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Ágrip 

 

Innan menntastofnanna á borð við grunnskóla fer fram innræting og kennsla um þau málefni 
og gildi sem talin eru mikilvæg og merkingarbær framtíðar kynslóðum. Ísland hefur lengi verið 
talið eitt framsæknasta ríki heims hvað varðar réttindi hinsegin fólks. Í aðalnámskrá 
grunnskóla er fjallað um að nýta fræðigreinar á borð við hinsegin fræði í skólastarfi. Opinber 
stefna bæði landsins gefur til kynna að vel sé staðið að málefnum hinsegin fólks. Innleiðing og 
framkvæmd menntastefna er háð merkingu og túlkun þess sem hana les. Birtingarmyndir 
gagnkynhneigðarhyggju í námskrám og námsbókum íslenskra grunnskóla voru þemagreindar 
og orðræða þeirra greindar í ljósi hinsegin fræða. Sérhver skóli á Íslandi semur sína eigin 
skólanámskrár þar sem greint er frá markmiðum, gildum og stefnu skólans. Námsbækur skipa 
stóran sess í skólastarfi og kennslu í miðlun þekkingar til nemenda. Gagnkynhneigðarhyggja 
vísar til kerfi hugmynda þar sem gagnkynhneigð er upphafin og í senn viðmiðun allra 
félagslegra og menningarlegra athafna í samfélaginu. Fjallað er um hvernig viðteknar 
hugmyndir um kyn, kyngervi og kynhneigð birtast í námskrám og námsbækum og hvernig þær 
styrkja og viðhalda gagnkynhneigðarhyggju innan skóla. Snemma í æsku verða börn vör við 
þessar hugmyndir og er þeim kennt hvernig þau eigi að tjá kyn og kyngervi sitt á viðeigandi og 
réttan hátt, eftir því sem telst rétt á hverjum vettvangi. Þessar hugmyndir eru þróaðar og 
styrktar út skólagönguna og eru í raun forsenda þess að gagnkynhneigðarhyggja þrífst í 
samfélaginu. Mikilvægt er að börnum og ungmennum sé gefið rými til þess að kanna kynvitund 
og kynhneigð sína án þess að umhverfi þeirra hafi á þau þrengjandi áhrif. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að opinber stefna í hinsegin málefnum virðist takmarkað vera 
framfylgt í stefnum og skólastarfi íslenskra grunnskóla.   
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einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 18. maí 2020 

_____________________________________________________________ 

 



7 

1 Inngangur  

Ríkjandi orðræður um hvað telst eðlilegt og hvað ekki er viðhaldið innan stofnana samfélaga, 

þar á meðal í skólum, vegna þess hugmyndafræðilega valds sem þeir búa yfir. Í skólum miðar 

kennsla að því að fræða börn og ungmenni um þau viðfangsefni og gildi sem samfélagið telur 

mikilvæg og merkingarbær framtíðar kynslóðum (Meyer, 2007). Skólar eru vettvangur þar 

sem börn og ungmenni eru upplýst um ríkjandi hugmyndir samfélagsins. Það á einnig við um 

viðteknar hugmyndir um kyn, kyngervi, kynvitund og kynhneigð (Hanckel og Morris, 2014).  

Norðurlöndin, að Íslandi meðtöldu hefur oft verið lýst sem framsæknum samfélögum 

hvað varðar kynjajafnrétti og hinsegin málefni. Menntakerfi norrænu velferðarríkjanna er að 

mestu aðgengilegt öllum og gjaldsfrjálst. Opinber menntun ríkjanna grundvallar starf sitt á 

lýðræðis-, mannréttinda- og kynjajafnréttis sjónarmiðum (Kjaran og Lehtonen, 2017).  

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) hefur lagalegt gildi og er stýrandi varðandi 

skólastarf íslenskra grunnskóla. Íslenskum grunnskólum ber skylda að vinna sína eigin 

námskrá með inntak hennar að leiðarljósi. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) varð sú 

nýbreytni frá árum áður að minnst var á kynhneigð og nýtingu þekkingar kynjafræða og 

hinseginfræða í skólastarfi. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar er áréttað að óheimilt sé 

að mismuna fólki á grundvelli kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar og kyneinkenna. 

Ásamt því að ekki skuli ganga út frá því að allt fólk sé gagnkynhneigt og/eða sís-kynja í 

uppeldis- og menntunarstarfi (Reykjavíkurborg, 2016). Rannsakendur hafa bent á að þrátt 

fyrir skynjaða framsækni í íslensku samfélagi hvað varðar hinsegin málefni séu skólar enn 

fremur íhaldssamir í þessum málum (Francis og Kjaran, 2020; Jón Ingvar Kjaran, 2017).  

Rannsókn Guðnýjar S. Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2017) gaf til 

kynna að kynjajafnrétti sé forgangsatriði stjórnenda mennastofnanna á Íslandi hvað varðar 

jafnréttismál. Stephen Ball, einn af upphafsmönnum gagnrýnar menntastefnufræða (e. 

critical education policy studies) hefur fjallað um hvernig menntastefnu textar hafa ólíka 

merkingu í hugum fólks, að menningarlegt og félagslegt samhengi spili veigamikinn þátt í 

hvernig fólk þýðir, túlkar og framfylgir stefnum eftir í starfi (Ball, 1993;  Ball, Maguire og 

Braun, 2012; Eva Harðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018).  

Staða hinsegin barna og ungmenna innan menntastofnanna hefur almennt verið lítið 

rannsökuð hérlendis. Rannsóknir gefa þó til kynna að heterósexismi og heterósexísk 

orðanotkun sé til staðar innan íslenskra framhaldsskóla (sjá útskýringu hér að neðan). Ásamt 

því að samkynhneigðir unglingar í 10. bekk grunnskóla meti lífsánægju sína lakari en 

gagnkynhneigðir jafnaldrar þeirra (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010; 

Aðalbjörg Eva Aðalsteinsdóttir og Jón Ingvar Kjaran, 2019; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason, Ársæll M. Arnarsson og Andrea Hjálmsdóttir, 2010).  
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Erlendar rannsóknir gefa jafnframt til kynna að hinsegin börn og ungmenni verði fyrir 

margþættri mismunu á vettvangi skóla og innan umhverfi hans (Kearns, Mitton-Kükner og 

Tompkins, 2017). Ríkjandi gildi og viðhorf innan samfélagsins teygja anga sína inn í opinberar 

stofnanir á borð við skóla, þegar þau einkennast af gagnkynhneigðarhyggju, eru þau talin 

geta haft víðtæk áhrif velferð hinsegin ungmenna (Higa o.fl.., 2014). Gagnkynhneigðarhyggja 

birtist víðsvegar í skólum í heterósexískri orðræðu kennara og jafningja (sjá útskýringu hér að 

neðan) (Kosciw, Greytak, Zongrone, Clark og Truong, 2018; Meyer, Tilland-Stafford og Airton, 

2016). Neto (2018) telur núverandi kennsluhætti sem miðlað er í gegnum námsbækur 

almennt byggja á heterósexisma og gagnkynhneigðarhyggju.  

Hugtakið heterósexismi (e. heterosexism) felur í sér þá þætti sem gera 

gagnkynhneigðarhroka (e. homophobia) kleift að þrífast. Það birtist í því hvernig gert er ráð 

fyrir að samfélagið og fólkið innan þess sé eða verði gagnkynhneigt 

Hugtakið gagnkynhneigðarhyggja (e. heteronormativity) felur í sér líkt og heterósexismi 

að gert er ráð fyrir að allir séu gagnkynhneigðir eða þar til annað kemur í ljós (Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Heterósexismi beinist að þeim sem ekki eru 

gagnkynhneigðir á meðan að gagnkynhneigðarhyggja markar mörk þess hvaða sambönd og 

sjálfsvitund er álitin samfélagslega viðurkennd (Jackson, 2006). Því er notast við hugtakið 

gagnkynhneigðarhyggja í þessari umfjöllun til þess að lýsa því hvernig þessi mörk eru sköpuð 

og styrkt í námskrám og námsbókun íslenskra grunnskóla.  

Hugtakið hinsegin (e. queer) er ómögulegt að skilgreina á ákveðinn hátt, enda eru ýmsar 

hugmyndir uppi um notkun þess. Annarsvegar er það notað í fræðilegu samhengi sem 

greinandi hugtak, þar er sjónum er beint að samfélagi, menningu, valdastrúktúr og ríkjandi 

gildum sem leiða til þess að sumt er talið vera venjulegt eða náttúrulegt og annað 

afbrigðilegt eða óæskilegt. Það er þó algengt víða að hinsegin sé notað sem 

sjálfsmyndarhugtak, þá oftast sem regnhlífarhugtak yfir ýmsa hópa fólks sem skilgreina 

kynvitund og kynhneigð sína utan marka gagnkynhneigðarhyggjunnar (Ásta Kristín 

Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2017). Þegar hinsegin er notað sem lýsingarorð í 

þessari umfjöllun á það við um alla þá einstaklinga sem ekki falla að viðmiðum 

gagnkynhneigðarhyggju vegna kynhneigðar og/eða kynvitundar þeirra.  

