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Ágrip  

Í þessu verkefni verður ljósi varpað á stöðu trans barna í kynjaskiptum hópíþróttum á 

Íslandi. Barni sem finnst það ekki tilheyra þeim líkama eða því kyni sem því var úthlutað við 

fæðingu er trans. Barn sem upplifir sig í þessum sporum á langt ferli framundan. Á Íslandi 

er fjölbreytt framboð af hópíþróttum fyrir börn og iðkendum iðulega raðað í flokka eftir 

aldri og kyni. Í þessu verkefni verður kannað hvernig og/eða hvort íþróttafélög á Íslandi 

koma til móts við trans börn í þessum kynjaskipta heimi íþróttanna. Til að komast nær því 

að svara spurningum höfunda verður stuðst við jafnréttisstefnur og lög íþróttafélaga hér á 

landi. Út frá því verður athugað hvort eitthvað bendi til þess að trans börn fái aðstoð og 

stuðning við að iðka íþrótt í viðeigandi flokki. Það er í höndum foreldra/forráðamanna barns 

að skrá það í íþróttafélag. Sú skráning er bundin við kyn barnsins og verður hér kannað hver 

upplifun foreldra/forráðamanna er á því. 
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Formáli 

Þetta verkefni er unnið til BA prófs við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda á 

Menntavísindasviði Háskóla íslands. Það er metið til 10 eininga (ECTS). Nám í tómstunda- 

og félagsmálafræði vekur upp í manni forvitni og þrá til þess að öðlast nýja þekkingu, aukin 

skilning og fara ótroðnar slóðir. Fyrir það verðum við ávallt þakklátar. Okkur langar til þess 

að byrja á að þakka samnemendum okkar og kennurum fyrir samveruna, reynsluna, 

lærdóminn og hlátursköst síðustu þriggja ára. Leiðbeinandinn okkar, Árni Guðmundsson 

fær einlægar þakkir fyrir að halda okkur við efnið, leiða okkur áfram og kæfa okkur í 

hugtökum, greinum og fræðimönnum. Okkur langar til þess að þakka viðmælendum okkar 

kærlega fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. Þátttaka þeirra skiptir okkur hjartans máli og 

skiptir miklu máli fyrir verkefnið. Án þeirra hefði verkefni okkar að öllum líkindum ekki orðið 

að veruleika. Foreldrum okkar, systkinum og vinum langar okkur að þakka sérstaklega fyrir 

þolinmæðina, hvatninguna, leiðbeininguna og ástina. Sérstakar þakkir fær Áslaug Maack 

Pétursdóttir fyrir yfirlestur á verkefninu. Í lokin langar okkur til þess að þakka hvor annarri 

fyrir samvinnu, hughreystingu, kærleik og seiglu.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 2019 

 

_________________________________ _________________________________ 

 Guðrún Ósk Tryggvadóttir         Kolbrún Edda Jónsdóttir Scheving 
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 Inngangur  

Vinsælustu tómstundir barna á Íslandi eru íþróttir. Mikið framboð er á fjölbreyttum 

íþróttagreinum hér á landi. Um átta af hverjum tíu börnum eru iðkendur í íslenskum 

íþróttafélögum við tólf ára aldur. Íþróttafélögin bjóða upp á ótal tegundir íþróttaiðkunar og 

ætti því hvert barn að finna íþrótt við sitt hæfi (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, e.d.). 

Þrátt fyrir að fjölbreytt íþróttaiðkun sé aðgengileg börnum hérlendis þá eru einstaka börn 

sem upplifa ekki óhindrað aðgengi að íþróttum. Trans börn tilheyra þessum hópi barna.  

Málefni trans barna hafa ekki verið í hávegum höfð í íslensku samfélagi. Gerð var 

eigindleg rannsókn til þess að komast nær því að varpa ljósi á stöðu trans barna í 

kynjaskiptum hópíþróttum á Íslandi. Leitast er við að beina athygli á upplifun foreldra trans 

barna hér á landi á íþróttaiðkun barna sinna. Fyrstu skref rannsóknarvinnunnar fólust í því 

að setja saman spurningar sem myndu leiða viðtölin. Þessar spurningar skyldu veita 

rannsakendum nægar upplýsingar á upplifun viðmælenda á viðfangsefninu. Gagnaöflun 

rannsóknarinnar felur í sér ítarleg viðtöl við tvenna foreldra trans barna á Íslandi. Sett var 

fram rannsóknarspurning sem höfð var til hliðsjónar við vinnslu á viðtölum og gagnaöflun: 

Hver er upplifun foreldra af íþróttaiðkun trans barna á Íslandi?  

Í fræðilega hluta verkefnisins eru ýmis hugtök sem tengjast viðfangsefninu á einn eða 

annan hátt tekin fyrir. Fræðilega hlutanum er skipt í kafla eftir viðfangsefnum. Í hverjum 

kafla er leitast eftir því að skilgreina hugtök og þau sett í samhengi við viðfangsefnið. Þau 

hugtök sem koma fyrir í fræðilega hluta verkefnisins eru meðal annars trans, kynvitund, 

kynhlutverk og barn. Einnig verður hugtökum á borð við frítíma og tómstundir gerð skil, 

farið yfir ýmsar hópakenningar og greint frá ávinningi þess að iðka íþróttir svo eitthvað sé 

nefnt. Í seinni hluta verkefnisins er farið nánar í niðurstöður viðtalanna og umræður með 

tilliti til allra mögulegra áhrifaþátta. 
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 Kynvitund 

Kynvitund einstaklings hefur ekkert með líffræðilegt kyn, kynfæri eða útlit að gera. 

Kynvitund er upplifun einstaklings á eigin kyni. Fólk upplifir sig sem karl, konu, blöndu af 

báðum kynjum eða hvorki sem karl né konu. Trans fólk býr yfir kynvitund sem samræmist 

ekki þeirra líffræðilega kyni. Trans karl er karlmaður sem úthlutað var kvenkyni við fæðingu 

og trans kona er kona sem var úthlutað karlkyni við fæðingu (Samtökin 78, 2015). 

Strax á unga aldri byrjar kynvitund einstaklings að myndast og öðlast börn því snemma 

skilning á því hvaða kyni þau tilheyra. Í flestum tilfellum er samsvörun á milli kynvitundar 

einstaklings og líffræðilegu kyni hans . Þó gerist það að manneskju finnist hún tilheyra öðru 

kyni en líkami hennar segir til um og er hún þá trans (Sandra Lyngdorf, Kolbrún Birna Árdal, 

Erna Sif Jónsdóttir, Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Jóna Aðalheiður Pálmadóttir, 2012).  

Kyn einstaklings byggir á fimm meginatriðum. Þau eru litningagerð, kynfæri, 

æxlunarfæri og ytri útlitseinkenni. Kynhlutverk er fimmta atriðið og byggir á félagslegum 

aðstæðum. Kynhlutverk móta sjálfsmynd einstaklinga, hafa áhrif á atvinnuþátttöku og stýra 

okkur í samskiptum við aðra. Skilgreining á kynvitund sem hugtak er að einstaklingur lærir 

hvernig honum ber að hegða sér í samræmi við gildi og viðmið sem almennt eru viðurkennd 

fyrir hvert kyn (Garðar Gíslason, 2000). 

2.1 Hugtakið trans 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var undirritaður á Íslandi árið 1990 og öðlaðist fullt gildi 

á Íslandi í nóvember 1992. Samningurinn um barnasáttmálann var lögfestur á Alþingi árið 

2013. Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er því lýst yfir að hver manneskja eigi 

kröfu á jöfnum réttindum og frelsi. Það felst í því að ekki skuli mismuna neinum vegna 

kynþáttar, kynferðis, tungu, trúar, uppruna eða annarra ástæðna. Sameinuðu þjóðirnar 

hafa einnig lýst því yfir að sérstök aðstoð og vernd nái til barna (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Barn er einstaklingur sem ekki er orðinn átján ára gamall. Einstaklingur verður lögráða við 

18 ára aldur. Hvenær einstaklingur verður lögráða fer ávallt eftir þeim lögum sem gilda í því 

landi sem hann býr í (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Í 14. grein barnasáttmálans 

segir að öllum aðildarríkjum beri skylda til þess að virða rétt hvers barns til frjálsrar 

hugsunar, sannfæringu og trúar. Í 18. grein er sagt að foreldrar eða lögráðamenn beri megin 

ábyrgð á uppeldi barns og að það sem sé barni fyrir bestu skal ávallt vera þeim efst í huga. 

Í 27. grein er sagt að aðildarríki sáttmálans viðurkenni rétt hvers barns til lífsafkomu. Það 

þýðir  að barn eigi rétt á að ná líkamlegum, andlegum, sálrænum, siðferðilegum og 

félagslegum þroska (Umboðsmaður barna, e.d.). 
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Þegar einstaklingur fæðist er í flestum tilfellum kyn hans tilkynnt þeim sem viðstaddir eru. 

Í fæðingu er einstaklingur annaðhvort stúlka eða drengur, kvenkyn eða karlkyn. Flestir 

einstaklingar fara í gegnum lífið án þess að efast um að það kyn sem þeim var úthlutað við 

fæðingu tilheyri þeim. Þó eru einstaklingar sem efast og finnast þeir ekki tilheyra sínu 

upprunalega kyni og eru þeir einstaklingar trans. Þessi tilfinning fólks er ekki líffræðileg 

heldur er þetta upplifun þeirra á eigin líkama og kyni. Trans er heiti yfir fólk sem hefur 

kynvitund sem ekki samræmist því kyni sem því var upprunalega úthlutað við fæðingu 

(Hinsegin frá Ö til A, e.d.). 

