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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig transfólk upplifir 

skólagöngu sína og hvernig skólaumhverfið kemur þeim fyrir sjónir. Með það 

að markmiði var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar:  (1) hver er upplifun 

og reynsla transfólks af skólakerfinu, (2) hver eru viðhorf transfólks til náms 

og (3) hafa uppeldishættir sömu áhrif á brotthvarf transeinstaklinga eins og 

aðra nemendur miðað við rannsóknarniðurstöður Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2005). 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir í þessari rannsókn, 

hálfstöðluð viðtöl voru tekin við fjóra trans einstaklinga og voru skilyrði fyrir 

þátttöku þau að a) einstaklingur skilgreindi sig sem trans og b) hefði á 

einhverjum tímapunkti stundað nám í framhalsskóla á Íslandi. 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar mátti sjá að reynsla 

viðmælenda af skóla og skólaumhverfi sínu væri að einhverju leyti á pari við 

það sem aðrar rannsóknarniðurstöður sýna. Viðhorf viðmælenda til náms var 

að öllu leyti jákvætt þegar nám hófst auk þess sem væntingar þeirra til að 

mennta sig og hljóta menntun voru miklar. Uppeldishættir virtust ekki hafa 

bein áhrif á brotthvarf viðmælenda, líklegast er að aðrir þættir spili þar sterkar 

inní en uppeldishættir og stuðningur foreldra. Óvæntasta niðurstaða 

rannsóknarinnar var þó að það lítur út fyrir að feður trans fólks sem höfðu 

skilið áttu almennt erfiðara með að samþykkja kynleiðréttingu barns síns. 

 





 

Abstract 

The aim of this study is to examine how trans people experience their schooling 

and how the school environment is from their point of view. Three research 

questions were proposed: (1) what are the views and experience of trans people 

in the school system, (2) what are the attitudes of trans people towards 

education and (3) do parenting styles have the same effect on dropout with 

trans people as other students compared to the research results of Sigrún 

Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal‘s (2005) study. 

Qualitative research methods were used in this study, semi-standard 

interviews were conducted with four trans persons and the conditions for 

participation were that a) a person defined him/herself as trans and b) had at 

some point attended a secondary school in Iceland. 

When examining the results of the study, one could see that interviewers' 

experiences of school and their school environment were, in some respects, in 

line with what other research findings show. Interviewees' attitudes towards 

learning were in all respects positive when learning began, and their 

expectations of education and learning were high. Parenting styles did not 

appear to have a direct impact on the interviewer's dropout, most likely other 

factors play a stronger role in it than parenting styles and parenting support. 

The most unexpected result of the study, however, was that it seems that the 

fathers of trans people who had been divorced generally had a harder time 

approving their offsprings‘ queerness. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnustu M.Ed. gráðu í 

kennslufræðum við kennaradeild háskólans á Akureyri.  

Þegar ég var í grunnnámi í uppeldis- og menntunarfræði hafði ég þá 

þegar hug á að skrifa um þetta efni, trans fólk og skólakerfið. Á þeim tíma taldi 

ég mig hinsvegar ekki tilbúinn til þess. Eftir að ég hóf nám við Háskólann á 

Akureyri ákvað ég svo að slá til og byrjaði þessa rannsókn. Hún tók mun lengri  

tíma en ég gerði ráð fyrir í upphafi. Mörg ljón voru í veginum en það sem 

kveikti hvað helst í mér við að vilja klára þetta var stutt spjall sem ég átti við 

Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur í Bónus. Spjall okkar leiddi til þess að ég tvíefldist 

og á hún miklar þakkir skildar. 

Það eru margir sem ég vil þakka, leiðbeinandi minn Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, fjölskylda mín, vinir og aðrir sem veittu mér innblástur og 

stuðning. Takk öll saman. 
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1. Inngangur 

Sé hugsað til baka eru góðar líkur á því að einhvern tímann á lífsleiðinni hafi 

fólk hitt transeinstakling. Í hinum víðfeðma og fjölbreytta heimi okkar eru til 

margar mismunandi sögur um transfólk, allt frá machihembra í Dóminíska 

lýðveldinu (Wilson, 1992, bls. 76-78) og þriðja kyninu í Papúa Nýju-Gíneu, til 

hijari í suður Asíu (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 15). Samkvæmt 

rannsóknum er algengi transfólks mun meira en hefur verið talið, eða á bilinu 

1:1000 og 1:2000 (Olyslager og Conway, 2007, bls. 23). Transfólk verður fyrir 

ofbeldi og mismunun á mörgum stöðum í samfélaginu og getur orðið það 

slæmt að heilu þjóðríkin setji lög þeim til höfuðs (Amnesty International, 2014, 

bls. 11-12). Á Norðurlöndunum hefur lagasetning verið í þá átt að auðvelda 

fólki kynleiðréttingarferlið (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 29-34; Þingskjal 

nr. 1174/2011–2012; Dómsmálaráðuneyti Noregs, 2002) og er Ísland þar 

enginn eftirbátur. Árið 2012 voru sett lög um réttarstöðu einstaklinga með 

kynáttunarvanda (nr.57/2012) en þar var markmiðið að efla mannréttindi og 

mannhelgi transeinstaklinga. 

Það að vera transeinstaklingur tekur mikið á, bæði líkamlega og andlega. 

Þunglyndi og kvíði eru algeng hjá transfólki (Budge, Adelson og Howard, 

2013, bls. 545) auk þess sem sjálfsvígstíðni er hærri en hjá samanburðarhópum 

(Dhejne o.fl., 2011, bls. 6-7). Hætta á ótímabæru dauðsfalli vegna hjarta- og 

æðasjúkdóma er einnig talin vera meiri hjá transfólki, en þó er það ekki að fullu 

rannsakað (Dhjene o.fl., 2011, bls. 6).  

Fyrsta skref transeinstaklings er oft að koma útúr skápnum sem trans 

gagnvart sínum nánustu og getur það reynt mikið á. Samkvæmt Lev (2006, bls. 

267-273) er hægt að líkja tímabilinu við hálfgert sorgartímabil þar sem þeir 

nánustu ganga í gegnum sorgarferli. Ringulreið og samtal eiga sér stað eftir 

uppgötvunina en að endingu, gangi allt vel, næst jafnvægi þar sem fjölskyldan 

hefur náð að aðlagast nýjum veruleika. 

Samkvæmt rannsóknum verður hinsegin fólk fyrir áreitni, mismunun og 

upplifir neikvæðan skólabrag (Bontempo og D´Augelli, 2002, bls. 371-373; 

D´Augelli, Pilkington og Hershberger, 2002, bls. 161-165) og á það einnig við 

um transfólk (Kosciw, Greytak, og Diaz, 2009, bls. 976). Neikvæðar 
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afleiðingar þessa geta leitt til aukinnar áhættusækni, en afleiðing aukinnar 

áhættusækni eru m.a. notkun eiturlyfja, tilraunir til sjálfsvíga og auknar 

fjarvistir úr skólum (Kociw, Greytak og Diaz, 2009, bls. 976).  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2012) er um 28% brottfall úr 

framhaldsskólum sjö árum eftir innritun. Niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa 

Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) sýndu að helstu ástæður 

brottfalls væru námsleiði, peningavandræði og gott starfstækifæri hjá körlum 

á meðan konur töldu til barneignir, peningavandræði og námsleiða sem helstu 

ástæður (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 85). 

Stuðningur foreldra og uppeldishættir virðast einnig hafa áhrif á brottfall 

nemenda úr framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002, bls. 84; Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005, bls. 

19) sem og námsárangur í grunnskóla og útkoma í samræmdum prófum (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 20).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig transfólk upplifir 

skólagöngu sína og hvernig skólaumhverfið kemur þeim fyrir sjónir. Með það 

að markmiði var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar:  (1) hver er upplifun 

og reynsla transfólks af skólakerfinu, (2) hver eru viðhorf transfólks til náms 

og (3) hafa uppeldishættir sömu áhrif á brotthvarf transeinstaklinga eins og 

aðra nemendur miðað við rannsóknarniðurstöður Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2005). 

Viðhorf er varanlegt mat á því sem skiptir máli í lífi fólks. Viðhorf 

einstaklings getur þróast þegar hann leggur mat á eigin hugsun og umhverfi 

sitt en þó getur reynst erfitt að breyta því (Bohner og Dickel, 2011, bls. 392). 

Uppeldisháttum foreldra er skipt upp í þrjá flokka, leiðandi, skipandi og 

eftirlátssama. Mismunandi er á milli uppeldishátta hvort og hvernig börnum er 

sýnd hlýja og umhyggja, og hvernig kröfur á börn og reglufesti eru (Baumrind, 

1971, bls. 1-2) 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar mátti sjá að reynsla 

viðmælenda af skóla og skólaumhverfi sínu væri að einhverju leyti sambærileg 

við það sem aðrar rannsóknarniðurstöður sýna (Dispenza, Watson, Chung, og 

Brack, 2012, bls. 65-66; Turner, Whittle og Combs, 2009, bls. 4-8; Kosciw, 

Greytak, og Diaz, 2009, bls. 976; Amnesty International, 2014, bls. 11-12). 

Viðhorf viðmælenda til náms var að öllu leyti jákvætt þegar nám hófst auk þess 

sem væntingar þeirra til að mennta sig og hljóta menntun voru miklar. 
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Uppeldishættir virtust ekki hafa bein áhrif á brotthvarf viðmælenda, líklegast 

er að aðrir þættir spili þar sterkar inní en uppeldishættir og stuðningur foreldra. 

1.1 Hugtök 

• Flæðigerva (e. Genderfluid): Hugtak sem notað er fyrir þá sem upplifa 

kynvitund sína sem flæðandi á milli kynja (American Psychological 

Association, 2015, bls. 862) 

• Kyn (e. Sex): Vísar til líffræðilegra þátta og eiginleika sem skilgreina 

fólk sem kvenkyns eða karlkyns (Sandra Lyngdorf, Kolbrún Birna Árdal, Erna 

Sif Jónsdóttir, Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Jóna Aðalheiður Pálmadóttir, 

2012, bls. 5).  

• Intersex: Vísar til þess þegar einstaklingur fæðist með frávik í 

líkamlegum kyneinkennum. Þessi frávik geta verið munur á litningum, 

hormónastarfsemi, æxlunarfærum eða kynfærum ( Fisher og Fisher, 2018, bls. 

17). 

• Kynáttunarvandi (e. Gender identity disorder/gender dysphoria): Þegar 

einstaklingur upplifir sig af röngu kyni og vill tilheyra hinu kyninu. 

Einstaklingurinn hefur ekki endilega þörf til að fara í gegnum kynleiðréttingu 

heldur vill hann lifa í kynhlutverki gagnstæðs kyns (Sandra Lyngdorf o.fl., 

2012, bls. 6).  

• Kyngervi (e. Gender): Kyngervi vísar til menningarbundinna gilda, 

viðhorfa, hlutverka, venja og einkenna sem byggja á kyni. Hugtakið tekur yfir 

hegðun sem einkennir hvort kyn fyrir sig og kemur hegðunin fram hjá ungum 

börnum. Þar sem kyngervi er samfélagslega mótað fyrir karla og konur er um 

lærða hegðun að ræða en eftir barnæskuna er erfitt að breyta kyngervi 

einstaklings (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 5).  

• Kynhneigð (e. Sexual orientation): Kynhneigð segir til um að hvaða 

kyni einstaklingur laðast kynferðislega. Gagnkynhneigðir laðast að 

einstaklingum af gagnstæðu kyni, samkynhneigðir að einstaklingum af sama 

kyni og tvíkynhneigðir að einstaklingum af báðum kynjum (Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012, bls. 6).  

• Kynleiðréttingarmeðferð (e. Gender/sex reassignment surgery): 

Kynleiðréttingarmeðferð er læknisfræðileg og sálfræðileg meðferð sem 

transgender einstaklingur gengst undir. Meðferðin felur í sér hormónameðferð, 
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aðgerð á kynfærum, andliti, bringu og/eða brjóstum til að leiðrétta kyn (Sandra 

Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 7).  

• Kynvitund (e. Gender identity): Kynvitund felst í af hvaða kyni upplifir 

einstaklingurinn sig, karlkyns eða kvenkyns. Þessi upplifun er ein af 

grunnstoðum persónuleikans og er tilfinning einstaklingsins fyrir eigin kyni. 

Hann miðlar kyngervi sínu til annarra með ýmiskonar tjáningu s.s. fatavali, 

hegðun og útliti. Flestir samsama sig eigin kyni, þ.e. að konur upplifa sig sem 

konur og karlar sem karlar. Transfólk upplifir sig aftur á móti í röngum líkama, 

þar sem kynvitundin er t.d. karllæg en líkaminn er kvenkyns (Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012, bls. 5).  

• LGBT (e. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual): LGBT er samnefnari 

fyrir lesbíur, homma, tvíkynhneigða og transfólk. 

• Transgender (e. Transgender): Transgender er regnhlífarhugtak fyrir 

einstaklinga sem falla ekki inn í ramma þess sem samfélagið skilgreinir sem 

kyngervi. Hugtakið tekur bæði til kyngervis og kynvitundar en er með öllu 

ótengt kynhneigð einstaklingsins. Vegna þess hversu breitt hugtakið er falla 

klæðskiptingar, sem vilja ekki láta breyta kyni sínu, inn í þennan hóp sem og 

þeir sem gangast undir kynleiðréttingu (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 6).  

• Transsexúal/TS (e. Transsexual): Transsexúal er einstaklingur sem vill 

lifa eins og einstaklingur af gagnstæðu kyni og vera samfélagslega samþykktur 

þannig. Einstaklingurinn upplifir mikla vanlíðan og óþægindi í því kyni sem 

hann fæddist í og er tilbúinn til að gangast undir erfiða aðgerð til að fá leiðrétt 

kyn sitt. Transsexúal einstaklingar eru þeir sem hafa farið í 

kynleiðréttingaraðgerð eða eiga eftir að gera það, en hugtakið á einnig við um 

þá sem kjósa að fara ekki í aðgerð en vilja samt sem áður lifa sem einstaklingur 

af gagnstæðu kyni (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 7).
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2. Transfólk 

2.1 Sagan 

Fyrsta kynleiðréttingin sem vitað er um var framkvæmd í Berlín árið 1913. Þar 

átti að leiðrétta kyn konu yfir í karl en sú aðgerð misheppnaðist. Fram til 1931 

voru framkvæmdar tvær aðgerðir sem einnig misheppnuðust, en árið 1931 var 

framkvæmd fyrsta vel heppnaða kynleiðréttingin þar sem karli var breytt í 

konu (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 13). Vegna þess hversu  

transsexúalismi (TS) er skilgreindur með ólíkum hætti milli landa er erfitt að 

henda reiður á hversu margir TS einstaklingar eru í heiminum. Þó er ljóst að 

um er að ræða stóran hóp einstaklinga því eingöngu í Bretlandi sækja um 500 

manns á ári að meðaltali um kynleiðréttingu. Í Svíþjóð er fjöldinn minni, þar 

sem á bilinu 40 til 60 sækja um kynleiðréttingu á hverju ári (Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012, bls. 14). Þó munurinn sé mikill í tölum er ljóst að sé tekið mið af 

höfðatölu landanna, Bretland með um 63 milljónir íbúa og Svíþjóð í kringum 

9,5 milljónir íbúa, er hlutfall TS einstaklinga svipað milli landanna. Rannsókn 

Olyslager og Conway (2007) á tíðni TS sýnir að TS er mun algengara en áður 

var talið. Samkvæmt greiningu Olyslager og Conway (2007, bls. 23) á 

niðurstöðum fyrri rannsókna er algengi TS  á bilinu 1:1000 og 1:2000 

(Olyslager og Conway, 2007, bls. 23).  