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna birtingarmyndir gagnkynhneigðarhyggju í 

námskrám og námsbókum íslenskra grunnskóla í ljósi hinsegin fræða. Skólanámskrár og 

námsbækurnar í þessari umfjöllun eru afmarkaðar af opinberri menntastefnu, sem í þessu 

tilfelli er aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013). Rannsakandi var nokkuð vel kunnugur 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) og grunnþáttum menntunar, í tengslum við 

umfjöllunarefni rannsóknarinnar lá því forvitni fyrir að kanna að hvaða leyti og þá hvernig 

grunnþættinum jafnrétti væri gert skil í skólanámskrám og námsbókum. Aðalnámskrá 
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grunnskóla (2011, 2013) skipar sex grunnþætti menntunar á Íslandi, skipan þessara 

grunnþátta er sögð vera að skapa ramma um starfshætti, umhverfi og inntak náms á öllum 

skólastigum og skapa þar af leiðandi samfellu í íslensku skólakerfi.  

Í grunnþættinum jafnrétti, er fjallað um jafnrétti sem regnhlífarhugtak sem nái til ólíkra 

þátta, meðal þeirra eru kyn, kynhneigð, stétt, ætterni, fötlun og þjóðerni. Forsenda þess er 

sögð vera að kenna börnum og ungmennum að greina aðstæður sem leiði til mismununar 

sumra og forréttinda annarra. Einnig er bent á að eðlilegt þyki að nýta þekkingu nýja 

fræðigreina á borð við kynjafræði og hinseginfræði. Nám um kyn og kynhneigð er sagt falla 

undir jafnréttismenntun.  

Námskrár eru skoðaðar í ljósi hugmynda gagnrýnna menntastefnufræða sem fjalla um að 

ólíkt sé hvernig mennastefnur textar séu þýddir, túlkaðir og hrint í framkvæmd. Einnig eru 

mennastefnur textar álitnir geta falið í sér orðræðu og er þá orðræðugreiningu beitt til að 

greina texta þeirra (Ball, Maguire og Braun, 2012, Ball, 1993).  

Leitast er við að svara rannsóknarspurningum ritgerðarinnar, þær eru svo hljóðandi: 

Hverjar eru birtingarmyndir gagnkynhneigðarhyggju í námskrám íslenskra grunnskóla? 

Jafnframt verður skoðað hvernig fjallað er um hinseginleika í námsbókum íslenskra 

grunnskólum?  

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllum þar sem fjallað er um fyrri rannsóknir sem tengjast 

rannsóknarefninu. Þar á eftir er fjallað um kenningar og hugtök sem varpa ljósi á 

viðfangsefnið. Þar er meðal annars fjallað um hinseginfræði og hugtök sem tengjast þeim 

fræðum á borð við heterósexisma, gagnkynhneigðarhyggja og hinsegin. Að því loknu er 

aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt, notast er við þemagreiningu til að greina þemu 

námskráa og námsbóka íslenskra grunnskóla, þar á eftir eru orðræður þemanna greind í ljósi 

fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar. Þar á eftir er greint frá því hvernig gögnum var aflað 

og hvernig þau voru greind ítarlega. Í lokakafla ritgerðarinnar er efni hennar dregið saman, 

greint er frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og hagnýtu gildi hennar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Hinseginfræði  

Hinsegin fræði (e. queer theory) eru samtvinnun ólíkra fræðilegra nálgana og kenninga, á 

borð við gagnrýnar kenningar (e. critical theory), félagsmótunarkenningar (e. social-

constructivism) og póst-strúktúralisma (e. post-structuralism) í þeim tilgangi að afbyggja (e. 

deconstruct) sögulegar og fast mótaðar hugmyndir tvíhyggju kynjanna og kynvitundar (e. 

sexuality). Hinseginfræði spruttu upp úr homma- og lesbíufræðum (e. gay and lesbian 

studies) og voru í senn gagnrýni á þær. Hinsegin fræði höfðu áhuga á skoða hvernig 

sjálfsmyndar flokkar eins og gagnkynhneigð, hommi og lesbía urðu álitnar fast mótaðar 

sjálfsmyndir, ásamt því hvernig þær væru félagsleg hugsmíði sem reiði sig á 

kyngervisgjörning (e. gender performance) (Watson, 2005; Ásta Kristín Benediktsdóttir og 

Rannveig Sverrisdóttir, 2017).  

Hugtakið hinsegin (e. queer) getur reynst erfitt að ná höndum yfir og skilgreina, oftast er 

það þó sett í samhengi við lykilhugtak fræðanna gagnkynhneigðarhyggja. Í almennum 

skilningi er orðið hinsegin eitthvað sem álitið er utan normsins, óeðlilegt, ónáttúrulegt og 

afbrigðilegt. Hugtakið gagnkynhneigðarhyggja vísar til þess hvernig formgerð samfélagsins 

byggir á fyrir fram gefnu og viðteknu gildismati. Það mætti því segja að hugtakið sé kerfi 

hugmynda og menningarleg formgerð sem jaðarsetur og mismunar þeim sem falla utan þess 

sjálfkrafa (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017; Ásta Kristín Benediktsdóttir og Rannveig 

Sverrisdóttir, 2017).  

Jagose (1996) segir hugtakið lýsa tilburðum eða greiningaraðferð sem leitist við að trufla 

ríkjandi orðræður um álitna stöðuga tengingu kyns, kyngervis og kynhneigðar. Þegar 

hugtakið er notað í fræðilegu samhengi í rannsóknum er virkni þess afbyggjandi, það hefur 

skapast venja að nota það sem sagnorð, þ.e. að skjöna eða hinsegja (e. queering) (Hafdís Erla 

Hafsteinsdóttir, 2007; Ásta Kristín Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2017). Að 

hinsegja felur í sér að trufla, afbyggja og draga úr lögmæti ríkjandi þekkingar og orðræðna er 

einkennast af gagnkynhneigðarhyggju (Sullivan, 2003; Jagose, 1996). Hinsegin nálgun skapar 

fræðilegar forsendur til þess að rannsaka svið innan samfélagsins sem í hugum flestra 

tengjast ekki kynverund (e. sexuality), en eru engu síður undir áhrifum 

gagnkynhneigðarhyggju og þagga niður upplifanir hinsegin fólks (Steck og Perry, 2017). 

Hinsegin er líka notað sem sjálfsmyndarhugtak og hefur skapast venja fyrir að nota það 

sem slíkt víða. Þá er það oftast notað sem regnhlífarhugtak yfir ýmsa hópa sem staðsetja og 

skilgreina sjálfsmynd sína utan viðmiða gagnkynhneigðarhyggjunnar (Hafdís Erla 

Hafsteinsdóttir, 2017).  
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2.2 Gagnkynhneigðarhyggja  

Eitt af lykilhugtökum hinsegin fræðanna er hugtakið gagnkynhneigðarhyggja. 

Gagnkynhneigðarhyggja byggir á hugmyndum um kyn, kyngervi og kynhneigð á grundvelli 

eðlishyggju og tvíhyggju, þ.e. að aðeins séu til tvö kyn; karlkyn og kvenkyn. Þessi tvö kyn eru 

talin búa yfir ólíkum eiginleikum sem eigi rætur sínar að rekja til ólíks eðli þeirra. Eiginleikar 

kynjanna tveggja eru taldir vera meðfæddir, algildir og óbreytanlegir og eru kynin því 

aðgreind út frá þeim. Karlar og konur er talin vera andstæður sem bæti hvort annað upp. Á 

grundvelli ólíks eðli þeirra er það eina náttúrulega og eðlilega að laðast kynferðislega að hvor 

öðru, það að laðast að sama kyni er því talið vera andstætt lögmáli náttúrunnar og eðli 

kynjanna (Gülgöz, DeMeules, Gelman og Olson, 2019). 

Ein af upphafsmönnum hinsegin fræða, heimspekingurinn Judith Butler (1990) hafnar 

þessum hugmyndum. Í anda félagsmótunarhyggju telur hún ólíka hegðun og einkenni 

kynjanna vera félagslega mótuð og bundin menningu. Hún kom fram með hugmynda um 

kyngervis gjörning (e. gender performativity), sem lýsir því hvernig manneskjur framkvæma 

eða leika kyngervi sitt í sífellu og jafnan ómeðvitað. Hegðun, venjur, líkamstjáning og 

látbragð er valið og sí endurtekið til þess að falla innan viðurkenndra viðmiða um hvaða 

kyngervi sé viðeigandi að tileinka sér í samræmi við líffræðilegt kyn.  

Þrátt fyrir að í flestum félagslegum aðstæðum séu kynfæri ekki sýnileg, búast flestir ekki 

við því að misgreina kyn fólks, það gerir ráð fyrir að kyngervisgjörningur þess endurspegli 

líffræðilegt kyn þeirra. Hugmyndin um að kyn og kynhneigð sé skilgreint á grundvelli 

kyngervisgjörnings elur af sér gagnkynhneigðarhyggju (West og Zimmerman, 1987). 