Hluti trans barna lýsir tilfinningu sinni eins og að vera fastur í líkama sem er ekki þeirra 

og að kynfæri þeirra tilheyri þeim ekki. Fagaðilar sem sjá um trans börn þurfa að sýna þeim 

sérstaka nærgætni. Barn sem hefur frá unga aldri upplifað sig sem einstakling sem ekki 

tilheyrir líkama sínum getur átt á hættu að þróa með sér sálfræðileg vandamál. Þessi 

vandamál hafa beina tengingu við kynþroskaskeiðið og geta birst sem þunglyndi, átraskanir 

eða félagsfælni (Gibson og Catlin, 2010). Á síðustu árum hefur umræðan um málefni trans 

fólks opnast. Vegna þess er trans fólk í dag orðið sífellt yngra þegar það tjáir sig um 

kynvitund sína. Á Íslandi eru nú dæmi um að börn á leik- og grunnskólaaldri telji sig ekki 

tilheyra því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu (Hinsegin frá Ö til A, e.d.). 

Á barna- og unglingageðdeild Landspítala Íslands er starfandi transteymi. Börn og 

unglingar sem finnast þau ekki tilheyra því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu geta 

leitað til teymisins. Teymið vinnur eftir ferli sem foreldrar eða forráðamenn eru 

þátttakendur í. Mikilvægasta verkefni transteymisins er að varpa ljósi á og greina hver 

upplifun barns á eigin kyni er. Það greiningartímabil tekur yfirleitt um sex mánuði. 

Transteymið sækist eftir því að fá kennara sem starfar náið með barninu til þess að svara 

spurningalista. Það er gert vegna þess að barn hagar sér oft öðruvísi í skólanum en það gerir 

heima hjá sér. Farið er yfir niðurstöður teymisins eftir greiningartímabil með foreldrum eða 

forráðamönnum og ef aðstæður leyfa eru börnin höfð með (Landspítali, 2017). 
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 Frítíminn og tómstundir 

Í byrjun 20. aldar fóru íbúar á Vesturlöndum að styðjast við orðið frítími. Upphaf frítímans 

má rekja til hugmyndarinnar um einstakling sem ræður sér sjálfur og er frjáls. Sá fríi tími 

sem einstaklingur hefur til afnota í daglegu lífi er háður félagslegri stöðu hans í samfélaginu. 

Það er ekki einungis félagsleg staða sem hefur áhrif á það hvernig einstaklingur ver frítíma 

sínum heldur einnig lífaldur og efnahagur. Í samfélögum eru til staðar byggingar og húsnæði 

sem bjóða upp á tómstunda- og félagsstarf, má þar nefna sundlaugar, leikhús og íþróttahús. 

Á stöðum sem þessum er mögulegt að sækja starf sem býður þátttakendum upp á virkni í 

skipulögðu starfi. Frítími manns er félagslegt fyrirbæri sem er sá tími sem einstaklingar eru 

lausir við skyldur sínar. Í raun snýst þessi frjálsi tími um upplifun, reynslu og virkni. Virkni í 

frítíma og tómstundum leiðir til nýrrar eða aukinnar færni og hefur áhrif á sjálfsmyndina. Í 

frítíma sínum á manneskja að geta stundað afþreyingu, tómstund eða félagsstarf á sínum 

eigin forsendum (Árni Guðmundsson, 2017). 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) segir að skilgreina megi tómstund sem frítíma 

einstaklings þar sem hann hefur engum skyldum að gegna. Hingað til hefur ekki verið 

mögulegt að finna neina almenna skilgreiningu á hugtakinu tómstund. Þar af leiðandi eru 

fjölmörg orð notuð yfir það, má nefna sem dæmi dægradvöl, afþreyingar og frístundir. Sagt 

er frá því að tómstundir séu í raun þátttaka einstaklings í skipulögðu tómstundastarfi, list 

eða íþróttastarfi. Hins vegar væri frístund sú afþreying sem ungmenni og börn iðka á vegum 

skólans. Það er í frítíma einstaklings sem tómstundaiðkun á sér stað. Einstaklingur verður 

að líta sjálfur á athöfn eða afþreyingu sem tómstund svo hún uppfylli skilyrði þess að vera 

tómstund. Það ber að nefna að einstaklingur þarf að hafa valið athöfnina eða afþreyinguna 

sjálfur,- og finna fyrir ánægju og jákvæðum áhrifum á lífsgæði sín á meðan á því stendur.  

Íþróttaiðkun barna fer fram þegar barn er laust við skyldur sínar. Þessar skyldur gætu 

verið skóli, heimanám og verkefni daglegs lífs. Til þess að barn blómstri í íþróttinni sem það 

iðkar þarf því að finnast það hafa valið íþróttina út frá eigin áhugasviði. Ef að ástundun 

barns í íþrótt á að uppfylla skilyrði þess að flokkast sem tómstund þarf barnið að upplifa 

jákvæð áhrif, einhverskonar ávinning og gleði. Það er margt sem getur haft áhrif á upplifun 

barna á íþróttum. Sem dæmi má nefna stöðu þeirra og aðgengi að liði innan í íþróttafélags. 
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 Hópar 

Hugtökin hópur og hópaþróun hafa lengi verið til. Þrátt fyrir það er ekki sjálfgefið að fólk 

viti merkingu þeirra. Allir einstaklingar munu upplifa það að tilheyra mismunandi hóp eða 

hópum á lífsleiðinni. Þessir hópar geta verið samstarfsfólk, samnemendur, vinahópur eða 

íþróttalið svo fátt eitt sé nefnt. Við vinnu með hópum er mikilvægt að þekkja til helstu 

hugtaka og kenninga um hópa til þess að öðlast aukinn skilning á starfinu. Verkefni þetta 

snýst um að kanna stöðu ákveðins þjóðfélagshóps í hópíþróttum. Gerð verða skil á tveimur 

mismunandi hópaþróunarkenningum.  

Í íþróttaliði getur einn og sami einstaklingurinn verið bundinn við fleiri en eitt hlutverk 

innan liðsins. Hlutverk innan íþróttaliðs eru mörg og mismunandi, sem dæmi má nefna 

fyrirliði, varnarleikmaður, vinur,- og markmaður. Mikilvægt er fyrir einstaklinga sem starfa 

á sviði íþrótta og tómstunda að þekkja tilgang og mikilvægi hópa. Með auknum skilning á 

viðfangsefninu er hægt að mæta þörfum ólíkra einstaklinga innan hóps óháð stöðu þeirra.  

4.1 Arne Sjölund 

Arne Sjölund er danskur félagssálfræðingur. Margar af hans kenningum og hugmyndum 

hafa verið viðvarandi í hópastarfi í nútímasamfélagi. Sjölund rannsakaði hópa og stöðu 

einstaklinga innan hópa. Hann kannaði meðal annars hvernig hópar myndast, hópastýringu 

og hvernig hópþrýstingur getur haft áhrif á ákvarðanir og hugmyndir einstaklinga. 

Kenningar Sjölunds nýtast vel bæði í skólastarfi sem og tómstundastarfi. Sjölund fjallaði um 

eðli hópa, mismunandi hlutverk einstaklinga innan hópsins og fjölbreytta stöðu þeirra. 

Sjölund notaðist við tengslakönnun (e. Sociometri) til þess að greina hvaða hlutverki 

einstaklingar gegna innan hópsins. Hann lagði fram einfaldar spurningar á borð við: Ef þú 

ættir tvo súkkulaði mola, hverjum mundir þú gefa þá? Niðurstöður veita færi á að kanna 

félagstengsl innan hópsins, hverjir væru félagslega sterkir, hverjir væru félagslega veikir og 

svo framvegis. Sniðmát spurninga er mismunandi eftir hópum (Árni Guðmundsson, 2007).  

4.2 Bruce Tuckman 

Það hefur mikið verið skrifað um ýmsar hópaþróunarkenningar í gegnum tíðina. 

Hópaþróunarkenning Tuckmans hefur að jafnaði verið sú sem er mest höfð til hliðsjónar við 

fjölbreytta vinnu með hóp. Hann setti upp líkan sem gagnlegt er að styðjast við þegar unnið 

er að námskeiðum, í íþróttaliðum eða öðru hópastarfi. Kenning Tuckmans byggir á fimm 

framfarastigum sem hópur þarf að fara í gegnum til þess að ná árangri. (Prouty, Panicucci 

og Collinson, 2007). Jakob Frímann Þorsteinsson (2011) greinir frá fyrrnefndum 

framfarastigum í bók sinni Að leika, læra og þroskast úti.  
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Fimm framfarastig Tuckmans eru: mótunarstig (e. forming), ágreiningsstig (e. storming), 

umræðustig (e. norming), árangursstig (e. performing) og lokastig (e. adjourning). 

1. Mótunarstig (e. forming) 

Á mótunarstiginu er hópurinn að hittast í fyrsta skipti og meðlimir hópsins að kynnast hver 

öðrum. Þeir læra hvað er leyfilegt að gera og hvað ekki, hvers er ætlast til af þeim og hvaða 

áhrif þeir munu hafa á hópinn. Hópmeðlimir reyna eftir bestu getu að móta sig og stöðu 

sína innan hópsins. Á þessu stigi ríkir mikið óöryggi innan hópsins og samskiptin eru oftar 

en ekki fremur yfirborðskennd. 

