ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	notuðu	

orðin	gay,	lessa	og	hommi	til	að	lýsa	kynhneigð	var	notast	við	lýsandi	tölfræði.	Lýsandi	
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tölfræði	varð	fyrir	valinu	því	ekki	var	verið	að	leita	eftir	marktækum	mun	á	ólíkum	

hópum	heldur	eingöngu	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þátttakendur	voru	til	að	nota	þau.		

Til	að	athuga	hvort	munur	væri	á	áhrifum	orðanotkunarinnar	á	þátttakendur	eftir	

kynhneigð	stóð	til	að	nota	kí-kvaðrat	próf.	Spurningin	byggir	á	likert	skala	en	inniheldur	
einnig	svarmöguleikanna	"veit	ekki"	og	"hlutlaus"	sem	erfitt	var	að	gefa	tölulegt	gildi	og	

því	þótti	heppilegra	að	notast	við	nafnkvarða	og	marktektarpróf	sem	henta	honum,	líkt	

og	kí-kvaðrat	próf	(Aron	o.fl.	2014).	Hins	vegar	var	úrtakið	lítið	og	of	fáir	þátttakendur	
skilgreindu	kynhneigð	sína	á	annan	máta	en	sem	gagnkynhneigða	til	að	uppfylla	

forsendur	prófsins,	væntigildi	yfir	5	(Daniel,	2010)		og	því	var	ekki	hægt	að	svara	síðasta	

lið	annarar	rannsóknarspurningarinnar.	Til	að	svara	öðrum	lið	annarrar	
rannsóknarspurningarinnar	var	gefin	upp	lýsandi	tölfræði.	

Við	tölfræðilega	úrvinnslu	var	notast	við	tvö	forrit,	annars	vegar	Excel	og	hins	vegar	

JMP	13	þar	sem	Excel	þótti	heppilegra	fyrir	lýsandi	tölfræði	en	JMP	13	fyrir	
marktektarprófin.		

Siðferðisleg	álitamál  
Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	þrjú	siðferðisleg	álitamál.	Þau	voru	skýring	á	

viðfangsefni	rannsóknarinnar	í	kynningarbréfi/upplýstu	samþykki	og	í	kynningu	á	
rannsókninni.		Möguleiki	var	á	því	að	þátttakendum	þætti	óþægilegt	að	svara	

einhverjum	spurninganna	en	einnig	kom	upp	sú	staða	að	fæðingarár	þátttakenda	gaf	
ekki	með	óyggjandi	hætti	til	kynna	að	viðkomandi	væri	orðinn	18	ára. 

Þátttakendur	eiga	rétt	á	að	vita	um	hvað	rannsóknin	er	þegar	þeir	ákveða	þátttöku	

(Sigurður	Kristinsson,	2013).	Í	kynningarbréfi/upplýstu	samþykki	og	kynningu	var	farið	

yfir	efni	rannsóknarinnar	og	hugtökin	heterósexismi	og	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	
stuttlega	útskýrð	því	ekki	var	gert	ráð	fyrir	að	allir	þekktu	þau.	Hugtakið	heterósexismi	

var	útskýrt	á	þann	veg	að	í	því	felist	að	gert	sé	ráð	fyrir	að	allir	séu	gagnkynhneigðir.	Hið	

gagnkynhneigða	regluveldi	var	útskýrt	á	þá	leið	að	það	fæli	í	sér	hugmyndina	um	
gagnkynhneigða	menningu	og	viðmið.	Hins	vegar	er	viðbúið	að	það	gæti	haft	áhrif	á	

svörun	þátttakenda	ef	þeim	væri	skýrt	frá	því	að	heterósexismi	og	hið	gagnkynhneigða	

regluveldi	feli	einnig	í	sér	mismunun,	jafnvel	þó	þeir	njóti	nafnleyndar.	Því	er	hægt	að	
líta	svo	á	að	þátttakendum	hafi	ekki	fyllilega	verið	kynnt	efni	rannsóknarinnar	með	því	

að	útskýra	ekki	hugtökin	heterósexismi	og	hið	gagnkyneigða	regluveldi	að	fullu.	Til	að	

bregðast	við	þessu	siðferðislega	álitamáli	var	þátttakendum	gefið	dæmi	um	hverju	þeir	

ættu	von	á	í	spurningalistanum	til	að	þeir	fengju	skýrari	mynd	af	eðli	rannsóknarinnar.	
Einnig	voru	þeir	hvattir	til	að	skoða	spurningalistann	áður	en	þeir	ákváðu	þátttöku	til	að	
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hafa	skýrari	mynd	af	því	hvað	þeir	væru	að	samþykkja.	Valið	var	að	fara	þessa	leið	til	að	

minnka	líkur	á	að	þátttakendur	notuðu	félagslega	æskilegan	svörunarstíl.		

Með	því	að	útskýra	hugtökin	heterósexisma	og	hið	gagnkynhneigða	regluveldi	

ásamt	því	gefa	dæmi	um	efni	spurningalistans	og	hvetja	til	yfirlesturs	áður	en	þátttaka	

var	samþykkt	ættu	þátttakendur	að	hafa	öðlast	skilning	á	efni	rannsóknarinnar.	Litið	var	

svo	á	að	með	því	að	svara	spurningalistanum	samþykktu	þeir	þátttöku	og	höfðu	lesið	

upplýsta	samþykkið.		

Þátttakendum	gæti	jafnframt	hafa	þótt	óþægilegt	að	svara	sumum	spurningum	þó	

það	hafi	ekki	komið	fram	í	forprófuninni.	Þátttakendum	var	hins	vegar	frjálst	að	sleppa	

því	að	svara	spurningum	ef	þeir	vildu	án	þess	að	gefa	skýringar	og	var	það	skýrt	tekið	

fram	í	kynningarbréfi/upplýstu	samþykki	auk	þess	sem	það	var	ítrekað	í	kynningunni	á	

rannsókninni.	Auk	þess	var	tekið	fram	í	kynningarbréfinu/upplýstu	samþykki	að	

þátttakendur	gætu	hætt	þátttöku	hvenær	sem	væri	án	þess	að	gefa	skýringar	og	var	
það	einnig	ítrekað	þegar	rannsóknin	var	kynnt	fyrir	þátttakendum.		

Að	lokum	var	möguleiki	á	að	nemandur	sem	ekki	höfðu	náð	18	ára	aldri	svöruðu	

spurningalistanum	fyrir	slysni.	Til	að	draga	úr	líkum	á	því	var	það	tekið	fram	í	
tölvupóstinum	sem	sendur	var	á	framhaldsskólana	að	óskað	væri	eftir	leyfi	til	að	leggja	

spurningalistann	fyrir	nemendur	sem	náð	höfðu	18	ára	aldri.	Einnig	kom	skýrt	fram	í	

upplýstu	samþykki/kynningu	að	tilgangur	rannsóknarinnar	væri	að	athuga	orðanotkun	
nemenda	sem	náð	hafa	18	ára	aldri.	Þetta	var	ítrekað	þegar	spurningalistinn	var	

kynntur.	Auk	þess	var	spurt	um	fæðingarár	þátttakenda	til	að	geta	aðskilið	þá	lista	þar	
sem	ekki	var	öruggt	að	nemendur	hefðu	náð	18	aldri.	Þetta	var	gert	þar	sem	tilskilin	
leyfi	voru	til	að	vinna	úr	gögnum	þátttakenda	18	ára	og	eldri	en	ekki	annarra.			

3.2 Eigindlegur	hluti	

Þátttakendur	
Þátttakendur	voru	fjórir	hinsegin	einstaklingar	á	aldrinum	18	til	23	ára	og	voru	annað	

hvort	enn	í	framhaldsskóla	eða	höfðu	lokið	honum	á	seinustu	tveimur	árum.	Til	að	taka	

þátt	þurftu	þátttakendur	að	vera	orðnir	18	ára,	skilgreina	sig	á	einhvern	máta	sem	

hinsegin,	skilja	og	tala	íslensku	og	vera	í	framhaldsskóla	eða	hafa	lokið	honum	á	síðustu	
tveimur	árum.		

Þátttakendurnir	fengu	dulnefnin	Telma,	Tómas,	Árni	og	Jóna	og	skilgreindu	sig	sem	

samkynhneigðir,	tvíkynhneigðir	og	trans.	Allir	þátttakendur	þekkja	sitt	dulnefni	en	ekki	
dulnefni	hvers	annars.	Gögnum	fyrir	þennan	hluta	var	safnað	í	mars	2016	en	hluti	þeirra	
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var	bæði	safnað	fyrir	og	notað	til	að	læra	mismunandi	greiningaraðferðir	í	námskeiði	á	

vorönn	2016	og	voru	þátttakendur	meðvitaðir	um	það	þegar	þeir	samþykktu	þátttöku	í	

rannsókninni.		

Gagnaöflun	
Rannsóknarspurningin	sem	tilheyrir	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	fjallar	um	

upplifun	hinsegin	nemenda	af	heterósexísku	orðalagi.	Viðtöl	eru	hentug	aðferð	þegar	

rannsóknarspurningin	nær	yfir	upplifun	eða	reynslu	einstaklinga	(Helga	Jónsdóttir,	
2013;	Braun	og	Clarke,	2013)	því	þau	gefa	viðmælendum	tækifæri	til	að	lýsa	reynslu	

sinni	í	eigin	orðum	(Kvale,	2006).	Viðtöl	líkja	eftir	samræðum	en	að	tala	um	viðtöl	sem	

samræður	milli	rannsakanda	og	viðmælanda	er	ekki	rétt	því	viðtölin	þjóna	þeim	tilgangi	
að	hjálpa	rannsakandanum	að	ná	markmiðum	sínum.	Hann	fær	upplýsingar	frá	

viðmælandanum	og	þannig	verða	viðtöl	samræður	með	tilgang	(Kvale,	2006).	

Viðtölin	voru	hálfopin	en	þá	er	viðtalsrammi	hafður	til	hliðsjónar	með	þeim	

spurningum	sem	leitað	er	svara	við.	Hálfopin	viðtöl	eru	ekki	jafn	sveigjanleg	og	opin	
viðtöl	(Lichtman,	2013)	en	rannsakandi	hefur	möguleika	á	að	spyrja	spurninga	sem	ekki	

rötuðu	inn	í	rammann	ef	viðmælandi	ræðir	eitthvað	sem	vekur	áhuga	rannsakanda.		

Þátttakendur	í	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	valdir	með	
hentugleikaúrtaki.	Það	kom	til	vegna	þess	að	leitað	var	eftir	þátttakendum	sem	höfðu	til	

að	bera	tiltekinn	eiginleika,	voru	hinsegin	framhaldsskólanemar	eða	nýbúnir	með	
námið,	og	um	fámennan	hóp	að	ræða.	Til	að	nálgast	þá	þátttakendur	var	auglýst	eftir	
þeim	á	síðu	sem	tengist	Samtökunum	78	eftir	að	hafa	fengið	leyfi	en	einnig	var	notast	

við	snjóboltaúrtak.	Viðtölin	fóru	annað	hvort	fram	í	gegnum	Skype	eða	í	eigin	persónu	

eftir	því	hvort	hentaði	þátttakendum	betur.	

Forritið	Skype	eða	önnur	forrit	sem	bjóða	upp	á	myndbandssamtöl	líkja	eftir	

samtölum	sem	eiga	sér	stað	í	eigin	persónu	(Sullivan,	2013).	Kostir	þess	að	nota	forrit	

eins	og	Skype	eru	ýmsir,	bæði	viðmælandi	og	rannsakandi	hafa	tækifæri	til	að	velja	sér	
hljóðlátan	og	þægilegan	stað	þar	sem	þeim	líður	vel	og	þeir	finna	til	öryggis.	Fyrir	vikið	

minnka	líkur	á	ýmsum	truflunum	sem	geta	haft	áhrif	á	hversu	vel	samtalið	heyrist	á	

upptökum	þó	það	komi	ekki	í	veg	fyrir	að	hún	sé	óskýr	sums	staðar.	Einnig	auðveldaði	
notkun	myndbandssamtala	það	að	finna	hentuga	tímasetningu	þar	sem	ekki	þurfti	að	

gera	ráð	fyrir	ferðalagi	á	milli	staða	eða	eyða	tíma	í	það.		

Notkun	myndbandssamtala	er	þó	ekki	gallalaus,	enda	geta	heyrst	skruðningar	eða	

aðrar	hljóðtruflanir	átt	sér	stað	og	þarf	rannskandi	að	vera	vakandi	fyrir	því.	Einnig	geta	
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þátttakendur	valið	að	hafa	ekki	kveikt	á	myndavélinni	og	þá	er	ekki	hægt	að	lesa	í	

svipbrigði	þeirra,	í	staðinn	þarf	að	reiða	sig	á	raddblæ.		

Áður	en	viðtölin	fóru	fram	lásu	þátttakendur	upplýst	samþykki	(Viðauki	Á)	þar	sem	

rannsóknin	var	kynnt	og	farið	yfir	mögulega	áhættu	sem	gæti	falist	í	rannsókninni.	Eftir	

að	þátttakendur	höfðu	lesið	upplýsta	samþykkið	var	athugað	hvort	þeir	samþykktu	

þátttöku	og	hvort	efni	rannsóknarinnar	væri	skýrt.	Lengd	viðtalanna	var	misjöfn,	stysta	

viðtalið	var	í	kring	um	15	mínútur,	hin	þrjú	viðtölin	tóku	á	milli	20-30	mínútur.	Fyrir	og	
eftir	viðtölin	ræddust	rannsakandi	og	viðmælandi	saman	um	efni	rannsóknarinnar	og	

rannsakandi	bauð	viðmælendum	að	spyrja	sig	út	í	rannsóknina	og	efni	hennar.		

Greining	gagna	
Rannsóknarspurning	eigindlega	hluta	rannsóknarinnar	er	fyrirbærafræðileg	og	í	sumum	

tilfellum	getur	þemagreining	hentað	til	að	svara	fyrirbærafræðilegum	
rannsóknarspurningum	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Þemagreining	er	sveigjanleg	og	

hentug	til	að	svara	flestum	tegundum	rannsóknarspurninga.	Auk	þess	kallar	
greiningarformið	ekki	eftir	því	að	gögnunum	sé	safnað	með	einhverjum	ákveðnum	

hætti	(Braun	og	Clarke,	2013).	Því	var	þemagreining	notuð	til	að	greina	viðtölin	og	

notast	við	leiðbeiningar	Clarke,	Braun	og	Hayfield	(2015)	við	greininguna,	þar	sem	
rannsakandi	yfirfór	gögnin	vandlega	í	leit	að	kóðum	áður	en	þemu	voru	greind.		

Gæði	rannsóknar	og	staða	rannsakanda	
Þar	sem	ég	varð	lítið	vör	við	heterósexíska	orðanotkun	eins	og	henni	er	lýst	hér	að	

framan	í	framhaldsskóla,	að	undanskildu	orðinu	kærustufaggi,	og	man	eingöngu	eftir	

notkun	orðsins	faggi	úr	grunnskóla	kom	hún	nokkuð	á	óvart.	Fyrir	mig	sem	

samkynhneigðan	einstakling	getur	heterósexísk	orðanotkun	valdið	óþægindum	þó	það	

sé	ekki	tilgangur	hennar	og	skapað	vangaveltur	um	ástæðu	hennar.	Því	leikur	mér	hugur	

á	að	skilja	orðanotkunina,	hvar	hún	á	sér	stað	og	í	hvaða	aðstæðum.	Einnig	er	

áhugavert	að	vita	hvernig	aðrir	upplifa	heterósexíska	orðanotkun	og	nota	heterósexísk	

orð.		

Rannsóknarefnið	var	heterósexísk	orðanotkun	nemenda	í	íslenskum	

framhaldsskólum	og	því	hætta	á	að	ég	oftúlki	notkun	þess	og	leiti	eftir	staðfestingu	á	að	

orðanotkunin	eigi	sér	stað.	Auk	þess	var	viðtalsáætlunin	ákvörðuð	af	rannsakanda	og	
hann	fylgdi	eftir	ummælum	viðmælenda	með	frekari	spurningum.	Þar	með	var	

umræðuefni	viðtalsins	einhliða	í	höndum	rannsakanda	og	hann	stjórnaði	efni	viðtalsins.	

Í	viðtölum	ríkir	því	valdaójafnvægi	þar	sem	rannsakandinn	hefur	meira	vald	og	því	getur	
ekki	orðið	um	samtal	milli	jafningja	að	ræða	(Kvale,	2006).	



	

47	

Mismunandi	valdastaða	rannsakanda	og	viðmælendad	bitist	til	dæmis	í	mismunandi	

hlutverkum	þar	sem	rannsakandi	spyr	spurninga	og	hlutverk	viðmælenda	er	að	svara	

(Kvale,	2006).	Dregið	var	úr	þessu	ójafnvægi	með	því	að	gera	þátttakendum	skýrt	grein	
fyrir	því	að	þeir	þyrftu	ekki	að	svara	öllum	spurningum	án	þess	að	gefa	skýringar	í	

upplýsta	samþykkinu	sem	þeir	lásu	áður	en	þeir	samþykktu	þátttöku	(sjá	viðauka	Á).	

Fleiri	dæmi	um	atriði	sem	ýta	undir	valdaójanvægi	í	viðtölum	felast	í	að	þau	eru	
verkfæri	rannsakenda	til	að	afla	upplýsinga.	Það	er	einnig	þeirra	hlutverk	að	túlka	

gögnin	(Kvale,	2006).		

	Ef	horft	er	fram	hjá	valdaójafnvægi	milli	rannsakanda	og	viðmælanda	getur	það	

dregið	úr	réttmæti	rannsóknarinnar	(Kvale,	2006).	Valdaójafnvægið	getur	orðið	til	þess	
að	gildi	rannsakanda	og	skoðanir	hafi	áhrif	á	efni	og	jafnvel	svör	viðmælenda.	Þó	

valdaójafnvægi	ríki	í	viðtölum	er	æskilegt	að	rannsakandi	komi	fram	við	viðmælendur	

sem	jafningja,	hlusti	á	frásögn	þeirra	og	beri	virðingu	fyrir	því	þegar	hún	samræmist	ekki	
væntingum	rannsakanda	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Rannsakandi	þarf	því	að	vera	

meðvitaður	um	eigin	væntingar	og	hagsmuni,	bæði	þegar	viðtöl	eru	tekin	og	við	túlkun	

gagna	og	ígrunda	hvernig	eigin	væntingar	og	hagsmunir	geti	haft	áhrif.		

Einnig	er	möguleiki	á	að	rannsakandi	misskilji	svör	þátttakenda.	Þegar	gagna	er	aflað	

með	einu	viðtali	fyrir	hvern	þátttakenda	er	mælt	með	því	að	rannsakandi	segi	

viðmælendum	stuttlega	frá	túlkun	sinni	á	viðtalinu	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Í	þessari	
rannsókn	voru	viðmælendur	spurðir	nokkrum	sinnum	í	gegn	um	viðtölin	hvort	
rannsakandi	hefði	lagt	réttan	skilning	í	frásögn	þeirra	í	staðinn	fyrir	að	draga	stuttlega	

saman	skilning	í	lokinn.	Slíkt	minnkaði	líkur	á	að	rannsakandi	misskildi	viðmælendur.	Þó	
hefði	styrkt	rannsóknina	ef	báðar	aðferðir	hefðu	verið	notaðar	til	að	staðfesta	túlkun	og	

skilning	rannsakanda.		

Einnig	var	möguleiki	á	að	þátttakendur	lögðu	annan	skilning	í	rannsóknarefnið	en	

rannsakandinn.	Til	að	tryggja	að	þátttakendur	skildu	rannsóknarefnið	var	það	útskýrt	í	

kynningarbréfi/upplýstu	samþykki	og	í	upphafi	viðtalsins	var	athugað	hvort	
þátttakendur	töldu	sig	hafa	nægjanlegan	skilning	á	efninu	eða	hvort	frekari	útskýringa	

væri	þörf.	Ef	ástæða	þótti	var	rætt	um	rannsóknarefnið	í	byrjun	viðtalsins	til	að	tryggja	

sem	bestan	skilning	viðmælenda.			

Þegar	viðtalsrammi	er	notaður	þarf	að	gæta	þess	að	fylgja	honum	ekki	svo	stíft	að	

það	hefti	tjáningu	viðmælenda	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Gætt	var	að	því	að	leyfa	

viðmælendum	að	nálgast	viðfangsefnið	eins	og	þeim	hentaði	og	farið	út	fyrir	rammann	

til	að	skilja	betur	upplifun	þátttakenda	af	orðanotkuninni.	Viðtalsramminn	nálgaðist	
heterósexískt	orðalag	út	frá	túlkun	samkynhneigðra	(þekkingu	rannsakanda	á	
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orðalaginu	eftir	lestur	á	greinum)	og	gerði	því	ráð	fyrir	að	tvíkynhneigðir	og	trans	hefðu	

sömu	sýn	á	það.	Auk	þess	gætti	kynjatvíhyggju	(stelpur	og	strákar)	í	viðtalsrammanum	

sem	náði	því	síður	til	upplifunar	allra	þátttakenda	af	birtingarmyndum	heterósexisma.	
Viðmælendur	höfðu	tækifæri	til	að	skýra	að	hvaða	leiti	þeirra	upplifun	var	öðruvísi	en	

gert	var	ráð	fyrir	og	benda	á	annmarka	bæði	í	viðtalinu	sjálfu	og	í	lokin.	Reynt	var	að	

taka	tillit	til	ábendinganna	í	orðalagi	ritgerðarinnar.		

Viðtölin	voru	tekin	upp	með	samþykki	þátttakenda	til	að	auðvelda	afritun	og	túlkun	

gagnanna.	Fyrir	viðtölin	var	upptökubúnaðurinn	prófaður	til	að	tryggja	sem	mest	gæði	í	

viðtölunum	sjálfum.	Þrjú	viðtalanna	fóru	auk	þess	fram	í	gegn	um	forritið	Skype	og	var	

einnig	gert	ráð	fyrir	því	í	prófun	tækjabúnaðarins.		

Siðferðisleg	álitamál		
Siðferðisleg	álitamál	í	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	felast	í	því	að	þátttakendur	

voru	hinsegin	ungmenni	og	tilheyra	fámennum	minnihlutahópi.	Því	þarf	að	gæta	

sérstaklega	að	persónugreinanlegar	upplýsingar	rati	ekki	í	rannsóknina.	Til	að	gæta	
nafnleyndar	voru	dulnefni	notuð	sem	þátttakendur	völdu	sjálfir	eða	rannsakandi	valdi	

fyrir	þá	að	þeirra	ósk	en	þá	þekktu	þátttakendur	jafnframt	dulnefni	sitt.	Þegar	viðtölin	

voru	afrituð	var	strax	notast	við	dulnefni.	Einnig	var	skólum	gefið	dulnefni	þegar	þeir	
bárust	í	tal.	Því	eru	engin	persónugreinanleg	gögn	í	afrituðu	viðtölunum.	Frásögn	

þátttakenda	gæti	þó	í	sumum	tilfellum	verið	nægjanlega	ýtarleg	til	að	kunnugir	gætu	

giskað	á	hverjir	þátttakendur	væru	en	gætt	var	að	því	að	halda	slíkum	gögnum	utan	

rannsóknarinnar.	Einnig	gæti	orðalag	viðmælanda	gefið	vísbendingar	um	hann	og	var	
gætt	að	því	að	umorða	slíkan	texta.		
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4 Niðurstöður	

4.1 Megindlegar	niðurstöður	
Þátttakendur	voru	149,	þar	af	skilgreindu	67	sig	sem	karlkyns,	81	sem	kvenkyns	og	1	

þátttakandi	skilgreindi	sig	sem	trans.	Meðalaldur	þátttakenda	var	19,86	ár.		

4.1.1 Áhrif	kyns	á	heterósexíska	orðanotkun	og	algengi	hennar	

Til	að	athuga	hvort	kyn	hefði	áhrif	á	notkun	heterósexísks	orðalags	var	notast	við	kí-
kvaðrat	próf.	Vegna	mikillar	skekkju	í	gögnunum	voru	svör	þátttakenda	sem	sögðust	

nota	heterósexískt	orðalag	sameinuð	til	að	standast	forsendur	marktektarprófsins	um	
forspárgildið	5	í	hverjum	reit	töflunnar.	Einnig	er	gefin	upp	dreifing	svara	frá	

þátttakendum	fyrir	hvert	orðalag	til	að	vega	á	móti	þeim	upplýsingum	sem	töpuðust	

með	því	að	sameina	svör	og	svara	spurningunni	um	algengi	heterseískrar	orðanotkunar.	

Í	úrtakinu	skilgreindi	einn	þátttakandi	sig	sem	trans	og	var	ekki	notast	við	svör	frá	

þeim	þátttakanda	til	að	skoða	áhrif	kyns	því	fjöldi	svaranna	var	ekki	nægjanlegur	til	að	
lýsa	þýðinu.	Svör	þessa	þátttakanda	voru	heldur	ekki	notuð	til	að	lýsa	almennri	notkun	
orðanna	vegna	þess	að	hægt	er	að	rekja	svarmynstur	þessa	þátttakanda.		

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	hefðu	notað	

orðið	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	hlutur	væri	heimskulegur	eða	asnalegur.	