Hugmyndin um að kynin séu tvö, karl-kvenkyn og að þau búi yfir ólíkum líffræðilegum 

einkennum, skapgerð, persónueinkennum, viðhorfum og hæfni, kallar Connell (1987) 

kyneinkenni (e. sexual character). Karlar eru álitnir hafa ákveðin kyneinkenni og konur önnur 

byggt á ofangreindum hugmyndum. Þar að auki er mismunur og andstæður kyneinkenna 

kynjanna ýktur í menningunni og úr því verða staðalmyndir kynjanna (e. gender stereotypes). 

Hvert samfélag á hverjum tíma metur ákveðna hegðun og útlit framar öðru sem leiðir til þess 

að til verða viðmið um ásættanlega karlmennsku og kvenleika (Connell, 1987).  

Connell (1995) hefur fjallað um stigveldi karlmennskunnar sem vísar til kenninga hennar 

um að ákveðin gerð karlmennsku tróni ofar í virðingar- og valdastiga karlmennskunnar ofar 

öðrum innan hvers samfélags á hverjum tíma. Þessi gerð karlmennsku kallar hún ráðandi 

karlmennsku, sem hefur félagslegt yfirráð og undirskipar þeim sem ekki falla undir hana. 

Ráðandi karlmennska getur birst á ýmsan hátt, meðal annars sem hlutverk, valda staða, 

viðhorf, hegðun og/eða ákveðnir eiginleikar. Þeir karlar sem falla undir hugmyndir ráðandi 

karlmennsku eru yfirleitt gagnkynhneigðir, vöðva stældir, hátt settir innan fyrirtækja og/eða 

hafa aðra eiginleika sem veita þeim vald og yfirburði. Ráðandi karlmennsku er viðhaldið á 
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víðtækan hátt í menningunni og þeir karlmenn sem gera tilraun til þess að ögra henni eiga í 

hættu á að vera kvengerðir og jaðarsettir í kjölfarið (Connell, 1995). 

Hugtakið styðjandi kvenleiki (e. emphasized feminity) styður og viðheldur yfirburðum 

karla og undirskipun kvenna í athöfnum og gjörðum þeirra sjálfra. Hlýðni er lykil hugtak 

styðjandi kvenleika, sem er bersýnilegt í vestrænni menningu, þar sem konum er í sífellu 

kennt hvað þær eigi að gera og hvernig þær eigi að vera til þess að ganga í augum á 

karlmönnum og öðlast viðurkenningu þeirra (Connell, 1987).  

Þessar hugmyndir um að líffræðilegt kyn leiði til ákveðins kyngervis og kynhneigðar 

renna saman í eitt og mynda það sem Butler (1990) hefur kallað hið gagnkynhneigða mót (e. 

heterosexual matrix). Ríkjandi orðræður og uppeldi innræta þessar hugmyndir er einkennast 

af gagnkynhneigðarhyggju og gera það að verkum að gagnkynhneigð er skyldubundin (e. 

compulsory hetersexuality). Það gerir það að verkum að gagnkynhneigð verður 

stofnanabundin og stöðluð (e. normative). Stofnanabundin gagnkynhneigð (e. 

institutionalized heterosexuality) hefur stjórn á þeim sem eru innan marka hennar og 

jaðarsetur og refsir þeim sem álitnir eru standa utan hennar (Jackson, 2006; Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Gagnkynhneigð er ekki einungis viðhaldið á 

stofnanabundin hátt heldur einnig í hversdaglegum félagslegum samskiptum (Jackson, 2006). 

Heterósexismi er stofnanabundin birtingarmynd gagnkynhneigðarhroka (e. homofobia) 

innan samfélaga, heterósexismi og gagnkynhneigðarhroki verka í sameiningu til þess að 

knýja skyldubundna gagnkynhneigð. Heterósexismi er skilgreint sem trú um að hið eina rétta, 

eðlilega og algilda form mannlegra tengsla og samskipta sé á gagnkynhneigðan hátt. Þannig 

er heterósexismi samofin félagslegum samskiptum og hefur áhrif á hvernig við tölum,  hvern 

við snertum og hvað við segjum í okkar daglega lífi. Heterósexismi skapar 

gagnkynhneigðarhroka kjör aðstæður til þess að þrífast með því að gera ráð fyrir að allir séu 

eða verði gagnkynhneigðir (Pharr, 2000). Virkni heterósexisma er að skapa umhverfi sem 

kerfisbundið veitir gagnkynhneigðum forréttindum framar öðrum kynhneigðum, byggt á 

þeirri ályktun að yfirráð og forréttindi gagnkynhneigðra og jaðarsetning hinsegin fólks séu 

eðlileg (Kitzinger, 2005).  

Nátengt hugtak heterósexisma, er síshyggja (e. cis-sexism). Hugtakið sís eða sískynja er 

notað til þess að lýsa einstaklingum sem skilgreina kynvitund sína í samræmi við það 

líffræðilega kyn sem þeim var úthlutað við fæðingu og eru ekki trans (Miller, 2020). Síshyggja 

er viðhorf eða trú um að kynvitund trans fólks sé óæðri og ekki jafn sönn og sískynja fólks 

(Serano, 2016) Síshyggja staðsetur trans fólk skör lægra en sís fólk, álitur það að vera sís vera 

það eina eðlilega og álitur trans líkama, sjálfsmyndir og tjáningu ólögmæta og óeðlilega 

(McBride, 2020). Sískynja viðmið (e. cisnormativity/cis assumption) er það sem gerir 

ósýnileika trans fólks mögulegan. Sískynja viðmið lýsa samfélagslegu viðhorfi þar sem 
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sískynjun er álitin það eðlilega, á meðan að trans fólk og upplifanir þess eru dæmdar 

óeðlilegar í samanburði. Fólk gerir ráð fyrir allt fólk sem það mætir á förnum vegi sé sískynja 

(Worthen, 2020; Mcbride, 2020; Serano, 2016). Gagnkynhneigðarhyggja lýsir því menningar- 

og samfélagslegri formgerð þar sem þessar ofangreindar hugmyndir birtast í gildum og 

viðhorfum samfélaga og stofnunum innan þess (Røthing og Svendsen, 2010). Þar sem 

gagnkynhneigð líkt og karlmennska og kvenleika álitið lögmál náttúrunnar, verður væntingin 

um gagnkynhneigð stofnanabundin í hinu félagslega og menningarlega. Það tryggir sumu 

fólki meiri völd og forréttindi framar öðru (Butler, 1990; Worthen, 2020).  

Í flestum heimshornum eru til staðar norm sem upphefja og veita gagnkynhneigðu og 

sískynja fólki forréttindi og í senn kerfisbundið jaðarsetur hinsegin fólk. Það sem ekki fellur 

að þessum hugmyndum er álitið óeðlilegt og er ósamþykkt, það gerir það að verkum að þeir 

sem ekki eru sískynja og/eða gagnkynhneigðir verða fyrir fordómum og í sumum tilfellum 

ofbeldi (Worthen, 2020). 

 

2.3 Gagnkynhneigðarhyggja innan skóla  

Gagnkynhneigðarhyggja á sér sterkar rætur í þjóðfélagslegum og sögulegum gildum. Skólar 

eru aðeins einn hlekkur í því hvernig samfélagið viðheldur undirskipun hinsegin fólks. 

Takmarkanir hinsegin fólks eru víðs vegar innan umhverfi skóla og er það talið hafa áhrif á 

skynjun þeirra á framtíðar tækifærum og lífsgæði almennt (Wilkinson og Pearson, 2009). 

Innan skóla hefur það verið talið að síshyggja ómeðvitað styrki íhaldsöm og fordómafull 

viðhorf um kynvitund, sem gerir það að verkum að skólaumhverfið er fjandsamlegt umhverfi 

fyrir trans nemendur. Síshyggja er skipulagskerfi á vettvangi skóla sem stjórnar lífi allra 

nemenda en hefur yfirstandandi og aðsteðjandi áhrif á trans ungmenni. Menning og 

umhverfi skóla skapa þannig bæði líkamlegt og þekkingarfræðilegt rými fyrir styrkingu og 

endursköpun gagnkynhneigðarhyggju og síshyggju (Miller, 2020).  

Birtingarmyndir gagnkynhneigðarhyggju innan skóla eru margar, aðrar sýnilegri en aðrar. 

Gagnkynhneigðarhyggja birtist meðal annars í skólanámskrám, námsbókum, orðræðum og 

almennri umgjörð athafna innan skóla. Þar að auki styrkja og viðhalda kennarar og annað 

starfsfólk gagnkynhneigðarhyggju í þeim gildum og viðhorfum sem þeir miðla til nemenda í 

kennslu (Kearns, Mitton-Kükner og Tompkins, 2017; Khayatt, 2006). Røthing (2017) telur 

gagnkynhneigð vera hin náttúrulega undirstaða kennslu og umræðna um kynverund innan 

menntastofnanna í vestrænum samfélögum. Það endurspeglast meðal annars í því sem er 

sagt og skrifað í námsbókum og að hluta til í því sem ekki er sagt og skrifað.  
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Rannsakendur hafa bent á að í námsbókum sé gagnkynhneigðarhyggja viðloðandi. Í 

rannsókn Suarez og Balaji (2007) á námsbókum var undirliggjandi tilhneiging til þess að gera 

hinsegin sjálfsmyndir einsleitar með alhæfingum um einkenni þeirra og atferli.  