Víða um heim er hægt að finna mismunandi hópa sem flokkast undir 

TS. Í Dóminíska lýðveldinu er einn hópur kallaður machihembra, en um er að 

ræða hóp karlmanna með einskonar gervi-tvíkynjun. Mennirnir eiga við 

arfgengan ensímsskort að etja en hann veldur því að karlmenn þroskast sem 

konur fram á kynþroskaskeiðið. Á þeim tímapunkti eykst andrógenframleiðsla 

í líkamanum og breytist einstaklingurinn í karlmann (Wilson, 1992, bls. 76-

78). Þessi breyting reynist mönnunum þó ekki erfið því fljótlega eftir þessa 

miklu breytingu hafa þeir tekið upp siði og venjur karlmanna en ekki er 

óalgengt að þeir sem ganga í gegnum þetta hafi upplifað sig sem karlmann frá 

unga aldri. Í Papúu Nýju-Gíneu er hægt að finna einstaklinga í svipuðum 

aðstæðum og í Dóminíska lýðveldinu, einstakling sem alinn er upp sem kona 
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en breytist svo í karl við kynþroska. Munurinn er þó sá að í Papúu Nýju-Gíneu 

eru þessir einstaklingar viðurkenndir sem „þriðja kynið“ og eru þeir aldir upp 

sem karlmenn. Algengt er að þessir einstaklingar haldi sumum kvenlegum 

einkennum sínum en það kemur ekki í veg fyrir að þeir geti gegnt virtum 

stöðum í samfélagi sínu (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 15). Í Suður Asíu 

eru svo einstaklingar sem kalla sig hijari, en flestir þeirra sem tilheyra þeim 

hópi eru líffræðilega karlkyns. Þeir skilgreina sig oftast sem kvenkyns en þeir 

sem eru upplýstir um umræðu minnihlutahópa í kynferðismálum skilgreina sig 

sem transgender eða TS konur (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 15). Í hinum 

vestræna heimi eru viðhorf til TS byggð á meiri fordómum og hafa rannsóknir 

sýnt að TS fólk verði fyrir mikilli mismunun. TS fólk á erfitt uppdráttar, verður 

fyrir áreitni, barsmíðum og öðrum tegundum ofbeldis vegna kynvitundar 

sinnar. Dæmi eru um að fólk sé myrt vegna kynvitundar sinnar en hópur ungra 

manna myrti transkonu árið 2003 í Bandaríkjunum eingöngu vegna þess að 

hún var með getnaðarlim (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 15-16). Það var 

síðan ekki fyrr en árið 2009 sem það var lögfest í Bandaríkjunum að ofbeldi 

gagnvart transfólki vegna kynvitundar sinnar væri flokkað sem hatursglæpur 

(Gerhardstein og Anderson, 2010 bls. 1). 

2.2 Transfólk og fordómar 

Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið fordómur „ógrundaður dómur eða 

skoðun; andúð, óbeit sem ekki styðst við reynslu, rök eða þekkingu“ (Íslensk 

orðabók, 2007, bls. 247). 

Hægt er að aðgreina fordóma eftir einkennum þeirra. Fyrst er hægt að 

rekja fordóma til staðalímynda þar sem ákveðin ímynd er dregin upp af 

hópnum á grunni þess að hópurinn eigi að hafa ákveðin sérkenni (Toma, 2007, 

bls. 59-60). Þeir sem setja þessi viðmið geta til dæmis verið fjölmiðlar, 

auglýsingastofur eða talsmenn samtaka. Í annan stað er yfirfærsla af fáum yfir 

á heildina en algengt getur verið að eitthvað eitt sé sagt um einstakling sem 

síðar er yfirfært yfir á þann hóp sem einstaklingurinn tilheyrir. Í þriðja lagi geta 

fordómar stafað af tillitsleysi við viðmælanda. Dæmi um það er þegar einhver 

segir við viðmælanda ákveðna staðhæfingu sem er í raun og sönn rétt en getur 

haft í för með sér að viðmælandinn tekur staðhæfinguna til sín eins og henni 

sé beint að honum. Eigin eftirvæntingar eru einnig eitt af einkennum fordóma 

en sú þörf einstaklings að tilheyra ákveðnum hópi getur verið svo sterk að hann 
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sjálfkrafa telur allt sem miður fer vera ákveðnum hópi að kenna. Fordóma er 

einnig hægt að greina í gegnum óviðeigandi tjáningu (Toma, 2007, bls. 59-61). 

Birtingarmynd fordóma er fjölbreytt en þó er hægt að flokka hana niður á tvo 

vegu, sýnilega fordóma annars vegar og ósýnilega hins vegar. Birtingarform 

sýnilegra fordóma er hægt að flokka sem ofbeldisfulla, ofbeldislausa og 

kerfisbundna en birtingarform ósýnilegra fordóma eru annað hvort meðvitaðir 

eða ómeðvitaðir fordómar (Toma, 2007, bls. 63). Ofbeldisfulla fordóma þarf 

ekki að ræða sérstaklega, þeir eru dæmigerðir og birtast æði oft í fjölmiðlum. 

Ofbeldislausir fordómar tengjast oft og tíðum kerfisbundnum fordómum en þó 

er það ekki algilt. Ofbeldislausir fordómar geta komið fram í greinaskrifum og 

almennri umræðu þar sem til dæmis er verið að fjalla um bága stöðu ákveðins 

samfélagshóps. Umfjöllunin sem slík getur verið góð og gild en um leið og 

byrjað er að tala niður til hópsins eða fara með staðlausa stafi er hægt að greina 

sýnilega en ofbeldislausa fordóma. Kerfisbundnir fordómar tengjast 

samfélags- og lagakerfi samfélagsins. Dæmi um kerfisbundna fordóma er 

launamunur kynjanna eða að eingöngu er hægt að velja um tvö kyn þegar sótt 

er um vegabréf (Toma, 2007, bls. 64). Ósýnilegir en meðvitaðir fordómar 

leynast víða og sé vel að gáð er hægt að sjá þá í næstu búðarferð. Fyrirlitning í 

orði og framkomu, hundsun, léleg þjónustulund gagnvart þeim mismunaða og 

pirringur eru birtingarmyndir meðvitaðra fordóma. Ómeðvitaðir ósýnilegir 

fordómar eru þó án efa þeir fordómar sem hvað erfiðast er að greina. Oft er 

ómeðvituðum fordómum ruglað saman við samhygð eða vorkunn en það sem 

greinir á milli er hugsunin á bakvið. Sá sem er ómeðvitaður um eigin fordóma 

til dæmis sér samfélagshópinn sem hann hefur fordóma fyrir sem lítil grey eða 

aumingja, óeðlilegar verur sem hann vill ekki hafa samskipti við (Toma, 2007, 

bls. 66).  

Transfólki er oft mismunað og verður fyrir fordómum hvort heldur í 

skóla eða á vinnumarkaðnum. Mismununin og fordómarnir byggja á 

hugmyndum samfélagsins um staðalmyndir karla og kvenna og hvernig 

transfólk fer út fyrir þá staðalmynd (Amnesty International, 2014, bls. 11-12). 

Algengustu aðstæðurnar sem transfólk lendir í vandræðum með er þegar það 

þarf að sýna skilríki en oft og tíðum er uppgefið kyn ekki í samræmi við það 

kyn sem transfólk vill tilheyra. Með þessu er transfólki ýtt út úr skápnum og 

getur það valdið þeim miklum vandræðum, sér í lagi í löndum þar sem það 

getur ekki lagalega leiðrétt kyn sitt (Amnesty International, 2014, bls. 12). 

Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af mannréttindaskrifstofu 
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Evrópusambandsins (2013, bls. 21-22) hefur í kringum 29% af transfólki í 

Evrópu verið mismunað á vinnumarkaðnum og í atvinnuleit. 35% svarenda 

sögðust einnig hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi en helmingur þeirra taldi það 

vera vegna þess að þeir eru trans. Einnig eru dæmi um að þjóðríki fari fram 

með offorsi gegn transfólki. Dæmi um það er frá Grikklandi árið 2012 en þar 

voru transkonur handteknar og færðar í alnæmispróf gegn eigin vilja. Þetta var 

gert í skjóli laga sem sett höfðu verið í maí árið 2012, afnumin í júní 2013 en 

að endingu sett að nýju mánuði síðar (Amnesty International, 2014, bls. 12).  

Ofbeldi gegn transfólki hefur svipuð einkenni og ofbeldi gegn konum 

og samkynhneigðum. Ofbeldi gegn konum er oft réttlætt með þeirri röksemd 

að árásaraðilinn sé í nánu sambandi við konuna og því sé það hans réttur að 

ganga í skrokk á henni þar sem hún fer gegn almennum félagslegum hömlum. 

Kynferðisofbeldi gegn transkonum er réttlætt á svipaðan hátt, það er að 

transkonan tekur upp kvenkynshlutverk og er þess vegna réttmætt skotmark 

(Witten og Eyler, 1999, bls. 466). Ofbeldismenn gegn transfólki fremja glæp 

sinn einnig vegna viðhorfa sinna en oft er um sömu viðhorf og viðhöfð eru 

gegn samkynhneigðum. Viðhorfin bera með sér þá fordóma að kynlífshegðun 

transfólks sé óeðlileg, að transfólk sé óeðlilegt og óæðra, auk þess sem að 

transfólk sé siðferðilega brenglað. Þessa fordóma má oft greina hjá þeim sem 

haldnir eru útlendingahatri en þessar skoðanir eru mjög útbreiddar hjá 

öfgahópum eins og nýnasistum. Kynþáttur transeinstaklingsins getur einnig 

verið þáttur sem ofstækisfólk lítur til en leiddar hafa verið líkur að því að þeir 

sem eru af öðrum kynþætti en hvítum séu oft og tíðum helstu skotmörk 

ofbeldismannanna vegna húðlitar (Witten og Eyler, 1999, bls. 466-467). 

2.3 Lög og reglur á Norðurlöndunum 

Á Norðurlöndunum er löggjöfin mismunandi þegar tekist er á við málefni er 

varða TS fólk. Finnar hafa þann háttinn á að til þess að geta leiðrétt kyn sitt í 

þjóðskrá þarf viðkomandi TS einstaklingur að vera lögráða, ófrjór, hvorki 

giftur né í staðfestri sambúð, vera finnskur ríkisborgari eða með varanlegt 

búsetuleyfi auk þess að vera með vottorð frá lækni um að hann lifi sínu lífi í 

gagnstæðu kyni (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 29; Þingskjal nr. 

1174/2011–2012). Svíar líta á transsexúalisma sem geðsjúkdóm en vegna 

þessarar skilgreiningar flokkast meðferðin sem heilbrigðisþjónusta. Fyrstu 

lögin um kynleiðréttingar í Svíþjóð eru frá árinu 1972 en þar er gert ráð fyrir 
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því að einstaklingur sem fer í kynleiðréttingu sé ófrjór, sænskur ríkisborgari, 

einhleypur og orðinn 18 ára. Með síðari breytingum hefur krafan um ófrjósemi 

verið tekin út og getur transfólk núna fryst kynfrumur sínar og geymt þær áður 

en það fer í kynleiðréttingaraðgerð. Ekki er lengur gerð krafa um að 

einstaklingurinn sé einhleypur en sé hann í sambúð eða staðfestri samvist 

breytist hjúskaparstaða hans með samþykki maka (Sandra Lyngdorf o.fl., 

2012, bls. 31-32; Þingskjal nr. 1174/2011–2012). Danir hafa ekki sérstaka 

löggjöf um kynleiðréttingar en vilji einstaklingur leiðrétta kyn sitt getur hann 

sótt um slíkt hjá heilbrigðisráðherra Danmerkur. Í flestum tilvikum þarf TS 

einstaklingurinn að hafa gengið undir ófrjósemisaðgerð áður en hann fær 

leiðréttingu á kyni sínu en sé hann ófrjór af náttúrulegum orsökum er ekki gerð 

krafa um að kynkirtlar séu fjarlægðir. Danskir ríkisborgarar og einstaklingar 

með gilt búsetuleyfi í Danmörku hafa rétt til þess að sækja um leiðréttingu á 

kyni en þeir þurfa að vera ógiftir og sannarlega greindir með kynáttunarvanda 

(Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 33; Þingskjal nr. 1174/2011–2012). Í Noregi 

er ekki að finna sérstök lög um kynleiðréttingar, aftur á móti gaf norska 

dómsmálaráðuneytið út dreifibréf árið 2002 þar sem kom fram hvernig norsku 

nafnalögin gátu nýst til þess að aðstoða TS einstakling í kynleiðréttingarferli. 

Þar kom fram að TS einstaklingur gæti breytt nafni sínu ef hann hefði hafið 

leiðréttingarferli og væri honum heimilt að breyta nafni sínu í samræmi við það 

kyn sem átti að leiðrétta til (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 34; 

Dómsmálaráðuneyti Noregs, 2002; Þingskjal nr. 1174/2011–2012). Þar sem 

ný hjúskaparalög voru tekin upp í Noregi árið 2009, sem heimiluðu 

samkynhneigðum að ganga í hjónaband, þurfa TS einstaklingar sem hefja 

kynleiðréttingarferli ekki að breyta hjúskaparstöðu sinni. 

2.4 Lög og reglur á Íslandi 

Fram til ársins 2012 var ekki til heildstæð löggjöf um málefni TS fólks en þann 

25. júní sama ár voru lög um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda (nr. 

57/2012) samþykkt á Alþingi með öllum greiddum atkvæðum. Markmið 

laganna er að „tryggja einstaklingum með kynáttunarvanda jafna stöðu fyrir 

lögum á við aðra í samræmi við mannréttindi og mannhelgi“ (1. gr. laga um 

réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda nr. 57/2012). Samkvæmt 

lögunum á að starfa á Landspítalanum teymi sérfræðinga um kynáttunarvanda 

en hlutverk teymisins er að hafa umsjón með greiningu og viðurkenndri 
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meðferð einstaklinga. Samhliða þessu á að vera starfandi sérfræðinefnd, 

skipuð af ráðherra, en hlutverk hennar er að taka við umsóknum einstaklinga 

sem hafa verið í meðferð hjá sérfræðiteymi Landspítalans og staðfesta leiðrétt 

kyn einstaklings standist hann þær kröfur sem lögin segja til um. Þau skilyrði 

sem sett eru fyrir kynleiðréttingu fyrir utan að hafa farið í gegnum ferli hjá 

sérfræðiteymi Landspítalans eru að einstaklingur sé lögráða, hafi lögheimili á 

Íslandi, hafi haft samfellda tveggja ára dvöl í landinu fyrir umsóknina auk þess 

að hann verður að vera sjúkratryggður á Íslandi samkvæmt lögum um 

sjúkratryggingar (lög nr. 57/2012). Um leið og einstaklingur hefur hlotið 

samþykki sérfræðinefndar ráðherra um leiðréttingu á kyni fær Þjóðskrá Íslands 

tilkynningu þess efnis, stofnunin sendir því næst einstaklingnum upplýsingar 

um skyldur sínar til nafnbreytinga, en samkvæmt fimmtu grein laga um 

mannanöfn (45/1996) eiga stúlkur að bera kvenmannsnafn og drengir 

karlmannsnafn. 