2. Ágreiningsstig (e. storming) 

Einkenni þessa stigs eru ágreiningur og spenna. Hópmeðlimir eru að berjast um stöðu sína 

innbyrðis. Átök um völd eru töluverð á þessu stigi en ef þau þróast í rétta átt þá leiðir það 

til þess að traust hópmeðlima eykst með tímanum. 

3. Umræðustig (e. norming) 

Mikil samstaða á sér stað innan hópsins. Á þessu stigi hópaþróunar verður hópurinn 

sammála um ákvarðanatökur, umgengni og tilheyrandi reglur tengdar starfinu hvort sem 

það er meðvitað eða ómeðvitað. Þetta leiðir allt til þess að hópurinn nær enn betri árangri 

í þeim verkefnum sem hann er að fást við hverju sinni. Stöðugleiki og viðurkenning 

hópmeðlima er eitt af einkennum þessa stigs. 

4. Árangursstig (e. performing) 

Á árangursstiginu virkar hópurinn sem heild við vinnu á verkefnum eða markmiðum. 

Hópmeðlimir þekkja styrkleika og veikleika hver annars og ná góðu sambandi sín á milli. Á 

þessu stigi hefur hópurinn byggt upp í sameiningu það sem til þarf til að árangur náist. 

Metnaður og frumkvæði er ríkjandi sem skilar sér í auknum árángri hópsins. Ef upp koma 

deilur eða önnur vandamál þá eru þau leyst á málefnalegan og uppbyggilegan hátt innan 

hópsins. 

5. Frágangur (e. adjourning)  

Frágangur er lokastig hópsins. Hópmeðlimir hafa ákveðið að ekki sé lengur þörf á hópnum 

eða jafnvel að öllum markmiðum hafa verið náð. Þessu stigi geta fylgt sterkar tilfinningar, 

söknuður og jafnvel kvíði á meðal einstaklinga innan hópsins. Mikilvægt er að staldra við á 

þessu stigi þar sem meðlimir hópsins eru að ljúka sinni vegferð, kveðjast og halda sína leið.  
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 Íþróttir barna 

Á Íslandi eru í boði margar og fjölbreyttar íþróttagreinar. Þar af leiðandi ætti hvert barn að 

hafa möguleika á að iðka íþrótt sem tengist þeirra áhugasviði. Um átta af hverjum tíu 

börnum hér á landi stunda íþróttir við tólf ára aldur. Það gerir það að verkum að íþróttir eru 

vinsælasta tómstundaiðkun barna á Íslandi. Eftir íþróttaþing sem haldið var árið 1996 á 

Íslandi hafa orðið miklar breytingar í íþróttaumhverfi barna hérlendis. Börn eru almennt 

yngri þegar þau byrja að iðka íþróttir í íþróttafélagi, þátttaka foreldra og forráðamanna er 

mun meiri en áður og fjölbreytni íþrótta er meiri. Eftir að þessar breytingar áttu sér stað 

hefur þátttaka barna í íþróttastarfi aukist til muna (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 

e.d.). Þátttaka barna á aldrinum 11 – 13 ára er mest í skipulögðu starfi innan íþróttafélaga. 

Þegar börn eldast og verða að ungmennum eykst brottfall þeirra úr íþróttum. Það er margt 

hægt að gera til þess að draga úr brottfalli barna og unglinga úr íþróttum. Nauðsynlegt er 

að veita hverjum og einum iðkanda leiðsögn og þjálfun í samræmi við þarfir hans til þess að 

hann fái tækifæri til að blómstra. Íþróttafélögum ber að bjóða börn velkomin í umhverfi þar 

sem þeim er gefið færi á að iðka íþrótt innan þeirra áhugasviðs. Eitt af því mikilvægasta sem 

vinnur gegn því að börn og ungmenni hætti að iðka íþróttir er félagslegi hlutinn sem á að 

fylgja íþróttaiðkun þeirra. Íþróttafélög ættu þar af leiðandi að hafa aðstöðu þar sem hægt 

er að bjóða upp á félagsstarf fyrir iðkendur félagsins (Frímann Ari Ferdinandsson og 

Sigurður Magnússon, 1997). 

Kari Aasen Gundersen (1994) er höfundur bókarinnar Börn og íþróttir. Þar skilgreinir 

hann barnaíþróttir sem iðkun barna að 12 ára aldri. Hann segir frá því að iðkun barnaíþrótta 

sé bundin tilteknum skilyrðum. Meðal þeirra eru að sem flest börn fái tækifæri til þess að 

taka þátt, að ánægja sé meðal þátttakenda og að börnin nái auknum líkamlegum, andlegum 

og félagslegum þroska í gegnum iðkun sína. Aðstæður og umhverfi íþróttaiðkunar barna 

skulu ávallt veita þeim öryggi og vellíðan. Markmið barnaíþrótta er að skapa vettvang fyrir 

öruggar félagslegar aðstæður þar sem barn fær tækifæri til þess að mótast og þroskast. 

Hluti af eðli manneskjunnar er keppnisskap og þörf á samanburði. Keppnir hafa verið 

og munu líklega ávallt vera hluti af þeim fjölbreyttu íþróttum sem iðkaðar eru. Þessi 

keppnishefð íþróttanna nær til barna líka. Gallinn við keppnir þegar íþróttir barna eru 

annars vegar er að þær taka oft mið af og mótast af keppnum fullorðinna. Markmiðið er að 

vinna keppnina og beinist öll athygli að frammistöðu þátttakenda. Megináherslan er oftar 

en ekki sigur. Í slíkri stöðu eru oftast sterkustu og færustu þátttakendurnir valdir til þess að 

keppa og sitja því aðrir eftir. Því þarf ávallt að muna að hjá yngri börnum ætti þjálfun að 

vera í fyrsta sæti og keppnir að vera aukaatriði. Keppnir í íþróttum barna eiga að snúast um 
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það að öllum einstaklingum sé gefið tækifæri til þátttöku í hvetjandi umhverfi (Frímann Ari 

Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997). 

5.1 Ávinningur íþróttaiðkunar 

Með því að vera reglulegur þátttakandi í líkamlegri afþreyingu í barnæsku aukast líkur barna 

á betri líkamlegri og andlegri heilsu, bættri frammistöðu í námi og auknum styrk vöðva og 

beinagrindar. Bein þátttaka barns í íþróttum kennir því aga, samkennd, samvinnuhæfileika 

og styrkir stjórn þess á eigin tilfinningum (Wijtzes ofl., 2014). 

Það er nauðsynlegt fyrir ungt fólk að hreyfa sig á degi hverjum. Dagleg hreyfing hefur 

bein áhrif á líkamlega- andlega og félagslega heilsu. Börn og unglingar ættu að stunda 

hreyfingu í minnst klukkustund daglega. Hreyfing veitir einstaklingum tækifæri til þess að 

bæta líkamlegt hreysti og þjálfa hreyfifærni. Þó hefur hreyfing ekki eingöngu áhrif á 

líkamlegt ástand einstaklinga heldur einnig andlega heilsu. Í gegnum hreyfingu fá börn og 

ungt fólk tækifæri til þess að öðlast aukna félagsfærni, efla sjálfstraust og tilheyra hópi. 

Börn og unglingar eiga að hafa kost á því að stunda fjölbreytta hreyfingu sem veitir þeim 

ánægju. Hreyfing þeirra á ávallt að vera í samræmi við getu þeirra og færni (Embætti 

landlæknis, 2015). 

Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi hefur margvísleg áhrif á einstaklinga. Fyrir utan bein 

áhrif á líkamlegt hreysti hefur íþróttaiðkun áhrif á félagslega og andlega líðan þátttakenda. 

Það er ótal margt sem einstaklingur lærir í gegnum skipulagða íþróttaiðkun. Hann lærir 

meðal annars að setja sér markmið, vinna með öðrum, takast á við það að tapa, fylgja 

reglum og sýna virðingu. Íþróttir gegna ákveðnu hlutverki þegar kemur að þroska og 

uppbyggingu persónuleika þátttakenda. Sá lærdómur sem nefndur var hér áður er ekki sá 

eini sem þátttakandi getur dregið af iðkun sinni í íþróttum. Þátttakendum gefst færi á að 

þekkja og skilja heiðarleika, samvinnu, siðferði, virðingu og skuldbindingu. Allur þessi 

ávinningur af íþróttaiðkun speglast í námi þátttakenda, vinnu og almennri þátttöku þeirra í 

samfélaginu (Heilsuvera, 2017). 
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 Transfólk og íþróttir 

Í dag eru fáir verkferlar sem snúa að málefnum trans barna í íþróttaheiminum og því vita 

þeir sem starfa innan íþróttafélaga ekki hvernig sé ákjósanlegt að takast á við þau. Þrátt 

fyrir að staðan sé þannig kemur fram í grein Ungmennafélags Íslands, UMFÍ að 

framkvæmdastjóri félagsins telji alla sýna vilja til þess að bæta aðstæður. Ef trans börnum 

er leyft, og þau hvött til þess, að iðka íþróttir á sínum forsendum getur alltaf sú hætta komið 

upp að þeirri ákvörðun sé snúið við þegar komið er að keppnismótum eða þegar á 

unglingsaldur er komið. Með opnari umræðu og nánari athygli á þennan tiltekna málaflokk 

er vonast eftir því að finna lausn við þessari mögulegu hættu sem fyrst. Ekki er vitað hvort 

brottfall trans barna úr íþróttum sé hærra en annarra barna. Ástæða þess er sú að það hefur 

ekki verið athugað og þar af leiðandi eru engar tölur um það að finna hjá UMFÍ (UMFÍ, 

2019). 