Í rannsókn Temple (2005) á námsbókum, var par skilgreint samanstanda af karl og konu 

og foreldrar, móðir og faðir. Unglingsárin voru skilgreind sem tími þar sem ungmenni byrja 

að hafa áhuga á gagnstæðu kyni. Þegar fjallað var um hinsegin fólk og atferli þeirra var það 

sett í neikvætt samhengi. Hinsegin fólki var fyrst og fremst lýst sem þolendum félagslegrar 

mismununar og að það væri almennt frekar í áhættu fyrir að ánetjast eiturlyfjum, vera 

þunglynt og að fremja sjálfsmorð en gagnkynhneigðir (Temple, 2005; Blackburn og Smith, 

2010; Wilmot og Naidoo, 2014). Einnig benti rannsókn Macgillivray og Jennings (2008) til 

þess að innan námsbóka væri hlutfall umfjallanna um hinsegin fólk og tengd málefni mjög 

lágt.  

Í vestrænum löndum nýtur ákveðin gerð fjölskyldna forréttinda og er í senn upphafin. 

Hin svokallaða kjarnafjölskylda (e. nuclear family) sem samanstendur af gagnkynhneigðum 

foreldrum, sem eða gert er ráð fyrir að séu líffræðilegir foreldra barna. Þetta felur í sér 

hugmyndir um eðlishyggju og tvíhyggju (Surtees og Gunn, 2010). Gert er ráð fyrir líf kennara 

og nemenda falli að forskrift hinnar gagnkynhneigðu kjarna fjölskyldu. Öll umræða og 

formgerð innan skóla byggir á þeirri ályktun og rennir enn frekari stoðum undir hið 

gagnkynhneigða norm (Reimers, 2020).  

 Rannsóknir síðustu áratuga hafa varpað ljósi á mikilvægi þess að fjalla um ólíkar gerðir 

fjölskyldna innan menntastofnanna (Davies og Robinson, 2013). Í mannréttindustefnu 

Reykjavíkurborgar segir að starfsfólk borgarinnar eigi ekki að gera ráð fyrir að foreldrar barna 

sem borgin þjónustar séu sís eða gagnkynhneigðir (Reykjavíkurborg, 2016). Meðvitund 

varðandi þessa mál virðist því vera til staðar líkt rannsóknir og stefna Reykjavíkurborgar gefa 

til kynna. Davies og Robinson (2013) telja að þrátt fyrir þessa skynjuðu auknu vitund séu 

ríkjandi orðræður um fjölskyldur enn bundnar við gagnkynhneigð viðmið. Skólar og kennarar 

ganga því enn að því sem gefnu að fjölskyldur nemenda sinna séu gagnkynhneigðar 

kjarnafjölskyldur og að aðrar gerðir fjölskyldna séu undantekningar frá vananum. Orðræðan 

um hina gagnkynhneigðu kjarna fjölskyldu hefur úrslitavaldið til þess að staðfesta 

gagnkynhneigðan þegnrétt (e. heterosexual citizenship).  

Ball, Maguire og Braun (2012) fjalla um hvernig opinberar stefnur starfa á mismunandi 

hátt á milli ólíkra aðila, eða það sem þau kjósa að kalla stefnu leikara (e. policy actors). Þau 

hafa fjallað sérstaklega um opinberar menntastefnur og telja þær yfirleitt vera almennar og 

ekki taka hliðsjón af samhengi eða aðstæðum hvers skóla. Þar að auki lýsa þær ekki 

nákvæmlega hvað eða hvernig eigi að gera hlutina. Í fyrstu þegar mennastefna er lesin, er 
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hún túlkuð, hvað þýðir þessi texti fyrir okkar? Hvað eigum við að gera? Verðum við að gera 

eitthvað? merkingar ferlið tengir stóru myndina við hina litlu.  

Túlkun menntastefnu er í megin atriðum byggð á röksemdum, þar sem texti 

menntastefnunnar er færður nærri tungumáli vettvangsins. Þýðing er hluti af ferlinu í að 

koma þessum textum í framkvæmd, þ.e. að innleiða mennastefnuna í skólann. Tungumál 

stefnunnar er þýtt yfir í tungumál aðferða, eða það sem Ball, Maguire og Braun (2012) kalla 

úr abstrakt yfir í línulegt ferli. Í ferlinu skapast fjarlægð eða bil frá hinum upprunalegum texta 

menntastefnunnar og á annað borð framkvæmdar hennar á vettvangi. Í þessu ferli koma 

margir að þýðingu og túlkun menntastefnu textans, hver sem túlkun og þýðing þess eða 

þeirra sem skrifuðu hana upprunalega er nánast hægt að tryggja að merking textans breytist 

um leið og hann er gefin út (Ball, Maguire og Braun, 2012).  

Kjaran og Lehtonen (2020) fjalla um að víða á norðurlöndunum séu löggjafir og 

opinberar stefnur taldar hinsegin fólki og réttindum þeirra í vil. Einnig að í flestum þessara 

landa séu í gildi opinberar menntastefnur sem miði að sköpun skóla án aðgreiningar og 

almennt inngildandi skólaumhverfis fyrir minnihluta hópa innan samfélagsins. Það liggur þó á 

milli hluta hvernig þessum stefnum er fylgt eftir (Jón Ingvar Kjaran, 2017). Víða á 

norðurlöndunum sinna hagsmuna- og baráttu samtök hinsegin fólks fræðslu um hinsegin 

málefni. Á Íslandi er hinsegin fræðsla samtakanna '78 oftast eina fræðslan sem nemendur í 

íslenskum skólum hljóta um málefni tengd hinseginleika (Kjaran og Lehtonen, 2020). 

Britzman (1995) telur yfirborðskennda umfjöllun um hinsegin viðfangsefni í skólum í raun 

gera lítið til þess að trufla eða afbyggja gagnkynhneigðarhyggju.  

Niðurstöður rannsóknar Guðnýjar S. Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur 

(2017) bentu til þess að skólastjórar á leik-, grunn- og framhaldskóla stigi þætti efnisþættir á 

borð við kynbundnar staðalmyndir, kyn og margbreytileiki, kynbundið ofbeldi, og samskipti 

kynjanna töluvert mikilvægari en kynhneigð og gagnkynhneigðarhroki. Einnig leiddu 

niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að skólastjórum á grunnskólastigi þótti það mikilvægast í 

jafnréttismálum að virða eigi menningarlegan margbreytileika og að sýna þurfi 

umburðarlyndi. Þar að auki töldu aðeins um helmingur svarenda sig þekkja hugtakið kyngervi 

vel og höfðu sumir þeirra takmarkaða þekkingu á grunnhugtökum kynjafræða. Rannsóknin 

gefur einhverja vísbendingu um hver forgangsatriði skólastjóra séu varðandi jafnréttis 

menntun innan grunnskóla (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017).  

Robinson (2002, 2005) hefur fjallað um að kennarar séu fullir trega við að ávarpa 

hinsegin málefni í kennslu, að þeir hræðist viðhorf foreldra eða séu óvissir um hvernig þeir 

eigi að nálgast viðfangsefnið. Almennt er ekki talið við hæfi að fjalla um kynverund og/eða 

viðfangsefni sem snerta á kynverund innan skóla. Sú ályktun felur í sér ákveðna mótsögn, þar 

sem gagnkynhneigð er víða samofin allri formgerð skóla, í umfjöllun, orðræðu og 
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félagslegum athöfnum. Á þann hátt er gagnkynhneigð ríkjandi innan ýmsa sviða skóla án 

þess þó að hún sé álitin tengjast kynverund beint. Gagnkynhneigð er afkyngerð (e. 

desexualized) svo ekki sé hægt að véfengja tilveru hennar innan skóla og umhverfi hans. 

Kynverund virðist því á einhvern hátt vera hvergi og alstaðar innan skóla (Robinson, 2002; 

Reimers, 2020).  

Robinson (2002) notar hugtakið hierarchy of differences sem Jón Ingvar Kjaran og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2010) hafa þýtt sem stigveldi mismunar til þess að lýsa því 

hvernig ákveðin réttlætis mál skipa hærri sess ofar öðrum innan menntastofnanna. Ákveðin 

málefni eru álitin erfið viðfangs og hefur það viðhorf víðtæk áhrif á hvaða réttlætis mál eru 

talin verðskulda athygli og umfjöllunar innan skóla (Ferfolja og Robinson, 2004). Robinson 

(2002) telur málefni tengd hinseginleika falla neðarlega í þessu stigveldi, vegna viðtekins 

viðhorfs um að hinseginleiki sé einungis bundin við kynverund (e. sexuality) einstaklinga.  