Tilgátan	var	að	munur	væri	á	svörum	eftir	því	hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	

karlkyns	eða	kvenkyns.	Núll	tilgátan	var	að	ekki	væri	munur	á	svörunum	eftir	kyni.	Við	

greiningu	gagnanna	var	notast	við	svör	frá	148	þátttakendum	en	tafla	1	sýnir	lýsandi	

tölfræði	fyrir	þá	þátttakendur	sem	skilgreindu	sig	sem	annað	hvort	karlkyns	eða	

kvenkyns.	Af	þeim	67	þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	22	

(32,84%)	notað	orðið	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hlutur	væri	heimskulegur	eða	

asnalegur	undanfarinn	mánuð.	Hins	vegar	höfðu	7	(8,64%)	af	þeim	81	þátttakenda	sem	

skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	notað	orðið	undanfarinn	mánuð	í	sama	tilgangi.	Munur	á	

svörun	hópanna	var	marktækur	X2	(1,	N	=	148)	=	13,623	og	p	=	0,0002	og	því	var	núll	
tilgátunni	hafnað.	
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Tafla	1.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hlutur	sé	
heimskulegur	eða	asnalegur	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	

Karlkyns	 45	(67,16%)	 22	(32,84%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 74	(91,36%)	 7	(8,64%)	 81	(100%)	

Alls	 119	(80,41%)	 29	(19,59%)	 148	(100%)	

	

Tafla	2	sýnir	dreifingu	svaranna	í	úrtakinu	frá	148	þátttakendum.	Hlutfall	þátttakenda	

sem	hafði	ekki	notað	orðið	gay	undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	hlutur	væri	

heimskulegur	eða	asnalegur	var	80,41%.	Hlutfall	þeirra	sem	hafði	notað	orðið	einu	sinni	
eða	tvisvar	undanfarinn	mánuð	í	þessum	tilgangi	var	12,84%	en	hlutfall	þeirra	sem	
notaði	orðið	oftar	var	6,76%.	

Tafla	2.	Notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hlutur	sé	heimskulegur	eða	
asnalegur.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 2	 1,35%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 3	 2,03%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 3	 2,03%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 1	 0,68%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 19	 12,84%	

Aldrei	 119	 80,41%	

Alls	 148	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	

orðið	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	þætti	hegðun	einstaklings	heimskuleg	eða	

asnaleg.	Tilgátan	var	að	munur	væri	á	svörum	eftir	því	hvort	þátttakendur	skilgreindu	

sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	en	núll	tilgátan	var	að	enginn	munur	væri	á	svörum	

hópanna.	Notuð	voru	svör	frá	148	þátttakendum	og	má	sjá	lýsandi	tölfræði	þátttakenda	
eftir	því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	í	töflu	3.	Af	þeim	67	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	notuðu	19	(28,36%)	orðið	gay	

undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	hegðun	væri	heimskuleg	eða	asnaleg.	Af	þeim	81	

þátttakenda	sem	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	notuðu	3	(3,7%)	orðið	í	sambærilegum	
tilgangi.	Munur	á	hópunum	var	marktækur	X2	(1,	N	=	148)	=	17,612,	p	<	0,0001	og	núll	

tilgátunni	var	því	hafnað.	
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Tafla	3.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	sé	
heimskuleg	eða	asnaleg	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyn	 48	(71,64%)	 19	(28,36%)	 67	(100%)	

Kvenkyn	 78	(96,30%)	 3	(3,70%)	 81	(100%)	

Alls	 126	(85,14%)	 22	(14,86%)	 148	(100%)	

	

Tafla	4	sýnir	dreifingu	svaranna	hjá	148	þátttakendum	en	85,14%	þátttakenda	höfðu	

ekki	notað	orðið	gay	til	að	lýsa	því	að	þeim	þætti	hegðun	heimskuleg	eða	asnaleg	

undanfarinn	mánuð.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	notað	orðið	með	þessum	tilgangi	
undanfarinn	mánuð	var	14,86%.	Alls	höfðu	8,05%	eingöngu	notað	það	einu	sinni	til	
tvisvar	en	6,76%	taldi	sig	hafa	notað	það	oftar.	

Tafla	4.	Notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	sé	heimskuleg	eða	asnaleg.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 2	 1,35%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 2	 1,35%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 2	 1,35%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 4	 2,70%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 12	 8,11%	

Aldrei	 126	 85,14%	

Alls	 148	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	
frasann	no	homo	til	að	íteka	gagnkynhneigð	en	notast	var	við	svör	frá	148	
þátttakendum.	Rannsóknartilgátan	var	að	munur	væri	á	svörun	þátttakenda	eftir	því	

hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	en	núll	tilgátan	var	að	enginn	
munur	væri	á	svörum	hópanna.	Tafla	5	sýnir	lýsandi	tölfræði	eftir	því	hvort	

þátttakendur	skilgreindu	kyn	sitt	sem	karlkyn	eða	kvenkyn.	Af	þeim	67	þátttakendum	

sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	notuðu	20	(29,85%)	frasann	no	homo	til	að	ítreka	
gagnkynhneigð	undanfarinn	mánuð.	Af	þeim	81	þátttakanda	sem	skilgreindu	sig	sem	

kvenkyns	notuðu	4	(4,94%)	frasann	undanfarinn	mánuð.	Munur	á	hópunum	var	

marktækur	X2	(1,	N	=	148)	=	16,75,	p	<	0,0001	og	núll	tilgátunni	því	hafnað.		
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Tafla	5.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	frasans	no	homo	til	að	ítreka	gagnkynhneigð	
eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 47	(70,15%)	 20	(29,85%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 77	(95,06%)	 4	(4,94%)	 81	(100%)	

Alls	 124	(83,78%)	 24	(16,22%)	 148	(100%)	

	

Tafla	6	sýnir	dreifingu	svaranna	fyrir	notkun	frasans	no	homo	til	að	ítreka	
gagnkynhneigð	hjá	148	þátttakendum.	Hlutfall	þátttakenda	sem	notaði	frasann	aldrei	

undanfarinn	mánuð	var	83,78%	en	16,22%	höfðu	notað	orðið	undanfarinn	mánuð.	Alls	
höfðu	10,74%	eingöngu	notað	frasann	einu	sinni	til	tvisvar.	Hlutfall	þátttakenda	sem	
hafði	notað	frasann	oftar	var	5,41%.	

Tafla	6.	Notkun	frasans	no	homo	til	að	ítreka	gagnkynhneigð.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 3	 2,03%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 4	 2,70%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 16	 10,81%	

Aldrei	 124	 83,78%	

Alls	 148	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	hefðu	notast	við	
orðið	faggi	yfir	strák	sem	sýndi	ekki	karlmannlega	hegðun.	Tilgátan	var	að	munur	væri	á	

svörum	þátttakenda	eftir	því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	en	

núll	tilgátan	var	að	enginn	munur	væri	á	svörum	eftir	því	hvernig	þátttakendur	
skilgreindu	sig.	

	Notast	var	við	gögn	frá	148	þátttakendum	en	tafla	7	sýnir	lýsandi	tölfræði	eftir	því	

hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	eða	karlkyns.	Af	þeim	67	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	28	(41,79%)	þeirra	notað	orðið	

faggi	til	að	lýsa	því	að	þeim	þætti	hegðun	stráks	ekki	karlmannleg.	Af	þeim	81	sem	

skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	höfðu	4	(4,94%)	notað	orðið	á	sambærilegan	hátt	
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undanfarinn	mánuð.	Munur	á	hópunum	var	marktækur	X2	(1,	N	=	148)	=	29,387,	p	<	

0,0001	og	núll	tilgátunni	því	hafnað.	

Tafla	7.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	faggi	til	að	gefa	til	kynna	að	strákur	hagi	
sér	ekki	karlmannlega	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 39	(58,21%)	 28	(41,79%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 77	(95,06%)	 4	(4,94%)	 81	(100%)	

Alls	 116	(78,38%)	 32	(21,62%)	 148	(100%)	

	

Tafla	8	sýnir	dreifingu	svara	þátttakenda	fyrir	notkun	orðsins	faggi	til	að	gefa	til	kynna	
að	þeim	þyki	hegðun	stráks	ekki	karlmannleg	undanfarinn	mánuð	fyrir	148	
þátttakendur.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	ekki	notað	orðið	í	þessum	tilgangi	

undanfarinn	mánuð	var	78,38%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	notað	orðið	í	þessum	

tilgangi	undanfarinn	mánuð	var	21,62%.	Alls	höfðu	10,81%	notað	það	einu	sinni	til	
tvisvar	undanfarinn	mánuð	og	10,81%	höfðu	notað	það	oftar.	

Tafla	8.	Notkun	orðsins	faggi	yfir	strák	sem	hagar	sér	ekki	karlmannlega.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 4	 2,70%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 2	 1,35%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 9	 6,08%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 16	 10,81%	

Aldrei	 116	 78,38%	

Alls	 148	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	
orðin	faggi	eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	líkaði	ekki	hegðun.	Tilgátan	var	

að	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	

eða	kvenkyns.	Núll	tilgátan	var	að	enginn	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	
hvernig	þeir	skilgreindu	sig.	

Notuð	voru	gögn	frá	147	þátttakendum	og	í	töflu	9	má	sjá	lýsandi	tölfræði	eftir	því	

hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns.	Af	þeim	67	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	49	(73,13%)	notað	orðin	faggi	
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eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	líkaði	ekki	einhver	hegðun.	Af	þeim	80		

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	höfðu	31	þátttakandi	(38,75%)	notað	

orðin	faggi	eða	faggalegt	í	sambærilegum	tilgangi.	Munur	á	hópunum	var	marktækur	
X2	(1,	N	=	147)	=	17,38,	p	<	0,0001	og	núll	tilgátunni	því	hafnað.	

Tafla	9.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðanna	faggi	eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	
að	manni	líki	ekki	hegðun	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 18	(26,87%)	 49	(73,13%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 49	(61,25%)	 31	(38,75%)	 80	(100%)	

Alls	 67	(45,58%)	 80	(54,42%)	 147	(100%)	

	

Tafla	10	sýnir	dreifingu	svaranna	yfir	notkun	orðanna	faggi	eða	faggalegt	til	að	lýsa	því	

að	þátttakendum	líki	ekki	einhver	hegðun	hjá	þeim	147	þátttakendunum	sem	svöruðu	

spurningunni.	Hlutfall	þeirra	sem	höfðu	ekki	notað	orðin	í	þessum	tilgangi	undanfarinn	
mánuð	var	45,95%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	notað	orðin	með	þessum	hætti	

undanfarinn	mánuð	var	54,42%.	Alls	höfðu	25,85%	einungis	notað	orðin	faggi	eða	
faggalegt	einu	sinni	til	tvisvar	en	28,57%	höfðu	notað	orðalagið	oftar.	

Tafla	10.	Notkun	orðsins	faggi	eða	faggalegt	til	að	lýsa	hegðun	sem	manni	líkar	ekki.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 3	 2,04%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 1	 0,68%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 5	 3,40%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 6	 4,08%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 27	 18,37%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 38	 25,85%	

Aldrei	 67	 45,58%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	

orðið	lessa	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	þætti	stelpa	ekki	sýna	kvenlega	hegðun.	
Rannsóknartilgátan	var	að	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hvort	þeir	

skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	en	núll	tilgátan	var	engin	munur	væri	á	

svörum	þátttakenda	eftir	því	hvernig	þeir	skilgreindu	sig.		
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	Notuð	voru	gögn	frá	148	þátttakendum	og	sýnir	tafla	11	lýsandi	tölfræði	eftir	því	

hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns.	Af	þeim	67	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	11	(16,42%)	þátttakendur	notað	
orðið	lessa	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	þætti	stelpa	ekki	haga	sér	kvenlega	undanfarinn	

mánuð.	Af	þeim	81	þátttakenda	sem	skilgreindi	sig	sem	kvenkyns	höfðu	6	(7,41%)	

notað	orðið	á	sambærilegan	hátt.	Munur	á	hópunum	var	ekki	marktækur	X2	(1,	N	=	148)	
=	2,928	og	p	=	0,087,	því	var	ekki	hægt	að	hafna	núll	tilgátunni.	

Tafla	11.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	lessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	
sér	ekki	kvenlega	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 56	(83,58%)	 11	(16,42%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 75	(92,59%)	 6	(7,41%)	 81	(100%)	

Alls	 131	(88,51%)	 17	(11,49%)	 148	(100%)	

	

Tafla	12	sýnir	dreifingu	svara	þátttakenda	fyrir	notkun	orðsins	lessa	undanfarinn	mánuð	

til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega.	Notast	var	við	svör	148	

þátttakenda	en	88,51%	þátttakenda	hafði	ekki	notað	orðið	með	þessum	hætti	
undanfarinn	mánuð.	Þeir	sem	höfðu	notað	orðið	undanfarinn	mánuð	notuðu	það	

eingöngu	einu	sinni	til	tvisvar	eða	nokkrum	sinnum	og	var	hlutfall	þeirra	11,49%.	

Tafla	12.	Notkun	orðsins	lessa	yfir	stelpu	sem	hagar	sér	ekki	kvenlega.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 3	 2,03%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 14	 9,46%	

Aldrei	 131	 88,51%	

Alls	 148	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	um	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	

orðið	trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagaði	sér	ekki	kvenlega.	

Rannsóknartilgátan	var	að	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hvort	þeir	
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skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	en	núll	tilgátan	var	að	enginn	munur	væri	á	

svörum	þátttakenda	eftir	því	hvernig	þeir	skilgreindu	sig.		

Notast	var	við	svör	frá	148	þáttakendum	en	tafla	13	sýnir	lýsandi	tölfræði	út	frá	því	

hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns.	Af	þeim	67	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	17	(25,37%)	notað	orðið	

trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagaði	sér	ekki	kvenlega	undanfarinn	mánuð.	

Af	þeim	81	þátttakanda	sem	skilgreindi	sig	sem	kvenkyns	höfðu	13	(16,05%)	notað	
orðið	með	sambærilegum	hætti	undanfarinn	mánuð.	Munur	á	hópunum	var	ekki	

marktækur	X2	(1,	N	=	148)	=	1,972,	p	=	0,16	og	því	var	ekki	hægt	að	hafna	núll	

tilgátunni.	

Tafla	13.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	
stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega	eftir	kyni.	

	 Notaði	aldrei	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 50	(74,63%)	 17	(25,37%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 68	(83,95%)	 13	(16,05%)	 81	(100%)	

Alls	 118	(79,73%)	 30	(20,27%)	 148	(100%)	

	

Tafla	14	sýnir	lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	trukkalessa	undanfarinn	mánuð	til	að	
gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega	fyrir	148	þátttakendur.	Hlutfall	þeirra	

sem	höfðu	ekki	notað	orðið	trukkalessa	með	þessum	hætti	undanfarinn	mánuð	var	
79,73%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	hafði	notað	orðalagið	með	þessum	hætti	undanfarinn	

mánuð	var	20,27%.	Alls	notuðu	17,57%	orðið	einu	sinni	til	tvisvar	með	þessum	hætti	

undanfarinn	mánuð	en	2,70%	töldu	sig	hafa	notað	það	oftar.		

Tafla	14.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	trukkalessa	yfir	stelpu	sem	hagar	sér	
ekki	kvenlega.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 3	 2,03%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 26	 17,57%	

Aldrei	 118	 79,73%	

Alls	 148	 100%	
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Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notast	við	

orðið	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	Tilgátan	var	að	munur	væri	á	

notkun	orðsins	eftir	því	hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	
en	núll	tilgátan	var	að	engin	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hvernig	þeir	

skilgreindu	sig.		

Notast	var	við	svör	frá	147	þátttakendum	sem	svöruðu	spurningunni	og	má	sjá	

lýsandi	tölfræði	eftir	því	hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	í	
töflu	15.	Af	þeim	67	þátttakendum	sem	skilgreyndu	sig	sem	karlkyns	notuðu	20	

(29,85%)	orðið	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans	undanfarinn	mánuð.	Af	

þeim	80	þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	höfðu	30	(37,5%)	notað	orðið	
undanfarinn	mánuð.	Munur	á	hópunum	var	ekki	marktækur	X2	(1,	N	=	147)	=	0,951	og	p	

=	0,33,	því	var	ekki	hægt	að	hafna	núll	tilgátunni.		

Tafla	15.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	
sé	trans	eftir	kyni.	

	 Notaði	ekki	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 47	(70,15%)		 20	(29,85%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 50	(62,5%)	 30	(37,5%)	 80	(100%)	

Alls	 97	(65,99%)	 50	(34,01%)	 147	(100%)	

		

Tafla	16	sýnir	dreifingu	svara	fyrir	notkun	orðsins	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	
sé	trans	undanfarinn	mánuð	fyrir	þá	147	þátttakendur	sem	svöruðu	spurningunni.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ekki	hafa	notað	orðið	undanfarinn	mánuð	var	65,99%.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	hafa	notað	orðið	með	þessum	hætti	undanfarinn	
mánuð	var	34,01%.	Alls	töldu	21,09%	sig	eingöngu	hafa	notað	það	einu	sinni	til	tvisar	en	

12,93%	töldu	sig	hafa	notað	það	oftar.	
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Tafla	16.	Notkun	orðsins	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	sé	trans.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 2	 1,36%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 6	 4,08%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 10	 6,80%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 31	 21,09%	

Aldrei	 97	 65,99%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	mánuð	þeir	höfðu	notað	

orðin	transa	eða	tranný	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans.	Rannsóknartilgátan	
var	að	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	eftir	því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	
karlkyns	eða	kvenkyns.	Núll	tilgátan	var	að	enginn	munur	væri	á	svörum	þátttakenda	

eftir	því	hvernig	þeir	skilgreindu	sig.		

	Notast	var	við	svör	frá	147	þátttakendum	en	tafla	17	sýnir	lýsandi	tölfræði	eftir	því	

hvort	þátttakendur	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns.	Af	þeim	67		

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	höfðu	6	(8,96%)	þátttakendur	notað	

annað	hvort	orðið	undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	Af	þeim	80	

þátttakendum	sem	skilgreindu	sig	sem	kvenkyns	hafði	einungis	1	(1,25%)	þátttakenda	
notað	annað	hvort	orðið	undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	

Væntigildi	náði	hins	vegar	ekki	5	í	meira	en	20%	reita	kí-kvaðrat	töflunnar	og	því	var	
gripið	til	Nákvæms	prófs	Fishers	sem	sýndi	marktækan	mun	á	hópunum,	p	=	0,0473.	Því	
var	núll	tilgátunni	hafnað.	

Tafla	17.	Lýsandi	tölfræði	fyrir	notkun	orðsins	transa	eða	tranný	til	að	lýsa	því	að	
einhver	sé	trans	eftir	kyni.	

	 Notaði	ekki	(%)	 Notaði	(%)	 Alls	(%)	

Karlkyns	 61	(91,94%)	 6	(8,96%)	 67	(100%)	

Kvenkyns	 79	(98,75%)	 1	(1,25%)	 80	(100%)	

Alls	 140	(95,24%)	 7	(4,76%)	 147	(100%)	

	

Tafla	18	sýnir	dreifingu	svara	þátttakenda	fyrir	notkun	orðanna	transa		eða	tranný	

undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans	fyrir	þá	147	þátttakendur	sem	
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svöruðu	spurningunni.	Meiri	hluti	þátttakenda	eða	95,24%	töldu	sig	aldrei	hafa	notað	

orðin	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans	undanfarinn	mánuð.	Hlutfall	þátttakenda	sem	

taldi	sig	hafa	notað	annað	hvort	orðið	undanfarinn	mánuð	var	4,76%.	Alls	töldu	2,72%	
sig	eingöngu	hafa	notað	annað	hvort	orðanna	einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	

en	2,04%	tölu	sig	hafa	notað	annað	orðanna	oftar.		

Tafla	18.	Notkun	orðanna	transa	eða	tranný	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	sé	trans.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Oft	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 0	 0%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 0	 0%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 1	 0,68%	

Nokkrum	sinnum	undanfarinn	mánuð	 2	 1,36%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 4	 2,72%	

Aldrei	 140	 95,24%	

Alls	 147	 100%	

	

Til	að	athuga	hversu	algeng	hetetósexísk	orðanotkun	var	í	umhverfi	nemenda	í	
íslenskum	framhaldsskólum	voru	þeir	beðnir	um	að	meta	hversu	oft	undanfarinn	

mánuð	þeir	höfðu	heyrt	aðra	nota	heterósexískt	orðalag.	Notuð	voru	svör	frá	147	
þátttakendum	en	tafla	19	sýnir	dreifingu	svaranna	milli	svarmöguleika.	Hlutfall	
þátttakenda	sem	varð	aldrei	vitni	að	heterósexískri	orðanotkun	frá	öðrum	var	eingöngu	

6,12%	og	því	urðu	93,88%	vitni	að	heterósexískri	orðanotkun	frá	öðrum.	Alls	urðu	

18,37%	vitni	af	heterósexískri	orðanotkun	einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð,	
36,74%	heyrðu	hana	nokkrum	sinnum	og	38,78%	töldu	sig	hafa	heyrt	orðanotkunina	

oftar.			

Tafla	19.	Fjöldi	þátttakenda	sem	varð	vitni	af	heterósexískri	orðanotkun	annarra.	

	 Fjöldi		 Hlutfall		

Oft	á	dag	 4	 2,72%	

Nokkrum	sinnum	á	dag	 4	 2,72%	

Kannski	einu	sinni	á	dag	 22	 14,97%	

Nokkrum	sinnum	á	viku	 27	 18,37%	

Nokkrum	sinnum	undanfainn	mánuð	 54	 36,74%	

Einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð	 27	 18,37%	

Aldrei	 9	 6,12%	

Alls	 147	 100%	
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4.1.2 Aðstæður	þar	sem	heterósexísk	orðanotkun	á	sér	stað	

Skoðað	var	hvort	nemendur	í	íslenskum	framhaldsskólum	væru	jafn	líklegir	eða	ólíklegir	
til	að	nota	heterósexískt	orðalag	utan	skóla	í	samanburði	við	aðrar	aðstæður.	

Þátttakendur	voru	því	beðnir	að	meta	hversu	líklegir	þeir	teldu	sig	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	í	mismunandi	aðstæðum.		

Samanburður	á	orðanotkun	í	mismunandi	aðstæðum	við	aðstæðurnar	utan	skóla	

var	gerður	með	kí-kvaðrat	prófi	til	að	athuga	hvort	munur	væri	á	svörum	þátttakenda.	Í	

töflu	20	má	sjá	dreifingu	svara	fyrir	hverjar	aðstæður	ásamt	p	-	gildi	marktekarprófsins	

fyrir	samanburð	við	aðstæðurnar	utan	skóla.	Niðurstöður	kí-kvaðrat	prófs	segja	
eingöngu	hvort	munur	sé	á	svörun	hópa	ekki	á	milli	hvaða	reita	kí-kvaðrat	töflunar	
munurinn	er	(McHughes,	2013).	

Tafla	20.	Dreifing	svaranna	eftir	því	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þátttakendur	eru	til	að	
nota	heterósexískt	orðalag	í	ólíkum	aðstæðum.	

	 Ólíklegt	
(%)	

Frekar	
ólíklegt	(%)	

Hvorki	né	
(%)	

Frekar	
líklegt	(%)	

Líklegt	
(%)	

Alls	(%)	 P	-	gildi	

Utan	skóla	 67	
(45,27%)	

30	
(20,27%)	

21	
(14,19%)	

23	
(15,54%)	

7		
(4,73%)	

148	
(100%)	

**	

Á	skólalóðinni	 88	
(59,46%)	

26	
(17,57%)	

17	
(11,49%)	

13		
(8,78%)	

4				
(2,7%)	

148	
(100%)	

0,13*	

Gangar		
skólans	

86	
(58,11%)	

24	
(16,22%)	

20	
(13,51%)	

13		
(8,78%)	

5		
(3,38%)	

148	
(100%)	

0,19*	

Í	skólastofum	 93	
(62,84%)	

28	
(18,92%)	

13		
(8,78%)	

11		
(7,43%)	

3					
(2,03)	

148	
(100%)	

0,0173*	

Í	íþróttatíma	 103	
(70,07%)	

20	
(13,61%)	

13		
(8,84%)	

8						
(5,44%)	

3		
(2,04%)	

147	
(100%)	

0,0004*	

Búningsklefi	 103	
(69,59%)	

15	
(10,14%)	

14		
(9,46%)	

12		
(8,11%)	

4				
(2,7%)	

148	
(100%)	

0,0011*	

Á	netinu	 84	
(56,76%)	

23	
(15,54%)	

17	
(11,59%)	

16	
(10,81%)	

8		
(5,41%)	

148	
(100%)	

0,33*	

Annars	staðar	 72	
(48,98%)	

26	
(17,69%)	

30	
(20,41%)	

14		
(9,52%)	

5				
(3,4%)	

147	
(100%)	

0,33*	

*	P	-	gildi	fyrir	marktektarpróf	milli	aðstæðnanna	og	aðstæðnanna	Utan	skóla.	

**	Marktektarprófið	var	gert	milli	aðstæðnanna	Utan	skóla	og	annarra	aðstæðna.	

	

Rannsóknartilgáta	allra	marktektarprófanna	var	að	munur	væri	á	því	hversu	líklegir	
þátttakendur	töldu	sig	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	eftir	aðstæðum.	Núll	tilgáta	
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allra	marktektarprófanna	var	að	enginn	munur	væri	á	hversu	líklegir	þátttakendur	töldu	

sig	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	eftir	aðstæðum.		