2.5 Líkamlegir þættir kynleiðréttingar 

Þegar einstaklingur vill hefja ferlið til kynleiðréttingar þarf hann fyrst að leita 

til læknis þar sem rætt er um sögu sjúklingsins. Þegar kemur í ljós ósætti við 

eigin kynhlutverk og líkama er einstaklingur oftast greindur með 

kynáttunarvanda og fer hann þá í það ferli sem sett hefur verið upp af 

sérfræðingateymi Landspítalans. Einstaklingurinn hefur þá reynslutímabil þar 

sem hann lifir í gangstæðu kynhlutverki, tekur meðal annars upp nafn af hinu 

ætlaða nýja kyni, en í þessum fasa uppgötvar einstaklingurinn oftast hvort hann 

sé á réttri braut eða ekki (Óttar Guðmundsson, 2011; Sandra Lyngdorf o.fl., 

2012, bls. 20-21). Að reynslutímabilinu loknu gefst einstaklingnum kostur á 

að hefja hormónameðferð, fyrir konu í karl leiðréttingu fær einstaklingurinn 

hormónið andrógen en fyrir karl í konu fær einstaklingurinn estrógen (Óttar 

Guðmundsson, 2011; Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 21; Manieri o.fl., 2008, 

bls. 267-269). Hormónameðferð hefur bæði afturkallanlegar og 

óafturkallanlegar afleiðingar. Einstaklingur sem tekur andrógen fær aukna 

kynhvöt, fitudreifing á líkamanum breytist, egglos og blæðingar stöðvast, 

vöðvamyndun og svitaframleiðsla eykst, blóðfita breytist og húðin breytist. 

Þessi atriði eru mörg en þó afturkallanleg, hins vegar er breyting á rödd, 

stækkun á sníp og vaxtarkippir eitthvað sem ekki er hægt að breyta eftir að 

hormónameðferð er hafin (Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 21; Manieri o.fl., 
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2008, bls. 267). Afturkallanlegar afleiðingar inntöku á estrógeni eru breytt 

fitudreifing, minni kynhvöt, húðbreytingar, minni vöðva- og hármyndun, 

breytingar á sjón, kynfærastærð og líkamslykt. Óafturkallanlegar breytingar 

eru hins vegar stækkun brjósta og geirvarta sem og svæðisins þar í kring 

(Sandra Lyngdorf o.fl., 2012, bls. 21; Manieri o.fl., 2008, bls. 267). Þegar ár 

er liðið frá því að hormónameðferð hefst hefur einstaklingurinn tækifæri til 

þess að fara í kynleiðréttandi aðgerð (Óttar Guðmundsson, 2011) en þrátt fyrir 

að einstaklingurinn fari í aðgerð verður hann að taka hormón út allt sitt líf 

(Manieri o.fl., 2008, bls. 269). Einstaklingurinn þarf einnig á reglulegu eftirliti 

að halda til þess að hormónaskammturinn sem hann tekur sé réttur hverju sinni. 

Helsta hættan við ranga skammta af hormónum er beinþynning en einnig er 

einstaklingum ráðlagt að séu þeir á leið í stóra aðgerð einhvertímann seinna á 

lífsleiðinni skuli þeir hætta að taka inn hormónin mánuði fyrir aðgerð (Manieri 

o.fl., 2008, bls. 269). Ástæðan er sú að tengsl eru á milli hormónatökunnar og 

segamyndunar (e. Thrombosis). Transkonur eiga einnig í aukinni hættu á því 

að vera með skert vinnsluminni eftir kynleiðréttingu. Rannsókn Papageorgiou, 

Papageorgaki, Tolis, Rabavilas og Christodoulou (2003, bls. 559-560) sýndi 

þessa niðurstöðu, en það er enn ekki full rannsakað hvort það er vegna 

hormóna sem teknir eru eftir aðgerð eða hvort það er vegna lyfja sem tekin eru 

fyrir aðgerð. 

Kynleiðrétting karls í konu er enn sem komið er fullkomnari en aðgerð 

konu í karl. Þegar leiðrétt er úr karli í konu byrjar einstaklingurinn fyrst í 

hormónameðferð en sú meðferð hefur margvísleg áhrif. Húð mýkist, líkaminn 

verður kvenlegri auk þess sem brjóst stækka en stækkun þeirra er þó sjaldan 

nægjanleg til þess að komist verði hjá því að stækka þau meira með 

sílikonpúðum. Skurðaðgerð á kynfærum er í tveimur þrepum en seinni 

aðgerðin er vanalega framkvæmd þremur til sex mánuðum eftir fyrri 

aðgerðina. Í fyrstu skurðaðgerð eru eistun og megnið af frauðvefjum fjarlægt,  

þvagrás og svampvefur er stytt í viðeigandi lengd, leggögn milli endaþarms og 

þvagrásar eru byggð upp og þakin að innan með umsnúinni húð af limnum. 

Snípur er byggður upp með hluta af reðurkóng auk æða- og taugastilks sem sér 

um að næra þann hluta. Markmið með fyrsta skrefi aðgerðarinnar er að gera 

leggöngin 10 cm á lengd og 3 cm á breidd. Að aðgerð lokinni er nauðsynlegt 

að notast við sívalan sílikonstaf til þess að viðhalda lengd og breidd legganga. 

Í seinni aðgerðinni er unnið með forhúðina sem umlykur snípinn, leggangarop 
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er lagfært eftir þörfum og innri skapbarmar eru mótaðir (Halla Fróðadóttir, án 

ártals, bls. 55; Sohn og Exner, 2008, bls. 287). 

Aðgerð konu í karl hefst á sama máta og hjá karl í konu, með 

hormónameðferð. Áhrif þessarar hormónameðferðar eru aukinn vöxtur 

líkamshára, grófari húð og dýpri rödd. Þar sem hormónin hafa ekki áhrif á 

brjóstastærð einstaklingsins hefur hann vanalega ferlið á því að fara í 

brjóstnám. Reynt er af fremsta megni að gera ör eftir brjóstnám sem 

ósýnilegust en það getur farið eftir stærð brjósta hvort, og þá hversu mikið, 

örið er eftir aðgerðina. Aðgerð á kynfærum er vandasöm, erfið og og skilar 

ekki alltaf góðum árangri. Til að undirstrika það eru til um 20 mismunandi 

aðferðir við að byggja upp liminn en tvær eru þó mest notaðar (Halla 

Fróðadóttir, án ártals, bls. 56). Önnur byggir á því að byggja upp liminn úr 

húðflipum (e. Phalloplasty) og hins vegar að nýta ofvaxinn sníp til að byggja 

upp liminn (e. Metoidioplasty). Fyrri aðferðina (e. Phalloplasty) er hægt að 

nota á tvo vegu, annars vegar að nota húðflipa sem útbúinn er útfrá nára og 

hann mótaður í húðsívalning. Fjórum til sex vikum eftir fyrri aðgerðina er 

húðflipinn losaður frá festunni. Ókostir þessarar aðgerðar eru að holdris er 

ómögulegt nema með því að græða í liminn sílikonstafi auk þess sem 

einstaklingur getur í flestum tilfellum ekki notað liminn til þess að hafa 

þvaglát. Þeir sem hafa þess kost að fá þvagrás beint í liminn geta þó átt á hættu 

að fá fylgikvilla eins og þrengingar og stopp í þvagrás. Önnur aðferð sem 

byggir á notkun húðflipa hefur reynst aðeins betur en í henni er húð af 

framhandlegg eða læri notað til þess að búa til liminn. Þegar flipinn hefur verið 

mótaður er hann tengdur við epigastrial slagæð og bláæð, en sú vinna krefst 

mikillar sérþekkingar á sviði smásjárskurðlækninga. Ókostir þessarar aðgerðar 

eru vandamál tengd þeim stað sem flipinn er tekinn af, sú mikla sérþekking 

sem þarf að vera til staðar þegar aðgerðin er framkvæmd auk þess sem aðgerðin 

er frekar löng. Kostir þessarar aðgerðar eru þó þeir að meiri möguleiki er á því 

að hægt sé að byggja upp þvagrás í liminn auk þess sem mögulegt er að tengja 

saman taugar sem leiða af sér að einstaklingurinn fær snertiskyn í liminn (Halla 

Fróðadóttir, án ártals, bls. 56; Sohn og Exner, 2008, bls. 288-289).  

Seinni aðferðin (e. Metoidioplasty) byggir á því að nýta stækkun 

snípsins til þess að útbúa lim. Snípurinn er réttur upp og lengdur auk þess sem 

þvagrásin er byggð upp með slímhúð úr leggangaveggnum og innri 

skapbörmum. Leggöngin sjálf eru oftast skilin eftir en einstaklingur getur 

óskað eftir því að láta fjarlægja þau eða láta loka fyrir þau. Kostur þessarar 
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aðgerðar er að það þarf ekki nema eina aðgerð en þó getur verkið þarfnast 

lagfæringar síðar. Þessi tegund aðgerðar gefur einstaklingnum einnig tækifæri 

til þess að fá holdris og getur viðkomandi fengið fullnægingu. Helsti ókostur 

þessarar aðgerðar er stærð limsins, hann verður ekki lengri en 5 cm og leiðir 

það af sér að einstaklingurinn getur ekki haft samfarir né pissað standandi 

(Halla Fróðadóttir, án ártals, bls. 56-57; Sohn og Exner, 2008, bls. 288).  

Að lokinni aðgerð tekur við tímabil sem einstaklingurinn hefur beðið 

eftir, að lifa líf sitt á enda í réttu kyni. Þrátt fyrir allt það jákvæða sem þessu 

fylgir er þó áhætta fyrir hendi en rannsókn sem var framkvæmd í Svíþjóð 

(Dhejne o.fl., 2011, bls. 6-7) sýndi fram á ýmsa áhættuþætti sem einkenna hóp 

transfólks. Sjálfsvígstíðni transfólks var meiri en samanburðarhópsins, en 

transkonur voru í meiri hættu en transmenn. Einnig voru transkonur líklegri en 

konur í samanburðarhópnum til þess að brjóta af sér á meðan marktækan mun 

var ekki að finna hjá transmönnum og mönnum í samanburðarhóp (Dhjene 

o.fl., 2011, bls. 6). Ótímabær dauðsföll vegna hjarta- og æðasjúkdóma voru 

fleiri hjá transfólki en hjá samanburðarhópnum en þar sem þýði var lítið gátu 

höfundar rannsóknarinnar ekki fullyrt um hversu áreiðanlegar þær niðurstöður 

væru. Geðræn vandamál voru einnig algengari hjá transfólki en 

samanburðarhópnum, jafnvel eftir aðgerðina. Það er víðtækur skilningur á því 

að transfólk glímir við ýmsa geðræna kvilla fyrir kynleiðréttingaraðgerð en 

niðurstöðurnar sýna að eftirmeðferð þarf einnig að vera fyrir hendi til þess að 

transfólk geti stigið út í samfélagið aftur sem heilir einstaklingar (Dhjene o.fl., 

2011, bls. 6). 

2.6 Sálfræðiþættir 

Transeinstaklingar eru mun líklegri en aðrir til þess að þjást af þunglyndi og 

kvíða, hjá almenningi er talið að þunglyndi hrjái um 16% á meðan rannsóknir 

sýna þunglyndi hjá 48% til  62% transeinstaklinga. Kvíði háir rétt um 30% 

almennings en 26-38% transeinstaklinga þjást af kvíða (Budge, Adelson og 

Howard, 2013, bls. 545). Sjálfsmat transeinstaklinga er lágt og þeir eru í hættu 

á að vera félagslega útskúfaðir en ungir transeinstaklingar eru einnig líklegri 

til þess að vera með sjálfsvígshugsanir og reyna sjálfsvíg (American 

Psychiatric Association, 2000, bls. 534-535).  

Þunglyndi (e. Depression) er skilgreint sem sjúkdómur sem hefur áhrif 

á bæði andlega og líkamlega líðan einstaklinga. Til þess að hljóta greiningu 
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þarf einstaklingur að upplifa þunglyndi einu sinni á tveggja vikna tímabili þar 

sem einkenni þess vara næstum allar vökustundir, flesta daga þessa tímabils. 

Helstu einkenni þunglyndis eru depurð og skortur á áhuga og ánægju af flestum 

athöfnum daglegs lífs. Með því getur fylgt breyting á matarlyst, sumir 

einstaklingar missa algjörlega matarlystina á meðan aðrir finna fyrir aukinni 

þörf fyrir mat og neyta hans í meira mæli en eðlilegt getur talist. Vegna 

breytinga á matarlyst geta orðið breytingar á þyngd og líkamlegu atgervi 

einstaklings sem síðan hafa bein áhrif á þunglyndi einstaklingsins til verri 

vegar. Vandræði með svefn eru einnig algeng meðal þeirra sem glíma við 

þunglyndi. Erfitt getur verið fyrir einstaklinga að sofna á kvöldin og enda 

einstaklingar oft á því að snúa sólahringnum við og sofa á daginn en vaka á 

næturnar. Einstaklingurinn verður einnig orkulítill, hann tekst á við kjark- og 

vonleysi og upplifir sig á neikvæðan hátt, finnst hann vera einskis virði og er 

fullur sektarkenndar. Einstaklingurinn getur átt í erfiðleikum með einbeitingu, 

hugsun og ákvarðanatöku. Algengt er að einstaklingar sem upplifa þunglyndi 

leiði hugann að dauðanum, þeir plana sjálfsvíg og í verstu tilfellunum gerir 

einstaklingurinn sjálfsvígstilraun. Vegna þessara og annarra neikvæðra 

hugsana líður einstaklingnum illa, hann er ófær um að sinna vinnu og dregur 

úr og nær útilokar samskipti við aðra. Þeir sem eiga við milt þunglyndi að stríða 

geta lifað eðlilegu lífi að megninu til, en það krefst mikils af þeim og reynir 

mikið á einstaklinginn (American Psychiatric Association, 2000, bls. 320-323 

og 732-733, ).  