Røthing (2008) notar hugtakið menntunarfræði til umburðarlyndis (e. pedagogy of 

tolerance) til að lýsa menntunarfræðum þar sem lögð er áhersla á að hinn álitni meirihluti 

nemenda eigi að umbera álitnum minnihlutahópi nemenda. Þesskonar menntunarfræði gerir 

ekki kröfu á að nemendur velti fyrir sér valdaskiptingu og óréttlæti innan skóla og 

samfélagsins í heild sinni. Í þessari gerð menntunarfræða er orðræðan um samkynhneigt fólk 

á þann hátt að fjallað er um að það sé bara eðlilegt fólk eins og við hin, með tilfinningar og 

því þurfi að sýna þeim umburðarlyndi.  

Røthing og Svendsen (2010) telja kennslu sem hafi það að markmiði að auka 

umburðarlyndi gagnvart samkynhneigð í skólum, hafa tvíþættan undirliggjandi tilgang; í 

fyrsta lagi að renna stoðum undir hugmyndina um að grundvallarmunur sé á gagnkynhneigð 

og samkynhneigð, í öðru lagi að undirstrika forréttinda stöðu gagnkynhneigðra í samfélaginu 

með því að fjalla um samkynhneigða sem frávik. Røthing (2008) hefur lagt til hugtakið 

homotolerance, til að lýsa ríkjandi viðhorfi á norðurlöndunum í garð samkynhneigðra. Það 

vísar til þess að gagnkynhneigð er enn hið viðtekna norm en tilvist samkynhneigðra hefur þó 

verið viðurkennd og umborin.  

Stjórnmálafræðingurinn Wendy Brown (2006) hefur greint orðræðuna um 

umburðarlyndi innan vestrænna samfélaga. Hún telur orðræðuna fela í sér valdaskiptingu, 

þ.e. það að sýna umburðarlyndi er hvorki hlutlaus gjörð né felur hún sér virðingu gagnvart 

þeim sem eru umborin. Öllu heldur undirstrikar umburðarlyndi mörkin á milli þess sem 

annars vegar er álitið er vera normið og eftirsóknarvert og hins vegar þess sem talið er 

standa utan þess og er óeftirsóknarvert.  

Umburðarlyndi í garð minnihluta hópa viðheldur á þann hátt ákveðinni valdaskiptingu 

innan samfélagsins, sem grundvallast á því að hinn viðurkenndi meirihluti veitir 

minnihlutanum rými til þess að vera til án þess þó að velta fyrir sér eigin forréttindum og 
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valdastöðu innan meirihlutans. Notkun hugtaksins skapar þannig ásýnd um að jafnrétti ríki 

innan samfélags eða vettvangs, þar sem aðilar innan þess sýni umburðarlyndi. Leiðin út úr 

orðræðu umburðarlyndis og stigveldi mismunar er að notast við nálgun og hugmyndir 

hinsegin menntunarfræða (Britzman, 1995; Kumashiro, 2002). 

 

2.4 Hinsegin menntunarfræði  

Hinsegin menntunarfræði (e. queer pedagogy) byggja á gagnrýnum kenningum (e. critical 

theory) og hinseginfræðum. Ýmsir fræðimenn hafa lagt fram tillögur um hvernig hægt sé að 

hanna hinsegin menntunarfræðileg inngrip til þess að trufla gagnkynhneigðarhyggju innan 

skóla. Neto (2018) telur hinsegin menntunarfræði byggja á hugmyndum hinsegin fræða gegn 

normalíseringu. Þannig leitist hinsegin menntunarfræði við að gagnrýna og grafa undan 

viðteknum menntahefðum sem hampa og styrkja gagnkynhneigð á kostnað annarra 

kynvitundar og kynhneigðar.  

Sumara og Davis (1999) taka í svipaðan streng og telja hinsegin menntunarfræði í 

grundvallaratriðum snúast um að trufla gagnkynhneigðarhyggju. Þau telja hinsegin fræði 

afhjúpa hið kyngerða eðli uppeldis- og menntunarfræða, sérstaklega hið sýnilega 

gagnkyngerða (e. heterosexualized) eðli þeirra. Þau benda á að formgerðir skóla er 

einkennist af gagnkynhneigðarhyggju séu takmarkandi fyrir nemendur og lærdómsferli 

þeirra. Því sé truflun gagnkynhneigðarhyggju mikilvæg leið til þess að víkka út skilning, 

hugsun og ímyndarafl nemenda. Garcia og Slesaransky-Poe (2010) benda á að mikilvægt sé 

að börn og ungmenni fái frelsi til að kanna kynvitund og kynhneigð sína.  

Kevin K. Kumashiro (2002) telur hinsegin menntunarfræði geta verið leið til þess að 

skapa samfélag sem raunverulega byggist á jafnrétti og réttlæti ásamt því að krafa undan 

kúgandi gildum og kennsluháttum. Hugtakið hinir notar Kumashiro (2002) þegar hann fjallar 

um þá hópa sem yfirleitt eru jaðarsettir í samfélaginu vegna ólíkra breyta, en þó eiga þeir 

það sameiginlegt að þeir falla utan hið viðtekna norms.  

Kumashiro (2002) leggur til fjórar nálganir til menntunar til samfélagslegs réttlætis. 

Fyrsta nálgunin er menntun fyrir hina, en það felur í sér að gert er grein fyrir að margir hópar 

eiga í erfiðleikum í námi og að það þurfi að sníða námið að þeirra þörfum. Seinni nálgunin er 

menntum um hina, en menntakerfið kennir aðeins ákveðin hluta af sögum og þekkingu, 

Kumashiro (2002) telur að það þurfi að veita meiri upplýsingar um marga aðra hópa sem 

áður hafa verið þaggaðir. Rannsóknir hafa gefið kynna að sú þekking sem flestir nemendur 

hafi um hina sé annað hvort takmörkuð vegna útilokunar, þöggunar og ósýnileika þessa hóps 

eða skekkt vegna lítilækkunar og jaðarsetningar hans (Kumashiro, 2002).  



18 

Þriðja nálgunin er menntun sem er gagnrýnin á það hvernig ákveðnir hópar njóti 

forréttinda og aðrir eru jaðarsettir. Þar er áhersla lögð á að gefa hinu viðtekin, undirliggjandi 

hugmyndafræði og ögra þessum sögum sem halda óréttlæti á lífi. Fjórða nálgunin er að 

stuðla að menntum sem breytir nemendum og samfélagi, þar sem nemendur og kennarar 

finna leiðir í sameiningu til að búa til gagnlega þekkingu og skilja heiminn. Þegar að þessar 

nálganir eru settar saman veita þær ramma sem notast við ólíkar aðferðir til þess að takast á 

við óréttlæti (Kumashiro, 2002).  

Hinsegin menntunarfræði varpar ljósi á hvernig hægt sé að trufla 

gagnkynhneigðarhyggju innan skóla. Neto (2018) fjallar um að hinsegin menntunarfræði og 

námskrá tali til allra og sé ekki einungis miðuð að þeim sem skilgreina sig hinsegin. Kjaran og 

Lehtonen (2020) hafa fjallað um að inntak aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) uppfylli 

fyrstu þrjú skref í hinsegin menntunarfræðilegri nálgun Kumashiro (2002).  
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3 Aðferðir og gögn  

3.1 Gögnin 

Hér til umfjöllunar eru annars vegar sex námskrár íslenskra grunnskóla og tvær námsbækur 

sem notast er við innan þeirra. Við öflun gagnanna (skólanámskrár) varð rannsakanda ljóst 

að töluverður fjöldi skóla hefur ekki skólanámskrá sína aðgengilega á heimasíðu sinni. Einnig 

voru skólanámskrár misítarlegar og var uppsetning þeirra einnig afar ólík. Rannsakandi ákvað 

að notast við skólanámskrár skjöl sem voru heildstæð og allar upplýsingar voru í einu skjali. 

Margir grunnskólar vísuðu til starfsáætlana og bekkjanámskrár, því taldi rannsakandi það 

hentugra og skilvirkara að notast við fyrrgreinda gerð skjala. Gagnanna var aflað í gegnum 

heimasíður skóla, þær voru fundir á heimsíðum sveitarfélaga, einu sveitarfélagi í þéttbýli og 

öðru í dreifbýli.   

Í töflu 1. (hér að neðan) er yfirlit og upplýsingar um skólanámskrárnar sem greindar voru.  

Tafla 1. Skólanámskrár til greiningar 

Nafn Svæði  Fjöldi bls.  

Skólanámskrá 1 Dreifbýli  36 

Skólanámskrá 2 Þéttbýli  52  

Skólanámskrá 3 Dreifbýli  50 

Skólanámskrá 4 Þéttbýli 24  

Skólanámskrá 5 Þéttbýli  40 

 

Öflun gagnanna (námsbóka) var í gegnum heimasíðu menntamálastofnunnar. Rannsakandi 

grundvallaði val sitt á þessum tveim bókum á umfjöllunarefni rannsóknarinnar. Notast var 

við leitarvél á heimasíðu menntamálastofnunnar, þar sem hægt er að finna útgefið námsefni. 