Dreifing	svaranna	fyrir	aðstæðurnar	utan	skóla	sjást	í	töflu	20.	Hlutfall	þátttakenda	

sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	utan	skóla	var	45,27%	og	hlutfall	

þátttakenda	sem	taldi	sig	frekar	ólíklega	til	að	nota	orðalagið	var	20,27%.	Hlutfall	

þátttakendur	sem	taldi	sig	frekar	líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	utan	skóla	var	

15,54%	og	hlutfall	þeirra	sem	töldu	sig	líklega	var	4,73%.	

Gerður	var	samanburður	á	svörum	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	á	skólalóðinni,	

gangar	skólans,	í	skólastofunni,	í	íþróttatíma,	búningsklefi,	á	netinu	og	annars	staðar	
við	aðstæðurnar	utan	skóla.	

Samanburður	á	svörum	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	á	skólalóðinni	og	utan	skóla:	

Alls	mátu	148	þátttakendur	líkindi	á	því	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	hvorum	
aðstæðum.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	

skólalóðinni	var	59,46%	og	17,57%	þátttakenda	taldi	sig	frekar	ólíklega	til	þess.	Á	

meðan	töldu	8,78%	sig	frekar	líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	skólalóðinni	og	

2,7%	taldi	sig	líklega	(sjá	töflu	20).	Munur	á	hópunum	var	ekki	marktækur,	X2	(4,	N	=	
296)	=	7,148	og	p	=	0,13	og	því	var	ekki	hægt	að	hafna	núll	tilgátunni.		

Samanburður	á	svörum	þátttakenda	milli	aðstæðnanna	gangar	skóla	og	utan	skóla:	

Alls	mátu	148	þátttakendur	líkindi	á	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	göngum	skólans.	
Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	göngum	
skóla	var	58,11%	og	16,22%	töldu	sig	frekar	ólíkleg.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	

frekar	líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	göngum	skóla	var	8,78%	og	3,38%	töldu	
sig	líkleg	til	að	nota	orðalagið	á	göngum	skóla	(sjá	töflu	20).	Munur	á	aðstæðunum	var	

ekki	marktæktur,	X2	(4,	N	=	296)	=	6,162,	p	=	0,19	og	því	ekki	hægt	að	hafna	núll	

tilgátunni.	

Samanburður	milli	svara	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	í	skólastofum	og	utan	skóla:	

Alls	mátu	148	þátttakendur	líkindi	á	að	nota	orðalagið	í	skólastofum.	Hlutfall	
þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	skólastofum	var	

62,84%	og	18,92%	töldu	sig	frekar	ólíklega.	Hlutfall	þátttakenda	sem	tali	sig	frekar	

líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	skólastofum	var	7,43%	og	2,03%	töldu	sig	
líkleg	(sjá	töflu	20).	Munurinn	var	marktæktur,		X2	(4,	N	=	296)	=	0,0173	og	p	=	0,0173	

og	því	var	núll	tilgátunni	hafnað.	

Samanburður	milli	svara	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	í	íþróttatíma	og	utan	skóla:	

Alls	mátu	147	þátttakendur	líkindi	á	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	íþróttatíma.	Hlutfall	
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þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	íþróttatímum	var	

70,07%	og	13,61%	töldu	sig	frekar	ólíkleg.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	frekar	

líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	íþróttatímum	var	5,44%	og	hlutfallið	sem	taldi	
sig	líklega	til	að	nota	orðalagið	var	2,04%	(sjá	töflu	20).	Munur	á	hópunum	var	

marktækur,	X2	(4,	N	=	295)	=	20,361,	p	=	0,0004	og	því	var	núll	tilgátunni	hafnað.	

Samanburður	milli	svara	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	í	búningsklefanum	og	utan	

skóla:	Alls	mátu	148	þátttakendur	líkindi	á	að	nota	heterósexískt	orðalag	
búningsklefanum.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	orðalagið	í	

búningsklefanum	var	69,59%	en	10,14%	töldu	sig	frekar	ólíklega	til	að	nota	orðalagið.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	í	
búningsklefanum	var	2,7%	og	8,11%	töldu	sig	frekar	líkleg	til	að	nota	orðalagið	í	

búningsklefanum	(sjá	töflu	20).	Munurinn	var	marktækur,	X2	(4,	N	=	296)	=	18,299	og	p	
=	0,0011	og	því	var	núll	tilgátunni	hafnað.	

Samanburður	milli	svara	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	á	netinu	og	utan	skóla:	Alls	

mátu	148	þátttakendur	líkindi	á	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	netinu.	Hlutfall	

þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	netinu	var	56,76%	
en	hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	frekar	ólíklega	var	15,54%.	Hlutfall	þátttakenda	
sem	taldi	sig	líklega	til	að	nota	heterósexísk	orðalag	á	netinu	var	5,41%	og	10,81%	taldi	

sig	frekar	líklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	á	netinu	(sjá	töflu	20).	Munurinn	var	
ómarktækur,	X2	(4,	N	=	296)	=	4,583,	p	=	0,33	og	ekki	hægt	að	hafna	núll	tilgátunni.	

Samanburður	milli	svara	þátttakenda	fyrir	aðstæðurnar	annars	staðar	og	utan	skóla:	

Alls	mátu	147	þátttakendur	líkindi	á	því	að	nota	heterósexískt	orðalag	annars	staðar	en	
í	áður	tilgreindum	aðstæðum.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ólíklega	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	annars	staðar	var	48,98%	og	17,69%	töldu	sig	frekar	ólíkleg.	Hins	
vegar	töldu	3,4%	sig	líkleg	og	9,52%	töldu	sig	frekar	líkleg	til	að	nota	heterósexískt	

orðalag	annars	staðar	(sjá	töflu	20).	Munurinn	var	ómarktækur,	X2	(4,	N	=	295)	=	4,573,	
p	=	0,33	og	ekki	hægt	að	hafna	núll	tilgátunni.	

4.1.3 Notkun	orða	til	að	lýsa	kynhneigð	

Kannað	var	hversu	líklegir	þátttakendur	voru	til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	

lýsa	kynhneigð.	Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	voru	
til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	samkynhneigður.		

Allir	þátttakendur	lögðu	mat	á	hversu	líklegir	þeir	væru	til	að	nota	orðið	gay	til	að	

lýsa	kynhneigð.	Dreifingu	svaranna	má	sjá	í	töflu	21	en	12,08%	þátttakenda	tóku	ekki	
afstöðu	til	þess	hversu	líklegir	þeir	voru	til	að	nota	orðið	til	að	lýsa	kynhneigð.	Hlutfall	
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þátttakenda	sem	töldu	sig	mjög	ólíklega,	ólíklega	og	frekar	ólíklega	til	að	nota	orðið	gay	

til	að	lýsa	kynhneigð	var	50,34%	en	hlutfall	þátttakenda	sem	töldi	sig	frekar	líkega,	

líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	með	þessum	hætti	var	37,58%.	

Tafla	21.	Dreifing	svaranna	fyrir	notkun	orðsins	gay	til	að	lýsa	kynhneigð.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Mjög	líklegt	 9	 6,04%	

Líklegt	 21	 14,09%	

Frekar	líklegt	 26	 17,45%	

Hlutlaus	 18	 12,08%	

Frekar	ólíklegt	 21	 14,09%	

Ólíklegt	 25	 16,78%	

Mjög	ólíklegt	 29	 19,46%	

Alls	 149	 100%	

			

Einnig	mátu	allir	þátttakendur	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	voru	til	að	nota	orðið	

hommi	til	að	lýsa	samkynhneigð	stráks.	Dreifingu	svaranna	má	sjá	í	töflu	22	en	hlutfall	
þátttakenda	sem	tók	ekki	afstöðu	var	2,68%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	töldu	sig	mjög	

ólíklega,	ólíklega	og	frekar	ólíklega	til	að	nota	orðið	hommi	til	að	lýsa	samkynhneigð	

stráka	var	15,44%	en	hlutfall	þeirra	sem	taldi	sig	frá	frekar	líklega,	líklega	og	mjög	líklega	

til	að	nota	orðið	með	þessum	hætti	var	81,88%.	

Tafla	22.	Dreifing	svaranna	fyrir	notkun	orðsins	hommi	til	að	lýsa	samkynhneigð	
stráka.	

	 Fjöldi	 Hlutfall	

Mjög	líklegt	 49	 32,89%	

Líklegt	 43	 28,86%	

Frekar	líklegt	 30	 20,13%	

Hlutlaus	 4	 2,68%	

Frekar	ólíklegt	 10	 6,71%	

Ólíklegt	 11	 7,38%	

Mjög	ólíklegt	 2	 1,34%	

Alls	 149	 100%	

		

Allir	þátttakendur	lögðu	mat	á	hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	voru	til	að	nota	orðið	
lessa	til	að	lýsa	því	að	kona	væri	samkynhneigð.	Tafla	23	inniheldur	dreifingu	svaranna	
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en	hlutfall	þátttakenda	sem	tók	ekki	afstöðu	var	8,05%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	

sig	mjög	ólíklega,	ólíklega	og	frekar	ólíklega	til	að	nota	orðið	lessa	til	að	lýsa	
samkynhneigð	kvenna	var	39,60%	en	hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	frekar	líklega,	
líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	á	þennan	máta	var	52,35%.	

Tafla	23.	Dreifing	svaranna	fyrir	notkun	orðsins	lessa	til	að	lýsa	því	að	stelpa	sé	
samkynhneigð.	

	 Fjöldi		 Hlutfall	

Mjög	líkleglegt	 33	 22,15%	

Líklegt	 31	 20,81%	

Frekar	líklegt	 14	 9,40%	

Hlutlaus	 12	 8,05%	

Frekar	ólíklegt	 24	 16,11%	

Ólíklegt	 16	 10,04%	

Mjög	ólíklegt	 19	 12,75%	

Alls	 149	 100%	

	

4.1.4 Áhrif	heterósexískrar	orðanotkunar	

Áhrif	heterósexísks	orðalags	á	þátttakendur	þegar	þeir	annað	hvort	urðu	vitni	að	því	
eða	ef	því	var	beint	að	þeim	var	athugað.	Einnig	stóð	til	að	athuga	hvort	munur	væri	á	
áhrifum	heterósexísks	orðalags	milli	þeirra	sem	skilgreindu	sig	ekki	sem	

gagnkynhneigða	og	þeirra	sem	skilgreindu	sig	gagnkynhneigða.	Fáir	þátttakendur	
skilgreindu	sig	ekki	sem	gagnkynhneigða	(N	=	11)	og	því	ekki	hægt	að	athuga	hvort	áhrif	

heterósexískrar	orðanotkunar	tengdist	kynhneigð	þátttakenda	því	skilyrði	kí-kvaðrat	

prófs	um	lágmarks	væntigildi	voru	ekki	uppfyllt	(Daniel,	2010).	Til	að	skoða	áhrif	

heterósexískrar	orðanotkunar	á	þátttakendur	var	gefin	upp	lýsandi	tölfræði	fyrir	mat	

þátttakenda	á	því	hvaða	áhrif	orðanotkunin	hafði.		

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	heyra	orðið	gay	til	

að	lýsa	því	að	hlutur	sé	heimskulegur	eða	asnalegur	eða	áhrif	þess	að	orðinu	væri	beint	

að	þeim.	Notast	var	við	svör	frá	147	þátttakendum	en	tafla	24	lýsir	dreifingu	svaranna.	

Tíðasta	gildi	var	„einhver	óþægindi“	sem	38	þátttakendur	(25,84%)	merktu	við.	Hlutfall	

þátttakenda	sem	upplifði	engin	óþægindi	af	að	verða	vitni	af	orðanotkuninni	(eða	af	því	
að	orðanotkuninni	væri	beint	að	þeim)	var	19,73%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	voru	

hlutlausir	til	orðanotkunarinnar	eða	vissu	ekki	hvaða	áhrif	hún	hafði	á	þá	var	21,09%.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	upplifa	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	við	að	verða	

vitni	af	orðanotkuninni	var	59,18%.	



	

65	

Tafla	24.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðið	gay	notað	til	að	
lýsa	því	að	hlutur	sé	heimskulegur	eða	asnalegur.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 21	 14,29%	

Einhver	óþægindi	 38	 25,84%	

Lítil	óþægindi	 28	 19,05%	

Engin	óþægindi	 29	 19,73%	

Hlutlaus	 25	 17,01%	

Veit	ekki	 6	 4,08%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	heyra	orðið	gay	notað	

til	að	lýsa	því	að	hegðun	þyki	heimskuleg	eða	asnaleg	þegar	þeir	verða	vitni	að	

orðanotkuninni	eða	henni	er	beint	að	þeim.	Svör	frá	147	þátttakendum	voru	notuð	og	
dreifingu	svaranna	má	sjá	í	töflu	25.	Tíðasta	gildið	var	„einhver	óþægindi“	sem	42	

þátttakendur	(28,57%)	völdu.	Hlutfall	þátttakenda	sem	töldu	sig	ekki	upplifa	nein	
óþægindi	af	að	verða	vitni	af	notkun	orðsins	eða	ef	því	var	beint	að	þeim	var	18,37%.	

Hlutfall	þátttakenda	sem	var	hlutlaus	til	orðanotkunarinnar	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	
hún	hafði	á	þá	var	17,69%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	upplifa	lítil,	einhver	eða	
mikil	óþægindi	af	að	verða	vitni	af	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	

væri	heimskuleg/asnaleg	eða	þegar	henni	er	beint	að	þeim	var	63,95%.	

Tafla	25.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðið	gay	til	að	lýsa	
hegðun	sem	er	heimskuleg	eða	asnaleg.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 25	 17,01%	

Einhver	óþægindi	 42	 28,57%	

Lítil	óþægindi	 27	 18,37%	

Engin	óþægindi	 27	 18,37%	

Hlutlaus	 18	 12,24%	

Veit	ekki	 8	 5,44%	

Alls	 147	 110%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	að	notkun	

frasans	no	homo	til	að	ítreka	gagnkynhneigð	eða	þegar	honum	var	beint	til	þeirra.	

Notuð	voru	svör	frá	147	þátttakendum	og	dreifingu	svaranna	má	finna	í	töflu	26.	
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Tíðasta	gildið	var	„engin	óþægindi“	sem	42	þátttakendur	(28,57%)	völdu.	Hlutfall	

þátttakenda	sem	annað	hvort	var	hlutlaus	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	frasinn	hafði	á	þá	

var	20,41%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	finna	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	af	
því	að	verað	vitni	af	notkun	frasans	(eða	ef	honum	var	beint	til	þeirra)	var	51,02%.	

Tafla	26.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	frasann	no	homo	til	að	
ítreka	gagnkynhneigð.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 16	 10,88%	

Einhver	óþægindi	 19	 12,93%	

Lítil	óþægindi	 40	 27,21%	

Engin	óþægindi	 42	 28,57%	

Hlutlaus	 23	 15,65%	

Veit	ekki	 7	 4,76%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	af	notkun	
orðsins	faggi	til	að	gefa	til	kynna	að	strákur	hagi	sér	ekki	karlmannlega,	eða	ef	orðinu	

var	beint	að	þeim	(í	þeim	tilfellum	sem	það	átti	við).	Notuð	voru	svör	frá	147	
þátttakendum	en	tafla	27	inniheldur	dreifingu	svaranna.	Tíðasta	gildið	var	„mikil	
óþægindi“	sem	45	þátttakendur	(30,61%)	merktu	við.	Hlutfall	þátttakenda	sem	töldu	sig	

ekki	finna	fyrir	neinum	óþægindum	af	að	verða	vitni	að	orðanotkuninni	eða	ef	orðinu	
var	beint	að	þeim	(í	þeim	tilfellum	sem	það	á	við)	var	19,05%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	

var	hlutlaus	gagnvart	orðanotkuninni	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	hún	hafði	á	þá	var	

18,37%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	upplifa	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	var	
62,59%.	

Tafla	27.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðið	faggi	notað	til	að	
gefa	til	kynna	að	hegðun	stráks	sé	ekki	karlmannleg.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 45	 30,61%	

Einhver	óþægindi	 18	 12,24%	

Lítil	óþægindi	 29	 19,73%	

Engin	óþægindi	 28	 19,05%	

Hlutlaus	 20	 13,61%	

Veit	ekki	 7	 4,76%	

Alls	 147	 100%	
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Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	af	notkun	

orðanna	faggi	eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	manni	líki	ekki	hegðun,	eða	þegar	
orðanotkuninni	er	beint	að	þátttakendum	sjálfum.	Notuð	voru	svör	frá	147	

þátttakendum	og	dreifingu	svaranna	má	sjá	í	töflu	28.	Tíðasta	gildið	var„engin	

óþægindi“	sem	47	þátttakendur	(31,97%)	völdu.	Hlutfall	þátttakenda	sem	var	hlutlaus	
gagnvart	orðanotkuninni	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	hún	hafði	á	þá	var	19,73%.	Hlutfall	

þátttakenda	sem	taldi	sig	finna	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	af	að	verða	vitni	af	

notkun	orðanna	faggi	eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	manni	líki	ekki	hegðun,	eða	

ef	orðanotkuninni	er	beint	að	þátttakendum,	var	48,31%.	

Tafla	28.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðin	faggi	eða	
faggalegt	notuð	til	að	gefa	til	kynna	að	manni	líki	ekki	hegðun.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 26	 17,69%	

Einhver	óþægindi	 20	 13,61%	

Lítil	óþægindi	 25	 17,01%	

Engin	óþægindi	 47	 31,97%	

Hlutlaus	 19	 12,93%	

Veit	ekki	 10	 6,80%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	að	notkun	

orðsins	lessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagaði	sér	ekki	kvenlega,	eða	þegar	orðinu	

var	beint	að	þátttakendum	sjálfum	(þegar	það	átti	við).	Notuð	voru	svör	frá	146	
þátttakendum	og	inniheldur	tafla	29	lýsandi	tölfræði	fyrir	svörin.	Tíðasta	gidlið	var	

„einhver	óþægindi“	sem	39	þátttakendur	(26,71%)	merktu	við.	Hlutfall	þátttakenda	

sem	taldi	sig	ekki	finna	til	neinna	óþæginda	við	að	verða	vitni	að	notkun	orðanna	eða	ef	

þeim	var	beint	að	þeim	(þegar	það	átti	við)	var	20,55%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	var	

hlutlaus	gagnvart	orðanotkuninni	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	

að	henni	eða	ef	henni	var	beint	að	þeim	var	18,49%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	

finna	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	af	að	verða	vitni	að	orðanotkuninni	eða	ef	

orðunum	var	beint	að	þátttakendum	sjálfum	var	60,96%.	
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Tafla	29.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðið	lessa	notað	til	að	
gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 26	 17,81%	

Einhver	óþægindi	 39	 26,71%	

Lítil	óþægindi	 24	 16,44%	

Engin	óþægindi	 30	 20,55%	

Hlutlaus	 18	 12,33%	

Veit	ekki	 9	 6,16%	

Alls	 146	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	af	notkun	

orðsins	trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega	eða	ef	orðinu	
var	beint	að	þátttakendum	sjálfum	í	þeim	tilfellum	sem	það	átti	við.	Svör	frá	147	
þátttakendum	voru	notuð	og	sýnir	tafla	30	dreifingu	svaranna.	Tíðasta	gildið	var	„mikil	

óþægindi“	en	alls	völdu	35	þátttakendur	(23,81%)	þann	möguleika.	Hlutfall	þátttakenda	
sem	taldi	sig	ekki	upplifa	nein	óþægindi	af	því	að	verða	vitni	af	orðanotkuninni	eða	ef	

orðinu	var	beint	að	þeim	(þegar	það	átti	við)	var	17,01%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	var	
ekki	viss	hvaða	áhrif	orðanotkunin	hafði	á	þá	eða	var	hlutlaus	var	17,68%.	Hlutfall	
þátttakenda	sem	taldi	sig	finna	til	lítilla,	einhverra	eða	mikilla	óþæginda	af	

orðanotkuninni	var	65,31%.	

Tafla	30.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	trukkalessa	notað	til	að	
gefa	til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 35	 23,81%	

Einhver	óþægindi	 30	 20,41%	

Lítil	óþægindi	 31	 21,09%	

Engin	óþægindi	 25	 17,01%	

Hlutlaus	 15	 10,20%	

Veit	ekki	 11	 7,48%	

Alls	 147	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	að	notkun	

orðsins	kynskiptingur	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans	(eða	ef	orðinu	var	beint	

að	þeim	í	þeim	tilfellum	sem	það	átti	við).	Notuð	voru	svör	frá	146	þátttakendum	og	
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dreifing	svaranna	er	í	töflu	31.	Tíðasta	gildið	var	"engin	óþægindi"	sem	50	þátttakendur	

(34,25%)	völdu.	Hlutfall	þátttakenda	sem	annað	hvort	var	hlutlaus	gagnvart	

orðanotkuninni	eða	vissi	ekki	hvaða	áhrif	hún	hafði	á	þá	var	34,24%.	Hlutfall	
þátttakenda	sem	taldi	sig	upplifa	lítil,	einhver	eða	mikil	óþægindi	af	að	verða	vitni	að	

orðanotkuninni	(eða	ef	henni	var	beint	að	þeim)	var	31,50%.	

Tafla	31.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	kynskiptingur	notað	til	
að	gefa	til	kynna	að	einhver	sé	trans.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 19	 13,01%	

Einhver	óþægindi	 10	 6,85%	

Lítil	óþægindi	 17	 11,64%	

Engin	óþægindi	 50	 34,25%	

Hlutlaus	 33	 22,60%	

Veit	ekki	 17	 11,64%	

Alls	 146	 100%	

	

Þátttakendur	voru	beðnir	að	meta	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þá	að	verða	vitni	að	notkun	

orðanna	transa	eða	tranný	til	að	gefa	til	kynna	að	einstaklingur	sé	trans	(eða	ef	
orðalaginu	var	beint	að	þeim	í	þeim	tilfellum	sem	það	átti	við).	Notuð	voru	svör	frá	146	
þátttakendum	en	dreifing	svaranna	er	í	töflu	32.	Tíðasta	gildið	var	"Hlutlaus"	sem	31	

þátttakandi	(21,23%)	merkti	við.	Hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	ekki	finna	til	neinna	
óþæginda	af	orðanotkuninni	var	19,18%.	Hlutfall	þátttakenda	sem	var	hlutlaus	eða	

óviss	var	36,30%	en	hlutfall	þátttakenda	sem	taldi	sig	finna	til	lítilla,	einhverra	eða	

mikilla	óþæginda	af	orðanotkuninni	var	44,52%.	

Tafla	32.	Dreifing	svaranna	fyrir	mat	á	áhrifum	þess	að	heyra	orðin	transa	eða	tranný	
til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	sé	trans.	

	 Tíðni	 Hlutfall	(%)	

Mikil	óþægindi	 30	 20,55%	

Einhver	óþægindi	 13	 8,90%	

Lítil	óþægindi	 22	 15,07%	

Engin	óþægindi	 28	 19,18%	

Hlutlaus	 31	 21,23%	

Veit	ekki	 22	 15,07%	

Alls	 146	 100%	
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4.2 Eigindlegar	niðurstöður	
Gögnum	var	safnað	með	viðtölum	við	fjóra	hinsegin	einstaklinga	sem	annað	hvort	voru	
í	framhaldsskóla	eða	höfðu	lokið	honum	innan	seinustu	tveggja	ára.	Við	greiningu	

gagnanna	komu	í	ljós	fjögur	þemu	sem	fjallað	verður	um	í	þessum	kafla	en	jafnframt	

verða	þau	tengd	við	megindlegar	niðurstöður	þar	sem	það	á	við.	Þemun	fjögur	eru	

eftirfarandi:		

• 	Umburðarlyndi	og	vitundarvakning:	sem	fjallar	um	upplifun	þátttakenda	af	
heterósexíkri	orðanotkun	í	framhaldsskólum	og	algengi	hennar.			

• Áminning	og	ögun	í	gegnum	eða	fyrir	tilstuðlan	heterósexísks	orðalags:	skýrir	
hvernig	heterósexískt	orðalag	hefur	verið	notað	og	hvaða	merkingu	orðin	taka.	

• Viðbrögð	við	heterósexísku	orðalagi:	fjallar	um	hvernig	þátttakendur	bregðast	við	
heterósexísku	orðalagi		

• Þroskaleysi	og	þröngsýni:	greinir	frá	því	hvernig	þátttakendur	lýsa	þeim	sem	nota	
heterósexískt	orðalag.		

4.2.1 Umburðarlyndi	og	vitundarvakning	

Þátttakendur	töldu	allir	að	heterósexísk	orðanotkun	í	framhaldsskóla	væri	sjaldgæf	og	

merking	orða	að	breytast.	Þessi	upplifun	þátttakenda	endurspeglast	í	orðum	Tómasar:		

Já	mér	finnst	gay	orðið	jákvæðara	núna	og	það	er	meira	notað	af	því	
en	faggi	er	bara	neikvætt	og	svona	fólk	eiginlega	að	upp...,	að	hérna,	

fatta	að	maður	á	ekki	að	nota	þetta	og	það	er	ákveðin	vitundavakning.	