Kvíði (e. Anxiety) er skilgreindur sem áhyggjur og/eða streita sem fylgja 

að minnsta kosti þremur af eftirfarandi þáttum: eirðarleysi, síþreyta, 

athyglisskortur, pirringur, vöðvaspenna og svefntruflanir. Áhyggjurnar sem 

einstaklingurinn finnur geta verið vegna fjármála, ástarlífs eða eins einfalds 

hlutar eins og húsverks. Kvíðinn er ekki endilega rökréttur en þeir sem þjást af 

honum eru ekki alltaf meðvitaðir um hann. Áhrif kvíðans eru oftast í misræmi 

við afleiðingar þess sem einstaklingurinn kvíðir fyrir. Kvíðatilfelli eru 

algengari hjá konum en körlum, en í kringum 55% til 60% af þeim sem eru 

greindir með kvíða eru kvenkyns. Þeir sem greindir eru með kvíða segjast í 

mörgum tilfellum ávallt hafa verið kvíðnir en algengara er að kvíði sé tengdur 

við atburði í æsku frekar en eftir að unglingsárum líkur. Kvíði er krónískur 

sjúkdómur en hann brýst oftast nær fram þegar mikil streita eða álag er á 

einstaklingnum (American Psychiatric Association, 2000, bls. 432-436).  
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Sjálfsálit/sjálfsvirði (e. Self-esteem, self worth) er tilfinningalegt mat 

einstaklingsins á sjálfum sér, hvort hann er ánægður með sig eða ekki, en það 

tengist einnig viðhorfum annarra til einstaklingsins sjálfs, hvernig aðrir sjá 

hann og telja hann vera (Harter, 1990, bls. 364-366). Sjálfsálit er tengt mörgum 

þáttum en útlit virðist vera sá þáttur sem er hvað helst er tengt við sjálfsálit 

(Harter, 1990, bls. 366-367). Viðhorf og samþykki jafningja og foreldra koma 

næst á eftir eigin útliti en námsárangur, árangur í íþróttum og hegðun eru þeir 

þættir sem reka lestina (Harter, 1990, bls. 367-368). Gott sjálfsálit leiðir af sér 

betri andlega og líkamlega vellíðan, einstaklingnum gengur vel í lífinu og er 

sáttur með sjálfan sig. Lágt sjálfsálit hefur hins vegar slæm áhrif á líf 

einstaklingsins. Hann telur sig vera minna virði en hann í raun er og eru auknar 

líkur á þunglyndi og áhættuhegðun, auk þess sem sjálfsvígshugleiðingar 

tengjast sterkt lágu sjálfsmati (Harter, 1990, bls. 372-374). 
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3. Félagsfræðikenningar 

3.1 Femínískar kenningar 

Hugtakið femínískar kenningar er notað til að lýsa fjölbreyttum verkum og 

hugmyndum sem snúa m.a. að samfélagsgerð, jafnréttisáætlunum og gagnrýni 

á klassískar félagsfræðikenningar. Það sem þær eiga þó oftast sameiginlegt er, 

með hvaða hætti er hægt að bæta heiminn. Litið er til áhrifa kvenna og áhrifa 

umhverfis á líf kvenna, s.s. hvernig konum er haldið niðri vegna kynferðis og 

hvernig hinar ýmsu lagskiptingar í samfélaginu, s.s. samfélagsstaða, kynþáttur, 

aldur, þvinguð gagnkynhneigð og landfræðifélagslegur (e. Geosocial) 

ójöfnuður, hafa áhrif. Með því að líta á félagsfræði með þessum hætti breytist 

skilningur okkar á stöðu kvenna og samfélagsins í heild (Chafetz, 1997, bls. 

97-99; Ritzer og Goodman, 2003, bls. 77). 

Samtímakenningar um femínisma eru fjölbreyttar og hafa þær 

mismunandi nálganir. Menningarlegur femínismi (e. Cultural feminism) lítur 

til þess er greinir kynin í sundur, þ.e. kyngervi er ákvarðað af kyni og að kynið 

hafi mest áhrif á persónuleika, greind, líkamlegan styrk og færni til að leiða 

samfélagið áfram. Þessi nálgun var fyrst notuð gegn konum í samfélagi 

feðraveldisins en fyrsta bylgja femínismans tók þessa nálgun og snéri henni 

við. Úr því varð hugmyndin um menningarlegan femínisma þar sem hin 

kvenlega ímynd var lofuð (Ritzer og Goodman, 2003, bls. 313). Frjálslyndur 

femínismi (e. Liberal feminism) spannar það svið er snýr að kynjamisrétti og 

heldur því fram að konur eigi að fara fram á jafnrétti á siðferðilegum 

grundvelli. Einnig er það skoðun frjálslyndra femínista að kynjamisrétti sé 

byggt á grunni feðraveldisins og karlrembu í gegnum vinnuafl samfélagsins. 

Með því að endurskipuleggja vinnumarkaðinn og aðrar samfélagslegar 

stofnanir, s.s. fjölmiðla, menntakerfið, fjölskylduna og löggjöfina, er hægt að 

beygja samfélagið í átt að jafnrétti (Ritzer og Goodman, 2003, bls. 315). 

Sálgreinandi femínismi (e. Psychoanalytic feminism) og róttækur femínismi 

(e. Radical feminism) eru tvær hreyfingar innan femínismans sem takast á við 

hugmyndina um kynjakúgun. Sálgreinandi femínistar reyna að útskýra 

feðraveldið með því að endurmóta kenningar Freuds og eftirmanna hans, en 

þessar kenningar leggja áherslu á tilfinningalegan sveigjanleika 

persónuleikans og tilfinningar sem eru geymdar langt inni í 
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undirmeðvitundinni. Einnig er mikið litið til barnæsku einstaklinga og hvernig 

atburðir í æsku hafa haft áhrif á tilfinningar einstaklinga. Til þess að notast við 

kenningar Freuds í þessum tilgangi þarf að endurvinna þær hugmyndir og 

niðurstöður sem Freud komst að þar sem þær hafa að geyma karlrembu og 

styðja við hugmyndina um feðraveldið (Ritzer og Goodman, 2003, bls. 320-

322). Róttækur femínismi er byggður upp á tveimur gildum, að konur hafi 

raunverulegt og afdráttarlaust gildi sem konur sem er mótvægi gegn því sem 

talið er vera algild gjaldfelling á konum og að konur eru kúgaðar á öllum 

sviðum vegna feðraveldisins. Á öllum sviðum samfélagsins og í stofnunum 

þess er lagskipting og mismunun eins og til dæmis stéttarskipting, hefðarréttur, 

kynþáttur, aldur og kyn svo eitthvað sé nefnt. Af öllum þeim kerfum yfirráða 

og hlýðni er það feðraveldið sem ber höfuð og herðar yfir aðrar en með því eru 

yfirráð karla yfir konum staðfest (Ritzer og Goodman, 2003, bls. 322-324). 

Sósíalískur femínismi (e. Socialist feminism) byggir hugmyndir sínar á 

hugmyndum um skipulagða undirokun (e. Structural oppression). Kenningar 

um skipulagða undirokun kveða á um að undirokunin sem slík sé afurð þess að 

sumir hópar hljóta gæði umfram aðra en gæði fást með því að stjórna, nota, 

undiroka og halda yfirráðum yfir öðrum. Kenningarleg nálgun sósíalísks 

femínisma byggir á þessum grunni en hefur auk þess þrjú markmið. Fyrsta 

markmiðið er að ná fram gagnrýni á hina augljósu kúgun og undirokun 

feðraveldisins og hina kapítalísku hugsjón sem í samfélaginu ríkir. Þessi 

gagnrýni á að byggja grunn sinn á sjónarhorni kvenna og reynsluheimi þeirra. 

Í annan stað á að þróa nákvæmar aðferðir til þess að mæla samfélagsrýni út frá 

nýjum skilningi á sagnfræðilegri efnishyggju. Í þriðja og síðasta lagi á að 

aðlaga og innlima skilning okkar á því hversu mikilvægt það er að greina 

efnishyggju og hvernig efnishyggjan hefur áhrif á mannleg málefni (Ritzer og 

Goodman, 2003, bls. 324-325). 

3.2 Hinsegin kenningar 

Hugtakið hinsegin (e. Queer) hefur verið notað til þess að lýsa 

samkynhneigðum karlmönnum og því sem er öðruvísi og skrítið. Í seinni tíð 

hefur merking orðsins þó tekið á sig neikvæðan blæ og var farið að nota það á 

neikvæðan máta til þess að lýsa samkynhneigðum karlmönnum (Jagose, 1996, 

bls. 1). Nú til dags er þó hugtakið ekki notað eingöngu um samkynhneigða 

karlmenn, það hefur víkkað og tekur nú til allra þeirra sem falla ekki inn í 
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hefðbundnar staðalímyndir um kynhneigð og kynhlutverk (Jagose, 1996, bls. 

1). Hinsegin kenningar og hinsegin fræði skora á hólm hugmyndina um hvað 

kynhneigð er og hvernig hún á að vera. Ekki er leitast við að skoða eingöngu 

hvernig samkynhneigðir eru kúgaðir og hvað sé hægt að gera til þess að snúa 

þeirri þróun við, heldur eru samfélagslegar aðstæður hinsegin fólks skoðaðar. 

Skoðað er hvernig þekking og menning býr til samfélagið með því að kyngera 

og flokka fólk niður í hópa, t.d. eftir kynhneigð, félagslegum tengslum og 

þekkingu. Hinsegin fræði einblína ekki á rannsóknir á minnihlutahópum, 

heldur er áherslan á það hvernig þættir sem einkenna hinsegin fólk hafa áhrif 

innan allra félagslegra kerfa (Seidman, 1996, bls. 12-13; Stein og Plummer, 

1996, bls. 130-137).   

Hinsegin kenningar hafa gefið transfólki tækifæri til þess að láta rödd 

sína heyrast og hefur að einhverju leyti tekist að lýsa kynhneigð og kúgun þessa 

samfélagshóps. Þó hefur verið gagnrýnt að í hinsegin rannsóknum hafi ekki 

tekist að lýsa félagslegum raunveruleika transfólks og hinsegin fólks, hinsegin 

kenningar samþykkja margbreytileika kyngvervis, kvenlega karla og 

karlmannlegar konur, en þær eru eftir sem áður byggðar á flokkun kynjanna 

(Nagoshi og Brzuzy, 2010, bls. 431-432, 434). 

3.3 Transkenningar 

Transkenningar eru ný nálgun á málefni transfólks þar sem markmiðið er að 

að skilja líf og upplifanir transfólks (Nagoshi og Brzuzy, 2010 bls. 431-436). 

Fyrir tilkomu transkenninga var litið til femínískra kenninga og hinsegin 

kenninga í nálgun á transmálefni, en þar sem fjölbreytileiki transfólks er það 

mikill hefur reynst erfitt að koma því við. Upplifun transfólks af sínu kyni, 

hvort það er fast eða fljótandi, sem og það hvort fólk fari í 

kynleiðréttingaraðgerð eru helstu ásteytingarsteinarnir. Transkenningar vinna 

ekki með annaðhvort/eða sem femínískar kenningar og hinsegin kenningar 

ganga útfrá, heldur hugmyndina um bæði/hvorugt. Með þessa nálgun er m.a. 

hægt að taka tillit þeirra sem ekki kjósa að fara í kynleiðréttingaraðgerð og 

þeirra sem eru flæðigerva. Fólk er ekki hann og hún, það má vera annað hvort, 

bæði eða hvorugt. 



19 

4. Upplifanir úr samfélaginu 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á fjölskyldutengslum 

transeinstaklinga en þó er ljóst að fjölskyldan og samskipti við hana geta haft 

mikil áhrif á líðan og velferð einstaklinga. Rannsóknir hafa einblínt helst á tvo 

hópa transfólks, þá sem leitast eftir kynleiðréttingu og þá sem leita í, og stunda, 

klæðskiptingar (Lev, 2006, bls. 265). Rannsóknir og tilgátur sem taka til 

meðferðar á börnum og unglingum í kynóvissu (e. Gender- variant) fjalla að 

mestu um með hvaða hætti eigi að laga eða lækna hegðun barnsins, að vilja 

klæða sig í fatnað af gagnstæðu kyni (Lev, 2006, bls. 266). Þessi hegðun 

barnsins er oft talin eiga rætur sínar að rekja til sálsjúks (e. Psychopathological) 

uppeldis, en tilhneiging barna og unglinga til að stunda klæðskipti tengist 

frekar samkynhneigð en transsexúalisma. Gagnrýni á meðferð og greiningu 

barna og unglinga með kynáttunarvanda hefur aukist en þrátt fyrir að foreldrar 

séu taldir bera ábyrgð á tilhneigingum barna sinna til klæðskipta hefur meðferð 

við kynáttunarvanda ávallt verið beint að barninu (Lev, 2006, bls. 266). Sú 

staðreynd að ekki er lengur litið á samkynhneigð sem geðsjúkdóm hefur ekki 

komið að fullu í veg fyrir að meðferð barna og unglinga í kynóvissu hafi það 

að markmiði að koma í veg fyrir samkynhneigð og transsexúalisma. Þessi 

stefna sem meðferðin tekur á rætur sínar að rekja til trúarskoðana og 

siðferðisgilda foreldra en til eru þeir meðferðaraðilar sem taka undir og styðja 

málflutning foreldranna (Lev, 2006, bls. 266). Grunninn að fordómum 

meðferðaraðilans má rekja til þeirrar skoðunar að ódæmigerð kynvitund sé 

merki um geðveilu og að það sé á þeirra valdi að vernda og meðhöndla börnin. 

Þessir meðferðaraðilar telja einnig að alist barn upp á heimili þar sem 

transgender foreldri sé til staðar hafi það neikvæð áhrif á barnið og kynvitund 

þess. Rannsóknir sýna þó að þannig er ekki í pottinn búið, börn sem alast upp 

á heimili þar sem foreldri er transgender eða transsexúal eru ekki líklegri til að 

eiga við geðræn vandamál að stríða (Lev, 2006, bls. 266). 

Að koma útúr skápnum sem trans er erfitt og tekur á, bæði á þann sem 

kemur út úr skápnum sem og fjölskylduna. Vegna hræðslu og óvissu er ekki 

óalgengt að trans fólk dragi það fram á fullorðinsár að koma út, eða sleppi því 

alveg. Ákveði einstaklingur að sleppa því að koma út er ekki óalgengt að hann 

klæði sig upp í gagnstætt kynhlutverk í einrúmi og eigi einnig í samskiptum 

við annað fólk á netinu í gagnstæðu kynhlutverki (Mallon og DeCrescenzo, 

2006, bls. 223). Ástæður þess að einstaklingur kjósi að vera eingöngu 
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tímabundið í gagnstæðu kynhlutverki eru margar en á meðal þeirra er 

tillitssemi við fjölskylduna. Hræðsla við að missa tengsl við fjölskyldumeðlimi 

eða alla fjölskylduna er sterk tilfinning en einnig getur komið til hræðsla við 

starfsmissi. Dæmin sanna að viðbrögð okkar nánustu og nærsamfélagsins eru 

misjöfn en þau geta verið allt frá algjörri útskúfun yfir í fullt samþykki (Turner, 

Whittle og Combs, 2009, bls. 4-8). Það sem talið er hafa hvað mest áhrif á 

viðbrögð fjölskyldunnar eru meðal annars stétt, kynþáttur, trúarbrögð, 

félagsleg staða og samfélagsleg viðhorf (Lev, 2006, bls. 268-269). 

Eftir að einstaklingur kemur út úr skápnum sem trans, gagnvart sínum 

nánustu, telur Lev (2006, bls. 267-273) að fjölskyldan gangi í gegnum ákveðið 

ferli sem hægt er að líkja við sorgarferli. Fyrsta stigið, uppgötvun (e. 

Discovery), felur í sér að fjölskyldunni er sagt frá. Uppgötvunin getur valdið 

fjölskyldumeðlimum ákveðnu áfalli, þeir upplifa sig ringlaða og svikna. Þó 

nánasta fjölskylda viti af vandamálum tengdum kynáttun einstaklingsins getur 

þessi uppgötvun haft gríðarlega mikil tilfinningaleg áhrif. Annað stigið, 

ringulreið (e. Turmoil), markast af umróti og ringulreið. Fjölskyldumeðlimir 

eiga það til að draga úr samskiptum við einstaklinginn og geta samskipti orðið 

erfið. Þetta tímabil einkennist af auknu álagi sem getur tekið sinn toll. 