Leitarorðin sem rannsakandi notaði voru: kynhneigð, kynvitund, samfélag, fjölskylda, 

þjóðfélag, ást og sambönd. Takmarkað var hvaða bækur voru aðgengilegar á rafrænu formi 

og hafði það einnig áhrif á val rannsakanda á gögnunum.  

Í töflu 2. (hér fyrir neðan) er yfirlit og upplýsingar um námsbækurnar sem greindar voru.  

Tafla 2. Námsbækur til greiningar 

Heiti bókar Viðfangsefni  Skólastig  Útgáfuár Fjöldi 
kafla 

Fjöldi 
bls.  

Höfundur Þýðandi 

Á ferð um 
samfélagið 

Þjóðfélagsfræði Unglingastig  2016 11  176 Garðar 
Gíslason 

Á ekki við 

Mannslíkaminn 
– Litróf 
náttúrunnar  

Náttúrufræði  Unglingastig  2017 7 168 Susanne 
Fabricus, 
Frederik 
Holm, 

Hálfdán 
Ómar 
Hálfdánarson 



20 

Ralph 
Martenson, 
Annika 
Nilsson og 
Anders 
Nystrand 

 

3.2 Gagnagreining  

Í rannsókninni var notast við þemagreiningu (e. thematic analysis) og til þess að varpa ljósi á 

birtingarmyndir gagnkynhneigðra viðmiða í skólanámskrám og námsbókum. Þemagreining 

vísar til margra ólíka greiningaraðferða. Þemagreining í anda Braun og Clarke (2006) er 

sveigjanleg og byggir ekki á neinni ákveðinni þekkingarfræði eða fræðilegum ramma, þar af 

leiðandi hefur rannsakandinn ákveðið frelsi til að nota sinn eigin fræðilega ramma sem í 

þessu tilfelli er hinsegin fræði. Ákveðið var að styðjast við þemagreiningu til þess að bera 

kennsl á þemu innan gagnanna, þar á eftir var orðræða þeirra skoðuð með hliðsjón af 

greiningar lyklum (sjá kafla 2.8).  

Greiningarlyklarnir byggja á hugtökum innan hinseginfræða og skilgreiningum þeirra. Á 

þann hátt gat rannsakandi greint gögnin á kerfisbundin hátt í samræmi við hefð 

þemagreiningar og kannað þar á eftir hvaða þrástef birtust í orðræðu þeirra. Samkvæmt 

Fairclough (1989) er viðtekin þekking málfræðilega sköpuð og miðlað áfram í normalíserandi 

orðræðum, því lág við að notast einnig við orðræðugreiningu. Braun og Clarke (2006) telja 

margar greiningaraðferðir vera í grunninn þemabundnar, þó annað sé haldið fram, þar á 

meðal orðræðugreining.  

Notast var við þemagreiningu í anda Braun og Clarke (2006, 2013) við greiningu 

gagnanna. Þemagreining er sveigjanleg og aðgengileg greiningaraferð, með henni er leitast 

við að greina mynstur í gögnunum. Í fyrsta skrefi greiningarinnar sökkti rannsakandi sér í 

gögnin með því að marglesa þau yfir, samhliða því skráði rannsakandi hjá sér fyrstu 

hugmyndir sínar í minnisbók. Þar á eftir hófst kerfisbundin greining gagnanna með kóðun, 

rannsakandi hafði til hliðsjónar greinandi lykla (sjá kafla 2.8). Hver námskrá og námsbók var í 

fyrstu lesin nokkrum sinnum í heild sinni, þar á eftir var leitað eftir endurtekningum á orðum, 

orðalagi, hugmyndum og röksemdarfærslum í gögnunum til þess að kóða þau. Rannsakandi 

gaf hverjum kóða lit til þess að auðvelt væri að færa kóðana yfir í flokka. Þar á eftir voru 

kóðarnir flokkaðir. Þar á eftir voru fann rannsakandi hvaða þemu eða þrástef birtust í 

orðræðunni og þau borin saman við fræðilegt efni og rannsóknir.  

Braun og Clarke (2013) telja rannsakandann virkan í rannsóknarferlinu, hann ber kennsl á 

þemu og velur þau sem vekja áhuga hans og miðlar þeim áfram til lesandans. Þær vísa því á 

bug að greiningarferlið sé passíft, þar sem þemun birtast í gögnunum eða séu uppgötvuð. 
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Þær telja að hægt sé að mistúlka slíkar hugmyndir á þann hátt að talið er að þemun hafi 

bólfestur í gögnunum og birtist ef gögnin eru skoðuð nægilega vel. Þær öllu heldur að þau 

eigi uppruna sinn að rekja til þeirra hugsunar og  tenginga sem myndist um gögnin og 

ákvarða þannig hvernig rannsakandinn skilur þau. 

Rannsakandi tileinkaði sér gagnrýnið viðhorf til viðtekinnar þekkingar, ásamt því að hann 

dróg í efa að athugun okkar á heiminum, þ.e. að hann birti sanna af eðli þess sem um ræðir. 

En þessir þættir eru grundvallaratriði að tileinka sér við orðræðugreiningu (Gill, 2000).  

Foucault (1980) taldi ákveðna orðræða ríkja á hverjum tíma í sögunni og yrði þannig hinn 

lögmæti (e. legitimate) háttur að fjalla um ákveðið viðfangsefni. Þannig taldi hann ákveðnar 

hugmyndir, orð eða athafnir koma sí endurtekið fyrir í texta eða tali sem myndaði þrástef í 

orðræðunni. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) segir þögn einnig vera mikilvægt form þess 

hvernig þrástef í orðræðunni birtist, þögn um ákveðið málefni telur hann jafn áhrifamikið og 

mörg orð um það sem valið er að fjalla um. Því var rannsakandi vakandi fyrir um hvað og hvaða 

málefni ríkti þögn um innan gagnanna með hliðsjón af greiningar lyklum rannsakanda (sjá kafla 

2.8).  

Þögn er mikilvæg í tengslum við hvernig einstaklingar skapa sinn eigin sannleika í 

heiminum (Foucault, 1980; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006), þetta var rannsakandi 

meðvitaður um og samræmast þessar hugmyndum fræðilegum ramma rannsóknarinnar. 

Þegar orðræða er greind er hægt að kortleggja hversu oft tiltekið orð eða röksemdarfærsla 

bregður fyrir, en á sama tíma kanna hvert samhengi sé og með hvaða hætti  þessar 

röksemdir eru settar fram. Því er ólíkt með hvaða hætti ákveðin þættir mynda þrástef í 

orðræðunni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Eftir að rannsakandi hafði fundið þemun, 

notaðist hann við orðræðugreiningu til þess að greina orðræðu þeirra, stuðst var við verklag 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) við orðræðugreiningu. Orðræðan var skoðuð í 

fræðilegu samhengi og skýrsla rituð, sem í þessari skýrslu tengdist stefnumótandi skjölum í 

íslenskum grunnskólum og orðræðu þeirra.  

 

3.3 Greiningarlyklar  

Þar sem að þemagreining er í sjálfri sér sveigjanleg greiningaraðferð og rannsakandi hefur 

ákveðið frelsi til að velja sjálfur þann fræðilega ramma sem hann kýs, er mikilvægt að gera 

grein fyrir fræðilegri nálgun hans á skýran hátt. Hverskyns fræðileg nálgun hefur í för með sér 

ákveðnar fyrir fram gefnar ályktanir um eðli gagnanna og hvaða merkingu þau hafa í 

raunveruleikanum eins og hann birtist okkur (Braun og Clarke, 2006). Líkt og áður hefur 

komið fram var stuðst við hinsegin fræði og hugtök innan þeirra. Þegar fundin eru þemu eða 

þrástef getur verið gagnlegt að hefja gagnagreininguna með nokkrum fyrir fram skilgreindum 

greiningarlyklum, sem eru leiðbeinandi í greiningunni (King, 2004). Rannsakandi útbjó töflu 
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þar sem tekin voru saman lykilhugtök úr hinsegin fræðum (sjá hér að neðan). Töflunni er 

ætlað að gefa skýra mynd af þeim skilgreiningum sem rannsakandi hafði í huga við greiningu 

gagnanna. Notkun greiningarlyklanna gerði það einfaldara og skilvirkara fyrir rannsakanda að 

greina gögnin ásamt því að skýra tengsl ákveðna undirþema og síðar þemu við hinseginfræði 

og hugtök innan hennar. Ítarlegri skilgreiningar á hugtökunum eru í kafla 2.  