Tómas	virðist	því	ekki	verða	mikið	var	við	heterósexíska	orðanotkun	eins	og	henni	er	

lýst	í	þessari	rannsókn	sem	endurspeglast	til	dæmis	í	jákvæðri	upplifun	hans	af	orðinu	
gay.	Orðið	minnir	hann	á	skemmtilega	hluti	og	Palla	[Pál	Óskar	Hjálmtýsson]3	og	hann	

brosir	þegar	hann	talar	um	það.	Hann	telur	einnig	að	orðið	sé	oftar	notað	til	að	gefa	

samkynhneigð	til	kynna	en	að	það	sé	notað	til	að	lýsa	einhverju	neikvæðu.	Í	
megindlegum	niðurstöðum	var	notkun	orðsins	gay	til	að	lýsa	því	að	hegðun	eða	hlutur	
væru	heimskuleg	eða	asnaleg	ekki	algeng	en	14,86%	(hegðun)	(sjá	töflu	4)	og	19,60%	

(hlutur)	(sjá	töflu	2)	höfðu	ekki	notað	orðið	með	slíkum	hætti	undanfarinn	mánuð.		

Tómas	gaf	dæmi	um	hvernig	var	einu	sinni	vinsælt	að	nota	orðið	gay	þegar	talað	var	

um	samkynhneigð.		

Eeee	sko,	mmm,	mér	finnst	það	bara	notað	í	meira	mæli	við	það	sem	það	á	
við,	eins	og	ef	ég	er	í	tíma	og	sjá	einhverjir	strákar	fyrir	aftan	mig	í	tölvunum	

																																																													
3	[Páll	Óskar	Hjálmtýsson]	skýring	rannsakanda.	
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og	sjá	mynd	af	eða	kennarinn	er	að	sýna	eitthvað	...	og	það	virkar	eitthvað	

samkynhneigt	eða	eitthvað	...	þú	veist,	þá	gætu	þeir	sagt	eitthvað,	eins	og	

þarna	„gaaaay!“	...	en	þeir	eru	ekki	beint	þannig	að	segja,	heldur	...	já	eins	
og	með	no	homo	.	

Þegar	Tómas	segir	„gaaaay	“til	að	lýsa	notkun	samnemenda	sinna	á	orðinu	dýpkar	

hann	röddina	aðeins,	eins	og	til	að	gera	hana	karlmannlegri.	Þó	strákarnir	í	dæmi	
Tómasar	geti	notað	orðið	gay	til	að	lýsa	því	að	eitthvað	minni	þá	á	samkynhneigð	gætu	

þeir	þó	þurft	að	passa	upp	á	karlmennsku	sínu.	Fyrir	vikið	má	velta	því	fyrir	sér	hvort	

strákarnir	sem	dýpka	rödd	sína	hafi	enn	staðalmyndina	þar	sem	samkynhneigð	

karlmanna	tengist	kvenleika	(Connell,	2005).		

Í	textabrotinu	talar	Tómas	einnig	um	að	„eitthvað	virðist	samkynhneigt“	en	slíkt	

gæti	flokkast	undir	heterósexíska	orðanotkun	þar	sem	myndefnið	er	ekki	nauðsynlega	
samkynhneigt	heldur	virðist	vera	það.	Tómas	er	hins	vegar	benda	á	að	orðanotkunin	sé	

á	réttri	leið	en	ekki	hugsuð	til	að	gera	lítið	úr	öðrum,	enda	gay	ekki	notað	sem	samheiti	

yfir	eitthvað	sem	er	heimskulegt,	asnalegt	eða	til	að	gefa	til	kynna	að	eitthvað	sé	

neikvætt	líkt	og	í	„samkynhneigðri	orðræðu“	McCormack	(2011).	

Tómas	taldi	ekki	bara	að	heterósexísk	orðanotkun	væri	á	undanhaldi	heldur	að	

engin	önnur	orð	væru	notuð	í	staðinn.	Fyrir	honum	var	því	neikvæð	og	niðrandi	

orðanotkun	á	undanhaldi.	Þessi	upplifun	samræmist	niðurstöðum	McCormack	og	
Anderson	(2010a)	sem	telja	að	neikvæð	orðanotkun	sé	á	undanhaldi	í	
framhaldsskólanum	sem	þeirra	rannsókn	fór	fram	í.	

Jóna	var	sammála	Tómasi	um	að	heterósexísk	orðanotkun	væri	sjaldgæf	í	
framhaldsskólum	og	benti	á	að	orð	á	borð	við	lessa,	hommi	og	gay	voru	notuð	þegar	

nemendur	gáfu	til	kynna	kynhneigð	þess	sem	talað	var	um	og	að	það	hafi	þótt	eðlilegt.	
Þegar	Jóna	fékk	spurningu	um	hvort	einhver	önnur	orð	en	faggi	hefðu	borist	til	eyrna	

var	svarið:	

		...voðalega	lítið	reyndar,	bara	svona,	þú	veist,	hérna	á	síðustu	árunum	...		
mínum	en	þá	voru	þessi	orð	bara	þú	veist	eins	og	hommi	og	lessa	bara	

notað	í	venjulegum	samtölum,	bara,	þú	veist	svona,	já,	„þessi	þarna	hún	er	

samkynhneigð	eða	lessa“	þú	veist	bara	...	okkur	fannst	þessi	orð	einhvern	
veginn	bara	ekkert	vera,	þú	()4	bara	allt	í	lagi	að	nota	þau	finnst	mér	...	þú	

veist,	okkur	fannst	bara	í	lagi	að	nota	þessi	orð,	þú	veist,	okkur	fannst	það	

																																																													
4	()	gefur	til	kynna	að	ekki	hafi	heyrst	það	sem	Jóna	sagði	á	upptökunni.	
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ekkert	óþægilegt	að	nota	eins	og,	þú	veist,	lessa	yfir	samkynhneigða	konu,	

þú	veist	þe...	já.		

Máli	sínu	til	stuðnings	segir	Jóna	frá	samkynhneigðum	nemenda	í	skólanum	sem	var	
aðeins	eldri.	Hann	var	samkynhneigður	og	notaði	iðulega	orðið	gay	til	að	lýsa	kynhneigð	

sinni.	Samnemendur	hans	notuðu	ekki	heterósexískt	orðalag	til	að	baktala	hann	svo	

Jóna	heyrði.	Lýsingar	Jónu	á	notkun	orðanna	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð	
frekar	en	sem	uppnefni	samærmist	að	nokkur	megindlegum	niðurstöðum.	Í	megindlega	

hlutanum	voru	þátttakendur	misjafnlega	líklegir	til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	
yfir	kynhneigð	þar	sem	flestir	þátttakendur	(rúmlega	80%,	sjá	töflu	22)	töldu	sig	líklega	

til	að	nota	hommi	til	að	lýsa	samkynhneigð	stráks.	Fæstir	þátttakendur	töldu	sig	líklega	

til	að	nota	gay	til	að	lýsa	kynhneigð	(tæplega	40%,	sjá	töflu	21),	en	rúmlega	helmingur	

taldi	sig	líklega	til	að	nota	lessa	(sjá	töflu	23).	

Nokkuð	samræmi	var	á	milli	upplifana	Tómasar	og	Jónu	og	rannsóknar	McCormacks	

og	Anderson	(2010a)	og	einnig	að	einhverju	leiti	við	rannsókn	McCormack	(2011).	Í	

rannsókn	McCormack	og	Andersons	(2010a)	komust	höfundar	að	þeirri	niðurstöðu	að	

heterósexísk	uppnefni	séu	sjaldgæf	í	framhaldsskólanum	þar	sem	þeirra	rannsókn	fór	
fram.	Í	rannsókn	McCormacks	(2011)	voru	orð	sem	voru	álík	heterósexískum	

uppnenfum	heldur	ekki	algeng.	Hins	vegar	lýsir	McCormack	(2011)	því	sem	hann	kallar	

„samkynhneigð	orðræða“	en	ein	birtingarmynd	hennar	er	notkun	orðsins	gay	til	að	lýsa	
einhverju	neikvæðu	og	taldi	McCormack	(2011)	það	form	„samkynhneigðrar	orðræðu“	

vera	til	staðar	í	einum	skólanna.	Þátttakendur	í	þessari	rannsókn	töldu	slíka	orðanotkun	
heldur	ekki	vera	algenga	í	íslenskum	framhaldsskólum.	Þessi	upplifun	þátttakenda	
eigindlega	hlutans	styður	við	niðurstöður	megindlega	hlutans	þar	sem	meiri	hluti	

þátttakenda	hafði	ekki	notað	orðið	til	að	gefa	til	kynna	að	hlutur	eða	hegðun	væri	
heimskuleg	eða	asnaleg	(innan	við	20%	í	báðum	tilfellum,	sjá	töflu	2	og	4).	

Telma	talar	einnig	um	að	heterósexísk	orðanotkun	sé	á	undanhaldi	í	framhaldsskóla.	
Upplifun	hennar	líkist	að	einhverju	leiti	túlkun	Tómasar	á	lítilli	notkun	heterósexískra	

orða	þó	þau	sé	til	staðar	í	einhverjum	mæli.	Í	megindlega	hluta	rannsóknarinnar	hafði	

meiri	hluti	þátttakenda	(um	þriðjungur	eða	minna)	ekki	notað	heterósexískt	orðalag,	að	

undanskildum	orðunum	faggi/faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	mælanda	líkaði	ekki	

hegðun	(rúmlega	54%,	sjá	töflu	10).		

Telma	ber	aðstæðurnar	í	framhaldsskólum	saman	við	grunnskóla	þar	sem	hún	taldi	

viðhorf	til	annarra	kynhneigða	en	gagnkynhneigðar	vera	neikvæðara	en	í	
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framhaldsskólum	og	að	nemendur	í	grunnskólum	sýndu	minni	skilning.	Hún	lýsir	þessu	

svona:		

...ég	hef	ekkert	út	af	því	að	mér	fannst	alla	vega	grunnskólinn	vera	svona	
miklu	meira,	þá	var	fólk	alltaf	meira	svona	judgemental	...	En	í	

framhaldsskóla	þá	fannst	mér	það	ekkert	mikið	þannig	sko.	

Hún	kom	inn	á	þennan	mun	nokkrum	sinnum	í	viðtalinu	og	á	öðrum	stað	hefur	hún	
þetta	að	segja	um	samnaburðinn	á	framhaldsskólum	og	grunnskólum:	

	...en	svo	þegar	fannst	eins	og	þegar	ég	kom	í	framhaldsskóla	...	þá	kannski	

ekki	allt	búið	að	lagast,	en	það	var	meiri	skilningur	og	meira	ekkert	pælt	í	því	

það	mikið,	þú	veist	...	maður	gat	meira	opnað	sig	fyrir	því	og	eitthvað	

svoleiðis.	

Í	rannsókn	Renold	(2005)	kemur	fram	að	neikvæð	notkun	orðsins	gay	eigi	sér	stað	í	

grunnskólum	í	Bretlandi.	Í	öðrum	skólanum	í	rannsókn	Renold	(2005)	var	orðið	gay	
notað	til	að	aga	stráka	sem	sýndu	ekki	karlmannlegar	athafnir.	Í	rannsókn	McCormack	
og	Anderson	(2010a)	taka	þátttakendur	fram	að	þeir	hafi	heyrt	neikvæða	notkun	

orðsins	gay	í	grunnskóla	(middle	school)	en	jafnframt	að	slíkt	myndi	ekki	líðast	í	
framhaldsskóla	(sixth	form).	Telma	upplifði	að	heterósexísk	orðanotkun	ætti	sér	stað	í	
grunnskóla	líkt	og	fram	kom	í	rannsókn	Renold	(2005)	en	líkt	og	í	rannsókn	McCormack	

og	Anderson	(2010a)	var	minna	um	orðalagið	í	framhaldsskóla	þar	sem	Telmu	fannst	
hún	geta	verið	opnari	með	kynhneigð	sína.		

Af	þessu	má	ráða	að	mögulega	séu	nemendur	í	framhaldsskóla	að	átta	sig	á	því	að	

heterósexísk	orðalag	eins	og	því	er	lýst	í	þessari	rannsókn	sé	ekki	æskilegt	og	ætti	ekki	
að	eiga	sér	stað	þó	það	hafi	verið	vinsælt	á	einhverjum	tímapunkti.	Í	megindlega	

hlutanum	var	misjafnt	eftir	orðalagi	hversu	algeng	heterósexísk	orðanotkun	var.	Meiri	

hluti	þátttakenda	hafði	hins	vegar	ekki	notað	flest	orðin	undanfarinn	mánuð	eða	á	milli	

66%-95%	(sjá	töflur	2,	4,	6,	8,	12,	14,	16	og	18).	Undantekningin	var	notkun	orðanna	

faggi/faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	væri	ekki	ásættanleg	þar	sem	rétt	rúmur	
helmingur	hafði	notað	orðalagið	(54%,	sjá	töflu	10).	

	Tómas	telur	að	heterósexísk	orðanotkun	hafi	verið	vinsælli	um	2010.	Honum	þykir	

sú	hegðun	að	nota	heterósexísk	orðalag	„2010	leg“	og	raunar	dálítið	eftir	á.	Telma	talar	

ekki	eingöngu	um	að	umburðarlyndi	í	framhaldsskólum	sé	meira	en	í	grunnskólum	

heldur	upplifir	hún	einnig	að	skilningur	á	því	að	vera	ekki	gagnkynhneigður	sé	að	
aukast:		
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Hérna,	já,	æi	þú	veist,	mér	finnst	eins	og	skilningur	á	þessu	hafi	verið	að	

lagast	alla	vega	með,	finnst	frekar	að	yngri	kynslóðirnar,	ee,	skilji	svona	

betur,	ee,	sýni	be...,	meiri	skilning	á	að	þú	veist,	vera	hinsegin	heldur	en	
eldri	kynlóðirnar.	

Slíkur	skilningur	gæti	birst	í	vitundarvakningu	eins	og	Tómas	kallar	það	þar	sem	

heterósexískt	orðalag	er	notað	í	minna	mæli	og	meira	umburðarlyndi	fyrir	því	að	
einstaklingar	upplifi	sig	hinsegin	á	einhvern	máta.		

Viðmælendur	telja	að	heterósexískt	orðalag	sé	ekki	algengt	í	íslenskum	

framhaldsskólum.	Þegar	rannsóknarefnið	var	kynnt	fyrir	þeim	var	það	skýrt	á	þann	hátt	

að	verið	væri	að	skoða	orð	sem	lýsa	kynhneigð	en	hægt	væri	að	nota	á	neikvæðan	máta	
og	vísa	niðurstöðurnar	til	þess	háttar	orðalags	(svipað	og	í	megindlega	hlutanum	þó	

ekki	hafi	verið	fjallað	um	orðanotkun	sem	tengist	transfólki	í	þessum	hluta).	
Þátttakendur	upplifa	því	að	álík	orðanotkun	og	fjallað	er	um	í	rannsóknum	Pascoe	

(2005),	Nayak	og	Kehily	(1996)	og	Kosciw	o.fl.	(2016)	sé	ekki	algeng	innan	

framhaldskólanna.	McCormack	(2011)	og	McCormack	og	Anderson	(2010a)	fjalla	um	

hvernig	srákar	í	annars	vegar	þremur	breskum	framhaldsskólum	og	hins	vegar	einum	
breskum	framhaldsskóla	sýna	karlmennsku.	Í	báðum	rannsóknunum	eru	heterósexísk	

uppnefni	ekki	algeng	en	McCormack	(2011)	lýsir	því	sem	hann	kallar	„samkynhneigð	

orðræða“.	Hún	getur	tekið	að	minnsta	kost	þrjú	form	og	eitt	þeirra	er	notkun	orðsins	
gay	yfir	neikvæða	hluti	(McCormack,	2011)	en	þátttakendur	í	þessari	rannsókn	töldu	

slíka	orðanotkun	ekki	algenga	og	upplifðu	að	orðið	gay	væri	frekar	notað	til	að	lýsa	
kynhneigð.	Lýsingar	Tómasar	benda	þó	til	að	gay	gæti	enn	verið	notað	með	
heterósexískum	hætti	þó	hann	telji	orðanotkunina	vera	á	réttri	leið.	

4.2.2 Áminning	og	ögun	í	gegnum	eða	fyrir	tilstuðlan	heterósexísks	orðalags	

Þátttakendur	könnuðust	allir	við	agandi	og	áminnandi	notkun	heterósexísks	orðalags	þó	

þeir	notuðu	annað	orðalag	til	að	lýsa	því	og	hafi	ekki	talið	það	algengt	innan	

framhaldsskóla.	Þeir	voru	að	mestu	sammála	um	að	strákar	væru	líklegri	til	að	nota	

heterósexísk	orð	og	beina	þeim	að	öðrum	strákum,	þó	stelpur	noti	einhver	orðanna	

eins	og	Telma	benti	á.	Í	megindlega	hlutanum	höfðu	bæði	strákar	og	stelpur	notað	öll	

orðin,	þó	misjafnlega	mikið.	Auk	þess	voru	strákar	líklegri	en	stelpur	til	að	hafa	notað	
gay	til	að	lýsa	því	að	hegðun	og	hlutur	væri	heimskulegur	eða	asnalegur	og	no	homo	til	
að	ítreka	gagnkynhneigð.	Þeir	voru	einnig	líklegri	til	að	nota	faggi	og/eða	faggalegt	til	

að	gefa	til	kynna	að	strákur	hagaði	sér	ekki	karlmannlega	eða	að	hegðun	væri	
óásættanleg	og	transa/tranný	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.		
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Jóna	tók	þó	skýrt	fram	að	það	sé	flóknara	en	svo	að	segja	að	strákar	séu	líklegri	til	að	

nota	heterosexísk	orð	þar	sem	það	séu	meira	en	bara	tvö	kyn	og	að	það	sé	meira	sem	

ber	á	milli.	Þrátt	fyrir	einföldun	virðist	svipað	vera	upp	á	teningnum	og	í	rannsókn	
Pascoe	(2005)	þar	sem	strákar	virðast	nota	meira	orðið	faggi	til	að	aga	hvern	annan	þó	

bæði	kynin	nota	orðið	gay	í	rannsókn	hennar.	Einnig	samræmist	það	rannsókn	Nayak	og	

Kehily	(1996)	þar	sem	orðið	gay	er	notað	til	að	aga	hegðun	stráka	sem	þykir	ekki	
karlmannleg.	

	Þátttakendur	töldu	að	heterósexísk	orðanotkun	gæti	átt	sér	stað	í	mismunandi	

aðstæðum.	Jóna	benti	á	að	þessi	orð	væru	eitthvað	notuð	innan	skólanna	í	frímínútum	

og	íþróttum	en	í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	
kemur	einnig	fram	að	strákar	noti	orð	á	borð	við	hommi	og	faggi	til	að	gera	lítið	úr	

hverjum	öðrum	í	íþróttatímum.	Í	megindlega	hluta	rannsóknarinnar	voru	þátttakendur	

beðnir	að	meta	hversu	líklegir	þeir	væru	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	við	ýmsar	
aðstæður,	sérstaklega	innan	skóla.	Þátttakendur	töldu	sig	ólíklega	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	í	öllum	aðstæðunum,	þar	með	talið	í	íþróttatímum.	Þó	

þátttakendur	sem	svöruðu	spurningalistanum	telji	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	
orðalag	í	íþróttatímum	á	orðanotkunin	sér	stað	þar	eins	og	frásögn	Jónu	staðfestir.	

	Annars	taldi	Jóna	að	líklegast	væri	að	strákar	noti	orðið	faggi	þegar	þeir	eru	að	

mana	hvern	annan,	sérstaklega	ef	þeir	eru	ekki	spenntir	fyrir	athöfninni.	Orðið	virtist	
því	þjóna	þeim	tilgangi	að	aga	stráka	og	koma	í	veg	fyrir	að	þeir	sýni	aumingjaskap	með	
því	að	færast	undan	einhverri	athöfn.	Þessi	lýsing	minnir	á	hvernig	orðinu	faggi	er	beint	

að	strákum	til	að	aga	karlmennskur	þeirra	í	rannsókn	Pascoe	(2005).		

Telma	og	Tómas	töluðu	bæði	um	að	hægt	væri	að	nota	heterósexísk	orð	í	einhvers	

konar	gríni.	Telma	tók	fram	að	sér	þætti	grínið	ekki	í	lagi	en	Tómas	taldi	þetta	vera	hluta	
af	húmor	sumra	sem	nota	þetta	„bara	í	gríni“.	Hann	tók	þó	fram	að	honum	þætti	

algengara	að	þeir	sem	noti	heterósexískt	orðalag	gangi	kannski	síður	vel	að	fóta	sig	í	

lífinu.	Sjálfur	lýsir	hann	gríninu	svona:	

	Pffffsh	Svona	strákar,	það	er	alla	vega	varla	sagt	þetta	við	stelpur,	jaaá	ég	

alla	man	ekki	eftir	því.	Alla	vega	strákar	sem	...	þetta	getur	alveg	verið	

harmlaust,	þú	veist,	þetta	er	bara	svona	bara	ósjálfrátt,	þetta	er	bara	"ertu	
gay?"	og	svo	gerist	ekkert	og	þetta	eru	bara	vinir."	

hann	hélt	áfram	og	skýrði	þetta	betur	aðeins	seinna	í	viðtalinu	
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Ef	þú	veist	aðstæður	leyfa	upp	á	það,	hann	[strákur]5	sé	að	gera	eitthvað	þá	

getur	það	verið	hver	sem	er	þú	veist,	finnst	mér...Bara,	gera	eitthvað	

kvenlegt	eða	sýna	of	mikla	væntumþykju	eða	of	miklar	tilfinningar	eða	vera	
of	náinn	þú,	veist	vini	sínum...	Því	strákar	eru	vanir	að	halda	smá	fjarlægð	

svona	almennt	svo	gæti	sagt	eitthvað	í	gríni,	bara	„gaur	ertu	gay!?“	eða	

eitthvað	svona	...	en	já	það	getur	samt	verið	hver	sem	er	held	ég	

Líkt	og	þegar	verið	er	að	mana	einhvern	til	einhverra	athafna	virtist	felast	ákveðin	ögun	

í	gríninu	þar	sem	orðalagið	virtist	vera	notað	þegar	tiltekin	hegðun	var	sýnd	sem	þótti	

ekki	viðeigandi	fyrir	stráka.	Dæmið	sem	Tómas	gaf	um	að	halda	fjarlægð	minnir	auk	

þess	á	rannsókn	Nayak	og	Kehily	(1996)	þar	sem	strákar	passa	að	vera	ekki	of	nálægt	

hverjum	öðrum.	Í	rannsókn	Renold	(2005)	tilgreinir	hún	einnig	að	orðinu	gay	gæti	verið	

beint	að	stráki	sem	kemur	of	nálægt	öðrum	stráki	sem	ögunartæki	til	að	minna	á	

hvernig	karlmenn	eigi	að	haga	sér.		

Tómas	tilgreinir	fleiri	aðstæður	þar	sem	einhver	strákur	gæti	orðið	fyrir	

heterósexískri	orðanotkun	af	hálfu	annars	stráks:		

Eeem	aðallega	um	einhverja	stráka	sem	eru	kannski	að	gera	eitthvað	innan	
um	einhvern	hóp	af	strákum	og	ég	veit	það	ekki,	bara	vera	væminn	eða	sýna	

tilfinningar	eða	eða	þú	veist	láta	sig	einhver	mál	varða	í	stað	þess	að	vera	

yfirborðskenndur	og,	þú	veist,	og	vera	bara	svona	flatur	í	tilfinningunum	...	
Og	kannski	ég	veit	það	ekki	þegar	syngja...		

Dæmin	sem	Tómas	gaf	virðast	miða	að	því	að	aga	stráka	sem	orðunum	var	beint	að	og	
móta	ákveðið	form	karlmennsku	þar	sem	einstaklingurinn	er	harður	af	sér	og	sýnir	ekki	
tilfinningar,	heldur	hæfilegri	fjarlægð	frá	vinum	sínum	og	er	ekki	væminn.	Þetta	form	

karlmennsku	virðist	skilgreint	í	andstæðu	við	kvenleika.	Aðrar	karlmennskur	sem	brutu	
þessi	viðmið	áttu	á	hættu	einhvers	konar	ögun	hvort	heldur	sem	það	var	í	gegnum	grín	

eða	annað	form	heterósexískrar	orðanotkunar.	Í	rannsóknum	Pascoe	(2005)	og	Nayak	

og	Kehily	(1996)	eru	einnig	notuð	orð	sem	eru	álík	heterósexísku	orðalagi	til	að	aga	
karlmennkur	stráka	þegar	þeir	sýna	ekki	hegðun	sem	þykir	karlmannleg.			

Fleiri	þátttakendur	gátu	rifjað	upp	hvernig	heterósexísk	orð	hafa	verið	notuð	til	

ögunar.	Telma	til	dæmis	upplifði	orðið	gay	sem	neikvætt	orð.	Henni	fannst	það	notað	í	

niðrandi	merkingu,	sem	ögun	eða	áminning.	Hún	sagði	til	að	mynda	frá	því	að	hafa	

heyrt	orðið	gay	notað	til	að	lýsa	kvennastörfum	á	borð	við	hjúkrunarfræði.	Hennar	

																																																													
5	[strákur]	er	skýring	rannsakanda.	
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reynsla	af	orðinu	gay	var	að	aðrir	notuðu	það	á	rangan	hátt	því	orðið	gaf	í	raun	engar	

upplýsingar	um	persónu	einstaklings,	en	með	því	átti	hún	við	kynhneigð:	

Og	líka	eiginlega	bara	einhvern	veginn	notuð	sem	svona	niðurlæging	en	ekki	
skiluðurðu,	þú	veist	en	ekki	eitthvað,	þú	veist,	þa...	það,	ég	held	ég	hafi	

aldrei	no...	þú	veist	heyrt	svona	æh	„þetta	er	gay!“	Yfir	svona	þannig	að	þú	

ert	svona	„óh	ég	er	gay!“	Einhvern	veginn.	