Samskipti verða oft erfið. Ástæðan á bakvið þetta eru erfiðleikar 

fjölskyldumeðlima með að samþykkja þær breytingar sem eru í vændum. 

Þriðja stigið, samtal/samningar (e. Negotiation), er tímabil þar sem unnið er að 

lausn mála. Í þeim tilfellum þar sem maki er fyrir hendi sættist fólk oft við þá 

staðreynd að hinn nýi veruleiki sé ekki á leið í burtu, það er á þeirra ábyrgð að 

aðlagast nýjum raunveruleika. Aðrir fjölskyldumeðlimir nýta þennan tíma til 

finna út hvernig þeir geta tekist á við þennan nýja raunveruleika, hverju þeir 

eru tilbúnir til þess að taka þátt í og hvar mörk þeirra liggja. Fjórða og síðasta 

stigið er jafnvægi (e. Infer balance). Fjölskyldan hefur náð að að vinna sig úr 

ringulreiðinni og hefur aðlagast nýjum veruleika. Ekki þarf að vera að allir séu 

sáttir innan fjölskyldunnar en samkomulag hefur náðst og er 

transeinstaklingurinn samþykktur sem slíkur innan fjölskyldunnar. 

4.1 Vinnustaðurinn 

Rannsóknir á transeinstaklingnum og vinnustaðnum eru fáar og hafa flestar 

þeirra verið eigindlegar. Helsta viðfangsefni þeirra hefur verið upplifun 

transeinstaklinga bæði fyrir og eftir leiðréttingu, hvaða viðbrögð þeir hafa 
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fengið frá öðrum sem og afleiðingar þess að hafa leiðrétt kyn sitt (Law, 

Martinez, Ruggs, Hebl og Akers, 2011, bls. 711). 

Helstu hindranir á vegi transeinstaklinga á vinnustaðnum tengjast 

mismunun og fordómum. Birtingarmynd þessara hindrana geta verið niðrandi 

athugsemdir, samstarfsfólk neitar að nota nýtt nafn eða rétt kyn þegar rætt er 

um einstaklinginn sem og að transeinstaklingnum er meinað að nota salerni 

sem ætlað er hans leiðrétta kyni (Dispenza, Watson, Chung, og Brack, 2012, 

bls. 65-66). Það virðist þó vera munur á því hvernig vinnustaðurinn tekur á 

breyttum aðstæðum þegar samstarfsmaður leiðréttir kyn sitt. Í rannsókn Schillt 

og Connell (2007, bls. 614-615) kom fram að transkonur höfðu orðið varar við 

viðnám frá gagnkynhneigðum karlmönnum á vinnustaðnum, en ástæðan sem 

gefin var er sú að mennirnir sjái fyrir sér brottnám eigin getnaðarlims. Einnig 

er litið á transkonur sem einstaklinga sem hafi gefið frá sér þau forréttindi að 

vera karlmaður, sérstaklega ef þær voru ráðandi karlmannsfyrirmynd fyrir 

leiðréttingu. Gagnkynhneigðir karlmenn gætu því átt erfitt með að skilja af 

hverju einstaklingur vill gefa frá sér góða félagslega stöðu sem karlmaður og 

skilja við það sem skilgreinir karlmennskuna, getnaðarliminn (Schillt og 

Connell, 2007, bls. 614-615). Í sömu rannsókn kom fram það viðhorf frá 

konum að transmenn væru að vinna sig upp kynjastigann, að þeir væru að fara 

framúr þeim og fá betri möguleika vegna þess að þeir leiðréttu kyn sitt (Schillt 

og Connell, 2007, bls. 615). Samt virðist það vera svo að transfólki sé ýtt aftur 

í fæðingarkyn sitt, transkonur sagðar vera karlar sem láta eins og konur og 

transmenn konur sem reyna að vera karlmenn. Önnur breyting sem transfólk 

varð vart við eftir að hafa leiðrétt kyn sitt var breytt viðhorf til hlutverks þeirra 

á vinnustaðnum. Transmenn voru fengnir til að flytja þunga hluti, hengja upp 

myndir og sinna því sem hægt er að kalla karllæg verkefni á meðan transkonur 

þurftu ekki lengur að sinna þessum verkefnum (Schillt og Connell, 2007, bls. 

607-608, Law o.fl. 2011, bls. 711). Samskipti transeinstaklinga við 

vinnufélaga breyttust einnig. Í leiðréttingarferli transmanna varð minna af því 

sem kallað er vinkonuspjall þar sem rætt var um fatnað, tíðir, börn og ástarlíf. 

Í stað vinkonuspjallsins kom strákaspjall en það byrjaði nær strax eftir að 

leiðréttingarferlið hófst (Schillt og Connell, 2007, bls. 604, 611). Transkonur 

urðu einnig varar við samskonar breytingu, strákaspjallið sem þær áttu við 

karlkyns vinnufélaga minnkaði þar sem rætt var um íþróttir, bíla og 

kynferðislega hlutgervingu kvenna. Að sama skapi jókst vinkonuspjallið (Law 

o.fl. 2011, bls. 711; Schillt og Connell, 2007, bls. 605, 611, 614-615). 
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Viðbrögð transeinstaklinganna við þessum breytingum voru mismunandi, 

sumir voru sáttir við þessa breytingu (Schillt og Connell, 2007, bls. 605) á 

meðan aðrir voru ekki vissir um hvað þeim fannst um hana (Schillt og Connell, 

2007, bls. 611-612).  

Fyrir utan breytingar á samskiptum við samstarfsfólk eftir 

kynleiðréttingu geta einnig orðið aðrar breytingar en þær eru oft mismunandi 

á milli transmanna og transkvenna. Til dæmis hafa transmenn upplifað 

jákvæðari breytingar þar sem laun þeirra hafa hækkað, þeir hafa fengið meira 

vald á vinnustaðnum sem og að virðing fyrir þeim hefur aukist (Law o.fl.2011 

bls. 711), en talið er að þessi breyting sé vegna þess að á vinnustaðnum og 

vegna þjóðfélagslegra viðmiða eru karlmenn álitnir hærra settir en konur. Að 

sama skapi hafa transkonur upplifað verri stöðu eftir kynleiðréttingu, virðing 

fyrir þeim fer þverrandi, þær hafa minna traust yfirmanna og eru jafnvel 

lækkaðar í tign (Law o.fl. 2011, bls. 711). 

4.2 Skólinn 

Skólaganga LGBT unglinga er erfið. Þeir verða fyrir áreiti, mismunun og 

upplifa neikvæðan skólabrag þar sem helst er sett út á kynhneigð þeirra, 

kynvitund og hvernig þeir sýna kyn sitt (Kosciw, Greytak, og Diaz, 2009, bls. 

976). Rannsóknir Bontempo og D´Augelli (2002, bls. 371-373) og D´Augelli, 

Pilkington og Hershberger (2002, bls. 161-165) sýndu að upplifun LGB 

unglinga af slæmum skólabrag faldi meðal annars í sér mikið líkamlegt áreiti 

og ofbeldi auk þess sem mikið var um munnlegt áreiti. Þetta hefur slæm áhrif 

á einstaklinga sem verða fyrir þessu einelti en tengsl eru á milli þess sem lýst 

er á undan og fjarveru frá námi (Kociw, Greytak og Diaz, 2009, bls. 976). 

Eineltið tengist einnig aukinni hættu á áhættusækni hjá LGBT einstaklingum 

en það felur í sér aukna áhættu á notkun eiturlyfja, tilraunum til sjálfsvíga og 

auknum fjarvistum frá skóla (Kociw, Greytak og Diaz, 2009, bls. 976). Þrátt 

fyrir að skortur sé á sértækum rannsóknum sem taka fyrir skólareynslu LGBT 

eru vísbendingar um að reynsla þeirra byggist á persónulegum eiginleikum 

eins og kyni, kynþætti og þjóðerni (Kociw, Greytak og Diaz, 2009, bls. 977). 

Rannsókn Kociw og Diaz (2006) sýndi að ungt transgender fólk upplifði meira 

áreiti en ungt LGB fólk sem ekki var transgender. Einnig sýndi rannsóknin að 

hvítir LGBT nemendur urðu síður fyrir kynþáttatengdum fordómum heldur en 

litaðir LGBT nemendur. Þegar kom að einelti voru svartir LGBT nemendur 
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síður líklegir en hvítir eða spænsk ættaðir LGBT nemendur til að verða fyrir 

einelti. Niðurstöðurnar sýndu einnig að stærð nærumhverfisins hafði áhrif á 

fordóma gagnvart LGBT einstaklingum en á minni stöðum upplifðu LGBT 

einstaklingar frekar áreiti, einelti og árásir vegna kynhneigðar eða kynvitundar 

(Kociw, Greytak og Diaz, 2009, bls. 977). 
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5. Aðalnámskrá framhaldskólanna 

Hvert skólastig fyrir sig byggir starfsemi sína á aðalnámskrá sem gefin er út af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Hún á að sýna þá heildarsýn um 

menntun sem hverju skólastigi er sett með lögum, en einnig á hún setja ramma 

og útfæra þá menntastefnu sem farið er eftir hverju sinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 9). Þegar leitað er í aðalnámskrá 

framhaldskólanna eftir orðum eins og trans, transgender, transsexúal eða 

kynáttunarvandi kemur ekkert fram. Í rauninni er það svo að í aðalnámskrá 

framhaldskólanna sem gefin var út árið 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) 

og aðalnámskrá framhaldskólanna sem gefin var út árið 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) er ekki að finna neina beina umfjöllun um 

kynáttunarvanda né málefni trans einstaklinga. Aðalnámskrá 

framhaldskólanna frá árinu 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999) leggur mikla 

áherslu á nám einstaklinganna og hvernig framhaldskólastigið sé í raun 

undirbúningur fyrir áframhaldandi nám á háskólastigi eða undirbúningur fyrir 

vinnumarkaðinn (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 8). Í þriðja kafla þessarar 

aðalnámskrár kemur fram hvert hlutverk og markmið framhaldsskólans eigi að 

vera með tilvísun í 2. grein laga um framhaldskóla. Þar segir að hlutverk 

skólans sé að stuðla að alhliða þroska nemenda, búa þá undir að starfa í 

atvinnulífinu og að undirbúa þá fyrir frekara nám. Einnig á að efla víðsýni, 

ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemendanna og að 

það eigi að þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum sem og 

gagnrýninni hugsun. Það á að kenna nemendum að njóta menningarlegra 

verðmæta og hvetja þá til stöðugrar þekkingarleitar (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 8). Í sama kafla koma fram meginmarkmið framhaldskólans, að 

nemendur fái alhliða menntun við hæfi hvers og eins, að þeir séu undirbúnir 

fyrir áframhaldandi nám og/eða starf í þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun og að 

þeir hafi aflað sér góðrar þekkingar á íslensku samfélagi. Lögð er áhersla á 

sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum, að nemendur kunni skil á réttindum og 

skyldum einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi, að þeir taki ábyrgð á eigin námi, að 

þeir öðlist sjálfstraust og hafi lært að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Einnig segir að markmið framhaldskólans sé að nemendur rækti gagnrýna 

hugsun, dómgreind og umburðarlyndi, að þeir séu færir um að tjá skoðanir 

sínar og að nemendur geri sér ljóst að námi ljúki ekki við skólagöngu heldur 

sé þeim nauðsynlegt að bæta við sig nýrri þekkingu og reynslu 
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(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9). Til að ná þessum markmiðum er helst 

litið til áfangans lífsleikni en þó honum sé ætlað að vinna að þessum 

markmiðum kemur fram að ekki sé hægt að gera þá kröfu til einnar 

námsgreinar. Því er það í höndum hvers skóla fyrir sig að ákveða með hvaða 

hætti unnið er að þessum markmiðum en þær leiðir sem valdar eru skulu koma 

fram í skólanámskrá (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9).  

Einnig kemur fram í aðalnámskránni að skólar eigi að gæta jafns réttar 

nemenda til náms þar sem nemendur fá tækifæri til að stunda nám og fá kennslu 

við hæfi. Lítillega er fjallað um jafnan rétt karla og kvenna en þó er lögð áhersla 

á að báðum kynjum séu kynnt störf sem litið er á sem hefðbundin karla- og 

kvennastörf (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9). Einnig er gerð krafa um 

það í aðalnámskránni að einstaklingum með fötlun, eru langveikir eða með 

námsörðugleika sé gert kleift að stunda nám eftir því sem hægt er 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9). 

Aðalnámskrá framhaldskóla, sem gefin var út árið 2011, er ólík forvera 

sínum. Munurinn liggur helst í því að á meðan aðalnámskrá framhaldskólanna 

frá 2004 leggur mestan þunga í að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám 

eða þátttöku á vinnumarkaði leggur aðalnámskrá framhaldskólanna frá 2011 

sinn þunga í að undirbúa nemendur til þess að lifa í samfélagi þar sem lýðræði, 

mannréttindi og jafnrétti eru leiðarljósi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). Til þess að ná þeim markmiðum 

voru settir fram sex grunnþættir sem eiga að vera leiðarljós skólastarfs þar sem 

áhrifa þeirra gætir á öllum sviðum, s.s. í inntaki námsgreina og námssviða, í 

skólabrag, starfsháttum skóla og samskiptum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15). 

Læsi í hinum hefðbundna skilningi er færni og kunnátta til þess að setja 

í texta sína eigin hugsun sem og að geta skilið hinn ritaða texta. Hins vegar er 

læsi ekki svo einfalt. Það er í raun flókið og félagslegt í eðli sínu en það snýst 

um samkomulag einstaklinga um það hver merking orða og málnotkun er. 

Hefðir eru sterkar í læsi, því má segja að einstaklingar geti ekki öðlast færni í 

læsi óháð menningu, gildum, stað og stund. Til að skilja hugmyndina um hvað 

læsi er í raun og veru verður að skilja að læsi er sköpun merkingar, en sú 

merkingarsköpun sem á sér stað verður ekki til úr engu. Texti sem ritaður er 

getur verið skilinn á marga vegu þrátt fyrir að hljóðkerfisvitund og orðaforði 

lesenda sé svipaður. Merkingarsköpunin ræðst af mörgum aðstæðubundnum 

þáttum er snúa að túlkun textans, hvort sem er umræðuhefð eða orðanotkun 
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sem er ráðandi í hinum ýmsu hópum samfélagsins. Meginhugmyndin á bakvið 

læsi sem grunnþátt snýr að því að nemendur séu virkir og skapi, skrifi, umskapi 

og umskrifi heiminn, leggi í það sem skrifað er eigin merkingu og bregðist 

persónulega og á skapandi hátt við því sem þeir lesa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17).  

Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru nátengd hugtök en þau fela í sér 

hugmyndina um skila umhverfi til komandi kynslóða í ekki verra ástandi en 

það nú er. Einnig fela þau í sér þá hugmynd að nútíminn skerði ekki tækifæri 

komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Hægt er að líta á sjálfbærni 

sem hugtak sem eingöngu á við þegar hugsað er til náttúru og umhverfis. 

Raunin er þó sú að sjálfbærni á við fleiri fleti samfélagsins. Í skólastarfi snýst 

sjálfbærnimenntun um að skapa samábyrgt samfélag þar sem nemendum eru 

veitt þau aðföng sem nauðsynleg eru til að þroskast. Með þroska sínum getur 

nemandinn orðið að virkum borgara sem meðvitaður er um viðhorf, gildi og 

tilfinningar sínar gagnvart umhverfi sínu, jafnræði og jafnrétti, náttúru, 

umhverfi, lýðræði, mannréttindum, fjölmenningu, velferð, heilbrigði og 

framtíðarsýn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17-19).  

Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggir á ígrundun um grunngildi 

samfélagsins og gagnrýnni hugsun. Í þannig námi er gert ráð fyrir miklu 

samstarfi við heimili barna og ungmenna, sem og samstarfi við æskulýðsfélög 

sem og íþróttafélög. Með því að eiga samvinnu við grenndarsamfélagið er lögð 

áhersla á að skólarnir geti tekið þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært 

samfélag.  

Í lýðræði býðst einstaklingum tækifæri til að taka afstöðu til 

siðferðislegra álitamála auk þess sem þeim gefst tækifæri til virkrar þátttöku í 

mótun samfélagsins. Forsendan er þó samábyrgð, virkni og meðvitund 

borgaranna en það gefur þeim tækifæri til þessa að taka beinan þátt í mótun 

samfélagsins. Virðing fyrir manngildi og heilbrigði felur í sér viðurkenningu 

og virðingu gagnvart mannréttindum einstaklinga, viðurkenningu á 

hæfileikum þeirra og þroskamöguleikum. Í lýðræðisríki eru mannréttindi einn 

af grunnþáttum samfélagsins. Efla verður þekkingu og skilning nemenda á 

grundvallarréttindum einstaklinga með hliðsjón af íslenskri löggjöf og 

alþjóðasamningum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). 

Í jafnréttismenntun er lagt upp með að skapa tækifæri fyrir nemendur til 

þess að þroskast á eigin forsendum. Þeir eiga að hafa tækifæri til þess að rækta 

eigin hæfileika og lifa ábyrgu lífi í samfélagi þar sem skilningur, friður, 
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umburðarlyndi, víðsýni og jafnrétti eru meginstef samfélagsins. 

Jafnréttismenntun felur í sér að rýna til gagns í viðteknar hugmyndir í 

samfélaginu með það að markmiði að temja nemendum færni í að greina 

aðstæður sem leiða til mismununar sumra hópa en forréttinda annarra. Með því 

að fjalla m.a. um þætti eins og fötlun, kyn, kynhneigð, litarhátt, menningu og 

stétt er markvisst unnið gegn mismunun. Jafnréttismenntun tekur til inntaks 

kennslu, námsaðferða og námsumhverfis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19-20). 
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6. Viðhorf til náms 

Ýmsir þættir hafa áhrif á viðhorf fólks til skólakerfisins og ekki er loku fyrir 

það skotið að þeir vinni saman að því að mynda heildarsýn einstaklingsins á 

þeim stofnunum sem eru í skólakerfinu. 

6.1 Brottfall 

Þeir nemendur sem teljast til brottfallshóps eru þeir sem ekki hefja skólagöngu 

að loknu grunnskólaprófi eða þeir sem hafa hætt í framhaldskóla án þess að 

útskrifast. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands (2012) er um 28% brottfall 

úr framhaldskóla sjö árum eftir innritun, en hafa verður í huga að þær tölur sem 

Hagstofan hefur yfir að ráða eru frá árunum 2002 og 2003. Vegna þeirrar miklu 

áherslu sem atvinnulífið leggur á menntað vinnuafl er hægt að draga þá ályktun 

að þeir sem ekki ljúka hið minnsta stúdentsprófi hafi minni möguleika en aðrir 

(Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005, bls. 12). Ástæða 

brottfalls úr framhaldskóla er mismunandi, en samkvæmt rannsókn Jóns Torfa 

Jónasarsonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) voru helstu ástæður brottfalls 

námsleiði, peningavandræði og gott starfstækifæri hjá körlum á meðan konur 

töldu til barneignir, peningavandræði og námsleiða sem helstu ástæður (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 85). Samkvæmt 

rannsókninni voru skiptar skoðanir um það hvort einstaklingarnir hefðu tekið 

rétta ákvörðun með því að hætta námi en nærri helmingur brottfallshópsins 

taldi sig hafa tekið rétta ákvörðun (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002, bls. 55). Stuðningur foreldra virtist einnig hafa áhrif en þeir sem 

töldu sig hafa fengið stuðning frá foreldrum sínum voru líklegri til þess að hafa 

klárað framhaldskólann (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 

bls. 84). Uppeldishættir foreldra virtust einnig hafa áhrif á brottfall að teknu 

tilliti til kyns og félags- og efnahagsstöðu foreldra, en það er niðurstaða 

rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005, bls. 

19). Þeir nemendur sem töldu sig hafa viðurkenningu foreldra sinna við 14 ára 

aldur voru líklegri til að hafa lokið framhaldskóla við 22 ára aldur en þeir 

nemendur sem bjuggu við sálræna stjórn foreldra. Sama niðurstaða fékkst 

þegar litið var til stuðnings foreldra en þeir sem töldu sig hafa fengið mikinn 

stuðning frá foreldrum voru líklegri til að hafa klárað framhaldskólann fyrir 22 

ára. Rímar sú niðurstaða mjög vel við niðurstöðu Jóns Torfa Jónasarsonar og 
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Kristjönu Stellu Blöndal (2002, bls. 55; Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2005, bls. 19). Hegðunarstjórnun foreldra virtist ekki tengjast 

brotthvarfi og tengdist því aðeins ef ekki var tekið tillit til viðurkenningar 

foreldra og stuðnings (Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005, bls. 19). 

6.2 Námsárangur 

Forspárgildi samræmdra prófa í stærðfræði og íslensku er nokkuð, en ljóst 

þykir að því hærri einkunn sem nemandi fær á þessum prófum þeim mun 

líklegri sé hann til þess að klára stúdentspróf (Jón Torfi Jónasson og Kristjana 

Stella Blöndal, 2002, bls. 20). Rannsókn þeirra Jóns Torfa og Kristjönu Stellu 

sýndi einnig að líkur á því að hafa lokið framhaldskóla væru þær sömu á milli 

kynjanna ef nemandi fékk fimm eða hærra í samræmdu prófi í íslensku. Hins 

vegar var hlutfall kvenna lægra en karla af þeim sem höfðu lokið 

framhaldskóla af þeim sem fengu lægra en fimm í einkunn (Jón Torfi Jónasson 

og Kristjana Stella Blöndal, 2002, bls. 21). Til þess að ná góðum námsárangri 

þarf þó meira til en hæfa kennara og gott skólaumhverfi, heimilislífið hefur 

einnig áhrif. Tilgangur rannsóknar Álfgeirs Loga Kristjánssonar og Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur (2009) var að kanna áhrif stuðnings foreldra, eftirfylgni foreldra 

og tíma sem foreldrar nýta með börnum sínum, á námsárangur. Niðurstöður 

sýndu að hlýja, stuðningur, eftirfylgni og tími sem foreldrar vörðu með 

börnunum sínum höfðu jákvæð áhrif á námsárangur. Niðurstöður sýndu einnig 

að stúlkur áttu auðveldara aðgengi að þessum þáttum hjá foreldrum sínum og 

gæti það mögulega verið ein af ástæðum þess að þær sýni oft betri námsárangur 

en drengir (Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009, 491-

493). 

6.3 Trúa á eigin getu 

Samkvæmt rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002, bls. 28) hefur lítil 

trú á eigin getu neikvæð áhrif á nemendur og getur valdið brotthvarfi úr 

framhaldsskóla. 

Sálfræðingurinn Albert Bandura (1977) kom fram með kenningu um trú 

á eigin getu og skilgreindi hann hana sem mat einstaklingsins á því að geta 
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framkvæmt ákveðna hegðun og verkefni en ekki færni hans til framkvæmda. 

Þekking, vitsmunir og geta eru nauðsynleg forsenda til að öðlast trú á eigin 

getu en ekki nægileg til árangurs. Bandura taldi að greina þyrfti á milli 

hugmynda um getu og væntingar um niðurstöður.  

Mat einstaklingsins á frammistöðu sinni mótast af hugmyndum hans um 

trú á eigin getu og hefur áhrif á hegðun hans en væntingar hans um niðurstöður 

mótast af afleiðingum hegðunar hans. Skynjun á eigin verðleika hefur áhrif á 

hvað einstaklingurinn hugsar, hvernig hann tekst á við aðstæður og hvaða 

ákvarðanir hann tekur. Einstaklingar sem hafa trú á eigin getu setja sér háleit 

markmið, læra af mistökum sínum og taka erfiðum verkefnum sem áskorun. 

Öll viðleitni til að ná árangri verður jákvæðari, markvissari og ákveðnari. Slík 

viðhorf auka líkur á góðri frammistöðu, árangri í lífinu og efla trú á eigin getu. 

Einstaklingar sem hafa minni trú á eigin getu sjá eingöngu takmörk sín og efast 

um færni sína, þeir gefast auðveldlega upp jafnvel þó færni þeirra til að ná 

árangri sé til staðar (Bandura, 1986). 

Kenning Bandura (1977) er samsett úr fjórum þáttum sem hafa áhrif á 

væntingar einstaklingsins um trú á eigin getu, en áhrifaþættirnir eru; fyrri 

frammistaða (e. Performance accomplishments), herminám (e. Vicarious 

learning), hvatning og stuðningur annarra (e. Verbal persuasion) og að lokum 

tilfinningaleg viðbrögð (e. Emotional arousal). 

Fyrri frammistaða byggir á persónulegri reynslu einstaklingsins sem er 

áhrifamesti þátturinn í trú á eigin getu. Endurtekinn árangur á frammistöðu 

eflir einstaklinginn í trú á eigin getu jafnvel þó honum mistakist öðru hvoru. 

Herminám felst í því að fylgjast með öðrum ná árangri og læra af þeim. 

Fyrirmyndir sem eru líkar viðkomandi einstaklingi hafa meiri og jákvæðari 

áhrif á trú á eigin getu heldur en aðrir einstaklingar í umhverfinu. Hvatning og 

stuðningur annarra eflir trú einstaklings á eigin getu og hjálpar honum að ná 

settum markmiðum. Tilfinningaleg viðbrögð snerta hugsun og hafa áhrif á 

hvaða hegðun einstaklingurinn sýnir við aðstæðum hverju sinni. 

Tilfinningalegir þættir eins og sjálfstraust og trú á eigin getu hafa áhrif á 

hegðun.  

Virkni allra þessara þátta hefur áhrif á trú einstaklingsins á eigin getu 

sem síðan mótar hegðun hans. Skynjun einstaklingsins á umhverfinu og 

aðstæðum hverju sinni getur einnig haft áhrif á hegðun og frammistöðu 

einstaklingsins. 
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6.4 Uppeldishættir 

Í greininni Current patterns of parental authority eftir Diana Baumrind (1971) 

gerir Baumrind grein fyrir þremur uppeldisháttum sem hún hafði rannsakað, 

leiðandi (e. authoritative) uppeldishætti, skipandi (e. authoritorian) 

uppeldishætti og eftirlátsama (e. permissive) uppeldishætti. Úrtak 

rannsóknarinnar voru 134 hvítar millistéttafjölskyldur barna þar sem börnin 

höfðu greindarvísitölu 95 eða hærri og voru á aldrinum þriggja ára og níu 

mánaða og eldri. Baumrind vann eftir fyrirfram ákveðnum skilgreiningum á 

uppeldisháttum og flokkaði börn og foreldra eftir ákveðinni forskrift. Gerð var 

þriggja klukkustunda vettvangsrannsókn á heimilum allra barnanna og voru 

samskipti foreldra við börnin skoðuð og þá sérstaklega hversu mikið frelsi og 

stjórnun foreldrarnir sýndu börnunum, hver hegðun foreldranna var gagnvart 

barninu sem og samskipti þeirra við barnið og þroskakröfur á hendur því. Útfrá 

þessari rannsókn skipti hún foreldrunum upp í þrjá mismunandi hópa, leiðandi 

foreldra, skipandi foreldra og eftirlátsama foreldra. 

Leiðandi uppeldishættir 

Foreldrar sem beita leiðandi uppeldisháttum eru meðvitaðir um þarfir barnsins 

en leggja að sama skapi miklar kröfur á það. Í samskiptum á milli barnsins og 

foreldranna eru það foreldrarnir sem stjórna en þeir eru aftur á móti duglegir 

við að útskýra fyrir barninu það sem sagt er. Foreldrarnir viðurkenna barnið 

sem einstakling og gera sér grein fyrir því að það hefur eigin hvatir og langanir, 

þeir eru meðvitaðir um þroska barnsins en þrýsta þó á það til að leggja enn 

meira á sig til að nýta kosti sína til hins ýtrasta. Þeir hafa fáar en skýrar reglur 

og hvetja börnin til að tjá sig og skýra frá sínum sjónarmiðum, þannig leggja 

foreldrarnir áherslu á opna umræðu þar sem litið er til sjónarmiða barnsins og 

þeim boðið að leggja orð í belg. Foreldrar sem beita leiðandi uppeldisaðferðum 

sýna börnunum sínum mikla hlýju, örvun og hafa einnig miklar væntingar um 

ábyrga hegðun (Baumrind, 1971, bls. 22; Baumrind, 1996, bls. 412; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Börn leiðandi foreldra sýna mikinn sjálfsaga, eru virk 

og þroskuð, sjálfstæð, hafa mikla trú á eigin getur og eru vinsamleg og 

samvinnufús. Þau sýna einnig athygli og vingjarnleika í samskiptum, eru í 

góðum tengslum við vini sína, eru virk, lipur í samskiptum og tekst betur til 

við að eiga við streitu í umhverfinu (Baumrind, 1971, bls. 22). Vegna 
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uppeldisaðferða foreldra sinna eru þessi börn móttækileg fyrir leiðbeiningum 

foreldra sinna og er félagsmótun þeirra því talin vera mjög árangursrík. 

Skipandi uppeldishættir 

Foreldrar sem beita skipandi uppeldisháttum taka sjaldan tillit til þarfa barnsins 

og eru að sama skapi mjög kröfuharðir (Baumrind, 1971, bls. 22-23). 

Foreldrarnir leggja mikið uppúr hlýðni og þegar skoðun barnsins stangast á við 

skoðun foreldranna hika þeir ekki við að beita refsingum og þvingunum til að 

koma vilja sínum fram þrátt fyrir að þessar aðferðir komi niður á sjálfstæði 

barnsins. Foreldrarnir stjórna og móta hegðun og viðhorf barnsins svo þau falli 

sem best að þörfum foreldranna, þetta stuðlar að einhliða samskiptum milli 

barnsins og foreldranna þar sem barnið á að hlýða í einu og öllu án þess að 

hafa skoðun (Baumrind, 1971, bls. 22-23). Skipandi foreldrar sýna börnum 

sínum litla hlýju og hefur þessi blanda af miklum aga og lítilli hlýju miður góð 

áhrif á börnin. Skipandi uppeldishættir draga úr félags- og sálfræðilegum 

þroska, börnin verða ósjálfstæð, vansæl, óvinveitt, tortryggin og skortir 

sjálfsöryggi. Þau eiga erfitt með að treysta öðrum einstaklingum og eiga hættu 

á því að eiga við hegðunarvandamál að stríða (Baumrind, 1971, bls. 22-23). 