Nauðsynlegt er að kanna þær takmarkanir sem trans einstaklingar upplifa í tengslum 

við íþróttaiðkun. Þær takmarkanir eru meðal annars skömm, fordóma, mismunun eða 

ofbeldi í sinn garð. Þess vegna er þessi hópur líklegri til að forðast staði eins og 

verslunarmiðstöðvar, almenningssalerni og líkamsræktarstöðvar. Í líkamsræktarstöð mætir 

fólk til þess að taka þátt í íþróttatengdri afþreyingu. Trans einstaklingar eru líklegri til þess 

að forðast slíkar stöðvar vegna hættu á að verða fyrir fordómum, mismunun og öðru slíku. 

Þar af leiðandi er mikilvægt að skapa þar umhverfi þar sem allir eru velkomnir. Í raun er það 

nauðsynlegt þar sem virkni í líkamsrækt og íþróttum hefur sterk áhrif á andlega- og 

líkamlega heilsu (Jones, Arcelus, Bouman og Haycraft, 2017).  

UMFÍ (2019) stuðlar að því að öllum einstaklingum sé gefið færi á að iðka íþróttir óháð 

mögulegum hindrunum og takmörkunum. Vinnan að því markmiði snýst að miklu leyti um 

það að opna umræðuna á ólíkum málefnum. Í grein UMFÍ er sagt frá því að 

framkvæmdastjóri telji fólk vera jákvætt og að það sýni vilja í verki við það að vinna að 

lausnum þegar umræðan snýr að málefnum barna. Í dag er umhverfi íþróttaiðkunar breytt. 

Þar af leiðandi eru íþrótta- og ungmennafélög að leita lausna við því hvernig best sé að 

mæta trans börnum og öðrum börnum sem hafa mismunandi þarfir. Stærsta hindrunin að 

bættri stöðu barna með mismunandi þarfir innan íþróttafélaganna er sú að einstaklingar 

sem starfa á sviði íþrótta búa ekki yfir nægilegri vitneskju um það hvernig eigi að nálgast og 

koma til móts við fjölbreytileika í íslensku samfélagi. Trans börn tilheyra okkar fjölbreytta 

samfélagi. 
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Trans Ísland (e.d.) heldur úti síðu þar sem trans einstaklingar getur nálgast upplýsingar um 

hvar er að finna aðgengi að líkamsræktarstöðvum, sundlaugum og íþróttafélögum. Aðgengi 

snýr að mestu um framboð einstaklingsklefa og góðu viðmóti í garð trans einstaklinga sem 

vilja nýta sér aðstöðuna. Þar er að finna sjö sundlaugar og eina líkamsræktarstöð sem bjóða 

upp á aðgengi. Vert er að nefna að aðeins eitt íþróttafélag er skráð á síðunni og er þar 

starfsemin takmörkuð við karate.  

Í inngangi verkefnisins var greint frá því að á Íslandi búum við að fjölbreyttu úrvali 

íþróttagreina. Þar af leiðandi ætti í raun ekkert að hindra einstaklinga í því að vera iðkendur 

í íþróttum á eigin forsendum. En líkt og áður hefur komið fram er aðeins eitt íþróttafélag 

sem býður opinberlega upp á aðgengi fyrir trans fólk á íslandi. Það gefur því augaleið að 

aðgengi að íþróttaiðkun fyrir trans fólk er takmarkað á Íslandi. 

Með auknum fjölda einstaklinga sem skilgreina sig sem trans eru líkur á að þær 

takmarkanir og vandamál sem trans fólk upplifir við íþróttaiðkun verði sýnilegri í 

samfélögum. Þar af leiðandi er mikilvægt að þeir sem vinna að því að þróa stefnur fyrir 

íþróttafélög séu meðvituð um vandamál og takmarkanir sem trans fólk í íþróttum mætir. 

Sé það gert eru auknar líkur á því að hægt sé að skapa umhverfi án mismununar í íþróttum. 

Á sama tíma þarf að huga að jöfnu kerfi fyrir alla þátttakendur og keppendur burt séð frá 

kyni þeirra. Trans fólk sem tekur þátt í íþróttatengdri hreyfingu eða er iðkendur í 

keppnisíþróttum upplifa mismunandi hindranir. Trans fólk kýs þar af leiðandi heldur að iðka 

einstaklingsíþróttir frekar en hópíþróttir. Það er að mestu leyti vegna kynjaskiptra 

búningsklefa og hræðslu þess að vera berskjölduð eða upplifa fordóma (Jones, Arcelus, 

Bouman og Haycraft, 2017).  

Hindranir leynast víða í daglegu lífi trans barna. Ein þessara hindrana í lífi átta ára trans 

stelpu hefur beina tengingu við íþróttaiðkun og sund. Þessi fyrrnefnda stelpa iðkar fimleika 

með ungmennafélagi í heimabæ sínum. Í íþróttatímum í skólanum, skólasundi og 

fimleikaæfingum fær hún að fara í kvennaklefann. Hún nýtir sér salernisaðstöðuna inni í 

kvennaklefanum til þess að skipta um fatnað. Þegar kom að því að keppa á fimleikamóti 

fékk hún að vera þátttakandi í kvennaflokki. Eins og er hefur ekki orðið mikið af 

vandamálum á vegi hennar og finnur fjölskylda hennar fyrir stuðning og góðum móttökum 

í samfélaginu (UMFÍ, 2019). 

Það er mismunandi hvernig hindranir birtast einstaklingum og hvernig er tekist á við 

þær. Í því tilfelli sem lýst er hér að ofan fær trans barn aðgang að viðeigandi klefa í 

sundlaugum og íþróttum. Rétt er þó að benda á að eins og áður hefur komið fram nær þetta 

aðgengi og þessar móttökur ekki yfir allar sundlaugar, íþróttafélög eða líkamsræktarstöðvar 

á Íslandi.  
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 Aðferðafræði 

Í þessum hluta verkefnisins verður greint frá rannsóknaraðferð, framkvæmd viðtala, 

gagnasöfnun og verður siðferðilegum álitamálum gerð skil. Markmið rannsóknarinnar var 

að öðlast skilning á upplifun foreldra og/eða forráðamanna trans barna á stöðu þeirra sem 

íþróttaiðkendur. 

7.1 Eigindleg rannsóknaraðferð  

Það voru mannfræðingar og félagsfræðingar sem lögðu grunninn að eigindlegum 

rannsóknum þegar þeir framkvæmdu vettvangsrannsóknir snemma á 20. öld. Þegar gerð 

er eigindleg rannsókn er ekki verið að reyna á fyrirfram ákveðna tilgátu. Í stað þess er notuð 

rannsóknarspurning sem leiðir til þess að fá viðmælendur eða þátttakendur til þess að deila 

eigin skoðunum og kanna hegðun þeirra í mismunandi félagslegum aðstæðum. Það er erfitt 

að öðlast nýjan skilning eða þekkingu á viðfangsefni sem sjaldan hefur verið rannsakað í 

gegnum staðlaðar spurningar eða af stjórnaðri rannsóknaraðferð. Þess vegna henta 

eigindlegar rannsóknaraðferðir vel í þeim tilfellum. Í eigindlegum rannsóknum skiptir 

lykilmáli að rannsakandi sé meðvitaður um bakgrunn sinn og aðstæður og hvernig það kann 

að hafa áhrif á viðfangsefnið. Fræðimenn sem vinna með eiginlegar rannsóknir segja að það 

sé nær ómögulegt að kanna hinn félagslega heim sem algjörlega hlutlaus rannsakandi. 

Vegna þess er mikilvægt að rannsakandi segi frá sinni eigin upplifun af rannsókninni til þess 

að varpa ljósi á það hvernig hún gæti mögulega endurspeglast í niðurstöðum rannsóknar 

(Schutt, 2015). 

Þátttakandi í eigindlegri rannsókn skal ávallt vera upplýstur um hvað felst í því að taka 

þátt í rannsókn, hvar og hvernig niðurstöður og upplýsingar kunni að vera birtar eftir að 

rannsókn lýkur. Þátttakanda er heimilt að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu. Í eigindlegum rannsóknum er nauðsynlegt að gagnkvæmt traust ríki milli 

rannsakanda og þátttakanda (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Viðtal í eigindlegum rannsóknum felst í samræðum milli einstaklinga þá sem 

umræðuefnið hefur verið ákveðið af rannsakanda fyrirfram. Farið er yfir atburði, 

tilfinningar, vonir, væntingar og annað sem skiptir viðmælanda máli. Í viðtölum sem 

þessum er markmiðið að ná djúpri umfjöllun um viðfangsefnið. Það er gert með því að 

skoða tiltekið efni frá ólíkum sjónarhornum. Því eru niðurstöður úr viðtölum við 

mismunandi þátttakendur um sama viðfangsefni ekki þær sömu (Helga Jónsdóttir, 2013).  
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7.2 Fyrirbærafræði og úrtak 

Fyrirbærafræði er talin vera bæði rannsóknaraðferð og heimspeki. Þessi fræði sem 

rannsóknaraðferð byggir á því að fá reynslu þátttakenda lánaða til þess að sjá lífið eins og 

þeir sjá það. Leitast er eftir því að að lýsa mannlegri reynslu eins og einstaklingur upplifir 

hana. Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð gerir rannsakanda kleift að öðlast verðmætar 

upplýsingar sem annars er erfitt að nálgast (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Hentugleikaúrtak er aðferð sem notuð er í eigindlegum rannsóknum. Þá eru 

viðmælendur valdir sem auðvelt er að nálgast eða vitað er að séu tilbúnir til þátttöku. 