Telma	lýsir	því	hvernig	hún	hafi	aldrei	heyrt	neinn	nota	gay	á	jákvæðan	máta.	Lýsingar	

Telmu	á	því	hvernig	hún	upplifði	að	orðið	gay	væri	notað	passa	við	hugmyndir	

McCormack	og	Anderson	(2010b)	og	McCormack	(2011)	um	„samkynhneigða	orðræðu“	

en	hluti	skilgreiningar	þeirra	á	fyrirbærinu	felst	í	notkun	orðsins	gay	til	að	gefa	til	kynna	

að	eitthvað	sé	neikvætt.		

Telma	tengdi	notkun	orðsins	faggi	við	notkun	annars	orðs	sem	hún	taldi	neikvætt,	

píka.	Hún	rifjaði	upp	notkun	orðsins	faggi	í	einhverskonar	gríni	milli	stráka.	Notkun	

orðsins	miðaði	að	því	að	gera	lítið	úr	öðrum	strákum	til	dæmis	ef	þeir	gátu	ekki	gert	

eitthvað.	Telma	bar	saman	notkun	orðsins	faggi	og	notkun	orðsins	píka	og	upplifði	að	
þau	höfðu	svipaða	merkingu.	Til	að	reyna	að	skýra	fyrir	mér	notkunina	brá	hún	upp	
þessu	dæmi:	„Já,	eða	þú	veist,	nei,	eða	þú	veist,	yfir	stráka	skiluðu?	„Djöfull	ertu	mikil	

píka!	Afhverju	geturðu	ekki	gert	þetta?““	Notkunin	minnir	á	hvernig	orðið	faggi	var	
notað	í	rannsókn	Pascoe	(2005)	þar	sem	strákar	gátu	fengið	á	sig	fagga	uppnefnið	ef	
þeir	gátu	ekki	leyst	eitthvert	verk	af	hendi.	Fyrir	Telmu	tengdist	notkun	orðsins	faggi	að	

auki	því	að	strákar	voru	kvengerðir	(þar	sem	píka	getur	verið	notað	í	staðinn)	og	því	
agar	orðið	karlmennsku	stráka	og	minnir	þá	á	að	haga	sér	ekki	eins	og	stelpa.	

Telma	tók	þó	fram	að	heterósexísku	orðalagi	hafi	aldrei	verið	beint	gegn	henni	en	

hún	hafi	þurft	að	takast	á	við	skilningsleysi	á	kynhneigð	sinni	en	hún	skilgreindi	sig	sem	

tvíkynhneigða.	Telma	tilgreinir	ekki	kynhneigð	þeirra	sem	sýna	henni	skilningsleyisi	en	

leiða	má	líkum	að	því	að	bæði	samkynhneigðir	og	gagnkynhneigðir	geti	sýnst	
tvíkynhneigðum	skilningsleysi.	

Skilningsleysið	birtist	fyrir	Telmu	í	því	að	fólk	bjó	til	ýmsar	skýringar	á	tvíkynhneigð	

án	þess	að	þekkja	neitt	til	kynhneigðarinnar.	Þessar	skýringar	eru	meðal	annars:		

...og	hérna,	mér	finnst	líka	rosalega	leiðinlegt	þegar	fólk	hérna,	skilgreinir	
sjálft	eins	og	hérna,	segir	að	stelpur	sem	eru	tvíkynhneigðar	eru	bara	að	

reyna	að	leita	að	athygli	og	að	strákar	sem	eru	tvíkynhneigðir	eru	bara	
hommar	í	felum	eða	þá	að	stelpur	sem	eru	tvíkynhneigðar	séu	bara	að	bíða	
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eftir	að	koma	út	úr	skápnum	og	vera	lessur	...	það	er	einhvern	veginn	

skilgreiningin	sem	þú	þú	getur	ekkert,	þú	getur	ekkert,	þú	getur	ekkert	

útskýrt	hvað	þú	ert	nema,	eða	þú	veist,	þú	getur	ekki	útskýrt	hver	einhver	
annar	er,	hann	er	sá	eini	sem	getur	það	og	já,	bara	leiðinlegt	þegar	krakkar	

eru	oft	þannig...	.	

Í	frásögn	Telmu	endurspegluðust	sumar	þeirra	hugmynda	sem	þátttakendur	í	rannsókn	
Yost	og	Thomas	(2012)	nota	til	að	skilgreina	tvíkynhneigð.	Í	rannsókn	Yost	og	Thomas	

(2012)	telja	sumir	þátttakendur	tvíkynhneigð	ekki	vera	raunverulega	kynhneigð	og	að	

tvíkynhneigðir	væru	raunverulega	annað	hvort	samkynhneigðir	eða	gagnkynhneigðir.	

Telma	kannaðist	einnig	við	að	fólk	haldi	að	tvíkynhneigðir	séu	að	leita	eftir	athygli	líkt	

og	þátttakendur	í	rannsókn	Yost	og	Thomas	(2012)	telja	að	eigi	við	um	tvíkynhneigðar	

konur.		

Líkt	og	Telma	tengdi	Árni	heterósexíska	orðanotkun	við	neikvæð	orð.	Það	voru	orð	á	

borð	við	„þroskaheftur“,	„fatlað“,	„kerling“,	„píka“	og	„aumingjaskapur“.	Fyrir	Árna	var	

notkun	þessarra	orða	venjuleg	og	tók	hann	fram	að	fyrir	honum	voru	þetta	„bara	orð“,	

„orð	sem	voru	notuð	í	vitlausa	átt“.	Með	því	átti	hann	við	að	orðunum	var	beitt	til	að	
láta	öðrum	líða	illa	og	draga	úr	sjálfstrausti	þeirra,	jafnvel	þegar	einhver	var	lagður	í	

einelti.		

Árni	upplifiði	þó	að	heterósexísku	orðin	höfðu	mismikil	áhrif,	neikvæð	notkun	

orðsins	gay	hafði	engin	áhrif	á	hann	né	þegar	einhverri	hegðun	eða	hlut	var	lýst	sem	
faggalegum.	Hins	vegar	var	ekki	sömu	sögu	að	segja	um	orðið	faggi:	„...en	mér	finnst	

það	svona	faggi,	mér	finnst	það	svona,	...	æi	ég	veit	það	ekki,	mér	finnst	það	skrítið...	
Eitthvað	óþægilegt“.	Tómas	var	sammála	Árna	um	að	notkun	orðsins	faggi	væri	

óþægilegust.	Tómas	talar	þó	einnig	um	að	heyra	notkun	orðsins	hommi	sem	hann	átti	

enn	svolítið	erfitt	með	þó	það	færi	minnkandi.	Hann	notaði	þó	ekki	orðið	hommi	til	að	
lýsa	sjálfum	sér	enda	var	hann	meðvitaður	um	neikvæða	félagslega	ímynd	orðsins.			

En	ég	samt	segi	aldrei	„ég	er	hommi“,	ég	segi	bara	eitthvað,	þú	veist	mér	

finnst	ennþá	vera	neikvæð	merking	smá,	þú	veist,	þess	vegna	segi	ég	bara	

„ég	er	fyrir	stráka“...	Eða	„ég	er	ekki	fyrir	stelpur“	eða	„ég	er	

samkynhneigður“.	Það	er	meira	svona	lýsandi	finnst	mér	...	En	hommi	er	

náttúrulega	svona	smá	ennþá	notað	í	neikvæðri	merkingu.	

Í	samtalinu	við	Jónu	kom	einnig	fram	að	það	líður	ekki	öllum	vel	með	að	orðin	hommi	
eða	lessa	séu	notuð	til	að	lýsa	kynhneigð	þeirra.	Þó	lausnin	innan	vinahóps	Jónu	hafi	
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einfaldlega	verið	að	taka	tillit	til	þess	og	nota	þá	merkimiða	sem	hver	og	einn	kýs.	Þóra	

Björk	Hjartardóttir	(2004)	telur	orðin	hommi	og	lessa	vera	orðin	hlutlaus	orð	en	bendir	
þó	á	að	á	orðum	sem	áðar	höfðu	neikvæðar	merkingar	geti	sú	merking	fylgt	lengi	og	
orðið	sem	hún	tekur	sem	dæmi	um	slíkt	er	hommi.	Þannig	telur	hún	að	orðið	sé	

hlutlaust	orð	til	að	lýsa	kynhneigð	stráka	en	einnig	er	mögulegt	að	það	sé	notað	sem	

skammaryrði	sem	hefur	ekki	tengingu	við	kynhneigð.		

Upplifun	Tómasar	á	neikvæðri	merkingu	orðsins	hommi	hefur	einnig	samhljóm	með	

rannsókn	Jóns	Ingvar	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	þar	sem	finna	má	

dæmi	um	hvernig	orðið	hommi	er	notað	í	neikvæðri	og	agandi	merkingu.	Í	rannsókn	

þeirra	nota	strákar	orðin	hommi	og	faggi	til	að	gera	lítið	hver	úr	öðrum	í	fótbolta	í	
íþróttatímum.		

Bæði	Telma	og	Jóna	mundu	auk	þess	eftir	notkun	orðsins	trukkalessa	yfir	stelpur	

sem	fylgdu	ekki	tilteknum	viðmiðum	um	útlit.	Telma	mundi	eftir	að	hafa	heyrt	orðið	til	
að	lýsa	stelpum	sem	„eru	stórar	og	þykkar	um	sig“.	Jóna	rifjaði	upp	að	orðið	hafði	verið	
notað	í	grunnskóla	til	að	lýsa	stelpu	sem	var	„svolítið	svona	butch“	og	stundaði	íþróttir	

að	einhverju	marki.	Jóna	vissi	samt	ekki	betur	en	að	sú	stelpa	hefði	verið	
gagnkynhneigð	svo	notkun	orðsins	kom	kynhneigð	ekki	við.	Þess	í	stað	virtist	það	hafa	
verið	notað	til	að	aga	kvenleika	sem	ekki	fylgdu	viðmiðum	hins	gagnkynhneigða	

regluveldis.	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2015)	fjalla	um	það	sem	
þeir	kallar	„útlitsorðræðuna“	sem	setur	ákveðin	viðmið	á	útlit	kynjanna	þar	sem	stelpur	
virðast	eiga	að	vera	grannar.	Í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	virðast	strákar	

jafnframt	hafa	tileinkað	sér	þessi	viðmið	fyrir	útlit	frekar	en	stelpur.	Þátttakendur	í	
þessari	rannsókn	tóku	þó	ekki	fram	hvort	stelpur	eða	strákar	voru	líklegri	til	að	aga	

kvenleika	með	þessum	hætti.	Bæði	Jóna	og	Telma	töldu	að	það	væri	ekki	algengt	að	

heyra	orðið	trukkalessa	og	raunar	könnuðust	hvorki	Árni	né	Tómas	við	að	þetta	orð	
væri	notað.	Í	megindlega	hlutanum	var	tukkalessa	þó	ekki	sjaldgæfasta	orðið	og	raunar	

töldu	20,27%	(sjá	töflu	14)	sig	hafa	notað	það	undanfarinn	mánuð	í	þeim	tilgangi	að	

gefa	í	skyn	að	stelpa	hagaði	sér	ekki	kvenlega.	Orðið	var	notað	af	báðum	kynjum	og	

hærra	hlutfall	strákar	hafði	notað	orðið	þó	munurinn	hafi	ekki	verið	marktækur.	Hins	

vegar	notuðu	þátttakendur	megindlega	hlutans	orðið	ekki	oft	en	17,57%	(sjá	töflu	14)	

þátttakenda	hafði	einungis	notað	orðið	einu	sinni	eða	tvisvar	undanfarinn	mánuð.	

Tómas	var	eini	þátttakandinn	sem	talaði	eitthvað	um	hugtakið	no	homo	þar	sem	

honum	fannst	þeir	sem	nota	það	ekki	beint	vera	að	nota	það	á	niðrandi	máta.	Miðað	
við	lýsingar	Tómasar	virtust	strákar	að	minnsta	kosti	nota	það	til	að	hafa	tækifæri	til	að	
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hrósa	hverjum	öðrum	án	þess	að	þurfa	að	hafa	áhyggjur	af	því	að	einhver	misskilji	

ætlun	þeirra	eða	kynhneigð.	Þessi	hegðun	á	sér	til	dæmis	stað	á	vefnum:	

Já	eins	og	með	no	homo	...	Jaaaá	það	er	alltaf,	strákar	eru	bara	eitthvað	
„elska	þig,	no	homo“,	þú	veist	...Já	það	kannski	er	það	meira	á	vefnum	

skilurðu,	facebook,	no	homo,	kommentað	á	mynd	hjá	einhverjum	öðrum	

stráki,	emm.		

Fljótt	á	litið	virtist	frasinn	no	homo	því	vera	verkfæri	fyrir	stráka	til	að	sýna	hverjum	

öðrum	umhyggju	eða	hrósa	án	þess	að	þeir	sæti	einhverri	ögun	fyrir,	enda	ítreka	þeir	

gagnkynhneigð	sína	með	frasanum.	Með	því	að	ítreka	gagnkynhneigð	sína	skilgreina	

þeir	sig	hins	vegar	í	andstöðu	við	samkynhneigð	og	fjarlægja	sig	frá	kvenlegum	

eiginleikum.	Butler	(1990)	fjallar	um	að	karlmennska	og	kvenleiki	séu	skilgreind	sem	

andstæður	innan	stofnanabundinnar	gagnkynhneigðar	og	því	virðist	no	homo	í	

samhenginu	sem	Tómas	lýsti	verða	verkfæri	fyrir	stráka	til	að	skilgreina	karlmennsku	
sína,	en	um	leið	er	hætta	á	að	þeir	útiloki	aðrar	karlmennskur.	

Með	tilliti	til	frásagna	þátttakenda	virtist	heterósxísk	orðanotkun	því	miða	að	því	að	

aga	ákveðna	hegðun	sem	samræmdist	tilteknum	kyngervum	karlmennsku	og	kvenleika	í	
þau	fáu	skipti	sem	hún	var	notuð	innan	framhaldsskólanna.	Notkun	og	tilgangur	

heterósexísks	orðalags	var	um	margt	líkt	því	sem	fram	hefur	komið	í	öðrum	

rannsóknum,	til	dæmis	rannsóknum	Pascoe	(2005),	Nayak	og	Kehily	(1996),	McCormack	
(2011)	og	Renold	(2005).	Þó	var	ekki	víst	að	þeir	sem	notuðu	orðalagið	hafi	gert	sér	

grein	fyrir	öguninni	sem	fólst	í	notkun	orðalagsins	eða	mögulegri	áminningu	fyrir	
hinsegin	fólk	sem	getur	fylgt	því	að	heyra	hana.	

4.2.3 Viðbrögð	við	heterósexísku	orðalagi	

Þegar	viðmælendur	heyrðu	heterósexískt	orðalag	eða	því	var	beint	að	þeim	mátti	lesa	

ýmis	viðbrögð	við	því	úr	orðum	þeirra.	Viðbrögðum	viðmælendanna	svipar	að	einhverju	

leiti	til	sumra	þeirra	dæma	um	viðbrögð	við	öráreitum	sem	þátttakendur	í	rannsókn	

Nadal	o.fl.	(2011)	sýndu.	Í	rannsókninni	er	öráreitunum	beint	að	samkynhneigðum	og	

tvíkynhneigðum	en	slík	öráreiti	gátu	meðal	annars	falist	í	neikvæðri	notkun	orðsins	gay,	
heterósexisma	eða	jafnvel	gagnkynhneigðarhroka	(Nadal,	o.fl.,	2011).	Viðbrögðum	

þátttakenda	í	rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	var	skipt	í	þrjá	flokka	hegðun,	huglæg	
viðbrögð	og	tilfinningaleg	viðbrögð.	Dæmin	úr	rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	sem	

samræmast	viðbrögðum	þátttakenda	í	þessari	rannsókn	eru	í	flokkunum	hegðun	og	

tilfinningaleg	viðbrögð	og	eru	þrenns	konar.	
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Bæði	Telma	og	Jóna	reyndu	oftast	að	leiða	heterósexíska	orðanotkun	hjá	sér	þegar	

hún	barst	til	eyrna.	Í	ransókn	Nadal	o.fl.	(2011)	gerðu	sumir	þátttakendur	slíkt	hið	sama	

við	öráreitin.		

Sumir	þátttakendanna	fundu	aðrar	leiðir	til	að	takast	á	við	heterósexískt	orðalag.	

Árni	notaði	grín	til	að	takast	á	við	heterósexíska	notkun	orðsins	hommi.	Hann	var	

meðvitaður	um	staðalmynd	homma	og	tengingu	hennar	við	kvenleika	og	ef	orðinu	var	

beint	að	honum	með	heterósexískum	hætti	tæklaði	hann	það	með	gríni.	„Þá	bara	gerir	
maður	djók	á	móti,	það	er	létt	...	Oooh	Ég	veit.“	Þegar	Árni	sagði	seinustust	þrjú	orðin	

hækkaði	hann	röddinni	til	að	gera	hana	líkari	staðalmyndinni	um	kvenlegu	hommana.	

Viðbrögð	Árna	virðast	að	einhverju	leiti	felast	í	að	bjóða	mælandanum	birginn	en	í	
rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	var	það	að	bjóða	þeim	sem	sýndi	öráreitið	birginn	eitt	dæmi	

um	viðbrögð	þátttakenda	við	öráreitum.	

Þegar	þátttakendur	lýstu	viðbrögðum	sínum	við	heterósexísku	orðalagi	notuðu	þeir	

orð	á	borð	við	„pirrandi“,	„þröngsýni“,	skilningsleyi“,	„sorglegt“	og	„skrítin“.	
Orðanotkunin	hafði	því	áhrif	á	þátttakendur	sem	gátu	fundið	fyrir	pirringi	en	í	rannsókn	

Nadal	o.fl.	(2011)	var	pirringur	nefndur	sem	eitt	þeirra	dæma	um	viðbrögð	þátttakenda	
við	öráreitum.	

Tómasi	fannst	heterósexísk	orðanotkun	pirrandi	og	Jóna	tók	undir	það.	Tómas	taldi	

að	fólk	ætti	að	vita	betur,	enda	vissu	flestir	betur	að	hans	mati.	

...en	ég	meina	sumir	vita	bara	ekkert	betur	og	kannski	hefur	bara	enginn	

sagt	við	þau	að	þetta	sé	rangt	eða	eitthvað	...	En	samt	svona	það	eru	svo	fáir	
sem	segja	svona	orð	...	þannig	að	ég	held	að	þeir	sem	eftir	eru	sem	segja	
aðallega	faggi	eða	eitthvað	svona	mér	finnst	það	ég	held	að	þeir	séu	bara	

eitthvaðð	tff,	bara	neita	því	að	hætta	að	nota	þetta	orð	eða	eitthvað,	ég	veit	
það	ekki.	

Viðbrögð	viðmælenda	við	heterósexískri	orðanotkun	minna	um	margt	á	viðbrögð	

þátttakenda	við	öráreitum	í	rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011).	Þátttakendur	sýna	viðbrögð	í	
fomi	hegðunar	og	tilfinningaleg	viðbrögð.	Þrír	þátttakenda	sýndu	viðbrögð	í	formi	

hegðunar,	það	fólst	í	að	tveir	reyndu	að	leiða	heterósexíska	orðanotkun	hjá	sér	en	einn	

bauð	henni	birginn	með	gríni.	Tveir	þátttakendur	lýstu	að	auki	tilfinningalegum	
viðbrögðum	sem	samræmast	hluta	þeirra	tilfinningalegu	viðbragaða	sem	þátttakendur	í	

rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	lýstu	(pirringi).	Viðbrögð	þátttakenda	samræmast	því	

rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	um	viðbrögð	þátttakenda	við	öráreitum	sem	geta	lýst	
gagnkynhneigðarhroka,	heterósexisma	og	hinu	gagnkynhneigða	regluveldi	(Sue,	2010).			
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4.2.4 Þroskaleysi	og	þröngsýni	

Tómas	taldi	að	þeir	sem	þrjóskuðust	við	að	nota	heterósexískt	orðalag	þrátt	fyrir	að	

flestir	væru	hættir	því	sýndu	ákveðið	tillitsleysi.		

Og	þetta	er	bara	orðið	svo	lame	núna	einhvern	veginn,	og	mér	finnst	þetta	

bara	oh,	svo	mikið	skilningsleysi	einhvern	veginn	...	Og	bara	þröngsýni...	

Telma	lýsti	þeim	sem	enn	notuðu	heterósexískt	orðalag	með	öðrum	hætti	og	tengdi	

notkunina	við	þroskaleysi	en	taldi	jafnframt	að	flestir	vaxi	upp	úr	því	að	nota	
heterósexískt	orðalag	

Og	svona,	og	þá	voru	svona,	strákarnir	sem	áttu	ennþá	eftir	að	þroskast	...	

Og	hérna,	kannski	þú	veist,	ég	held	að	ég	hafi	heyrt	mest	eitthvað	svona	frá	

svona	þannig	týpum	sem	maður	eiginlega	metur	sem	tough,	rough	and	

care6,	fólk	sem	á	eftir	að	þroskast.	

Í	rannsókn	McCormack	og	Anderson	(2010a)	tengja	viðmælendur	rannsóknarinnar	

heterósexíska	orðanotkun	við	grunnskólann	og	telja	jafnframt	að	slík	orðanotkun	yrði	
ekki	látin	viðgangast	í	framhaldsskólanum.	Notkun	orðsins	gay	til	að	lýsa	einhverju	
neikvæðu	virðist	þó	vera	samþykkt	í	einum	framhaldsskólanna	í	rannsókn	McCormack	

(2011)	en	sú	rannsókn	var	stærri	en	rannsókn	McCormack	og	Anderson	(2010a)	sem	
eingöngu	fór	fram	í	einum	framhaldsskóla.	Í	megindlega	hlutanum	var	misjafnt	hversu	

algengt	var	að	þátttakendur	hefðu	notað	heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	en	

um	þriðjungur	eða	minna	taldi	sig	þó	hafa	notað	flest	það	orðalg	sem	spurt	var	um	en	
undantekning	var	faggi/faggalegt	yfir	hegðun	sem	mælanda	líkar	ekki	(um	54%,	sjá	

töflu	10).	Heterósexískt	orðalag	virðist	því	ekki	eingöngu	vera	bundið	nemendum	í	

grunnskóla.		

Jóna	veitti	öðrum	en	vinum	sínum	ekki	mikla	athygli	en	upplifði	að	ef	einhver	notaði	

heterósexískt	orðalag	væru	það	helst	strákar	sem	stunduðu	líkamsrækt:		

þú	veist,	það	er	ekkert	ekkert	meira	en	það,	en	það	var	einhvern	veginn	

svona	mest	þannig,	þú	veist,	svona	gaurarnir	sem	voru	að	lyfta	og	þú	veist,	

þeir	voru	einhvern	veginn	voðalega	þröngsýnir	mjög	margir	...	og	þú	veist	

																																																													
6	Í	talmáli	er	enska	orðið	care	stundum	notað	til	að	gefa	til	kynna	að	mælanda	þess	standi	á	sama	og	
verður	þá	stytting	á	lengri	frösum	eða	settningabrotum	eins	og	I	don't	care	eða	doesn't	care.	Ætla	má	að	
það	sé	tilfellið	hér.	Orðið	er	því	notað	til	að	gefa	til	kynna	að	þessum	strákum	standi	á	sama.	
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svona,	maður	heyrði	stundum	frá	þeim	svona	„ekki	vera	faggi!“	þú	veist,	

eitthvað	...	svoleiðis	rugl	

Fyrir	Jónu	virtist	heterósexískt	orðalag	því	tengjast	íþróttum	og	karlmennsku	sem	var	
byggð	upp	í	kring	um	þær	og	að	strákar	sem	höfðu	tileinkað	sér	slíka	karlmennsku	væru	

líklegri	til	að	sýna	þröngsýni.	Í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	

Jóhannessonar	(2011)	eru	orðin	hommi	og	faggi	notuð	til	að	aga	stráka	í	íþróttatíma	en	
í	rannsókn	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannessonar	(2015)	eru	vöðvar	og	

vöðvamassi	hluti	af	karlmennsku	stráka	innan	„gauramenningarinnar“	og	

„útlitsoræðunnar“.	Í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	eru	strákar	líklegri	en	stelpur	

til	að	nota	orðið	„faggalegt“	til	að	lýsa	grönnum	strák	og	tveimur	strákum	að	kyssast.		

Þegar	karlmennska	var	byggð	upp	með	aðstoð	heterósexisma	eða	í	kring	um	

gagnkynhneigðarhroka	virtist	heterósexískt	orðalag	að	einhverju	leiti	koma	við	sögu	þó	
það	væri	ekki	algengt	samkvæmt	upplifunum	viðmælendanna.	Þeir	virtust	skýra	

heterósexíska	orðanotkun	með	þroskaleysi	eða	þröngsýni	þeirra	sem	notuðu	orðalagið.	