Eftirlátssamir uppeldishættir 

Eftirlátssamir foreldar setja litlar sem engar kröfur á börnin sín innan veggja 

heimilisins og láta þeir í raun stjórnast af þörfum barnsins (Baumrind, 1971, 

bls. 23). Foreldrarnir útskýra fyrir barninu boð og bönn en fylgja lítið eftir þeim 

reglum sem þeir hafa sett barninu. Þeir sýna barninu mikla hlýju en forðast í 

lengstu lög að nota vald til að ná fram markmiðum sínum. Börn sem alin eru 

upp með eftirlátsömum uppeldisháttum hafa minni sjálfstjórn, þau eru 

eigingjörn og halda að þau getir farið eigin leiðir án afskipta. Þau eiga í 

erfiðleikum með að mynda vináttutengsl og bera síður virðingu fyrir öðrum 

(Santrok, 2014, bls. 401). 

6.5 Tengsl trúar á eigin getu og uppeldishátta 

Uppeldishættir skapa ákveðið fjölskylduumhverfi sem hefur áhrif á trú barna 

og ungmenna á eigin getu. Niðurstöður rannsóknar Dornbusch, Ritter, 
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Leiderman, Roberts og Fraleigh (1987, bls. 1256) sýndi að leiðandi 

uppeldishættir höfðu jákvæð áhrif á námsárangur en skipandi og eftirlátir 

uppeldishættir höfðu neikvæð áhrif á einkunnir ungmenna. Rannsókn Turner, 

Chandler og Heffer (2009, bls. 343-344) sýndi sömu niðurstöður. Þeir fundu 

jákvæð tengsl á milli leiðandi uppeldishátta og trúar á eigin námsgetu, 

jafnframt var forspárgildi leiðandi uppeldishátta um velgengni í námi mikið. 

Niðurstöður sýndu einnig að áhrifin náðu til ungmenna sem stunduðu nám í 

háskóla og heimavistaskóla, fyrri reynsla af samskiptum við foreldra hafði 

einnig áhrif á árangur þeirra í námi. Takmörkun þessarar rannsóknar var að 

foreldrar ungmennanna voru háskólamenntaðir sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður varðandi frammistöðu í námi og hvernig hvatningu ungmennin 

fengu (Turner, Chandler og Heffer, 2009, bls. 344-345).   

Trú foreldra á eigin getu er mikilvægur þáttur í öllu uppeldi, bæði barna 

og ungmenna. Coleman og Karraker (2000) greindu frá 

rannsóknarniðurstöðum sínum um einkenni foreldra með trú á eigin getu. 

Foreldrarnir töldu sig hafa árangursrík og jákvæða áhrif á þroska og hegðun 

barna sinna, kæmu vel til móts við þarfir þeirra og tækju virkan þátt í lífi barna 

sinna. Ennfremur töldu þau sig ráðagóð við lausnir vandamála og álitu að 

börnin þeirra ættu við færri hegðunarvandamál að stríða en önnur börn. Þeir 

foreldrar sem höfðu litla trú á eigin getu greindust oftar með þunglyndi og 

streitueinkenni, þau einblíndu frekar á vandamál og höfðu neikvæð áhrif á 

börnin sín. Uppeldi þeirra einkenndist af skipandi uppeldisháttum. Foreldrarnir 

ýttu ennfremur undir ósjálfstæði og beittu stjórnun og vörn í hegðun sinn 

(Pelletier og Brent, 2002, bls. 53-56).  

Mikilvægt er að tengsl séu á milli kennara og foreldra varðandi 

skólagöngu barna og ungmenna. Þeir þurfa að vinna í sameiningu við að efla 

þroska og trú barna og ungmenna á eigin getu. Foreldrar hafa oft háleit 

markmið varðandi börnin sín og vilja efla sjálfstjórn barnanna til að takast á 

við námið. Trú foreldranna á eigin þekkingu og reynslu gegnir mikilvægu 

hlutverki í námi barna og ungmenna. Foreldrar sem trúa á áhrifamátt sinn 

gagnvart námi barna sinna eru hæfari og reiðubúnari til að taka þátt í 

skólagöngu þeirra en foreldrar sem hafa litla trú á eigin þekkingu og reynslu 

(Pelletier og Brent, 2002, bls. 53-56). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

hafi ungmennin mikla trú á eigin getur eru þau líklegri til að ná árangri í námi 

og þar af leiðandi eru framtíðarmöguleikar þeirra fleiri en ella. Jákvæð tengsl 

fundust þegar mælt var fyrir trú á eigin námsgetu og tíma sem eytt var í 
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lærdóm, en að sama skapi fundust vísbendingar um að þeir sem stunduðu nám 

sitt illa höfðu miklar efasemdir um eigin getu (Turner, Chandler og Heffer, 

2009). 
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7. Rannsókn 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig transfólk upplifir 

skólagöngu sína og hvernig skólaumhverfið kemur þeim fyrir sjónir. Með það 

að markmiði voru þrjár rannsóknarspurningar mótaðar. 

• Hver er upplifun og reynsla transfólks af skólakerfinu? 

• Hver eru viðhorf transfólks til náms? 

• Hafa uppeldishættir sömu áhrif á brotthvarf transeinstaklinga eins og 

aðra nemendur miðað við rannsóknarniðurstöður Sigrúnar Aðalbjarnadóttur og 

Kristjönu Stellu Blöndal (2005) 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa sín sérkenni og snúast þau helst að 

rannsakandanum sjálfum, aðstæðum, aðferðafræði og þátttakendum. 

Eigindlegar rannsóknir byggjast á aðleiðslu en hún felur í sér að rannsakandi 

byggir upp hugtök og kenningar út frá þeim gögnum sem hafa safnast saman 

(Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg, 2002). Áður en hafist er handa verður 

rannsakandi að leggja fyrirframgefnar hugmyndir sínar og viðhorf til hliðar. 

Ástæðan er sú að geri hann það ekki gætu fyrirframgefnu hugmyndir hans og 

viðhorf haft áhrif á túlkun hans á rannsóknarniðurstöðunum, það verður því 

erfiðara um vik en ella að gefa sanna mynd af reynslu þátttakenda. Hlutverk 

rannsakandans er að skoða aðstæður viðmælenda sinna í heildrænu samhengi, 

þátttakendur eru ein heild þar sem unnið er að því að finna sameiginlega 

reynslu þeirra. Þar sem þessi rannsóknaraðferð er húmanísk er það á ábyrgð 

rannsakandans að falla inní raunverulegar aðstæður þátttakenda og gera það 

sem hann getur til þess að skilja alla þætti daglegs lífs fólks. Eigindlegar 

rannsóknir eru sveigjanlegar og óháðar stöðluðum rannsóknaraðferðum, þetta 

gefur rannsakandanum tækifæri á að safna gögnum, greina þau og útskýra á 

fjölbreyttan máta (Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg, 2002; Leko, 2014, bls. 

276). 

7.1 Siðferði í eigindlegum rannsóknum 

Æði margar rannsóknir fjalla um viðkvæm málefni og/eða viðkvæma 

þjóðfélagshópa. Ýmislegt verður að hafa í huga en þó helst höfuðreglurnar 

fjórar (Sigurður Kristinsson, 2003). Sjálfræðisreglan vísar til þess að ávallt 

skuli bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Þátttakandi verði 

alltaf að gefa upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókn. 
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Skaðleysisreglan felur í sér að allt skuli gert til að koma í veg fyrir að 

þátttakendur skaðist af þátttöku í rannsóknum. Velgjörðarreglan vísar til þess 

að rannsakandanum beri skylda til þess að láta sem best af sér leiða, meðal 

annars með því að velja rannsóknarleiðir sem fórna sem minnstu. 

Réttlætisreglan segir til um að dreifa skuli gæðum og byrðum af sanngirni 

þannig að hver og einn fái það sem honum ber og á skilið (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

7.2 Framkvæmd rannsóknar, aðdragandi, 

undirbúningur og úrvinnsla 

Undirbúningur þessarar rannsóknar hófst þegar ég hóf nám haustið 2012 í 

kennslufræði við Háskólann á Akureyri. Ári áður hafði ég fengið þá hugmynd 

að nota lokaverkefni mitt í uppeldis- og menntunarfræðinni til að rannsaka 

upplifun og reynslu transfólks af skólakerfinu, hins vegar taldi ég mig ekki í 

stakk búinn til þess að gera það á þeim tímapunkti. Eftir að ég hóf námið í 

kennslufræðinni byrjaði ég að viða að mér gögnum og lesa mér til um 

reynsluheim transfólks. Af óviðráðanlegum orsökum þurfti ég að leggja 

verkefnið frá mér í nokkurn tíma. Ég hóf þó aftur vinnu við þessa rannsókn 

haustið 2018. Ég setti mig í samband við samtökin ́ 78 og samtökin trans ísland 

og óskaði eftir liðsinni þeirra við að finna viðmælendur. Bæði samtökin tóku 

vel í beiðnina og sendu út á póstlista sína áframsendan póst frá mér. Samhliða 

þessu setti ég mig í samband við einstakling sem ég þekki, en sá einstaklingur 

þekkir vel til innan samfélags hinsegin fólks á íslandi. Eftir nokkurn tíma 

komst ég í samband við nokkra einstaklinga sem lýstu áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni, en að endingu voru viðtöl tekin við fjóra einstaklinga. 

Þátttakendum var strax gert ljóst að fyllsta trúnaðar yrði gætt og ítrekaði ég 

það einnig áður en viðtölin fóru fram. 

Ég reyndi eftir bestu getu að skrá niður viðtölin strax að þeim loknum, 

en lenti ég þó í tímahraki með síðasta viðtalið. Öll viðtölin voru tekin uppá 

stafrænt upptökutæki og síðan afrituð af nákvæmni á tölvutækt form. Gögn 

uppá 113 blaðsíður voru lesin og greind eftir kúnstarinnar reglum þar sem 

unnið var markvisst eftir því að draga fram sameiginlega upplifun og reynslu 

einstaklinganna. 
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7.3 Gagnasöfnun 

Tekin voru viðtöl við fjóra viðmælendur. Viðtalsferlið hófst í maí 2019 og lauk 

í september sama ár. Stysta viðtalið tók 39 mínútur en það lengsta tók rúmar 

63 mínútur. Viðtölin fóru fram á heimilum viðmælenda fyrir utan eitt, en það 

fór fram á vinnustað viðkomandi. Viðtölin gengu nær áfallalaust fyrir sig, gott 

næði var og nær engar utanaðkomandi truflanir. Meðferðis í viðtölin hafði ég 

spurningalista sem ég hafði áður útbúið, en spurningalistann nýtti ég til 

hliðsjónar til þess að leiða viðtalið áfram. 

7.4 Þátttakendur 

Þátttakendur voru fjórir transeinstaklingar á aldursbilinu 20-50 ára. 

Bakgrunnur viðmælenda er mismunandi og eru þeir búsettir á mismunandi 

stöðum á Íslandi. Reynsla viðmælenda af skólakerfinu er mismunandi, tveir 

hafa lokið stúdentsprófi en hinir tveir ekki. Einnig hefur einn viðmælenda lokið 

háskólanámi.  

Þar sem viðmælendur tilheyra litlum minnihlutahóp í litlu landi og til 

þess að tryggja enn frekar trúnað og nafnleynd við viðmælendur verður ekki 

frekar greint frá bakgrunni þeirra. Einnig var sú ákvörðun tekin að notast við 

þriðja kynið, hán, í niðurstöðukaflanum þegar rætt er um viðmælendur. Er það 

gert bæði til þess að halda nafnleynd en einnig er það gert því það gæti verið 

að hluti viðmælenda skilgreini sig hvorki sem karl né konu. 

7.5 Greining gagna 

Greining gagna fór að mestu fram samhliða rannsókninni en það felur í sér að 

rannsakandi skrifar niður athugasemdir um viðtalið og efni þess, gerir 

greiningarblöð og notar þær upplýsingar í áframhaldandi gagnaöflun. Þegar 

gagnaöflun er lokið eru viðtölin afrituð og hefst þá hið eiginlega greiningarferli 

en í því er leitað eftir þemum og undirþemum. Þetta ferli nefnist kóðun 

(Esterberg, 2002, bls. 106-108, 151-152, 158-161) og er það þetta ferli sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar byggja á. 
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8. Niðurstöður 

8.1 „Ég er trans“ 
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8.2  „það var gott að alast upp heima“ 
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8.3 Skóli og skólaumhverfi/félagslíf 
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8.4 Hinsegin fræðsla og námsefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Námsárangur 
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8.6 Kennarar, kerfið og fordómar 
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9. Umræða 

Við greiningu rannsóknargagna komu fram sex þemu en fjögur þeirra tengjast 

upplifun af skóla. Í þessum kafla er fjallað um rannsóknarniðurstöðurnar út frá 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi en einnig er 

umræða um aðrar niðurstöður rannsóknarinnar. 

9.1 Ég er trans 

Í rannsóknarniðurstöðum mátti greina að hluti viðmælenda hafi átt í 

erfiðleikum áður en þeir komu endanlega út sem trans. Vanlíðan, óöryggi og 

slæm sjálfsmynd voru meðal birtingarmynda þessara erfiðleika. Ekki kom á 

óvart að allir viðmælendurnir hafi lýst einkennum þunglyndis og/eða kvíða, en 

algengi slíkra einkenna á meðal transfólks er hátt (Budge, Adelson og Howard, 

2013, bls. 545). Það ætti ekki að koma á óvart að þunglyndi og kvíði séu algeng 

hjá transfólki enda eru þessir einstaklingar í þeim aðstæðum að upplifa líkama 

sinn ekki í samræmi við skilning sinn á sjálfum sér. Sú staða hefur eðlilega 

mikil áhrif á andlegt heilbrigði einstaklings. Ein af lausnunum sem transfólk 

hefur er fjöldi skurðaðgerða (Óttar Guðmundsson, 2011; Sandra Lyngdorf 

o.fl., 2012, bls. 21; Manieri o.fl., 2008, bls. 267-269; Halla Fróðadóttir, án 

ártals, bls. 55-56; Sohn og Exner, 2008, bls. 287-289) sem í flestum ef ekki 

öllum tilfellum hjálpa, þó er það svo að þessir einstaklingar eiga eftir að vinna 

áfram í því að bæta andlega heilsu sína. 

Allir viðmælendur höfðu byrjað að velta hinseginleika sínum fyrir sér 

áður en menntaskóla lauk, þó opinberuðu þau það fyrir öðrum á mismunandi 

tímum í sínu lífi. Kveikja hvers og eins að því þegar þau átta sig á því að þau 

séu trans var mismunandi á yfirborðinu, aftur á móti áttu viðmælendur það 

sameiginlegt að utanaðkomandi upplýsingar hafi ekki legið fyrir. 

Viðmælendur höfðu misjafnan hátt á þegar þeir byrjuðu að koma út sem 

trans og voru viðtökur foreldra og fjölskyldu mismunandi. Samkvæmt Lev 

(2006, bls. 268-269) getur kynþáttur, trúarbrögð, félagsleg staða og 

samfélagsleg viðhorf haft áhrif á viðbrögð nákominna þegar einstaklingur 

kemur út sem trans. Án þess að fara djúpt í það telur höfundur að í þeim 

tilfellum þar sem foreldrar og/eða fjölskyldumeðlimir tóku ekki vel í 

breytingarnar sem voru í vændum hafi það helst verið samfélagsleg viðhorf og 

trúarbrögð fjölskyldumeðlimanna sem urðu þess valdandi að erfiðara var fyrir 
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þá að samþykkja og veita stuðning. Félagsleg staða kemur þó einnig stutt á 

eftir, en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar áttu feður sem höfðu skilið 

við hitt foreldrið einna erfiðast með að taka í sátt breytingarnar hjá afkvæmi 

sínu. Þær lýsingar sem viðmælendur gáfu af því hvernig gekk fyrir 

fjölskyldumeðlimi að taka þetta í sátt koma heim og saman við kenningar Lev 

(2006, 267-273) um ferlið sem fjölskyldur ganga í gegnum þegar einstaklingur 

kemur út úr skápnum. 