Rannsakandi velur úrtak þátttakenda sem hafa reynslu eða þekkingu á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Hentugleikaúrtak á vel við þegar verið er að rannsaka félagslegar 

aðstæður. Úrtak af þessari gerð er afar ólíkt úrtaki sem valið er af handahófi. Þegar 

hentugleikaúrtak er valið er ekkert gert af handahófi. Val á viðmælendum er skipulagt og 

krefst nákvæmni (Schutt, 2015). 

Sjálfboðaliðaúrtak er þegar einstaklingar gefa færi á sér sem þátttakendur í rannsókn. 

Þá er rannsóknin auglýst í blöðum, á netinu eða annars staðar. Í því tilfelli þarf rannsakandi 

að treysta á það að einstaklingar bjóði sig fram sem þátttakendur. Helsti kostur þessarar 

aðferðar er að allir fá jafnt tækifæri til þess að taka þátt. Það eykur líkur á því að rannsakandi 

fái mismunandi sjónarhorn á viðfangsefni rannsóknar hverju sinni. Ekki þarf að óttast að 

þátttakendur bjóði sig fram gegn sínum vilja þar sem frumkvæði og áhugi þarf að vera til 

þess að einstaklingur svari auglýsingunni (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

7.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna 

Tekin voru viðtöl við tvo viðmælendur. Í viðtölunum var notast við viðtalsramma sem 

inniheldur fimm spurningar. Viðtalsramminn var þó að mestu leyti rannsakendum til halds 

og trausts og voru viðtölin því hálfstöðluð. Í hálfstöðluðum viðtölum er aukið flæði í 

samræðum milli rannsakenda og viðmælanda. Unnið er með megin spurningar en þegar 

samræður fara af stað metur rannsakandi hvort einstaka spurningar séu óþarfar og hvort 

bæta megi öðrum spurningum við. Það er gert til til þess að dýpka skilning og samræður við 

viðmælanda. 

Notast var við hentugleika- og sjálfboðaliðaúrtak við þessa rannsókn. Úrtak var þrengt 

við foreldra og/eða forráðamenn trans barna. Þar sem úrtak rannsóknarinnar er lítið skal 

það haft í huga að ekki er hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á þýðið. Þýði er í raun fjöldi 

og í þessu tilfelli nær það yfir foreldra og/eða forráðamenn allra trans barna hérlendis. Þrátt 

fyrir að úrtak rannsóknar sé smátt gefur það þó einhverja sýn á stöðu trans barna í 

kynjaskiptum hópíþróttum á Íslandi. Óskað var eftir því að fá þátttakendur sem búa á 
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höfuðborgarsvæðinu sem og fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Það var gert til þess að fá 

mismunandi sjónarhorn og upplifanir á viðfangsefninu. Viðmælendum rannsóknarinnar 

hefur verið gefið dulnefni. Ástæða þess er að rannsakendur leitast eftir því að gæta fyllsta 

trúnaðar og hagsmuna viðmælenda sinna. 

Viðtölin voru tekin upp með samþykki viðmælenda á raddupptöku á tvo síma. Þegar 

viðtali lýkur tekur við ákveðið ferli á greiningum gagna. Fyrst var viðtalið ritað upp í tölvu, 

næst var unnið úr upplýsingum og svörum viðmælenda skipt upp í þemu. Hvert þema hefur 

sinn flokk sem merktur var með tilheyrandi lit til þess að hægt sé að greina á milli þeirra. 

Þegar þemagreiningu er lokið hafa rannsakendur tækifæri til þess að bera saman svör 

viðmælenda og vinna úr niðurstöðum viðtalanna. 

7.4 Siðferðileg álitamál 

Tengsl rannsakanda við viðmælendur í eigindlegum rannsóknum eru alltaf persónuleg. Það 

gildir bæði um eitt viðtal og langvarandi rannsóknir. Mikilvægt er að hafa í huga að þegar 

notast er við eigindlega rannsóknaraðferð að samtöl milli viðmælanda og rannsakanda 

snúast í einhverjum tilvikum um viðkvæm málefni. Í slíkum aðstæðum er ekki fyrirsjáanlegt 

í hvaða átt samtalið getur þróast. Þar af leiðandi getur það reynst rannsakanda erfitt að 

greina á milli þess hvenær upplýsingar frá viðmælanda teljast til gagna og hvenær þær eru 

orðnar of persónulegar. Persónulegar upplýsingar um viðmælanda þarf rannsakandi að 

vera var um. Nauðsynlegt er að vera á varðbergi yfir því hvenær málefni samtalsins komi 

viðfangsefni rannsóknar ekki lengur við (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

Fyrir rannsókn skal rannsakandi ávallt hafa fengið samþykki. Rannsakandi skal veita 

þátttakanda upplýsingar um eðli rannsóknar, í hvaða tilgangi hún sé framkvæmd, hvaða 

mögulegi ávinningur sé af henni, hvernig farið verður með persónulegar upplýsingar 

þátttakanda og hvernig niðurstöður eru birtar (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í einstaka viðtölum greinir rannsakandi frá því að gætt sé nafnleyndar. Nafnleynd nær 

þó ekki eingöngu yfir nafn þess sem tekur þátt í rannsókninni. Ítarlegar lýsingar á fjölskyldu- 

eða vinatengslum, umhverfi eða búsetu geta gert þátttakanda rannsóknar 

auðþekkjanlegan. Ávallt er rangt að blekkja þátttakendur eða gera á þeim rannsókn án 

þeirra vitundar. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum ber aðeins rannsakandi ábyrgð á því að 

þátttakandi hljóti ekki skaða af hlutdeild sinni í rannsókninni (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 
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 Niðurstöður 

Þegar úrvinnslu gagna er lokið er mögulegt að greina niðurstöður úr viðtölum. Niðurstöður 

rannsóknar gefa rannsakendum tækifæri til þess að varpa ljósi á málefni trans barna í 

kynjaskiptum hópíþróttum á Íslandi. Viðtölin tvö voru ítarleg, enda bæði rúmur klukkutími 

að lengd. Viðmælendur gáfu rannsakendum innsýn í daglegt líf barna sinna ásamt því að 

greina frá aðstæðum, upplifunum og hindrunum við íþróttaiðkun þeirra í hópíþróttum. Í 

upphafi verkefnisins var sett fram rannsóknarspurning. Markmið niðurstöðukaflans er að 

svara þeirri spurningu ásamt því að varpa ljósi á mismunandi aðstæður í daglegu lífi trans 

barna. Viðmælendum hefur verið gefið dulnefni. Það er gert til þess að tryggja nafnleynd 

og gæta fyllsta trúnaðar.  

8.1 Aníta og Anton 

Viðmælandi eitt verður kölluð Aníta. Aníta er fjögurra barna móðir en yngsti sonur hennar 

er trans strákur sem hér eftir ber dulnefnið Anton. Anton er nettur ellefu ára strákur sem 

fílar kex og býr í litlu bæjarfélagi á Íslandi. Þegar hann var tveggja ára kynnti hann sig gjarnan 

sem fræga karlkyns sögupersónu. Hann byrjaði snemma að tala um sjálfan sig í karlkyni eða 

allt frá því að hann byrjaði að geta tjáð sig. Fjölskyldan er náin en móðir hans er 

heimavinnandi og faðir hans vinnur langar vaktir í sjávarútvegi. Á níunda ári Antons var 

tekin ákvörðun um að finna nýtt nafn sem endurspeglaði upplifun hans á eigin kyni. Í 

samráði við foreldra sína tók hann upp nafn sem hann ber með stolti og allir í 

stórfjölskyldunni þekkja hann undir því nafni. 

Anton hefur mikinn áhuga á tónlist og hljóðfærum en þeim áhuga deilir hann með 

systkinum sínum fjórum. Samhliða áhuga hans á hljóðfærum, nánar tiltekið trommur, hefur 

hann lengi lagt ríkan hug á tísku og fatnað. Anton á það til að taka sér dágóðan tíma í að 

velja sér föt og klæða sig á morgnana. Íslenskt samfélag er að miklu leyti kynjaskipt. En þess 

ber að geta að verslunum sem selja fatnað er nær alltaf skipt í deildir eftir karlkyni og 

kvenkyni. En frá því að Anton hafði vit á að velja föt á sig sjálfur hefur hann ávallt viljað 

versla þau í karlkyns deildum verslana. Á sama tíma forðast hann að klæðast fatnaði sem 

samkvæmt staðalímyndum samfélagsins er talið vera kvenlegt. Anton er handlaginn 

drengur sem hefur dálæti á því að fara á hjólabretti. Um þessar mundir er hann að smíða 

sitt eigið bretti. Anton er ágætlega staddur félagslega og býr við mikla samheldni og 

stuðning í sínu samfélagi. 
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8.1.1 Íþrótta- og tómstundaiðkun Antons 

Anton hefur iðkað þrjár mismunandi íþróttir þrátt fyrir ungan aldur. Hann iðkaði um stund 

Júdó en það var í öðru bæjarfélagi, var í fótbolta um tíma og stoppaði lengst í körfubolta. 

Anton var iðkandi í karlaflokki í körfubolta með sínu félagi en flokkurinn var heldur lítill. Á 

endanum hætti Anton að iðka þær íþróttir sem hann hafði ástundað. Að baki þess eru 

mismunandi ástæður og verður farið nánar yfir það í kaflanum Áskoranir og hindrandir.  

Eftir að íþróttaiðkun Antons lauk leitaði hann í önnur áhugamál. Eins og staðan er, eru 

skipulagðar hópíþróttir ekki tómstundaiðkun sem hentar honum. Hann hefur áhuga á að 

stunda klifur en það stendur ekki til boða í hans bæjarfélagi. Hann einbeitir sér nú að tónlist 

og viðheldur ást sinni á hjólabrttum.  