Það	að	hinsegin	nemendur	skýri	hegðun	annarra	einskorðast	ekki	við	þessa	

rannsókn	því	í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	
gefur	einn	þátttakandi	skýringu	á	hegðun	samnemenda	sinna	sem	lýsi	heterósexisma	
með	þekkingarleysi	þar	sem	hann	telur	þá	ekki	vita	betur.	Þó	þátttakendur	í	þessari	

rannsókn	skýri	einnig	hegðun	samnemenda	sinna	nota	þeir	aðrar	skýringar	eins	og	
þroskaleysi	og	þröngsýni.	

4.2.5 Svör	við	rannsóknarspurningum	

Rannsóknarspurningar	rannsóknarinnar	voru	þrjár,	en	fyrstu	tvær	spurningarnar	höfðu	

auk	þess	þrjár	undirspurningar.	Fyrsta	rannsóknarspurningin	var:	Hvernig	nota	
ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	heterósexískt	orðalag?			

Undirspurningar	voru	notaðar	til	að	draga	saman	áherslur	spurningarinnar.	Fyrsta	

undirspurningin	var:	Er	munur	á	heterósexísku	orðalagi	eftir	kyni?	Kynjamunur	var	á	

svörum	þátttakenda	á	sumu	heterósexísku	orðalagi.	Strákar	voru	líklegri	til	að	nota	gay	
til	að	lýsa	því	að	hlutur	eða	hegðun	væri	heimskuleg	eða	asnaleg.	Þeir	voru	einnig	

líklegri	en	stelpur	til	að	nota	frasann	no	homo,	faggi	til	að	lýsa	því	að	hegðun	stráks	væri	

ekki	karlmannleg,	faggi/faggalegt	til	að	lýsa	því	að	þeim	þætti	hegðun	óæskileg	og	
transa/tranný	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	Hins	vegar	var	ekki	kynjamunur	á	

notkun	orðanna	lessa	eða	trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	stelpa	hagaði	sér	ekki	

kvenlega	eða	kynskiptingur	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans.	Í	eigindlega	
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hlutanum	töldu	viðmælendur	að	strákar	væru	líklegri	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	

og	að	þessu	leiti	því	nokkuð	samræmi	milli	megindlega	og	eigindlega	hlutans.	

Önnur	undirspurningin	var:	Hversu	oft	er	heterósexískt	orðalag	notað?	Misjafnt	var	

eftir	heterósexískum	orðum	hversu	algeng	þau	voru.	Orðalagið	sem	var	sjaldgæfast	var	

að	þátttakendur	notuðu	var	transa/tranný	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans	(sjá	töflu	

18).	Orðalagið	sem	þátttakendur	voru	líklegastir	til	að	nota	var	faggi/faggalegt	til	að	
lýsa	því	að	þeim	líkaði	ekki	hegðun	(sjá	töflu	10).	Næst	algengasta	orðalagið	var	
kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans	(sjá	töflu	16).	Meiri	hluti	þátttakenda	

(tæplega	94%)	heyrði	auk	þess	heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	og	var	

algengast	að	það	hefði	skeð	nokkrum	sinnum	(sjá	töflu	19).	Í	eigindlega	hlutanum	
upplifðu	hinsegin	þátttakendur	hins	vegar	að	heterósexískt	orðalag	væri	ekki	algengt	í	

íslenskum	framhaldsskólum.	

Þriðja	undirspurningin	var:	Eru	ungmenni	í	íslenskum	framhaldsskólum	jafn	líkleg	til	

að	nota	heterósexískt	orðalag	í	ólíkum	rýmum	innan	skólans	og	utan	skóla?	
Þátttakendur	töldu	sig	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag.	Munur	var	á	milli	

aðstæðnanna	utan	skóla	og	í	kennslustofunni,	í	íþróttum	og	í	búningsklefanum	þar	sem	
lægra	hlutfall	taldi	sig	hafa	notað	orðalagið	en	utan	skóla	(sjá	töflu	20).	Í	eigindlega	
hlutanum	bendir	Jóna	hins	vegar	á	að	heterósexískt	orðalag	hafi	eitthvað	verið	notuð	í	

íþróttatíma	sem	samræmist	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	
Jóhannessonar	(2011)	en	einnig	frímínútum.		

Önnur	rannsóknarspurningin	hefur	þrjá	undirliði	og	hljóðar	svona:	Hver	eru	áhrif	

heterósexísks	orðalags?	Undirspurningar	voru	einnig	notaðar	til	að	draga	saman	
áherslur	spurningarinnar.	Fyrsta	undirspurningin	var:	Hversu	líkleg	eru	ungmenni	í	

íslenskum	framhaldsskólum	til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð?	
Þátttakendur	voru	ólíklegastir	til	að	nota	gay	til	að	lýsa	kynhneigð	en	tæplega	38%	

töldu	sig	frekar	líklega,	líklega	eða	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	(sjá	töflu	21).	

Þátttakendur	voru	líklegastir	til	að	nota	orðið	hommi	til	að	lýsa	kynhneigð	en	tæplega	
82%	þeirra	töldu	sig	frekar	líklega,	líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	(sjá	töflu	22).	

Rúmlega	52%	töldu	frekar	líklega,	líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	lessa	til	að	
lýsa	kynhneigð	(sjá	töflu	23).	Þrátt	fyrir	að	meiri	hluti	þátttakenda	teldi	sig	líklega	til	að	
nota	orðið	hommi	til	að	lýsa	kynhneigð	stráka	kaus	Tómas	að	nota	orðið	ekki	um	sjálfan	

sig	og	gaf	þá	skýringu	að	orðið	hefði	enn	neikvæða	merkingu	að	einhverju	leiti,	þó	hann	

teldi	það	ekki	algengt.	Jóna	benti	jafnframt	á	að	ekki	liði	öllum	vel	með	orðin	hommi	og	
lessa	til	að	lýsa	kynhneigð	sinni	en	rétt	rúmlega	helmingur	þátttakenda	í	megindlega	
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hlutanum	taldi	sig	að	einhverju	leiti	líklega	til	að	nota	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð.	Jóna	

taldi	þó	að	orðin	væru	frekar	notuð	til	að	lýsa	kynhneigð.	

Önnur	undirspurningin	var:	Hver	eru	áhrif	heterósexísks	orðalags	á	ungmenni	í	

íslenskum	framhaldsskólum?	Heterósexísk	orðanotkun	hafði	áhrif	á	þátttakendur	en		

mis	mikið	eftir	orðalagi.	Tæplega	tveir	þriðju	þátttakenda	fundu	fyrir	óþægindum	af	að	

heyra	orðin	lessa	eða	trukklessa	yfir	stelpur	sem	höguðu	sér	ekki	kvenlega,	gay	til	að	
lýsa	því	að	hlutur	eða	hegðun	væri	heimskuleg	eða	asnaleg	og	faggi	yfir	stráka	sem	
höguðu	sér	ekki	karlmannlega	(sjá	töflur	24,	25,	27,	29	og	30).	Um	það	bil	helmingur	

þátttakenda	fann	fyrir	óþægindum	af	að	heyra	frasann	no	homo	og	faggi/faggalegt	yfir	
óæskilega	hegðun	(sjá	töflur	26	og	28).	Þátttakendur	fundu	síst	fyrir	óþægindum	af	
orðalagi	sem	tengdist	transfólki	en	tæplega	45%	fundu	fyrir	óþægindum	af	

transa/tranný	(sjá	töflu	32)	og	tæplega	32%	fundu	fyrir	óþægindum	af	orðinu	

kynskiptingur.	Í	eigindlega	hlutanum	lýstu	þátttakendur	viðbrögðum	sínum	við	
heterósexísku	orðalagi	og	gátu	notað	sín	eigin	orð.	Því	er	ekki	sjálfgefið	að	samræmi	sé	

milli	áhrifa	heterósexísks	orðalags	milli	eigindlega	og	megindlega	hlutans	þar	sem	

þátttakendur	voru	bundnir	af	orðalags	spurningarinnar	í	megindlega	hlutanum.	Í	
eigindlega	hlutanum	lýstu	sumir	þátttakendur	pirringi	af	að	heyra	orðalagið	sem	velta	

má	fyrir	sér	hvort	túlka	megi	sem	óþægindi.	

Þriðja	undirspurningin	var:	Hefur	heterósexískt	orðalag	mismunandi	áhrif	á	

gagnkynhneigða	nemendur	og	þá	nemendur	sem	skilgreina	sig	ekki	sem	
gagnkynhneigða?	Vegna	þess	hversu	fáir	þátttakendur	skilgreindu	sig	ekki	sem	

gagnkynhneigða	(N=11)	uppfylltu	gögnin	ekki	skilyrði	marktektarprófsins	um	lágmarks	
væntigildi	(Daniel,	2010)	og	því	var	ekki	hægt	að	svara	spurningunni.	

Þriðja	og	jafnframt	síðasta	spurning	rannsóknarinnar	var:	Hver	er	upplifun	hinsegin	

ungmenna	af	heterósexísku	orðalagi	í	íslenskum	framhaldsskólum?	Upplifun	

viðmælenda	eigindlega	hlutans	var	skipt	í	fjögur	þemu.	Í	þemanu	um	Umburðarlyndi	og	

vitundarvakningu	kom	fram	að	þátttakendur	töldu	slíka	orðanotku	sjaldgæfa,	að	notkun	
orðanna	væri	að	breytast	og	að	þau	væru	frekar	notuð	til	að	lýsa	kynhneigð	(sem	sagt	

orðin	gay,	hommi	og	lessa).	Í	rannsókn	McCormack	og	Anderson	(2010a)	kemur	fram	

að	orðanotkun	sem	er	álík	heteósexísku	orðalagi	sé	sjaldgæf	í	skólanum	þar	sem	
rannsóknin	fór	fram.	Annað	þemað,	Áminning	og	ögun	í	gegnum	eða	fyrir	tilstuðlan	

heterósexísks	orðalags	fjallar	um	hvernig	þátttakendur	lýsa	ýmsu	heterósexísku	

orðalagi	sem	þeir	hafa	reynsu	af	eða	heyrt	þó	þeir	telji	það	ekki	algengt	í	
framhaldsskóla.	Orðanotkunin	samræmist	álíkri	notkun	sem	aðrar	rannsóknir	hafa	lýst	

(Pascoe,	2005;	Nayak	og	Kehily,	1996;	Renold,	2005;	McCormak,	2011).	Einnig	kemur	
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fram	í	þemanu	að	viðmælendur	telji	stráka	líklegri	en	stelpur	til	að	nota	heterósexískt	

orðalag.	Þriðja	þemar	fjallar	um	viðbrögð	þátttakenda	við	heterósexísku	orðalagi	þar	

sem	þeir	reyna	að	leiða	það	hjá	sér	eða	finna	fyrir	pirringi	sem	eru	meðal	þeirra	
viðbragða	sem	þátttakendur	í	rannókn	Nadal	o.fl.	(2011)	sýndu	þegar	öráreitum	var	

beint	að	þeim.	Fjórða	og	síðasta	þemað,	Þroskaleysi	og	þröngsýni	greinir	frá	því	hvernig	

viðmælendur	lýsa	einstaklingum	sem	nota	heterósexískt	orðalag	og	skýra	hegðun	
þegðun	þeirra	líkt	og	einn	þátttakandi	gerði	í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	

Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011).	
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5 	Umræður	

Niðurstöður	megindlega	hluta	rannsóknarinnar	benda	til	að	algengi	heterósexískrar	

orðanotkun	sé	misjafnt	eftir	því	hvert	form	orðalagsins	var.	Um	þriðjungur	eða	minna	

hafði	notað	orðalagið	undanfarinn	mánuð	að	undanskildum	orðunum	faggi	og	
faggalegt	til	að	lýsa	hegðun	sem	mælanda	líkaði	ekki	sem	rúmlega	helmingur	hafði	

notað	(rúmlega	54%).	Þátttakendur	töldu	sig	hinsvegar	ekki	nota	orðalagið	oft,	tíðasta	

gildið	allra	forma	orðalagsins	var	aldrei	og	næst	tíðasta	gildið	var	einu	sinni	til	tvisvar	
undanfarinn	mánuð.	Niðurstöðukafli	eigindlega	hlutans	lýsir	upplifun	fjögurra	hinsegin	

einstaklinga	af	heterósexískri	orðanotkun	í	framhaldsskóla.	Upplifun	þeirra	bendir	til	að	

heterósexísk	orðanotkun	eins	og	hún	er	skilgreind	í	þessari	rannsókn	sé	sjaldgæf	í	
framhaldsskólum.	Þar	höfðu	nemendur	síður	fordóma	og	sýndu	meira	umburðarlyndi	

gagnvart	öðrum	kynhneigðum	en	gagnkynhneigð	en	í	grunnskóla.	Niðurstöðurnar	

samræmast	að	hluta	McCormack	og	Anderson	(2010a)	þar	sem	höfundar	telja	að	

uppnefni	sem	lýsa	gagnkynhneigðarhroka	séu	ekki	við	líði	í	breskum	framhaldsskóla.	Í	
þessari	rannsókn	kom	fram	að	þau	væru	notuð,	en	það	var	sjaldgæft.	Einnig	er	nokkuð	

samræmi	milli	niðurstaðna	eigindlega	hlutans	og	rannsóknar	McCormak	(2011)	þar	sem	
orðalag	sem	er	svipað	heterósexískum	uppnefnum	er	talið	sjaldgæft.	Hins	vegar	telur	
McCormack	(2011)	að	innan	skólanna	megi	finna	það	sem	hann	kallar	„samkynhneigða	

orðræðu“	og	eitt	form	hennar	er	notkun	orðsins	gay	yfir	eitthvað	sem	er	neikvætt	en	
viðmælendur	töldu	slíka	notkun	ekki	algenga.	Í	rannsóknum	McCormack	og	Anderson	

(2010a)	og	McCormack	(2011)	er	bent	á	hvernig	hegðun	sem	strákar	sýna	viðheldur	

forréttindum	gagnkynhneigðra	og	McCormack	skýrir	tengsl	slíkrar	hegðunar	við	
„samkynhneigða	orðræðu“.	Í	viðtölunum	var	ekki	sérstaklega	farið	út	í	hegðnun	þó	

Tómas	hafi	lýst	því	hvernig	vinsælt	hafi	verið	að	nota	orðið	gay	en	dæmið	sem	hann	gaf	

gæti	bent	til	heterósexisma	sem	viðheldur	forréttindum	gagnkynhneigðra	(Herek,	2000;	

Pharr,	1988).	Flest	allir	þátttakenda	megindlega	hlutans	(tæplega	94%)	höfðu	orðið	

varir	við	heterósexíska	orðanotkun	unanfarinn	mánuð.	Þeir	voru	líklegri	til	að	nota	
heterósexískt	orðalag	utan	skóla	en	í	kenslustofum,	í	íþróttatímum	og	í	

búningsklefanum.	Kynjamunur	reyndist	vera	á	orðanotkuninni	í	flestum	tilfellum	á	þann	

hátt	að	hún	væri	algengari	hjá	strákum.		
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Fáir	þátttakendur	megindlega	hlutans	(um	eða	undir	20%)	töldu	sig	hafa	notað	gay	

undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	hlutur	eða	hegðun	væri	heimskuleg	eða	asnaleg,	

frasann	no	homo	til	að	ítreka	gagnkynhneigð	eða	faggi	til	að	lýsa	því	að	strákur	sýni	ekki	
karlmannlega	hegðun.	Einnig	töldu	um	eða	undir	en	20%	þátttakenda	sig	hafa	notað	

orðin	lessa	og	trukkalessa	til	gefa	til	kynna	að	stelpa	sýndi	ekki	kvenlega	hegðun	eða	
transa/tranný	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans	og	í	kynleiðréttingarferli.	

Tæplega	35%	þátttakenda	taldi	sig	hafa	notað	orðið	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	

einhver	væri	trans	og	í	kynleiðréttingarferli.	Heterósexíska	orðalagið	sem	þátttakendur	

voru	líklegastir	til	að	nota	var	faggi	eða	faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	þeim	líkaði	ekki	

einhver	hegðun	en	rúmlega	54%	töldu	sig	hafa	notað	orðalagið	undanfarinn	mánuð.	
Þátttakendur	sem	höfðu	notað	einhver	af	þeim	formum	heterósexísks	orðalags	sem	

rannsóknin	fjallaði	um	töldu	sig	þó	ekki	hafa	gert	oft.	Algengast	var	að	þeir	sem	höfðu	

notað	heterósexískt	orðalag	töldu	sig	hafa	gert	það	einu	sinni	eða	tvisvar	undanfarinn	
mánuð.	Í	eigindlega	hlutanum	urðu	viðmælendur	sjaldan	varir	við	heterósexískt	

orðalag.	Slík	upplifun	samræmist	ekki	niðurstöðum	megindlegra	rannsókna	Kosciw	o.fl.	

(2016)	eða	Taylor	o.fl.	(2011).	Í	rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2016)	heyra	tæplega	70%	
hinsegin	nemenda	(samkynhneigðir,	tvíkynhneigðir	og	trans)	oft	eða	mjög	oft	gay	notað	

á	neikvæðan	hátt	og	tæplega	60%	heyra	faggi,	trukkalessa	eða	álíka	uppnefni	oft	eða	

mjög	oft.	Í	rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011)	verða	rétt	rúmlega	70%	þátttakenda	varir	við	
neikvæða	notkun	orðsins	gay	daglega	og	tæplega	30%	heyra	uppnefnin	faggi,	queer	og	

trukkalessa	daglega.	Þátttakendur	í	þessari	rannsókn	töldu	hins	vegar	að	það	væri	
sjaldgæft	að	heyra	slíkt	orðalag	í	íslenskum	framhaldsskólum	og	sumir	ítrekuðu	það.			

Þó	þátttakendur	eigindlega	hlutans	hafi	sjaldan	orðið	varir	við	heterósexískt	orðalag	

í	framhaldsskólum	þekktu	þeir	til	þess	og	gátu	lýst	í	hverju	það	fólst	og	í	hvaða	

aðstæðum	það	var	notað.	Lýsingarnar	bentu	til	að	orðalagið	væri	notað	til	að	aga	
karlmennsku	og	gæta	að	því	að	strákar	sýni	karlmannlega	hegðun.	Niðurstöðurnar	

samræmast	niðurstöðum	Pascoe	(2005)	þar	sem	orðið	faggi	var	notað	til	að	aga	og	

móta	karlmennsku	stráka	þó	það	sé	ekki	algengt	í	þessari	rannsókn.	Í	rannsókn	Nayak	

og	Kehily	(1996)	var	orðið	gay	einnig	notað	til	að	aga	karlmannlega	hegðun	stráka.	Í	

einstaka	tilfellum	í	þessari	rannsókn	virtist	trukkalessa	hafa	verið	notað	til	að	aga	

stelpur	og	kvenleika	þeirra	(jafnvel	í	grunnskóla)	með	tilliti	til	útlits.	Í	rannsókn	Payne	

(2007)	þurfa	stelpur	að	uppfylla	ákveðin	skilyrði	varðandi	útlit	til	að	vera	vinsælar	og	í	

rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjaran	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2015)	er	fjallað	um	

„útlistorðræðuna“	og	þau	viðmið	sem	hún	setur	fyrir	stelpur.	
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Yfir	90%	þátttakenda	megindlega	hlutans	taldi	sig	hafa	orðið	vara	við	heterósexíska	

orðanotkun	annarra	eins	og	henni	er	lýst	í	þessari	rannsókn	undanfarinn	mánum	og	

einungis	6,12%	töldu	sig	ekki	hafa	orðið	vara	við	hana.	Rúmlega	þriðjungur	(tæplega	
37%)	þátttakenda	hafði	orðið	var	við	orðanotkunina	nokkrum	sinnum	undanfarinn	

mánuð.	Þátttakendur	virtust	þannig	hafa	heyrt	heterósexískt	orðalag	oftar	en	þeir	

notuðu	það	sjálfir.	Möguleg	skýring	á	þessum	mun	er	félagslega	æskilegur	svörunarstíll.	
Önnur	möguleg	skýring	er	að	heterósexískt	orðalag	sé	ekki	algengt	meðal	þátttakenda	

en	það	sé	algengara	í	umhverfi	þeirra.	Til	að	átta	sig	á	þessum	mun	er	þörf	á	frekari	

rannsóknum.		

Hversu	oft	þátttakendur	megindlega	hlutans	heyrðu	heterósexískt	orðalag	

samræmist	að	einhverju	leiti	erlendum	rannsóknum.	Í	rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2016)	

heyra	tæplega	70%	hinsegin	nemenda	í	Bandaríkjunum	orðið	gay	oft	eða	mjög	oft	

notað	á	neikvæðan	hátt.	Í	rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011)	heyra	rúmlega	70%	þátttakenda	
(bæði	hinsegin	og	gagnkynhneigðir)	slíka	orðanotkun	daglega.	Í	rannsókn	Guasp	o.fl.	

(2012)	hafa	99%	þátttakenda	orðið	var	við	neikvæða	notkun	orðsins	gay	í	skólanum.	Í	

rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2016)	heyrðu	tæplega	60%	þátttakenda	uppnefnin	faggi	og	
trukkalessa	oft	eða	mjög	oft.	Í	rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011)	töldu	27,5%	sig	heyra	

uppnefni	eins	og	faggi,	trukkalessa	og	queer	daglega	en	í	rannsókn	Guasp	o.fl.	(2012)	
höfðu	96%	þátttakenda	orðið	varir	við	álíka	uppnefni.	Í	þessari	rannsókn	taldi	meiri	
hluti	þátttakenda	(yfir	75%)	sig	ekki	hafa	notað	þessi	orð	undanfarinn	mánuð.	Í	þessari	

rannsókn	voru	þátttakendur	ekki	spurðir	út	í	hvaða	form	heterósexísks	orðalags	þeir	
höfðu	heyrt,	einungis	um	algengi	þess.	Hins	vegar	virðast	þátttakendur	þessarar	
rannsóknar	líklegri	til	að	nota	nota	faggi/faggalegt	til	að	lýsa	hegðun	sem	þeim	líkar	

ekki	en	ekki	er	víst	að	erlendu	uppnefnin	fag	eða	faggot	nái	yfir	slíka	notkun	þó	í	henni	
felist	einnig	ögun	hegðunar.	

Í	rannsókn	Kosciw	o.fl.	(2016)	heyrðu	rétt	rúmlega	40%	þátttakenda	oft	eða	mjög	

oft	neikvæðu	orðanotkunina	tranny	og	hann/hún(/það)	yfir	transfólk.	Í	þessari	

rannsókn	töldu	rétt	rúmlega	95%	þátttakenda	sig	ekki	hafa	notað	transa	eða	tranný	til	
að	gefa	til	kynna	að	einstaklingur	væri	trans	og	í	kynleiðréttingarferli.	Í	þessari	rannsókn	

hafði	hins	vegar	rúmlega	þriðjungur	(34,01%)	þátttakenda	notað	orðið	kynskiptingur	til	

að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans	en	þeir	töldu	sig	ekki	hafa	notða	það	oft.	

Tæplega	21%	hafði	notað	orðalagið	einu	sinni	til	tvisvar	undanfarinn	mánuð.	

Áhugavert	er	að	bera	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	saman	við	niðurstöður	

rannsókna	Kosciw	o.fl.	(2016),	Taylor	o.fl.	(2011)	og	Guasp	o.fl.	(2012)	sem	nálgast	

viðfangsefni	sitt	frá	öðru	sjónarhorni	og	spyrja	þátttakendur	hversu	oft	þeir	hafa	heyrt	
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tiltekna	orðanotkun.	Í	þessari	rannsókn	mátu	þátttakendur	hversu	oft	þeir	sjálfir	

notuðu	heterósxísk	orð.	Því	er	ómögulegt	að	álykta	hvort	heterósexísk	orðanotkun	er	

meiri,	minni	eða	sambærileg	við	orðanotkunina	erlendis.	

	Munur	á	því	hvort	þátttakendur	voru	líklegri	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	eftir	

því	hvort	þeir	skilgreindu	sig	sem	karlkyns	eða	kvenkyns	var	marktækur	fyrir	sex	af	níu	

birtingaryndum	orðalagsins	sem	spurt	var	um.	Munur	var	á	notkun	orðsins	gay	þegar	
það	var	notað	til	að	lýsa	því	að	hlutur	og	hegðun	væru	heimskuleg	eða	asnaleg,	frasans	
no	homo,	faggi	yfir	strák	sem	sýndi	ekki	karlmannlega	hegðun,	faggi/faggalegt	til	að	

gefa	til	kynna	að	þátttakendum	líkaði	ekki	hegðun	og	transa/tranný	til	að	gefa	til	kynna	
að	einstaklingur	væri	trans	og	í	kynleiðréttingarferli.	Í	öllum	tilfellum	þar	sem	munur	var	
marktækur	milli	kynja	taldi	hærra	hlutfall	kvenkyns	þátttakenda	sig	ekki	hafa	notað	

orðalagið	undanfarinn	mánuð,	þetta	er	í	samræmi	við	rannsókn	Burn	(2000)	en	þar	

voru	karlkyns	háskólanemendur	líklegri	til	að	nota	niðrandi	orð	líkt	faggi.	Í	eigindlega	
hluta	þessarar	rannsóknar	töldu	þátttakendur	einnig	að	strákar	væru	líklegri	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	en	stelpur	þó	hafa	þurfi	í	huga	að	til	séu	fleiri	skilgreiningar	á	kyni.	