 

Tafla 3. Hugtök hinsegin fræðanna og greiningarlyklar þeirra 

Hugtak  Viðmið 

Gagnkynhneigðarhyggja/gagnkynhneigð viðmið 

 

 

Gagnkynhneigð birtist sem hin eðlilega og 
náttúrulega kynhneigð 

Gagnkynhneigð birtist sem eina kynhneigðin  

Ekki fjallað um hinsegin fólk  

Einhæf umfjöllun um hinsegin fólk  

Gert ráð fyrir allir séu gagnkynhneigðir  

Gagnkynhneigð hampað  

Forréttindi og völd gagnkynhneigðra talin eðlileg og 
ekki dregin til efa   

Síshyggja/sískynja viðmið  Neikvæðar staðalmyndir um trans fólk og/eða 
ódæmigerða kyntjáningu  

Kynvitund trans fólks ekki tekin sem gild eða álitin 
raunveruleg 

Gert ráð fyrir að allir séu sískynja  

Trans fólk og/eða fólk með ódæmigerða kyntjáningu 
eða kyneinkenni ekki sýnilegt í umfjöllun 

Andúð í garð trans fólks og/eða fólks með 
ódæmigerða kyntjáningu eða kyneinkenni  

Kynfæri álitin stýra kynvitund fólks 

Heterósexismi  Kynhneigð sem er ekki gagnkynhneigð álitin óæskileg 
óeftirsóknarverð eða óeðlileg  

Gert ráð fyrir að allir séu eða verði gagnkynhneigðir  

Neikvæðar staðalmyndir um hinsegin fólk  

Gagnkynhneigð gildi og sýn ríkjandi  

Forréttindi og völd gagnkynhneigðra álitin eðlileg 

Skyldubundin gagnkynhneigð  Einungis fjallað um gagnkynhneigða hrifningu, 
ástarsambönd og fjölskyldur  

Gagnkynhneigð skyldubundin  

Gert ráð fyrir nemendur verði gagnkynhneigðir 

Gert ráð fyrir að fjölskyldur nemenda falli að forskrift 
gagnkynhneigðu kjarnafjölskyldunnar  

Líffræðilegt kyn og kyngervi talið leiða til ákvarða 
kynhneigð  

Stigveldi mismunar Jafnrétti kynjanna í forgangi   

Ekki fjallað jafnt um ólík jafnréttismál  

Umfjöllun um jafnréttismál er misítarleg 
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Hið gagnkynhneigða mót Kyn, kyngervi og kynhneigð taldir samofnir þættir  

Hugmyndir um kyn, kyngervi og kynhneigð byggðar á 
eðlishyggju og tvíhyggju  

Hinsegin menntunarfræði 

 

Er fjallað um hinsegin fólk/hinseginleika?  

Er fjallað um nám um hinsegin fólk/hinseginleika? 

Er fjallað um hinsegin fólk/hinseginleika á einhæfan 
og yfirborðskenndan hátt? 

Hvernig er fjallað um fjölskyldur?  

Tekur umfjöllunin mið af ólíkum hópi nemenda?  

Er fjallað um hvað leiði til forréttinda 
gagnkynhneigðra og mismunun hinsegin fólks?  

Eru viðteknum hugmyndum og þekkingu ögrað? 
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4 Niðurstöður/Umræður  

Við greiningu gagnanna voru greind tvö yfirþemu og fimm undirþemu. Yfirþemun voru 1) 

Normið, með undirþemun hin gagnkynhneigða kjarnafjölskylda, stigveldi mismunar og 

viðmið og frávik 2) Tvíhyggjan, með undirþemað karlmennska og kvenleiki. Við greiningu 

gagnanna kom í ljós að innbyrðis tengdust öll undirþemun og var því að finna svipuð þrástef 

eða þemu í orðræðu þeirra. Því væri hægt að tengjast nánast öll þemun saman þar sem þau 

höfðu öll áhrif á hvort annað.  

 

4.1 Normið 

Í skólanámskránum og námsbókunum birtist orðræða um ríkjandi norm sem er að finna 

innan samfélagsins. Þegar fjallað er um fjölskyldur í námsbókunum er umfjöllunin afmörkuð 

við gagnkynhneigðar fjölskyldur og er beint út fjallað um að gagnkynhneigðar fjölskyldur séu 

eðlilega sökum þess að þær séu álitnar algengari en aðrar gerðir. Í námskránum birtist 

normið í því hvernig umfjöllun þeirra miðar að gagnkynhneigðum foreldrum, þannig birtast 

þær sem normið. Í námskránum eru aðrar gerðir fjölskyldna því ekki ávarpaðar. 

Gagnkynhneigð birtist því sem undirstaða gilda og skólastarfs í skólanámskránum, en það 

rímar við athugun Neto (2018) á kennslu í skólum á vesturlöndunum. Í undirþemanu viðmið 

og frávik birtist orðræðan um normið í því hvernig hinseginleiki er álitin vera óeðlilegur, 

frávík í samanburði við viðmiðið og hið eðlilega gagnkynhneigð (Worthen, 2020).  

4.1.1 Hin gagnkynhneigða kjarnafjölskylda 

Orðræðan um hina gagnkynhneigðu kjarnafjölskyldu er þekkt þrástef að mati Davies og 

Robinson (2013). Það birtist í skólanámskrám með því hvernig gert er ráð fyrir að foreldrar 

nemendanna séu karl og konu, mamma og pabbi. Í skólanámskrám er fjallað um að 

mikilvægt sé að virkja báða foreldrana í skólagöngu barna sinna. Sumir námskrár fjalla 

sérstaklega um að afar mikilvægt sé að virkja feður í skólastarfinu. Í námskrá 1. segir að 

unnið sé að því að mæður og feður taki jafnan þátt í skólastarfinu, þar að auki ef upp komi 

atvik í skólanum skuli ætið hringja jafnt í bæði mæður og feður barna. Því er gengið út frá 

þeirri fyrir fram gefnu ályktun að fjölskyldur nemenda falli að forskrift hinnar 

gagnkynhneigðu kjarna fjölskyldu og passi inn í hið gagnkynhneigða mót (Reimers, 2020; 

Butler, 1990). Það ríkir algjör þögn um fjölskyldur sem eru samsettar af öðrum toga en af 

tveimur gagnkynhneigðum og sískynja foreldrum. Því er ákveðin gerð fjölskyldna upphafin og 

veitt forréttindi í formi þess að vera ávörpuð (Surtees og Gunn, 2010).  

Í fimmta kafla bókarinnar Á ferð um samfélagið (bls. 66-79) er fjallað um fjölskylduna. 

Þar er fjallað um að helsta verkefni þeirra sé æxlun og nýliðun, þ.e. að skapa nýja 

einstaklinga með getnaði. Einnig er fjallað um að hin svo kallaða kjarna fjölskylda sé hin 
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venjulega íslenska fjölskylda og sé senn algengasta gerð fjölskyldna á Íslandi. Einnig er fjallað 

stuttlega um að fjölskyldur geti einnig verið samansettar af tveim pöbbum og mömmum. Enn 

fremur er fjallað um að þessi algengasta gerð fjölskyldna sé samansett af; mömmu pabba og 

börnum. Í umfjöllun kaflans er ítrekað að algengasta fjölskylduformið sé kjarnafjölskyldan, 

bæði á Íslandi og á vesturlöndum.  

Lífshlaup þessarar hefðbundnu íslensku fjölskyldu er að flytja saman, eignast börn og 

gifta sig eða skrá sig í sambúð. Í sjötta kafla bókarinnar sömu bókar er fjallað um ást, 

sambönd og kynlíf. Í þessum kafla bókarinnar er sís- og gagnkynhneigðarhyggja allsráðandi, 

en það er bæði vegna þess að í kaflanum er einungis ljósmyndir af gagnkynhneigðum pörum 

og er lítið fjallað um hinseginleika. Algengt er að námsbækur fjalli um hinsegin fólk á 

yfirborðskenndan átt og að eina ímyndin sé birt sé af pörum sé af gagnkynhneigðum pörum 

(Temple, 2005). Þegar að þögn ríkir í orðræðunni um ákveðnar gerðir fjölskyldna leiðir það til 

þess að það telst lögmæt þekking að gagnkynhneigður fjölskyldur séu normið og aðrar gerðir 

séu undantekning frá vananum (Foucault, 1980).  

4.1.2 Stigveldi mismunar    

Þegar fjallað er um jafnrétti innan skólanámskránna er jafnrétti kynjanna áherslu atriði og í 

raun eina jafnréttismálið sem fjallað er ítarlega um. Námskrárnar fjalla á mjög sértækan hátt 

og ítarlegan hátt um hvernig ætlast sé til að skólinn tryggi jafnrétti kynjanna. Meðal annars 

er fjallað hvernig skólinn ætli að sporna við kynjuðum staðalmyndum, þar að auki er fjallað 

um ýmsar ráðstafanir sem ætlaðar eru að stuðla að jöfnu kynjahlutfalli og stöðu kynjanna. 