8.2 Blær og Birkir 

Viðmælandi tvö verður kallaður Blær. Sonur hennar mun hér eftir bera dulnefnið Birkir. 

Birkir er 11 ára strákur sem búsettur er í smábæ utan höfuðborgarsvæðisins. Birkir er trans 

strákur en honum finnst ákjósanlegast að vera kallaður hinsegin. Foreldrar Birkis eru 

fráskilin en búa þau bæði í sama bæjarfélagi svo ekki er langt fyrir Birki að fara á milli. Birkir 

dvelur mánuð í senn hjá hvoru foreldri. Það fyrirkomulag gæti talist óvanalegt en er þannig 

háttað vegna atvinnu föður hans sem vinnur í sjávarútvegi. Móðir Birkis starfar í 

grunnskólanum og hefur verið viðloðandi við starfið í íþróttafélaginu. Birkir á nokkur 

systkini en eftir skilnað foreldra sinna er hann enn að aðlagast nýju og breyttu 

fjölskyldumynstri.  

Við tveggja ára aldur byrjaði Birkir að tjá sig og talaði ávallt um sig í karlkynsbeygingum. 

Foreldrar hans upplifðu mikla gagnrýni í sinn garð af hálfu annarra foreldra í samfélaginu 

fyrst um sinn. Sú gagnrýni snerist mest um fatnaðinn sem Birkir gekk í en þau voru alla jafna 

talin vera „strákaleg“ og ekki viðeigandi. Birkir barðist með kjafti og klóm gegn því að 

klæðast fötum sem að margra mati eru „stelpuleg“ og brutust út mikil fagnaðarlæti þegar 

fyrstu dökkbláu buxurnar voru keyptar. Í þriðja bekk á grunnskólastigi fékk Birkir með 

samþykki foreldra að velja sér nýtt nafn sem samræmist kyni hans. Foreldrar hans héldu 

fund í skólanum og tilkynntu nafnbreytingu Birkis og í kjölfar þess breyttist viðhorf margra 

í samfélaginu. Fjölskyldan telur sig heppna að búa í litlu samfélagi þar sem samheldnin er 

mikil. Birkir er vinamargur og sterkur félagslega. 
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8.2.1 Íþrótta- og tómstundaiðkun Birkis 

Það er fjölbreytt framboð af íþróttagreinum í bænum. Áhugi Birkis á fótbolta var alltaf 

áberandi og því var fótbolti fyrst fyrir valinu. Í fótboltanum var hann í karlaflokki og átti þar 

marga vini. Hann prófaði sig seinna áfram í körfubolta en honum finnst skemmtilegast að 

vera iðkandi í fótbolta. 

Minn var alltaf bara í vörninni. Varnarjaxl. Það var ótrúlega gaman að horfa 

á hann. En hann keppti alveg með stelpunum líka í fyrsta og öðrum bekk en 

það var samt meira af því að við píndum hann í það eiginlega [...] en honum 

fannst það ekkert æðislega þægilegt sko að vera með þeim og svo bara hætti 

hann að vilja það.  

Þrátt fyrir ást hans á fótbolta er hann hættur að iðka skipulagðar hópíþróttir í dag. Að 

baki þess eru mismunandi ástæður og verður farið nánar yfir það í kaflanum Áskoranir og 

hindrandir við íþróttaiðkun. Í samráði við sálfræðing var reynt að fá hann í badminton, 

aftur í fótbolta eða skátana en hingað til hefur það ekki gengið. 

8.3 Jákvætt viðhorf foreldra 

Það bar því miður lítið á jákvæðum upplifunum af hálfu foreldra á íþróttaiðkun drengjanna. 

Fyrri viðmælandinn, Aníta, sagði frá því að Anton sé ekki fyrsta trans barnið í bænum og því 

hafa aðrir mögulega rutt leiðina fyrir hann. Báðir viðmælendur voru sammála um það 

hversu gott það er að búa í litlu samfélagi þar sem þeir þekkja starfsfólk íþróttafélaganna 

oft persónulega. Starfsfólk íþróttafélagsins sem Birkir var iðkandi í þekkir hann og hans 

aðstæður vel. Þar af leiðandi hafi það ekki verið vandamál að fara með Birki á æfingar í 

karlaflokki.  

Viðmælendur þurftu báðir að fara bakleið við skráningu drengjanna í íþróttafélögin. Á 

endanum gekk það upp og voru drengirnir báðir skráðir eftir nýjum nöfnum sínum þar. Í 

upphafi fundu báðir viðmælendur fyrir skorti á skilningi, þekkingu og virðingu frá þjálfurum 

drengjanna. Eftir því sem leið á kynntust þjálfararnir drengjunum nánar og viðhorf þeirra 

og starfshættir tóku að breytast. 

Aníta nefnir að það sé unnið að því að byggja einkaklefa í íþróttahúsi bæjarins. Sú vinna 

hefur þó tekið langan tíma og þarf iðulega að minna bæjarstjóra á mikilvægi þess að 

verkefnið klárist. Íþróttakennarinn í skólanum er hennar helsti baráttuaðili fyrir bættu 

aðgengi að þjónustunni sem þar er að fá.  
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8.4 Áskoranir og hindranir 

Við greiningu á niðurstöðum kom snemma í ljós að foreldrar drengjanna upplifa 

margþættar áskoranir og hindranir í tengslum við íþróttaiðkun. Það eru augljós líkindi á milli 

ýmissa hindrana og áskorana sem verða á vegi drengjanna og foreldra þeirra. Helsta 

hindrunin að mati beggja viðmælenda er kynjaskipta skráningarkerfi íþróttafélaganna. 

Skráning í íþróttafélag fer eftir kennitölum iðkenda en kennitala drengjanna beggja er 

bundin við það kyn sem þeir telja sig ekki tilheyra. Viðmælendur harma þetta kerfi mjög þar 

sem eingöngu koma upp valmöguleikar af íþróttagreinum fyrir kvenkyns iðkendur. Það 

finnst viðmælendum báðum erfitt og drengjunum líka. Báðir viðmælendur fóru því bakleiðir 

til þess að skrá syni sína sem iðkendur. Annar viðmælandinn fékk reikningana ávallt senda 

heim. Það er vegna þess að ekki var hægt að senda út reikninga á tölvutæku formi í gegnum 

íþróttafélagið því drengurinn var ekki skráður í gegnum kerfið. Þetta form gerir foreldrunum 

erfiðara fyrir.  

Já svo kemur upp hvað sé í boði fyrir þitt barn. Þú náttúrulega bara hendir inn 

kennitölunni [...] og svo færðu nafnið og þá bara hvað er í boði og þá kemur 

bara kvennaboltinn og kvenna þetta og kvenna hitt. Og fimleikar. Ég held að 

það komi ekki einu sinni valmöguleiki um stráka fótbolta og það. 

Verandi íbúar í litlum bæjarfélögum upplifa viðmælendur báðir einstaka hindranir 

tengdar búsetu. Annar viðmælandinn segir frá því að framboð íþróttagreina sé ekki mikið í 

bænum. Þar er fótbolti helsta íþróttagreinin og körfubolti er einnig í boði en er þó ekki 

helsta íþrótt bæjarins. Því miður hefur sonur hennar ekki náð festu í þessum íþróttagreinum 

þar sem þær eru ekki innan hans áhugasviðs. Viðmælandi segir hann hafa iðkað júdó um 

tíma en til þess þurfti að keyra hann í næsta bæjarfélag á æfingar. Það hafi þó reynst 

drengnum erfitt og fann hún fyrir auknum aðskilnaðarkvíða hjá honum. Hann var 

sérstaklega hræddur um að foreldrar hans myndu gleyma að ná í hann á æfingar. Sonur 

fyrri viðmælanda dreymir um að æfa klifur en sú íþróttagrein er ekki í boði í hans 

bæjarfélagi og hvergi nálægt.  

Aðstaða í búningsklefum er ein stærsta hindrun sem verður á vegi drengjanna. Seinni 

viðmælandi segir frá því að aðstaðan í búningsklefum sé í raun til skammar í bænum en 

telur þó að breytingar séu á næsta leyti. Viðmælendur voru sammála um að einkaklefar í 

sundlaugum, skólum og íþróttahúsum þyrftu ekki að vera sérmerktir trans einstaklingum. 

Viðmælendur telja að víðtækur hópur fólks myndi kjósa að hafa afnot af slíkum klefum. 

Seinni viðmælandi segir að í íþróttahúsi bæjarins séu í rauninni engir búningsklefar. 

Íþróttaiðkendur þurfa því að klæða sig í og úr fatnaði á vellinum. Það reyndist syni hennar 
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erfitt að skipta um föt fyrir framan aðra. Reynt var að benda honum á að hann gæti nýtt sér 

salernisaðstöðuna til þess að skipta um föt en það þótti honum óþægilegt. 

Já svo finnst honum bara oft erfitt að fara í einkaklefa. Mínum fannst það 

bara óþægilegt. Þá spyrja hinir afhverju þú ert þarna og þú veist það er alltaf 

þessi metingur í krökkum á þessum aldri [...] Það eru alltaf þessar spurningar 

sko. Ég held að hann hafi líka hætt í íþróttum svona svolítið út af því. 