Í	megindlegum	hluta	þessarar	rannsókn	var	ekki	marktækur	munur	á	hlutfalli	kynja	

sem	töldu	sig	hafa	notað	heterósexískt	orðalag	fyrir	allar	birtingarmyndir	orðalagsins	
sem	var	athugað.	Þannig	var	ekki	munur	eftir	kyni	á	því	hvort	þátttakendur	töldu	sig	

hafa	notað	lessa	eða	trukkalessa	undanfarinn	mánuð	til	að	lýsa	því	að	stelpa	hagaði	sér	
ekki	kvenlega	eða	á	notkun	orðsins	kynskiptingur	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	
Bæði	Jóna	og	Telma	könnuðust	við	agandi	notkun	orðsins	trukkalessa	yfir	stelpur	sem	

fylgja	ekki	tilteknum	útlitsviðmiðum.	Bæði	rannsókn	Payne	(2007)	og	rannsókn	Jóns	
Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2015)	gefa	hugmynir	um	hvaða	útlit	

er	viðeigandi	fyrir	stelpur.	

Þegar	heterósexísk	orðanotkun	var	skoðuð	eftir	aðstæðum	í	megindlegum	hluta	

rannsóknarinnar	kom	í	ljós	að	rúmlega	45%	þátttakenda	taldi	sig	ólíklegan	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	utan	skóla.	Niðurstöðuðr	rannsóknarinnar	gefa	til	kynna	að	
heterósexísk	orðanotkun	sé	ólíklegri	í	sumum	aðstæðum	innan	skólans	(í	skólastofum,	í	

íþróttatíma	og	í	búningsklefanum)	en	utan	skóla.	Í	eigindlegri	rannsókn	Jóns	Ingvars	

Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	kemur	fram	að	orð	á	borð	við	hommi	
og	faggi	hafi	verið	notuð	í	fótboltaleik	í	íþróttatíma.	Í	frásögn	Jónu	í	eigindlegum	hluta	

rannsóknarinnar	kemur	einnig	fram	að	heterósexískt	orðalag	hafi	verið	notað	í	

íþróttatímum.	Í	megindlega	hluta	rannsóknarinnar	töldu	þó	rétt	tæplega	85%	
þátttakenda	sig	ólíklega	eða	frekar	ólíklega	til	að	nota	heterósexískt	orðalag	við	slíkar	

aðstæður.	Hafa	þarf	í	huga	að	eðli	megindlegs	hluta	rannsóknarinnar	og	rannsóknar	
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Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	er	ólíkt	og	gögnum	safnað	

með	mismunandi	hætti.	Það	gæti	verið	áhugavert	að	skoða	hversu	algengt	sé	að	

þátttakendur	heyri	heterósxískt	orðalag	við	þessar	ólíku	aðstæður	í	samanburði	við	
hversu	líklega	þátttakendur	telja	sig	til	að	heyra	orðalagið.	Heterósexískt	orðalag	eins	

og	það	er	skilgreint	í	þessari	rannsókn	gæti	verið	ein	af	birtignarmyndum	hins	

gagnkynhneigða	regluveldis.	Rannsóknin	gefur	því	vísbendingar	um	hversu	líklega	eða	
ólíklega	þátttakendur	telja	sig	til	að	beita	þessari	tilteknu	birtingarmynd	hins	

gagnkynhneigða	regluveldis	í	ólíkum	rýmum	innan	skólans	miðað	við	utan	skóla.	

Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	þátttakendur	einnig	beðnir	að	meta	

hversu	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	töldu	sig	til	að	nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	
kynhneigð.	Talið	var	mögulegt	að	ef	þátttakendur	hefðu	félagslega	neikvæða	ímynd	af	

orðanotkuninni	væru	þeir	ólíklegri	til	að	nota	orðin	til	að	lýsa	kynhneigð	þó	það	sé	ekki	

eina	mögulega	skýringin.	Neikvæð	félagsleg	ímynd	felst	í	að	einstaklingum	sem	tilheyra	
minnihlutahópum	eru	eignaðir	neikvæðir	eiginleikar	(Goffman,	1963)	og	þekking	á	

þessum	eiginleikum	er	almenn	(Herek,	2004).	Rannsókn	Nicolas	og	Skinner	(2012)	

bendir	til	að	þeir	sem	heyra	neikvæða	notkun	orðsins	gay	séu	líklegri	til	að	hafa	
neikvæð	óbein	viðhorf	til	samkynhneigðra.	Það	er	talið	benda	til	að	þegar	orðinu	er	

gefið	neikvætt	gildi	yfirfærist	það	þegar	orðið	er	notað	til	að	lýsa	kynhneigð	(Nicolas	og	

Skinner,	2012)	og	því	vakna	spurningar	um	hversu	líklegir	þátttakendur	eru	til	að	nota	
gay	og	álíka	orð	til	að	lýsa	kynhneigð.	Tæplega	38%	þátttakenda	töldu	sig	frekar	líklega,	

líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	gay	til	að	lýsa	kynhneigð.	Tæplega	82%	
þátttakenda	taldi	sig	frekar	líklega,	líklega	og	mjög	líklega	til	að	nota	orðið	hommi	til	að	
lýsa	samkynhneigð	karlmanns.	Í	spurningalistanum	var	ekki	spurt	um	neikvæða	notkun	

orðsins	hommi	til	að	lýsa	því	að	strákur	hagi	sér	ekki	karlmannlega	og	gæti	það	skýrt	
hvers	vegna	svo	hátt	hlutfall	taldi	sig	líklega	til	að	nota	orðið	hommi	til	að	lýsa	

kynhneigð.	Rúmlega	52%	þátttakenda	taldi	sig	frekar	líklega,	líklega	og	mjög	líklega	til	

að	nota	orðið	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð.	Þóra	Björk	Hjartardóttir	(2004)	bendir	á	að	orð	
á	borð	við	hommi	og	lessa	séu	almennt	talin	hlutlaus	lýsing	á	kynneigð	en	bendir	á	að	

sumum	orðum	tengist	neikvæð	aukamerking	þeim	lengi	en	aukamerkingin	tengist	þá	

ekki	kynhneigð.	Í	eigindlega	hlutanum	segir	Tómas	frá	því	að	hann	noti	orðið	hommi	
ekki	til	að	lýsa	eigin	kynhneigð	vegna	þess	að	hann	telur	þessa	neikvæðu	tengingu	enn	

vera	til	staðar	að	einhverju	leiti	(þó	ekki	miklu).	Jóna	kom	einnig	inn	á	að	það	vildu	ekki	

allir	láta	kalla	sig	homma	eða	lessu	og	má	velta	fyrir	sér	hvort	þeir	einstaklingar	hafi	
einnig	upplifað	þessa	neikvæðu	aukamerkingu.	
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Rannsóknin	skoðaði	einnig	hvaða	áhrif	það	hafði	á	þátttakendur	að	verða	vitni	að	

heterósexískri	orðanotkun	eða	ef	henni	var	beint	að	þeim	(í	þeim	tilfellum	sem	það	var	

viðeigandi).	Áhrif	á	þátttakendur	voru	misjöfn	eftir	orðum	en	meira	en	helmingur	taldi	
sig	finna	til	óþæginda	(lítilla,	einhverra	eða	mikilla)	við	að	heyra	heterósexíska	orðalagið	

gay,	lessa,	trukkalessa	og	frasann	no	homo.	Einnig	fann	meira	en	helmingur	

þátttakenda	til	óþæginda	af	að	heyra	orðið	faggi	notað	yfir	stráka	sem	haga	sér	ekki	
karlmannlega.	Tæplega	helmingur	(48,31%)	taldi	sig	finna	til	óþæginda	af	að	heyra	

orðin	faggi	eða	faggalegt	til	að	lýsa	hegðun	sem	mælanda	líkaði	ekki.	Um	þriðjungur	

þátttakenda	(31,50%)	taldi	sig	finna	til	óþæginda	af	orðanotkuninni	kynskiptingur	og	

44,52%	þátttakenda	af	orðanotkuninni	transa/tranný	til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	

trans	og	í	kynleiðréttingarferli.	Þessar	niðurstöður	samræmast	að	einhverju	leiti	

rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011).	Þar	eru	þátttakendur	bæði	hinsegin	og	gagnkynhneigðir	og	

er	misjafnt	hversu	hátt	hlutfall	þátttakenda	finnur	fyrir	einhverjum	óþægindum	af	
notkun	orða	eins	og	gay	í	neikvæðri	merkingu	eða	faggi,	trukkalessa	og	queer	eftir	því	
hvort	þeir	eru	hinsegin	eða	gagnkynhneigðir.	Hlutfall	gagnkynhneigðra	þátttakenda	sem	

fann	fyrir	óþægindum	af	að	heyra	orðanotkunina	var	rétt	rúmlega	58%	en	tæplega	86%	
hinsegin	nemenda	upplifðu	óþægindi.	Svipað	hlutfall	þátttakenda	upplifði	óþægindi	af	
mörgum	formum	heterósexísks	orðalags	í	þessari	rannsókn	og	hlutfall	gagnkynhneigðra	

þátttakenda	sem	upplifði	einhver	óþægindi	í	rannsókn	Taylor	o.fl.	(2011).											

Viðbrögð	viðmælenda	í	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	samræmdust	

viðbrögðum	þátttakenda	í	rannsókn	Nadal	o.fl.	(2011)	við	öráreitum	gagnvart	
samkynhneigðum	og	tvíkynhneigðum	einstaklingum.	Þátttakendur	í	rannsókn	Nadal	
o.fl.	(2011)	lýstu	því	til	dæmis	hvernig	öráreiti	gerðu	þá	pirraða	og	hvernig	þeir	reyndu	

að	láta	sem	þeir	hefðu	ekki	heyrt	það	líkt	og	þátttakendur	í	þessari	rannsókn	gerðu.	

Flestir	þátttakendur	töldu	jafnframt	að	þeir	sem	notuðu	heterósexískt	orðalag	

sýndu	þrosakleysi	og	tillitsleysi.	Í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	

Jóhannessonar	(2011)	skýrir	einn	þátttakandi	heterósexisma	samnemenda	sinna	með	

því	að	þeir	viti	ekki	betur.	Fram	kemur	hjá	viðmælanda	McCormack	og	Anderson	

(2010a)	að	uppnefni	sem	lýsa	gagnkynhneigðarhroka	tengist	frekar	grunnskólanum	en	

rannsókn	Renold	(2005)	bendir	jafnframt	til	þess	að	orðið	gay	sé	notað	þar	til	að	aga	

karlmennskur.																																																										

Á	Íslandi	eru	ekki	til	margar	rannsóknir	sem	skoða	heterósexískt	orðalag	með	

spurningalista	og	því	gefur	spurningalistinn	hugmyndir	um	hversu	algenga	þátttakendur	
telja	sína	eigin	orðanotkun	vera.	Einnig	er	skoðað	hvort	karlkyns	nemendur	og	kvenkyns	

nemendur	telji	sig	hafa	notað	orðalagið	jafn	oft.	Í	rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	



	

93	

eru	þátttakendur	beðnir	að	lýsa	myndum	af	stelpum	og	strákum	með	mismunandi	útlit	

og	þremur	samkynja	pörum	að	kyssast.	Meðal	þeirra	orða	sem	þátttakendum	er	boðið	

að	nota	eru	orðin	„faggalegt“	og	„trukkur“	en	strákar	voru	líklegri	til	að	nota	„faggalegt“	
til	að	lýsa	mynd	af	tveimur	strákum	að	kyssast	og	„trukkur“	yfir	þéttvaxna	konu.		

Rannsóknir	á	Íslandi	hafa	heldur	ekki	skoðað	áhrif	heterósexísks	orðalags	á	

nemendur	óháð	kynhneigð.	Rannsóknin	gefur	því	vísbendingar	um	áhrif	heterósexísks	

orðalags	á	nemendur	í	íslenskum	framhaldsskólum	en	upplýsingar	hefur	skort	um	það.	

Eigindlegur	hluti	rannsóknarinnar	lýsir	sérstaklega	upplifun	og	reynslu	hinsegin	

nemenda	af	ákveðnu	formi	heterósexískrar	orðanotkunar	og	bætir	þannig	öðru	

sjónarhorni	við	rannsóknina.	Viðmælendur	sögðu	frá	þekkingu	sinni	og	reynslu	af	

notkun	orða	á	borð	við	faggi,	no	homo,	gay	(yfir	hlut	eða	hegðun	sem	er	

heimskulegur/asnalegur)	og	trukkalessa	svo	dæmi	séu	tekin	og	hversu	algenga	þau	

upplifðu	orðanotkunina.	Rannsókn	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	
Jóhannessonar	(2011)	nálgast	viðfangsefnið	þegar	þeir	lýsa	því	hvernig	strákar	nota	
orðin	hommi	og	faggi	til	að	gera	lítið	úr	hverjum	öðrum	í	leikfimitímum.	Í	rannsókn	Jóns	

Ingvars	Kjarans	(2016)	virðast	strákar	að	auki	líklegri	til	að	nota	„faggalegt“	til	að	lýsa	
tveimur	strákum	að	kyssast	og	„trukkur“	yfir	þéttvaxna	konu.	Eigindlegur	hluti	
rannsóknarinnar	gefur	því	fjölbreytari	lýsingar	á	heterósexísku	orðalagi	(samkvæmt	

skilgreiningu	þessarar	rannsóknar)	en	er	að	finna	í	rannsóknum	Jóns	Ingvars	Kjarans	og	
Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2011)	og	Jóns	Ingvars	Kjarans	(2016)	og	bætir	þannig	við	
þekkinguna	sem	þegar	er	til	staðar	um	efnið	á	Íslandi.		

Einnig	er	sagt	frá	hvernig	einn	viðmælandi	mætir	skilningsleysi	varðandi	
tvíkynhneigð	og	í	hvaða	formi	skilningsleysið	birtist.	Upplifun	viðmælandans	af	

skilningsleysi	endurspeglar	fordóma	gagnvart	tvíkynhneigðum	þar	sem	lýsingarnar	
benda	til	að	lítið	sé	gert	úr	kynhneigðinni	(Bennett,	1992).	Því	gefur	rannsóknin	

vísbendingar	um	mögulega	birtingarmynd	skilningsleysis	fyrir	tvíkynhneigðum.	

Rannsóknin	gefur	vísbendingar	um	hverjir	gætu	átt	á	hættu	að	heterósexísku	

orðalagi	væri	beint	að	þeim	og	hvaða	athafnir	nemendur	þurfa	að	varast	til	að	forðast	

það.	Líkt	og	með	„fagga-orðræðu“	Pascoe	(2005)	var	heterósexísku	orðalagi	oftar	beint	

að	strákum	en	þátttakendur	töldu	stráka	jafnframt	líklegri	til	að	nota	það.	Í	rannsókn	

Pascoe	(2005)	notuðu	strákar	„fagga-orðræðuna“	til	að	sýna	karlmennsku	og	aga	

karlmennsku	hvers	annars.	Sömu	sögu	er	að	segja	um	notkun	orðsins	gay	í	rannsókn	
Nayak	og	Kehily	(1996).		

Veikleikar	megindlega	hluta	rannsóknarinnar	felast	í	að	þátttakendur	eru	fáir	og	

koma	úr	þremur	skólum	af	höfuðborgarsvæðinu.	Því	þarf	að	varast	að	alhæfa	út	frá	
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niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	allir	orðnir	18	ára	og	

meðalaldurinn	var	19,86	ára	og	því	eiga	niðurstöðurnar	ekki	við	um	yngri	nemendur	því	

vænta	má	að	aldur	og	þroski	hafi	áhrif.	Einnig	gæti	verið	skekkja	í	svörunum	
þátttakenda	þar	sem	hærra	hlutfall	þátttakenda	(yfir	90%)	sagðist	hafa	heyrt	

heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	en	hlutfall	þátttakenda	sem	sagðist	hafa	

notað	orðalagið	var	mun	lægra.	Félagslega	æskilegur	svörunarstíll	gæti	skýrt	þennan	
mun	en	í	honum	felst	að	þátttakendur	svara	eins	og	þeir	telja	að	sé	félagslega	samþykkt	

(Elmes	o.fl.,	2006).	Ef	það	er	skýringin	eru	þátttakendur	ólíklegri	til	að	viðurkenna	

heterósexískt	orðalag.	Hins	vegar	er	ekki	sjálfgefið	að	það	sé	raunin	og	frekari	

rannsókna	er	þörf	til	að	skera	úr	um	það.	

Spurningalistinn	var	auk	þess	frumsaminn	og	þó	hann	hafi	verið	forprófaður	einu	

sinni	er	óvíst	að	tekist	hafi	að	lagfæra	alla	galla	hans.	Þegar	listinn	var	lagður	fyrir	

spurðu	nokkrir	þátttakendur	út	í	spurningu	sex	þar	sem	þátttakendur	voru	beðnir	að	
meta	hveru	líklegir	eða	ólíklegir	þeir	væru	til	að	hafa	notað	heterósexísk	orðalag	eins	og	

því	var	lýst	í	spurningu	4	í	ýmsum	aðstæðum	(sjá	Viðauka	A).	Þetta	bendir	til	að	

spurningin	hafi	óþarflega	flókið	orðalag,	enda	vísar	hún	í	aðra	spurningu.			

Spurningar	sjö,	átta	og	níu	fjalla	um	hversu	líklega	eða	ólíklega	þátttakendur	telja	sig	

til	að	nota	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð.	Spurt	var	um	heterósexíska	

notkun	tveggja	þessarra	orða,	gay	og	lessa,	en	ekki	þess	þriðja	sem	þátttakendur	telja	
sig	auk	þess	líklegasta	til	að	nota.	Því	hefði	styrkt	rannsóknina	að	spyrja	einnig	um	
heterósexíska	notkun	þriðja	orðsins	(hommi)	í	spurningu	fjögur	og	áhrif	þess	á	

þátttakendur	í	spurningu	10	nálgaðist.	

Einnig	hefði	þurft	að	orða	betur	spurningu	10	þar	sem	þátttakendur	voru	spurðir	um	

viðhorf	sín	til	heterósexísks	orðalags	þegar	spurningin	snérist	í	raun	um	áhrif	
heterósexísks	orðalags	á	þá.	Þátttakendur	virtust	hins	vegar	allir	skilja	spurninguna	þó	

orðalagið	hafi	ekki	endurspeglað	efnisinntak	spurningarinnar	nógu	vel.	

Á	móti	var	gögnum	safnað	í	fleiri	en	einum	skóla	á	höfuðborgarsvæðinu	og	voru	það	

bæði	skólar	með	bekkjarkerfi	og	áfangakerfi.	Því	gætti	nokkurri	fjölbreytni	í	

skólamenningu.		

Veikleikar	eigindlega	hluta	rannsóknarinnar	fólust	í	fáum	þátttakendum	en	þeir	voru	

einungis	fjórir	og	líklegt	að	lýsing	þeirra	á	heterósexísku	orðalagi	sé	takmörkuð.	Því	

munu	ekki	allir	samsama	sig	reynslu	þátttakenda.	Þátttakendur	sögðu	einnig	frá	

mismunandi	hlutum	þegar	þeir	voru	spurðir	út	í	heterósexískt	orðalag	sem	bendir	til	að	
heterósexískt	orðalag	sé	víðtækara	en	sem	nemur	lýsingu	rannsóknarinnar.	

Þátttakendur	komu	allir	af	höfuðborgarsvæðinu	og	gefa	því	ekki	mynd	af	því	hvernig	
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hinsegin	einstaklingar	í	framhaldsskólum	á	landsbyggðinni	upplifa	heterósexíska	

orðanotkun.	Auk	þess	höfðu	allir	þátttakendur	náð	18	ára	aldri	og	því	óvíst	að	upplifun	

þeirra	samræmist	reynslu	hinsegin	einstaklinga	sem	eru	yngri.		

Rammi	viðtalsins	fyrir	eigindlega	hlutann	leitaði	einnig	eftir	ákveðnum	hluta	af	

heterósexísku	orðalagi.	Því	er	líklegt	að	rannsóknin	lýsi	eingöngu	þeim	hluta	

heterósexísks	orðalags	sem	spurt	var	um	og	fari	ekki	út	fyrir	það.	Sumir	þátttakenda	

höfðu	þó	fjölbreyttari	reynslu	af	heterísexísku	orðalagi	(sem	gæti	jafnvel	hafa	lýst	
fordómum	eins	og	í	tilfelli	Telmu)	sem	þeir	voru	reiðubúnir	að	deila.	Einnig	voru	málefni	

trans	einstaklinga	ekki	skoðuð	í	eigindlega	hlutanum	og	lýsir	hann	því	ekki	nema	að	litlu	

leiti	þeirri	mismunun	sem	þau	upplifa.	

Þátttakendur	eigindlega	hlutans	höfðu	hins	vegar	fjölbreyttar	sjálfsmyndir	

(samkynhneigðir,	tvíkynhneigðir	og	trans)	og	gætu	því	hafa	gefið	víðtækari	lýsingu	á	

heterósexísku	orðalagi	en	til	dæmis	bara	samkynhneigðir	þátttakendur.	
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6 Lokaorð	

Niðurstöður	megindlegs	hluta	benda	til	að	heterósexískt	orðalag	sé	til	staðar	meðal	

nemenda	í	íslenskum	framhaldsskólum.	Nemendur	18	ára	eða	eldri	telja	sig	nota	þetta	

orðalag	sjaldan	en	heyra	það	oft.	Þó	fór	eftir	orðalagi	hversu	algeng	eða	sjaldgæf	

notkun	þess	var.	Þátttakendur	í	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	töldu	heterósexískt	

orðalag	einnig	óalgengt	í	íslenskum	framhaldsskólum	í	þeirri	mynd	sem	spurt	var	um.	Í	

eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	þekktu	þátttakendur	einnig	heterósexíska	
orðanotkun	og	lýstu	hvernig	hún	gat	birst.		

Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	þátttakendur	einnig	mis	líklegir	til	að	

nota	orðin	gay,	hommi	og	lessa	til	að	lýsa	kynhneigð.	Rúmlega	50%	þátttakenda	taldi	

sig	frekar	ólíklega	til	mjög	ólíklega	til	að	nota	orðið	gay	til	að	lýsa	kynhneigð.	Þetta	er	
áhugavert	í	ljósi	þess	að	orðið	gay	getur	einnig	verið	notað	í	neikvæðri	merkingu	yfir	
bæði	hlut	og	hegðun	á	meðan	neikvæð	notkun	orðsins	lessa	nær	eingöngu	til	stelpna.	

Niðurstöður	bæði	eigindlega	og	megindlega	hlutans	benda	einnig	til	að	strákar	séu	
líklegri	en	stelpur	til	að	nota	að	minnsta	kosti	sumt	form	heteróexísks	orðalags.	

Niðurstöður	eigindlega	hlutans	benda	einnig	til	þess	að	þátttakendur	séu	ósáttir	við	
heterósexíska	orðanotkun	þó	þeir	reyni	í	sumum	tilfellum	að	leiða	hana	hjá	sér.	Í	
megindlega	hlutanum	fann	um	eða	yfir	helmingur	þátttakenda	til	einhverra	óþæginda	

við	að	heyra	flest	dæmin	um	heterósexískt	orðalag	að	undanskildum	heterósexíska	
orðinu	kynskiptingur	um	trans	einstaklinga	en	þar	lýsti	um	þriðjungur	óþægindum.		

Það	eru	ekki	til	margar	rannsókni	á	heterósexísku	orðalagi	nemenda	í	íslenskum	

framhaldsskólum,	algengi	hennar,	hvernig	henni	er	beitt	og	áhrif	hennar	á	nemendur.	

Rannsóknin	eykur	því	við	þá	þekkingu	sem	þegar	er	til	staðar	um	upplifun	nemenda	í	
framhaldsskólum	á	Íslandi	af	þeirri	orðanotkun.	Rannsóknin	gefur	vísbendingar	um	

neikvæð	áhrif	heterósexískrar	orðanotkunar	á	þátttakendur	og	skoðar	að	auki	hversu	

hátt	hlutfall	þátttakenda	er	líklegt	eða	ólíklegt	til	að	nota	orð	sem	gætu	haft	tvíþætta	
merkingu,	eins	og	gay	til	að	lýsa	kynhneigð.		

Tillögur	að	framhaldsrannsóknum	eru	til	dæmis	að	athuga	heterósexíska	

orðanotkun	meðal	yngri	nemenda	en	í	þessari	rannsókn	voru	allir	þátttakendur	18	ára	

eða	eldri.	Athyglisvert	gæti	verið	að	skoða	notkun	heterósexísks	orðalags	í	grunnskóla	í	
samanburði	við	framhaldsskóla.	Skoða	ætti	orðalagið	með	fleiri	aðferðum	til	meta	
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algengi	þess	og	áhrif	á	nemendur.	Niðurstöðurnar	gefa	eingöngu	vísbendingar	um	

aðstæður	í	framhaldsskólum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Framhaldsrannsóknir	ættu	einnig	

að	skoða	framhaldsskóla	utan	höfuðborgarsvæðisins.	Auk	þess	er	mikilvægt	að	skoða	
hvernig	hinsegin	nemendur	í	íslenskum	framhaldsskólum	utan	höfuðborgarsvæðisins	

upplifa	heterósexískt	orðalag	og	bera	saman	við	upplifun	hinsegin	nemenda	á	

höfuðborgarsvæðinu.	

Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	var	munur	á	hlutfalli	þátttakenda	sem	taldi	sig	

ekki	hafa	notað	heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	fyrir	allar	birtingarmyndir	

orðalagsins	og	hlutfalls	þátttakenda	sem	hafði	heyrt	orðin	undanfarinn	mánuð.	

Munurinn	var	þó	misjafn	eftir	því	hvaða	heterósexíska	orðalag	var	spurt	um.	Þessi	
munur	gæti	verið	vegna	félagslega	æskilegs	svörunarstíls	og	gæti	verið	áhugavert	að	

skoða	þennan	mun.	Rannsakendur	sem	nota	spurningalista	til	að	skoða	heterósexískt	

orðalag	ættu	að	gera	það	út	frá	því	orðalagi	sem	þátttakendur	heyra.	Í	þessari	rannsókn	
heyrðu	yfir	90%	þátttakenda	heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	en	ekki	var	

athugað	hvaða	heterósexíska	orðalag	um	var	að	ræða.		

Í	megindlegum	hluta	rannsóknarinnar	reyndist	munur	á	hlutfalli	þátttakenda	sem	

notaði	sumt	heterósexískt	orðalag	undanfarinn	mánuð	eftir	kyni.	Hins	vegar	var	ekki	
athugað	hvort	kyn	hefði	áhrif	á	hvort	þátttakendur	væru	jafn	líklegir	til	að	nota	

heterósexískt	orðalag	í	ólíklegum	aðstæðum.	Rannsóknin	athugaði	ekki	heldur	hvort	
munur	væri	á	áhrifum	heterósexísks	orðalags	á	þátttakendur	eftir	kyni	en	það	gæti	
verið	áhugavert.	Auk	þess	væri	gagnlegt	að	skoða	hvort	þátttakendur	sem	skilgreina	sig	

ekki	sem	gagnkynhneigða	upplifa	sambærileg	óþægindi	af	heterósexískri	orðanotkun	og	
gagnkynhneigðir	nemendur	líkt	til	stóð	að	gera	í	þessari	rannsókn.	Einnig	gæti	verið	

áhugavert	að	athuga	hvernig	upplifun	tvíkynhneigðra	og	trans	nemenda	sé	af	

skólagöngu	á	Íslandi,	bæði	í	grunnskóla	og	framhaldsskóla	og	jafnvel	bera	saman	við	
upplifun	samkynhneigðra.		

Í	megindlega	hlutanum	virtust	strákar	vera	ólíklegri	til	að	nota	orðið	lessa	til	að	gefa	

til	kynna	að	stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega	en	flest	önnu	form	heterósexískrar	

orðanotkuna.	Mögulegar	skýringar	gætu	falist	í	því	að	orðið	er	talið	vera	hlutlaust	orð	

notað	til	að	lýsa	kynhneigð	(Þóra	Björk	Hjartardóttir,	2004).	Hins	vegar	var	ekki	spurt	
um	heterósexíska	orðanotkun	orðsins	hommi	sem	hefði	getað	gefið	skýrari	mynd	af	því	

og	því	frekari	rannsókna	þörf.		

Einnig	virðast	stelpur	vera	líklegri	til	að	nota	orðið	trukkalessa	til	að	gefa	til	kynna	að	

stelpa	hagi	sér	ekki	kvenlega	heldur	en	mörg	önnur	form	heterósexískrar	orðanotkuna	í	
rannsókninni.	Möguleg	skýring	felst	í	að	stelpur	gætu	verið	tilbúnari	til	að	aga	aðarar	
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stelpur	sem	fylgja	ekki	tilteknum	viðmiðum	um	útlit	eins	og	þeim	er	lýst	í	rannsóknum	

Jóns	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2015)	og	Payne	(2007)	þó	frekari	

rannsókna	sé	þörf	til	að	varpa	ljósi	á	það.	

Í	megindlega	hlutanum	voru	tvö	form	heterósexísks	orðalags	algengust,	notkun	

orðanna	faggi/faggalegt	til	að	gefa	til	kynna	að	hegðun	væri	ósækileg	og	kynskiptingur	

til	að	lýsa	því	að	einhver	væri	trans.	Rúmlega	54%	þátttakenda	höfðu	notað	orðin	

faggi/faggalegt	til	að	lýsa	óæskilegri	hegðun	og	var	það	algengasta	orðalagið	hjá	bæði	
strákum	og	stelpum	og	áhugavert	gæti	verið	að	athuga	hver	ástæðan	gæti	verið.	

Notkun	orðsins	kynskiptingur	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	sé	trans	var	næst	

algengasta	orðanotkunin	sem	rétt	rúmlega	34%	höfðu	notað.	Það	bendir	til	að	
mögulega	gæti	hafa	verið	umræða	um	málefni	transfólks	innan	skólanna	eða	í	umhverfi	

þátttakenda.	Hins	vegar	vakna	spurningar	um	hvers	vegna	svo	hátt	hlutfall	notaði	orðið	

kynskiptingur	til	að	gefa	til	kynna	að	einhver	væri	trans.	Mögulegar	skýringar	gætu	falist	
í	fordómum	gagnvart	transeinstaklingum	en	þekkingarleysi	á	viðeigandi	orðum	gæti	

einnig	skýrt	orðanotkunina.	Frekari	rannsókna	er	þörf	til	að	skera	úr	um	það	þar	sem	ef	

um	þekkingarleysi	á	viðeigandi	orðanotkun	er	að	ræða	mætti	leysa	það	með	einfaldri	
fræðsu.	Ef	fordómar	eru	skýringin	gæti	þurft	meira	inngrip.	Einnig	upplifði	lægra	hlutfall	

þátttakenda	óþægindi	af	því	að	heyra	orðin	kynskiptingur	og	transa/tranný	yfir	trans	
einstaling	en	hin	form	heterósexísks	orðalags	og	áhugavert	gæti	verið	að	skoða	hvers	
vegna	þetta	orðalag	þótti	ekki	jafn	óþægilegt.	

Í	eigindlegum	hluta	rannsóknarinnar	voru	tekin	viðtöl	til	að	varpa	ljósi	á	

heterósexískt	orðalag	en	gagnlegt	er	að	skoða	heterósexískt	orðalag	með	fleiri	
aðferðum	en	viðtali	við	hinsegin	nemendur.	Einnig	gæti	verið	áhugavert	að	skoða	

heterósexíska	orðanotkun	út	frá	upplifun	gagnkynhneigðra	nemenda	í	íslenskum	

framhaldsskólum.	Heterósexismi	er	hluti	af	stofnunum	samafélagsins	(Herek,	2004)	og	
þannig	menningu	og	því	ekki	víst	að	viðmælendur	í	viðtölum	átti	sig	alltaf	á	því	að	þeir	

hafi	upplifað	heteróseximsa.	Því	er	gagnlegt	að	nota	fleiri	aðferðir	við	að	skoða	hugtakið	

(til	dæmis	vettvangsrannsóknir)	til	að	lýsa	því	betur.	Að	nota	fjölbreyttar	aðferðir	gæti	

jafnframt	gefið	rannsakanda	tækifæri	til	að	skoða	fleiri	birtingarmyndir	heterósexísks	

orðalags	en	í	þessari	rannsókn.		

Auk	þess	gæti	birtingarmynd	heterósexísks	orðalags	í	gegnum	grín	verið	áhugavert	

viðfangsefni	fyrir	frekari	rannsóknir.	Heterósexískt	orðalag	sem	birtist	í	gríni	gæti	verið	

duldara	en	þegar	það	birtist	í	talmáli	og	líklegt	að	horft	sé	fram	hjá	orðalaginu	því	það	
er	túlkað	sem	grín.	Grín	í	fromi	öráreita	gagnvart	hinsegin	einstaklingum	hefur	verið	

rannsakað	erlendis	en	þá	er	gert	grín	af	kynhneigð	einstaklingsins	sem	áreitið	beinist	að	
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(Nadal	o.fl.,	2011).	Í	þessari	rannsókn	lýsti	einn	viðmælandi	eigindlega	hlutans	hvernig	

orðið	gay	var	notað	í	gríni	ef	strákur	sýndi	ekki	æskilega	hegðun.	Notkun	orðsins	gay	í	
neikvæðri	merkingu	er	þó	einnig	flokkuð	sem	öráreiti	(Sue,	2010).	Þegar	birtingarmynd	
öráreitisins	eru	í	formi	gríns	hefur	sá	sem	beitir	öráreitinu	möguleika	á	að	fyrra	sig	allri	

ábyrgð	(Nadal	o.fl.,	2011).	

6.1 Ályktanir	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	til	kynna	að	nemendur	18	ára	og	eldri	sem	stunda	

nám	íslenskum	framhaldsskólum	noti	heterósexískt	orðalag	í	einhverjum	mæli	en	það	

sé	þó	ekki	eins	algengt	í	þessum	aldurshópi	og	meðal	yngri	nemenda.	Algengi	
heterósexísks	orðalags	virðist	misjafnt	og	virðist	form	orðalagsins	hafa	áhrif	á	það.	Þá	

virðist	kyn	hafa	áhrif	á	algengi	orðanotkuninnar	á	þann	hátt	að	strákar	séu	líklegri	en	

stelpur	til	að	beita	því.	Nemendur	í	íslenskum	framhaldsskólum	sem	nota	heterósexískt	
orðalag	gera	það	frekar	utan	skóla	en	innan	hans.	Auk	þess	virðast	flestir	nemendur	

finna	til	óþæginda	við	að	heyra	mörg	form	heterósexískrar	orðanotkunar.	Vísbendingar	

eru	um	að	mögulega	sé	notkun	orðalagsins	að	breytast	á	þann	hátt	að	orð	eins	og	gay,	
hommi	og	lessa	sér	notuð	til	að	lýsa	kynhneigð	frekar	en	í	neikvæðum	tilgangi.		

Í	viðleitni	til	að	draga	út	heterósexískri	orðanotkun	meðal	nemenda	í	íslenskum	

framhaldssólum	þarf	að	vinna	markvisst	að	því	að	fræða	nemendur	um	áhrif	hennar	á	
samnemendur.	Byrja	þarf	þessa	vinnu	í	grunnskóla	og	halda	henni	áfram	í	
framhaldsskólum.	Á	þann	hátt	er	hægt	að	minnka	mögulega	vanlíðan	þeirra	sem	

orðanotkunin	beinist	að	og	einnig	þeirra	sem	heyra	hana.	Þetta	er	í	samræmi	við	
Aðalnámskrá	framhaldsskóla	(mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2012)	þar	sem		

fjallað		er	um	jafnrétti	til	náms.	Uppræting	heterósexísks	orðalags	er	því	liður	í	kennslu	

til	jafnréttis.	
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Viðauki	A:	Spurningalisti	og	upplýst	samþykki	

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni "Heterósexísk orðanotkun 
nemenda í íslenskum framhaldsskólum” 

Ég heiti Aðalbjörg Eva Aðalsteinsdóttir og stunda nám í Háskóla Íslands á 
námsbrautinni Menntun framhaldsskólakennarans. Ég er að vinna að meistaraverkefni 
mínu sem fjallar um notkun heterósexísks orðalags meðal framhaldsskólanema í 
íslenskum framhaldsskólum undir leiðsögn Jóns Ingvars Kjarans.  

Í meistaraverkefninu er ég að kanna heterósexíska orðanotkun 
framhaldsskólanemenda. Fáar álíkar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á Íslandi af 
mér vitnadi og eru litlar upplýsingar til um þetta efni hér á landi. Ég hef því sett saman 
spurningalista með 11 spurningum um efnið eftir að hafa kynnt mér álíkar erlendar 
rannsóknir. Auk þess studdist ég við bæði erlendar og íslenskar rannsóknir sem fjalla um 
skyld hugtök. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða tiltekna orðnotkun framhaldsskólanema sem 
náð hafa 18 ára aldri. Orðanotkunin sem áhugi liggur fyrir að skoða lýsir heterósexisma. 
Einnig verður skoðað hversu algeng orðanotkunin er, í hvaða aðstæðum hún er notuð, 
viðhorf þátttakenda til hennar og hvort þátttakendur séu líklegir til að nota tiltekin orð 
um kynhneigð.  

Gagnsemi rannsóknarinnar felst í að athuga hversu algengt er að orðræða 
framhaldsskólanemenda endurspegli heterósexisma og hið gagnkynhneigða regluveldi 
(heteronormativity). Heterósexismi felst í að sjálfkrafa er gert ráð fyrir að allir séu 
gagnkynhneigðir (7Pharr, 1988) og hið gagnkynhneigða regluveldi gefur til kynna 
hugmyndina um að menningin sé gagnkynhneigð (8Warner, 1993). Fyrir vikið miðast 
viðmið samfélagsins við að allir séu gagnkynhneigðir (9Halperin, 2012 ). 

Meðal þeirra orða sem spurt er um er notkun orðsins gay til að gefa til kynna að 
einhver hlutur sé heimskulegur eða asnalegur. Annað orð sem spurt er um er notkun 
orðsins faggi eða faggalegt til að gefa til kynna að manni líki ekki einhver hegðun. Þetta 
er eingöngu hluti af því sem spurt er um en til að fá betri mynd af eðli spurningalistans 
geturðu lesið yfir spurningarnar áður en þú ákveður að taka þátt. Það að skoða 
spurningarnar gefur ekki til kynna að þú samþykkir þátttöku.  

Til að tryggja nafnleynd þátttakenda verður takmörkuðum persónuupplýsingum 
safnað. Hvorki nafn þátttakanda né skóla kemur fram á spurningalistanum en jafnframt 
innsigla þátttakendur hann í ómerktu umslagi eftir að hafa svarað honum. Því er 
ómögulegt að rekja svörun til einstakra þátttakenda.  

 
  

																																																													
7 Pharr, S. (1988). Homophobia: A veapon of sexism. Bandaríkin: Chardon Press. 
8 Warner, M. (1993). Fear of a queer planet. Queer politics and social theory. Í M. Warner (ritstjóri). 
London: University of Minnesota Press. 
9 Halperin, D. M. (2012). How to be gay. Cambridge: The Belknap press of Harward university press	
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Leiðbeiningar 
1. Þú færð 1 stórt umslag með spurningalista.  
2. Vinsamlega lestu upplýsta samþykkið vandlega áður en þú byrjar að svara 

listanum. Með því að byrja að svara spurningalistanum er litið svo á að þú 
samþykkir þátttöku.  

3. Svaraðu því næst spurningalistanum ef þú samþykkir þátttöku og settu hann í 
umslagið sem þú fékkst með honum þegar þú hefur svarað honum. Lokaðu síðan 
umslaginu. 

4. eftir að þú hefur svarað honum settu hann í umslagið sem þú fékkst með listanum 
og lokaðu því.  

5. Skilaðu því næst umslaginu. 
6. Þér er frjálst að neita þátttöku í rannsókninni án skýringa. Þá sleppirðu því að 

svara spurningalistanum og skilar honum inn auðum. Láttu vita strax að þú viljir 
ekki taka þátt í rannsókninni. 

7. Ef þú ákveður að taka þátt í rannsókninni þá er þér frjálst að sleppa því að svara 
einhverjum spurningum. Að auki geturðu byrjað að svara listanum en hætt 
þátttöku hvenær sem er án þess að gefa skýringar. 

 
Sumar spurningarnar geta verið óþægilegar fyrir einstaka þátttakendur og einnig getur 
skapast umræða milli nemenda eftir þátttöku í rannsókninni sem sumum þykir 
hugsanlega óþægileg. En ég minni á að hver nemandi ræður sjálfur hverju hann deilir 
með samnemendum sínum. 

 
Ef þú hefur einhverjar spurningar sem ekki er svarað í textanum hér að ofan geturðu sent 
mér email á netfangið aea5@hi.is og ég mun svara þér eins fljótt og ég get. 
 
Ég vil minna aftur á að þátttaka er frjáls og þó þú hafir byrjað að svara 
spurningalistanum skuldbindurðu þig ekki til að klára hann eða svara öllum 
spurningunum. Með því að byrja að svara listanum gefurðu til kynna að þú hafir lesið 
textann hér að framan, skilið hann og ert samþykk/ur þátttöku. 
 
Með fyrirfram þökk.  
Aðalbjörg Eva Aðalsteinsdóttir. 
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Spurningalisti 

Bakgrunnsspurningar 
 

 
1) Hvert er kyn þitt?  

 

 
 

2) Hvert er fæðingarár þitt?  

 
 
3) Hver er kynhneigð þín?  

 

Spurningar um orðanotkun 
4) Hversu oft undanfarinn mánuð hefur þú notað eftirfarandi orðalag? Merktu við þann 
valkost í hverri línu sem þér finnst eiga best við. 

 Oft á 
dag 

Nokkrum 
sinnum á 

dag 

Kannski 
einu 

sinni á 
dag 

Nokkrum 
sinnum á 

viku 

Nokkrum 
sinnum 

undanfarinn 
mánuð 

Einu sinni 
til tvisvar 

undanfarinn 
mánuð 

Aldrei 

 

Gay til að lýsa 
því að einhver 
hlutur sé 
heimskulegur 
eða asnalegur 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Gay til að lýsa 
því að 
manneskja hagi 
sér heimskulega 
eða asnalega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

No homo til að 
ítreka 
gagnkynhneigð 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Faggi yfir strák 
sem hagar sér 
ekki 
karlmannlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Faggi/faggalegt 
til að lýsa 
hegðun sem þér 
líkar ekki (faggi 
getur verið hluti 
af orði, t.d. 
kærustufaggi) 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
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Lessa yfir stelpu 
sem hagar sér 
ekki kvenlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Trukkalessa yfir 
stelpu sem hagar 
sér ekki 
kvenlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Kynskiptingur 
til að lýsa því að 
einhver sé trans 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Transa eða 
tranný til að lýsa 
því að einhver 
sé trans 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

5) Hversu oft undanfarinn mánuð hefur þú heyrt aðra (t.d. bekkjarfélaga eða vini) nota 
einhver af orðunum og/eða orðalagið sem spurt er um hér að framan í spurningu 4? 
Merktu við þann svarmöguleika sem þér finnst eiga best við. 

¨ Oft á dag 
¨ Nokkrum sinnum á dag 
¨ Kannski einu sinni á dag 
¨ Nokkrum sinnum á viku 
¨ Nokkrum sinnum undanfarinn mánuð 
¨ Einu sinni eða tvisvar undanfarinn mánuð 
¨ Aldrei 

 
Aðstæður þar sem orðanotkun á sér stað  

6) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir orðin "gay", "lessa", "trukkalessa", "faggi", 
"no homo", "kynskiptingur", "transa" eða "tranný" (eins og lýst er hér að framan í 
spurningu 4)  í eftirfarandi aðstæðum? Merktu við þann valmöguleika fyrir þær aðstæður 
sem þér finnst eiga best við. 

 
 Líklegt Frekar 

líklegt Hvorki né Frekar 
ólíklegt Ólíklegt 

Á skólalóðinni ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Á göngum skólans ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Í kennslustofum ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Í íþróttasalnum ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Í búningsklefanum ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Á netinu ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Utan skóla ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Annars staðar ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
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Notkun orða til að lýsa kynhneigð 

7) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir orðið "gay" yfir samkynhneigða manneskju? 
Merktu við þann valmöguleika sem þér finnst eiga best við. 

¨ Mjög líklegt 
¨ Líklegt 
¨ Frekar líklegt 
¨ Hlutlaus 
¨ Frekar ólíklegt 
¨ Ólíklegt 
¨ Mjög ólíklegt 

 
8) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir orðið "hommi" til að gefa til kynna 
samkynhneigð karlmanns? Merktu við þann valmöguleika sem þér finnst eiga best við. 

¨ Mjög líklegt 
¨ Líklegt 
¨ Frekar líklegt 
¨ Hlutlaus 
¨ Frekar ólíklegt 
¨ Ólíklegt 
¨ Mjög ólíklegt 

 
9) Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú notir orðið "lessa" til að gefa til kynna 
samkynhneigð kvenmanns? Merktu við þann valmöguleika sem þér finnst eiga best við. 

¨ Mjög líklegt 
¨ Líklegt 
¨ Frekar líklegt 
¨ Hlutlaus 
¨ Frekar ólíklegt 
¨ Ólíklegt 
¨ Mjög ólíklegt 

 

 
 

Viðhorf til orðanotkunar 
10) Hversu mikil eða lítil óþægindi upplifir þú af að verða vitni að notkun neðangreindra 
orða (eða þegar þessum orðum er beint að þér)? Merktu við þann valmöguleika í hverri 
línu sem þér þykir mest viðeigandi. 

 Mikil 
óþægindi 

Nokkuð mikil 
óþægindi 

Einhver 
óþægindi 

Engin 
óþægindi Hlutlaus Veit ekki 

Gay til að lýsa því 
að eitthver hlutur 
sé heimskulegur 
eða asnalegur 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
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Gay til að lýsa því 
að manneskja hagi 
sér heimskulega 
eða asnalega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

No homo til að 
ítreka 
gagnkynhneigð 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Faggi yfir strák 
sem hagar sér ekki 
karlmannlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Faggi/faggalegt til 
að lýsa hegðun sem 
þér líkar ekki 
(faggi getur verið 
hluti af orði, t.d. 
kærustufaggi)  

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Lessa yfir stelpu 
sem hagar sér ekki 
kvenlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Trukkalessa yfir 
stelpu sem hagar 
sér ekki kvenlega 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Kynskiptingur til 
að lýsa því að 
einhver sé trans 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

Transa eða tranný 
til að lýsa því að 
einhver sé trans 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
Annað 

11) Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki	Á:	Upplýst	samþykki	fyrir	viðtal	

Upplýst	samþykki	

Ég	heiti	Aðalbjörg	Eva	Aðalsteinsdóttir	og	er	að	vinna	að	meistaraverkefninu	mínu	í	
Menntun	framhaldsskólakennarans	við	Háskóla	Íslands	undir	leiðsögn	Jóns	Ingvars	
Kjaran.	Verkefnið	mitt	fjallar	um	orðanotkun	framhaldsskólanema	sem	tengjast	
kynhneigð	og	er	hugsað	í	tveimur	hlutum,	annars	vegar	spurningalisti	sem	lagður	
verður	fyrir	nemendur	í	framhaldsskólum	og	hins	vegar	viðtöl	við	hinsegin	
(samkynhneigða,	tvíkynhneigða,	trans	og	þá	sem	ekki	vilja	skilgreina	kynhneigð	sína)	
nemendur	um	upplifun	sína	og	reynslu	af	þessari	orðanotkun.		

Með	orðanotkun	sem	tengist	kynhneigð	er	til	dæmis	átt	við	"þetta	er	svo	gay!",	"Þú	er	
svo	gay!",	"hommi!",	"	lessa"		og	hugsanlega	fleiri	orð	sem	venjulega	eru	notuð	um	
samkynhneigða	en	eru	í	þessu	samhengi	notuð	til	að	gera	lítið	úr	einhverju	eða	
einhverjum.	Orðið	"faggi"	myndir	einnig	falla	undir	þessa	orðanotkun.		

Þessi	hluti	rannsóknarinnar	er	viðtalshlutinn.	Búast	má	við	að	viðtalið	taki	um	
klukkustund	

Möguleg	áhætta	af	þátttöku	felst	í	að	einhver	gæti	giskað	á	hver	þú	ert	vegna	þess	að	
úrtakið	er	lítið.	Til	að	koma	í	veg	fyrir	það	verður	notast	við	gervinafn	sem	þú	velur	
sjálf/ur.	Einnig	mun	ég	gæta	þess	að	nota	ekki	gögn	sem	ég	tel	persónugreinanleg.	

Til	að	auðvelda	afritun	viðtalsins	verður	það	tekið	upp.	Þegar	viðtalið	hefur	verið	afritað	
verður	upptökunni	eytt	þannig	að	eftir	stendur	afritað	viðtal	með	gervinafni.	Eftir	að	
ritgerðinni	hefur	verið	skilað	verður	afritaða	viðtalinu	eytt.		

Þátttakendur	geta	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	án	þess	að	gefa	skýringu.	Jafnframt	
þarf	þátttakandi	ekki	að	svara	öllum	spurningum	og	hægt	er	að	sleppa	spurningum	án	
skýringa.	

Til	að	gæta	þess	að	túlkun	mín	á	því	sem	þú	ert	að	segja	sé	rétt	getur	verið	að	ég	þurfi	
að	fá	að	hafa	samband	við	þig	aftur	þegar	unnið	hefur	verið	úr	gögnunum	fyrir	
lokaritgerðina	og	bera	það	undir	þig.	Í	því	tilfelli	er	þér		frjálst	að	renna	yfir	
niðurstöðurnar	og	gera	athugasemdir	eða	sleppa	því.	

Ásamt	því	að	vera	notað	sem	hluta	af	meistaraverkefni	mínu	mun	viðtalið	einnig	vera	
nýtt	til	verkefnis	í	námskeiðinu	Eigindleg	aðferðafræði	1	sem	kennt	er	við	Háskóla	
Íslands.		

	

	

	