9.2 Hver er upplifun og reynsla transfólks af 

skólakerfinu 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar útfrá því hvernig 

viðmælendurnir upplifðu sinn skóla og skólaumhverfið má sjá að reynsla 

þeirra var að mestu leyti í takt við niðurstöður fyrri rannsókna. Flestir 

viðmælendur lýstu því hvernig þeir urðu fyrir munnlegu áreiti innan veggja 

skólans auk þess sem erfiðlega gekk fyrir suma að vera virkir í félagslífi 

skólanna. Það er engin nýlunda að transfólk verði fyrir áreiti, það gerist á 

vinnustöðum, innan fjölskyldu og í skólum (Dispenza, Watson, Chung, og 

Brack, 2012, bls. 65-66; Turner, Whittle og Combs, 2009, bls. 4-8); Kosciw, 

Greytak, og Diaz, 2009, bls. 976; Amnesty International, 2014, bls. 11-12) svo 

eitthvað sé nefnt og eru þá ekki meðtalin hin ýmsu spjallsvæði á netinu. Í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar er eitt sem veldur hugarangri og er 

umhugsunarefni, en það eru sögur viðmælenda af kennurum sem virðast hafa 

gert þeim lífið leitt með ýmsum hætti. Algengast var að kennarar neituðu að 

nota nýtt nafn sem og að notast ekki við rétt fornöfn en einnig var sagt frá 

hvernig kennari gaf transeinstakling lægri einkunn fyrir verkefni. Samkvæmt 

frásögn viðmælanda virðist grundvöllur kennarans fyrir lægri einkunnargjöf 

hafa grundvallast á því að einstaklingurinn er trans. Ekki var um mörg tilfelli 

að ræða, en eitt tilfelli er þó einu tilfelli of oft.  

Viðmælendur nefndu það að þau urðu vitni að því þegar kennari 

gamnaðist á óviðeigandi hátt um hinsegin fólk sem varð til þess að 

viðmælendur misstu alla trú og allt traust til kennarans. Aðgát skal höfð í 

nærveru sálar, hvort sem um er að ræða einstakling sem er trans eða ekki. 

Kennarastarfið snýst um það að bera virðingu fyrir nemandanum og veita hlýju 

og stuðning, þessi framkoma er í mikilli andstöðu við það sem kennarastéttin 

á að standa fyrir. Í skólastarfi eru kennarar helsta tæki menntastofnana til þess 
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að ná fram markmiðum sínum. Samkvæmt eldri aðalnámskrá, gefin út árið 

2004 (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 8) og nýrri aðalnámskrá, (Mennta- og 

menningarmálamálaráðuneytið, 2011, bls. 14) er hluti markmiðanna að efla 

víðsýni, umburðarlyndi mannréttindi og jafnrétti, það næst ekki með þeirri 

hegðun og viðleitni þessara kennara og er það umhugsunarefni hvernig hægt 

sé að koma því til leiðar að transfólk verði ekki fyrir fordómum, áreiti og 

mismunun af hendi þeirra sem helst bera ábyrgð á því að framfylgja stefnu 

skólanna. Væntingar og vonir viðmælenda til skólans voru svipaðar, þau vildu 

mennta sig og taka virkan þátt í félagslífinu. Tækifæri til menntunar eiga að 

standa öllum til boða og á fólk að geta stundað nám í friði án þess að verða 

fyrir áreiti, fordómum eða mismunun. Eins og fram hefur komið taldi einn 

viðmælenda sig hafa orðið fyrir mismunun vegna kyntjáningar sinnar og kom 

það fram í lægri einkunnum. Viðmælendur áttu það sammerkt að hafa á 

einhverjum tímapunkti átt erfitt uppdráttar félagslega í skólanum, voru þar 

nefndir til sögunnar opnir viðburðir á vegum nemendafélaga sem lýst var á 

þann hátt að kynjatvíhyggja væri normið og ekki virtist vera að fullu gert ráð 

fyrir hinsegin fólki. Fyrir transeinstakling er erfitt að vita hvar þeir eiga pláss, 

eiga þeir heima á karla- eða kvennakvöldum, hvar eru þeir staddir í 

leiðréttingarferlinu, hvernig er litið á þá, finnst þeim vera fylgst með þeim. 

9.3 Hver eru viðhorf transfólks til náms 

Viðhorf viðmælenda til náms var að öllu leyti jákvætt þegar nám þeirra hófst, 

væntingar þeirra til að mennta sig og hljóta menntun voru miklar. Í heildina 

lýstu viðmælendur áhuga á því námi sem þau lögðu stund á en eins og við er 

að búast komu upp erfiðleikar. Einn viðmælenda nefndi námsleiða og að hafa 

fundið fyrir tilgangsleysi þegar leið á námið, en sá aðili sýndi hins vegar 

löngun til þess að halda áfram námi þó hann væri í námsleyfi nú um stundir. 

Þeir viðmælendur sem áttu í einhverjum erfiðleikum með námið nefndu 

stærðfræði sem það fag sem tæki hvað mest á. Í stuttu máli varð rannsakandi 

ekki var við að viðhorf viðmælenda til náms væri á einhvern hátt öðruvísi en 

annarra ungmenna. 
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9.4 Hafa uppeldishættir sömu áhrif á brotthvarf 

transeinstaklinga eins og aðra nemendur 

miðað við niðurstöður rannsóknar Kristjönu 

Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnadóttur 

Uppeldi viðmælenda var að jafnaði mjög gott og ástríkt. Allir viðmælendur 

lýstu hvernig þeir höfðu fengið tilfinningalegan stuðning frá foreldrum sínum 

og nánustu ættingjum í uppeldinu. Hjá þeim þar sem foreldrar höfðu skilið varð 

þó einhver breyting á, en eins og fram hefur komið áttu feður sem höfðu skilið 

erfiðara með að samþykkja breytingarferli barna sinna. Í sumum tilfellum olli 

þetta mikilli kergju og vanlíðan og má því segja að í þeim tilfellum þar sem 

foreldrar höfðu skilið áður en einstaklingur kom út sem trans hafði það 

neikvæð áhrif á stuðning og viðurkenningu. Viðmælendur, sem áttu foreldra 

sem höfðu skilið á unglingsárum viðmælendanna, höfðu ekki lokið 

stúdentsprófi þegar viðtöl fóru fram. Að einhverju leyti rímar það við 

niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu og Sigrúnar (2005, bls. 19) en þar 

bentu niðurstöður til þess að viðurkenning og stuðningur væri einn af 

lykilþáttum þess að nemendur myndu ekki falla brott úr námi. Einnig ætti að 

líta til rannsóknar Álfgeirs Loga og Ingu Dóru (2009), en niðurstöður 

rannsóknar þeirra benti til þess að stuðningur foreldra, eftirfylgni, hlýja og tími 

sem notaður er með börnunum hefði jákvæð áhrif á námsárangur. 

Námsárangur viðmælenda í samræmdu prófunum var að þeirra sögn mjög 

góður, lægsta einkunn 6.5 og hæsta 9.25. Þrátt fyrir þetta hafði helmingur 

viðmælenda ekki lokið framhaldsskólanámi þegar viðtal við þá var tekið. Sé 

mið tekið af rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu (2002, bls. 

20-21) má aftur sjá hversu flókið og erfitt það er að vera trans og ná 

námsárangri. Þrátt fyrir góðan námsárangur þeirra sem flosnuðu uppúr námi, 

virðist sem aðrir utanaðkomandi þættir hafi haft neikvæð áhrif á námsgengi 

þeirra. Má leiða að því líkur að þar fari fremst álagið sem fylgir því að vera 

trans. 
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10. Lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rannsaka hvernig transfólk upplifir 

skólagöngu sína og hvernig skólaumhverfið kemur þeim fyrir sjónir. 

Niðurstöður benda til þess að viðhorf transfólks til náms sé jákvætt og á engan 

hátt frábrugðið öðrum nemendum. Hvað uppeldishætti foreldra varðar og áhrif 

þeirra á brottfall virðist að uppeldishættir hafi ekki haft bein áhrif á brotthvarf 

viðmælendanna, líklegast er að aðrir þættir spili þar sterkar inní en 

uppeldishættir og stuðningur foreldra. 

Innan veggja skólans eiga nemendur að geta stundað sitt nám í friði og 

án áreitis og mismununar. Því miður sýndu rannsóknarniðurstöður að kennarar 

hafi áreitt og mismunað transnemendum. Fyrir núverandi kennara og kennara 

framtíðarinnar er mikilvægt að þeir átti sig á ábyrgð sinni, ekki bara innan 

stofnunar, heldur einnig utan. Allir nemendur, óháð kynþætti, þjóðerni, 

trúarbrögðum, kyni og kynhneigð eiga rétt til mannhelgi. 

Ein óvæntasta rannsóknarniðurstaðan í þessari rannsókn var að feður 

sem hafa skilið við móður transeinstaklings ættu erfiðara með að samþykkja 

breytinguna hjá barni sínu. Þar sem ekki er hægt að alhæfa útfrá niðurstöðum 

þessarar rannsóknar um þetta efni er það án efa þarft að skoða þá niðurstöðu 

frekar. Með þá vitneskju í farateskinu er vonandi hægt að þróa áfram þau 

hjálpartæki sem bjóðast þegar transfólk kemur úr skápnum og auðvelda öllum 

ferlið. 
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Fylgiskjal 1 Upplýst samþykki 

 

Háskólinn á Akureyri 

Hug- og félagsvísindasvið 

Kennslufræðiskor 

Lokaverkefni til M.Ed. gráðu 

Vor 2020 

 

Rannsakandi: Halldór Arason 

M.Ed nemi í kennslufræði við Háskólann á Akureyri. 

 

Upplýst samþykki 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar fá gervinöfn og séð verður til þess að engar 

persónurekjanlegar upplýsingar um þá muni koma fram í ritgerðinni. Að 

lokinni afritun viðtala verður persónurekjanlegum upplýsingum eytt. 

Þátttakendur eru ekki skyldugir til þátttöku í þessari rannsókn og er þeim 

frjálst að hætta þátttöku ef þeir óska þess. 

 

 

___________________ 

Halldór Arason  

 

 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður/undirritað samþykki hér með að gerast þátttakandi 

í rannsókn Halldórs Arasonar. 

 

 

__________________________________________ 

Undirskrift og dagsettning 
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Fylgiskjal 2 Spurningalisti 

 

Grunnupplýsingar  

 Aldur 

 Utan af landi eða höfuðborgarsvæðið 

 Hverjar eru fjölskylduaðstæður þínar? Systkin, hvar eru þau? 

Foreldrar, hvar eru þau? 

 Hvenær fórstu fyrst að velta því fyrir þér að þú værir trans? Hvernig 

komst þú út, gagnvart hverjum, gætirðu sagt mér nánar frá því 

 

 

 Hvað varst þú lengi í námi, hvenær hófstu nám og hvenær kláraðir þú  

 Hvernig gekk þér námslega í skólanum?  

 Hvernig var skólaganga þín? 

 Hvernig var upphaf skólagöngu þinnar í framhaldskóla? 

 (ef kom út á meðan í skóla) hvaða viðbrögð fékkst þú þegar þú komst 

út úr skápnum? 

 Hafði þú fengið fræðslu um LGBT? (ef já, mannstu hvernig fræðslan 

var um trans?) 

 Fannst þér þér vera ýtt í ákveðna átt eftir að þú komst útúr skápnum? 

 Hvernig var framkoma gagnvart þér eftir að þú komst útúr skápnum? 

 Hver voru viðbrögð starfsfólks skólans eftir að þú komst útúr 

skápnum? (ef útúr skáp eftir nám) af hverju komst þú ekki útúr 

skápnum fyrr? 

 Varðst þú fyrir áreiti og/eða mismunun í skólanum? Gætirðu lýst því 

 

 Hvað var þér að skapi við skólann 

 Hvað var þér að móti skapi við skólann 

 Hvernig voru tengsl þín við kennara og annað starfsfólk (athuga með 

sögu af jákvæðu/neikvæðu) 

 

  Hvernig er samband þitt við fjölskyldu þína, systkin og/eða foreldra? 

 Hvernig var að alast upp á þínu heimili? 

 Hvernig var þér sýnd umhyggja og alúð þegar þú ólst upp (lýsa nánar), 

knús, kossar, fimmur 
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 Var mikið um refsingar í uppeldi þínu (lýstu), skammir, hyrtingar, 

líkamlegar refsingar 

 Hvernig var þér hrósað á þínu heimili, gerðist það oft? 

 Útskýrðu foreldrar þínir fyrir þér af hverju þú áttir að gera hlutina, eða 

var þér sagt að framkvæma án útskýringa? 

 Gast þú fengið aðstoð við þau verkefni sem þú tókst á við hverju sinni  

 Hvernig gekk að koma útúr skápnu gagnvart fjölskyldu þinni 

 Urðu einhverjir erfiðleikar hjá þér og fjölskyldu þinni eftir að þú komst 

útúr skápnum 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf 

Trans Ísland 

Laugarvegi 3 

107 Reykjavík 

 

Góðan daginn 

Halldór Arason heiti ég og er nemandi í kennslufræði við Háskólann á 

Akureyri. Nú á vormánuðum hef ég hafið vinnu við gerð lokaverkefnis míns 

til meistaranáms, en umfjöllunarefni þess er transfólk og upplifun og reynsla 

þess af skólakerfinu. Leiðbeinandi minn er Guðmundur Frímannsson. 

Grunnstoðir verkefnisins munu verða viðtöl við transfólk sem hefur stundað 

nám í framhaldsskóla í lengri eða skemmri tíma. Sú rannsóknaraðferð sem ég 

hef valið fyrir þessa rannsókn byggist á eigindlegri rannsóknarhefð, en hún 

byggist á viðtölum, upptöku þeirra á diktafón, afritun og síðar greiningu 

viðtalsins í þemu. Viðtölin eru vanalega 35-45 mínútur að lengd.  

Í rannsókninni verður fyllsta trúnaðar gætt, öll nöfn og aðrar 

persónurekjanlegar upplýsingar munu hvergi koma fram að viðtali loknu. Öll 

rafræn gögn sem safnast saman við gerð þessarar rannsóknar eru að sama 

skapi dulkóðuð til að tryggja enn frekar nafnleynd þátttakenda. 

Enn sem komið er hef ég ekki fengið nægjanlega marga þátttakendur til að 

taka viðtöl við, þess vegna óskaði ég eftir því við samtökin að þau myndu 

hafa milligöngu um að koma þessu bréfi áleiðis til ykkar. Hafir þú áhuga vil 

ég biðja þig um að hafa samband við mig í gegnum email á 

XXxxxxx@unak.is eða í síma XXX-XXXX. 

 

Með fyrirfram þökk 

Halldór Arason 

 

mailto:XXxxxxx@unak.is