Fyrri viðmælandi segir son sinn ekki hafa margt neikvætt að segja um íþróttaiðkun sína 

nema það að honum þykir afar leiðinlegt að vera einn í klefa. Seinni viðmælandi segir son 

sinn einfaldlega ungan og óöruggan og að hann þori ekki að vera einn í einhverjum klefa 

fjarri liðsfélögum sínum. Hún telur að íslenskt samfélag sé ekki komið nógu langt þegar 

kemur að búningsklefum og salernisaðstöðu sem bjóða trans fólki upp á óhindrað aðgengi. 

Líkt og áður hefur komið fram upplifa foreldrar margvíslegar áskoranir og hindranir í 

tengslum við íþróttaiðkun drengja sinna. Viðmælendur eru á sama máli um að kynþroski sé 

stór hindrun sem verður á vegi drengjanna. Seinni viðmælandi nefndi að hún telji að mikil 

hætta sé á því að trans börn hætti mörg hver að iðka íþróttir þegar þau verða kynþroska. 

Sonur hennar er fremur bráðþroska og vildi hætta öllu sem sneri að íþróttum þegar bera 

fór á líkamlegum einkennum kynþroskans.  

Báðir viðmælendur eru sammála um að enn sé finna fordóma í garð drengjanna. Þrátt 

fyrir að í báðum samfélögum sé rík samheldni leynast fordómar víða. Sonur seinni 

viðmælanda lenti í aðkasti af hálfu liðsfélaga síns sem hafði þungbær áhrif á hann. Í kjölfar 

þessa atviks fann móðir hans fyrir auknum kvíða hjá honum.  

Bara verst hvað hann er viðkvæmur sko. Hann hefði þurft að vera sterkari 

bara uppá þessa endalausu baráttu. Það er það sem er erfiðast. [...] Og eins 

og í fótboltanum líka hann hætti af því að hann var hræddur við eldri 

strákana. Hann bara einhvern veginn treysti sér ekki í það. Það var eiginlega 

ástæðan fyrir því að hann hætti [...]. 

Viðmælendur voru sammála um að við búum í einkar kynjaskiptu landi. Viðmælendur 

segja frá því að fótbolti sé einstaklega kynjaskiptur. Upplifun þeirra er að foreldrar annarra 

barna séu margir mótfallnir því að útrýma kynjaskiptingu innan íþróttarinnar. Seinni 

viðmælandi sagði frá því að í fyrra hafi sonur hennar hætt við að fara í ferðalag með 

fótboltaliðinu. Þau höfðu fengið það í gegn að hann yrði skráður með strákunum og myndi 

keppa í karlaflokki. Það dugði ekki til þar sem hann vissi af tilviki þar sem stelpu sem spilaði 

í karlaflokki hafi verið bannað að vera „maður“ leiksins tveimur árum áður á þessu tiltekna 

móti. Viðmælandi telur að þetta atvik hafi vakið upp í honum hræðslu við að verða fyrir 
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aðkasti eða einhverju mótlæti. Annar viðmælandinn var viðloðandi starfi íþróttafélagsins 

og segir hún son sinn hafa fundið fyrir auknu öryggi að vita af henni nálægt.  

Seinni viðmælanda þykir miður að íþróttir snúist í dag að miklu leyti um að keppa. Hún 

segir að íþróttir barna taki of mikið mið af íþróttum  fullorðinna og að kröfurnar sem settar 

eru á börn séu oft óraunhæfar. Báðir viðmælendur töluðu um að gleði í skipulögðu 

íþróttastarfi eigi það til að gleymast. Viðmælendur eru á því máli að eins og skipulag á 

íþróttastarfi er á Íslandi í dag sé ekki mögulegt að mæta þörfum hvers og eins. Seinni 

viðmælandi sagði í upphafi frá því að hún teldi trans börn eiga jafnt aðgengi að íþróttaiðkun. 

Þegar leið á viðtalið var raunin önnur þar sem hún telur kerfið vera glatað og að ótal 

hindranir verði á vegi trans barna þegar íþróttaiðkun er annars vegar. Óskastaða seinni 

viðmælanda er sú að trans börn fái óhindrað aðgengi að íþróttaiðkun líkt og hvert annað 

barn.  

8.5 Aðrar niðurstöður 

Við úrvinnslu á niðurstöðum kom í ljós að hindranir leynast víða í daglegu lífi trans barna. 

Þær hindranir sem verða á vegi beggja viðmælenda og drengja þeirra hafa áhrif á þátttöku 

þeirra í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Viðmælendur voru sammála um að gera 

þyrfti grein fyrir mismunandi aðstæðum í daglegu lífi trans barna. Það væri til þess að hægt 

sé að öðlast betri sýn á áskoranir og hindranir í tengslum við íþróttaiðkun. Báðir 

viðmælendur sögðu frá aðstæðum drengjanna í skólastarfi. Seinni viðmælandi segir 

skólann vera afar kynjaskiptan og að það einkenni starfið um of.  

Þegar hann var í fyrsta bekk þá voru kennararnir bara stelpur hér og strákar 

hér og svona og í íþróttum og hann fór alltaf náttúrulega í strákaröðina en 

þau voru alltaf eitthvað að tuðast yfir því. „Þú mátt ekki vera í þessari röð þú 

ert stelpa“. Hann bara þoldi það ekki [...]. 

Eins og sjá má var kynjaskipting skólastarfsins snemma mjög áberandi. Seinni 

viðmælandi tók eftir því að þetta hafði neikvæð áhrif á frammistöðu sonar hennar og 

krafðist breytinga. Helstu breytingar eiga sér stað eftir að kennarar og starfsfólk skólans 

kynnist Birki persónulega og taka þá að virða hans upplifun á eigin kyni. Báðir viðmælendur 

sögðu frá því að í skólunum hafi verið haldinn fræðslufundur. Fyrri viðmælandi segir 

fundinn hafa verið fyrir allt starfsfólk skólans sem og foreldra barnanna. Þrátt fyrir 

skyldumætingu á fundinn var mæting foreldra fremur dræm. Seinni viðmælandi segir frá 

fundi sem var haldinn til þess að tilkynna nafnbreytingu sonar hennar og var þeirri breytingu 

tekið vel. Skólinn hefur til hliðsjónar lista með kröfum sem stuðla að bættu aðgengi fyrir öll 

börn, þar á meðal hinsegin börn.  
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Þrátt fyrir fræðslufundi og baráttu foreldra fyrir réttindum drengjanna þá eiga skólarnir enn 

langt í land með að uppfylla þær kröfur. Seinni viðmælandinn telur skólann mjög aftarlega 

í því að hinseginvæða skólaumhverfið. 

Það eru misjafnar upplifanir viðmælenda á þátttöku drengjanna í skólasundi og 

íþróttum. Fyrri viðmælandi segir son sinn ennþá taka þátt í íþróttum og skólasundi en 

honum þykir afar leiðinlegt að mega ekki vera með skólabræðrum sínum í klefa. 

Viðmælandi segir þó að nú þegar hann er að eldast er hann farinn að hafa meiri áhyggjur 

af því að taka þátt í íþróttum og skólasundi þar sem hann fer að byrja á kynþroskaskeiðinu.  

Seinni viðmælandi hefur aðra sögu að segja. Sonur hennar er hættur að taka þátt í íþróttum 

og skólasundi eins og staðan er. Í skólanum er skylda að fara í sturtu eftir íþróttatíma. Það 

er í raun meginástæða þess að hann fékk leyfi til þess að hætta í íþróttum. Ekki var aðgengi 

fyrir hann að karlaklefa og það þótti honum hræðilegt. Hann gat fengið afnot af klefa sem 

vanalega er notaður fyrir þjálfara eða dómara á vegum íþróttafélagsins en þá var hann 

útilokaður frá bekkjarfélögum sínum og þótti það óþægilegt. Viðmælandi segir að enn sé 

verið að vinna að því að finna einhverskonar hreyfingu fyrir hann að iðka á skólatíma. 

Samkvæmt viðmælendum eru aðstæður í skólasundi ekki til fyrirmyndar. Viðmælendur 

segja frá því að í upphafi þurftu drengirnir að fara fyrstir í kvennaklefann og drífa sig áður 

en að stelpurnar kæmu. Viðmælendur voru sammála um að það þætti drengjunum 

kvíðavaldandi og upplifðu þeir mikla vanlíðan. Seinni viðmælandi nefndi dæmi um að syni 

hennar hefði verið boðið að nota geymslu sem búningsklefa fyrir sundtíma. Aðstaðan þar 

var í raun óboðleg og eftir það hætti hann í skólasundi. Viðmælandi segir að hann fari hvergi 

í sund lengur. Það sem stoppar hann einna helst er aðstaðan í búningsklefanum. Hún segir 

að verið sé að gera upp svæði í bænum sem notað er til íþróttaiðkunar. Þó var tekin 

meðvituð ákvörðun um að gera ekki ráð fyrir einkaklefum og þykir henni það mjög sorglegt. 

Báðir viðmælendur nefndu dæmi um ónærgætna baðverði sem spila stóran þátt í upplifun 

drengjanna á sundi. Seinni viðmælandi talaði um að syni hennar hafi þótt erfitt að taka einn 

slaginn við baðverði. Á skólatíma hafði hann í raun engan til þess að taka upp hanskann fyrir 

sig. 

Já einmitt það sko. Bara „hvað ert þú að gera hér?“ Minn vill ekki fara sko. 

Bara að fara einn í karlaklefann í sundinu sko. Þó að hann færi inná klósett og 

mundi klæða sig. Þá samt kemur hann fram og þá kannski er einhver: „Heyrðu 

afhverju ertu ekki að þvo þér“ og mundi láta hann heyra það sko. 

Báðir viðmælendur segja að synir þeirra upplifi kvíða og hræðslu fyrir 

kynþroskaskeiðinu. Seinni viðmælandi segir kynþroskann vera erfitt og flókið tímabil og að 

Birkir sé fremur bráðþroska. Hún telur að það hefði getað bjargað svo miklu hefði hann 
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verið seinþroska. Sonur fyrri viðmælanda upplifir mikla hræðslu við líkamleg einkenni 

kynþroskaskeiðsins.  

Hann er til dæmis í tvískiptum sundfötum. Hann valdi það sjálfur. Hann er 

alltaf hræddur um „Mamma er þetta að stækka, er komin kúla?“ Hann hefur 

svolitlar áhyggjur sko. En þá er hann bara í svona eins og kafarabol og boxer. 

Svör beggja viðmælenda greindu frá því að í boði sé ákveðið ferli fyrir drengi þeirra. 

Stærsti hluti þess snýr að því að stöðva kynþroskann. Fyrri viðmælandi talaði um að erfitt 

sé að nálgast ferlið og aukna aðstoð þar sem slík þjónusta er eingöngu á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún segir son sinn furða sig á því hve flókið ferlið er og óskar hann 

þess að til væri auðveldari lausn. Fyrri viðmælandi skýrir frá því að með auknum aldri eigi 

hann erfiðara með að sætta sig við líkama sinn. Hann fer í sturtu í nærbuxum þar sem 

honum þykir með eindæmum erfitt að sjá líkama sem hann telur ekki tilheyra sér.  

Seinni viðmælandi upplifir að foreldrar fái ekki nægar og skilvirkar upplýsingar um ferlið. 

Hún segir að stærsta inngrip fyrir trans börn séu stopp meðferðir. Tilgangur þeirra er að 

hægja á kynþroskanum, minnka vöxt á brjóstum og stöðva blæðingar svo fátt eitt sé nefnt. 

Að hennar mati er ekki nægileg þekking á inngripinu og aukaverkunum sem því getur fylgt. 

Viðmælendur nefndu báðir að í bæjarfélögunum sé mikil samheldni og stuðningur. 

Þrátt fyrir það voru nefnd dæmi um ýmsar hindranir og áskoranir sem verða á vegi þeirra í 

samfélaginu. Það svipar til svara viðmælenda á upplifun þeirra á heilsugæslustöðvum, 

tannlæknastofum og öðrum opinberum stofnunum. Viðmælendur segja viðmót starfsfólks 

á þeim stöðum vanalega gott en hindranir eru í skráningarkerfum. Í hverri heimsókn á 

tilheyrandi stofnanir þurfa viðmælendur að minna á breytingu á nafni drengjanna svo ekki 

komi upp misskilningur. Seinni viðmælandi tók nokkur dæmi um skort á aðgengi að 

þjónustu í viðkomandi bæjarfélagi. Hún segir frá því að litla sálfræðiþjónustu sé að fá í 

bænum. Einu sinni í viku kemur sálfræðingur í bæinn en að hennar sögn hefur sonur hennar 

ekki náð tengingu við hann. 

Ein stærsta hindrun sem verður á vegi beggja viðmælenda eru lög um skráningu í 

þjóðskrá. Segja viðmælendur frá því að vegabréf drengjanna eru bundin við kennitölu þeirra 

og reynist það fjölskyldunni erfitt þegar farið er í utanlandsferðir. Seinni viðmælandi segist 

sjá alfarið um vegabréfið á ferðalögum svo hann þurfi ekki að standa í því að svara fyrir sig 

í hvert skipti. Viðmælendur telja að það kerfi sem íslenskt samfélag fer eftir sé ekki með 

neinu móti að virka fyrir trans börn. Viðmælendur segja að þetta ferli og þessar aðstæður 

komi að öllum líkindum til með að verða erfiðara næstu árin.  
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 Umræður 

Út frá þeim niðurstöðum sem áður voru kynntar er ljóst að upplifun viðmælenda á 

íþróttaiðkun barna sinna er nánast sú sama. Höfundum þykir sérkennilegt hve sláandi líkar 

sögur viðmælenda eru. Vert er að taka fram að viðmælendur þekkjast ekki og búa í 

sitthvoru sveitarfélaginu. Eins og niðurstöður benda til er aðstaða í búningsklefum stærsta 

hindrunin sem verður á vegi drengjanna. Að sögn viðmælanda er þeirra stærsta hindrun 

sem foreldrar, skráningarkerfi á vegum íþróttafélaga. Höfundar töldu nauðsynlegt að greina 

frá frásögn viðmælenda á  mismunandi aðstæðum í daglegu lífi drengjanna. Þær aðstæður 

hafa gríðarleg áhrif á íþróttaiðkun og þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Drengirnir 

hljóta ekki óhindrað aðgengi að íþróttum og skólasundi, og eru báðir hættir þátttöku í þeim 

greinum. Að því sögðu velta höfundar því fyrir sér hvaðan þeir ættu að fá hvatningu til þess 

að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi utan skóla ef aðgengi og aðbúnaður er ekki til staðar. 

Þrátt fyrir lítið úrtak telja höfundar að draga megi viturlegar ályktanir út frá 

niðurstöðum þó ekki sé hægt að alhæfa þær yfir á þýðið. Þýði rannsóknarinnar væri í þessu 

tilfelli öll trans börn á Íslandi sem iðka íþróttir. Ef heimfæra má niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á þýðið gefur það vísbendingar um að staða trans barna í kynjaskiptum 

hópíþróttum á Íslandi sé slæm. Höfundar vilja því ráðleggja forsvarsfólki íslenskra 

íþróttafélaga að mæta trans börnum eins og þau eru. Óskastaðan er að trans börn hafi 

aðgengi að búningsklefa aðstöðu sem veitir þeim öryggi og að þeim verði veitt tækifæri til 

þess að iðka skipulagðar hópíþróttir á eigin forsendum. 
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 Lokaorð 

Málefni trans barna hafa ekki verið í sviðsljósinu í íslensku samfélagi undanfarin ár. Ekki má 

gera lítið úr þeim breytingum og framförum sem hafa átt sér stað hingað til en þó er enn 

langt í land. Heimildaleit í tengslum við trans börn í kynjaskiptum hópíþróttum reyndist 

höfundum þungbær þar sem lítið ber á rannsóknum á viðfangsefninu bæði hérlendis og 

erlendis. Þrátt fyrir augljósan skort á heimildum telja höfundar að niðurstöður viðtalanna 

veiti einhverja sýn á stöðu trans barna í kynjaskiptum hópíþróttum á Íslandi. Niðurstöður 

leiddu meðal annars í ljós að aðgengi drengjanna að íþróttaiðkun er ekki óhindrað og eykur 

það því mikilvægi niðurstaðna rannsóknarinnar. Þar af leiðandi má segja að staða trans 

barna í kynjaskiptum hópíþróttum á Íslandi standi höllum fæti í samanburði við önnur börn. 

Vert er að ítreka að erfitt er að alhæfa niðurstöður rannsóknar yfir á öll trans börn á Íslandi 

þar sem viðmælendur eru aðeins tveir. 

Höfundar reyndu eftir bestu getu að nálgast viðmælendur sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu en það hafðist ekki. Höfundar vona að verkefnið hvetji til frekari 

rannsókna á viðfangsefninu og stofni í framhaldi af því til aukinna umræðna og þróunar í 

íslensku samfélagi. Einnig er það ósk höfunda að starfandi íþróttafélög á Íslandi nýti sér þær 

niðurstöður sem hér hafa verið kynntar til að bæta starfsemi sína. Með verkefni þessu vildu 

höfundar fara ótroðnar slóðir, öðlast nýja þekkingu og aukinn skilning. Verkefnið stóð undir 

þeim væntingum og ríflega það. Við erum gríðarlega þakklátar fyrir að hafa kynnst þessu 

málefni, tileinkað okkur það og drögum af því ríkulegan lærdóm. 
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

Aðdragandi viðtalsins: 

„Endilega leiðréttu okkur ef við erum með ranga orðanotkun, við erum fyrst og fremst hér 

til að læra og fræðast. Gætt verður að fyllsta trúnaðar - við munum notast við dulnefni og 

breyta staðsetningu“ 

Tala um veðrið, stjórnmál, eitthvað létt og skemmtilegt til að brjóta ísinn. 

Viðtal við foreldra/forráðamenn trans barns 

1) Fá sögurnar þeirra 

a) Gætir þú sagt okkur aðeins frá sjálfri/sjálfum þér? 

b) Grunnspurningar – fá bakgrunn um fólkið sjálft – aldur, fjöldi barna, 

starfsvettvangur, hvar búa þau? 

2) Hver er reynsla þín af því að eiga trans barn í íþróttum? 

a) Góð og slæm 

3) Hafið þið góða reynslu af samskiptum við íþróttafélögin sem þið getið sagt okkur frá? 

4) Hver væru þín drauma viðbrögð hjá íþróttafélaginu? 

a) Hvernig fyndist þér að það ætti að taka á móti trans börnum í íþróttum? 

b) Hver væri óskastaðan? 

5) Telur þú trans börn hafa jafnt aðgengi og önnur börn að íþróttaiðkun? 

a) Hvernig þá?  

DÆMI UM FOLLOWUP SPURNINGAR 

•        Geturðu útskýrt þetta betur? 

•        Hvað  áttu við? 

•        Geturðu nefnt dæmi? 

•        Ég skil ekki alveg hvað þú átt við? 

•        Geturðu lýst þessu aðeins nánar? 

•        Hvað gerðist síðan? 

•        Hvernig leið þér þá? 

 