Það er þrástef að ekki megi halla á annað hvort kynið í skólastarfi, svo dæmi séu tekin er 

fjallað um að ef halli á annað hvort kynið (af tveim) á einhvern hátt þurfi að kanna það til 

hlítar og bregðast þurfi við því samstundis. Stigveldi mismunar vísar til þess hvernig ákveðin 

réttlætismál tróni yfir öðrum (Ferfolja og Robinson, 2004). Hinsegin málefni mæta yfirleitt 

afgangi og eru ekki í forgangi innan menntastofnanna þegar fjallað er um réttlætismál. Það 

er nokkuð um mótsagnir í skólanámskránum, hins vegar fjallað um að allir eigi að njóta 

jafnréttis en þó er aðeins fjallað um leiðir til að stuðla að jafnrétti kynjanna. Þannig birtist 

jafnrétti kynjanna sem mikilvægasta og brýnasta jafnréttismálið í grunnskólum. En í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) er jafnrétti sagt vera regnhlífarhugtak sem nái yfir 

ólíka þætti og mismunabreytur þar á meðal kynhneigð. Því var ljóst í umfjöllun allra 

skólanámskrána að kynja jafnrétti skipi stærri sess en önnur jafnréttismál. Í 

skólanámskránum er fjallað um að bannað sé að mismuna á grundvelli kynhneigðar, að 

mikilvægt sé að rækta umburðarlyndi nemenda í garð fjölbreytileika í meðal annars 

kynhneigð. Skólanámskrárnar staðsetja yfirleitt umfjöllun um þessi málefni líkt og gert er í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) þar sem umfjöllun um kynhneigð fellur undir 

grunnþáttinn jafnrétti. Samkvæmt greiningu Brown (2006) á orðræðunni um umburðarlyndi, 
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felur það að sýna ákveðnum hóp umburðarlyndi ekki í sér jafnrétti. Hún telur notkun orðsins 

umburðarlyndi vera til þess falinn að viðhalda misrétti ákveðna hópa. Þegar hinn 

gagnkynhneigði meirihluti umber hinsegin minnihlutann er það því ávallt undir þeim 

formerkjum að hinseginleiki sé umborinn en sé jafnframt áfram staðsettur á jaðrinum og sé í 

senn óeftirsóknaverður (Røthing og Svendsen 2010). Þar að auki telur Brown (2006) 

umburðarlyndi fela í sér ákveðna valdaskipan, það sem alltaf sé sá sem umberi og sá sem er 

umborin, þannig feli umburðarlyndi ekki í sér jafnrétti.  

4.1.3 Viðmið og frávik  

Í tíunda kafla bókarinnar (bls. 142-144) Á ferð um samfélagið er fjallað um viðmið og frávik. 

Þar er frávik skilgreint sem hegðun einstaklings eða hóps sem ekki fylgir viðurkenndum 

viðmiðum sem verði þess leiðandi að samfélagið bregst við á einhvern hátt. Fjallað er um að 

viðmið séu bæði skráðar og óskráðar reglur sem segja fólki hvernig eigi á að haga sér við 

mismunandi aðstæður. Í kaflanum er fjallað um kosti og galla við frávik, þar er fjallað um að 

ákveðin frávikshegðun geti haft kosti í för með sér, þ.e. ef að nægjanlega margir brjóti 

eitthvað ákveðið viðmið geti það tekið breytingum. Því næst er tekið dæmi um slíkt og fjallað 

um að áður fyrr hafi samkynhneigð karla verið bönnuð með lögum.  

Vegna þessara hlutskipta hafi einhver þurft að brjóta viðmiðið, taka af skarið og koma út 

úr skápnum, til þess að ryðja veginn fyrir aðra samkynhneigð. Þannig hafi samkynhneigðu 

fólki tekist að breyta þessum viðmiðum og í dag sé afar sjaldgæft að samkynhneigðir verði 

fyrir fordómum á Íslandi vegna kynhneigðar sinnar, þó það komi fyrir. Einnig er fjallað um að 

í sumum ríkjum hljóti samkynhneigt fólk dauðarefsingar vegna kynhneigðar sinnar.  

Í sjötta kafla bókarinnar Mannslíkaminn – Litróf Náttúrunnar er fjallað um á bls. 112 að 

vegna þess að samfélagið geri ráð fyrir að fólk sé gagnkynhneigt finnist fólki sem ekki sé 

gagnkynhneigt það erfitt að tjá ást sína opinberlega. Ýmsar rannsóknir og greiningar á 

námsbókum ljósi hinsegin fræða hafa bent til þess að þegar fjallað sé um hinsegin fólk sé 

umfjöllunin einhæf og yfirborðskennd. Að iðulega sé ákveðin og einhæf ímynd af þeim 

dreginn upp, meðal annars sú að hinsegin fólk séu yfirleitt fórnarlömb misréttis (Temple, 

2005; Blackburn og Smith, 2010; Wilmot og Naidoo, 2014).  

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) fjallar um að jafnréttismenntun feli í sér nám um 

hvaða þættir leiði til forréttinda sumra og mismunar annarra. Ásamt því að eðlilegt sé að 

nýta sér þekkingu hinseginfræða í jafnréttismenntun. En túlkun, þýðing og framkvæmd 

menntastefna er háð vettvangi og aðila innan hans (Ball, Maguire og Braun, 2012). 

Samkvæmt hugmyndum hinsegin menntunarfræða er ekki nóg að fjalla um hina, sem í þessu 

tilfelli er samkynhneigðir. Heldur þurfi einnig að ögra viðteknum hugmyndum, sögum og 

þekkingu um samkynhneigt fólk þ.e. að trufla ríkjandi orðræðu um kynhneigð (Kumashiro, 
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2002; Sumara og Davis, 1999). Garcia og Slesaransky-Poe (2010) telja börn og ungmenni 

þurfa rými til þess að kanna kynvitund og kynhneigð sína án þess að umhverfið hafi á 

þrengjandi áhrif og sýni með einum eða öðrum hætti að eitthvað sé óæðra og óeðlilegra en 

annað. 

 

4.2 Tvíhyggja  

Orðræðan um tvíhyggjuna birtist í skólanámskránum og námsbókunum, þar umfjöllunarefni 

þeirra er í anda hugmynda um kyn, kyngervi, kynhneigð á tvíhyggju, þ.e. að eins séu tvö kyn, 

karlkyn og kvenkyn sem séu í eðli sínu ólík. Þessar hugmyndir skapa staðalmyndir kynjanna 

og birtast í hugmyndum um ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika, þar sem ákveðin 

kyngervi og kynhneigð eru talin ásættanlegra og eðlilegri en annað. Kyngervi einstaklings er 

talið ákvarðast af því líffræðilega kyni sem hann fæddist í. Þessir þættir birtast allir í 

ofangreindum gögnum og gera það að verkum að tvíhyggjan er þrástef í orðræðu þeirra og 

gagnkyngerða eðli þeirra er afhjúpað (Connell, 1995; Butler, 1990; Sumara og Davis, 1999).  

4.2.1 Karlmennska og kvenleiki  

Í öllum skólanámskránum er fjallað um nemendur sem stelpur og stráka, drengi og stúlkur. 

Oftast er notkun orðanna í samhengi við umfjöllun um kynjajafnrétti, þá er fjallað um að 

stelpur og strákar eigi að vera jöfn í öllu starfi skólans. Í skólanámskrá 3. og 4. er þó fjallað 

um að kynjaskipting sé réttlætanleg innan vissra sviða skólastarfs, þar á meðal í íþrótta- og 

sund kennslu. Í skólanámskrá 3.  og skólanámskrá 5. er fjallað um kynjaskiptingu í 

sundkennslu bekkja á efsta stigi. Í skólanámskrá 3. er ákvörðunin sögð grundvallast á að 

stelpur þurfi að vera í sundbol og því þjóni kynjaskipt sundkennsla hagsmunum þeirra betur 

að mati skólans, ekki er greint frekar frá því hvaða hagsmunir það eru.  

Hér birtist tvíhyggjan í hvernig fjallað er um að kynjaskipta þurfi nemendum í sundkennslu á 

grundvelli hennar. Sérstaklega er tekið fram að stelpur þurfi að vera í sundbol. Styðjandi 

kvenleiki birtist hér þar sem hlýðni er lykilhugtak, þar sem tilgreint er sérstaklega hvernig 

stelpur eigi að klæða sig. Einnig er ekki tekið sérstaklega fram hvernig strákar eiga að klæða 

sig, því virðast þeir hafa vald ofar stelpur til þess að ákveða það sjálfir (Connell, 1987; Butler, 

1990).  

Í sjötta kafla bókarinnar Mannslíkaminn – Litróf náttúrunnar á bls. 112 er fjallað um fólk 

sem hefur þörf til þess að klæða sig í fatnað af hinu kyninu og séu þeir kallaðir 

klæðaskiptingar. Notkun ábendingafornafnsins þeir er áhugavert í þessu samhengi, vegna 

þess að í fyrsta lagi er talað um „fólk sem hefur..“ og svo í öðru lagi um að „þeir eru kallaðir“. 

Það gefur til kynna að verið sé að tala um þá sem eru líffræðilega fæddir í karlkyn. Vegna 

hugmynda um að klæðnaður hafi kyn eða kyngervi, er það ekki talið eðlilegt að karl klæðist 
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klæðnaði sem álitin er vera fyrir konur og öfugt. Val á klæðnaði er hluti af kyngervisgjörningi 

fólks og er hluti af því að framkvæma hann „rétt“ að velja klæðnaði í samræmi við kyn sitt. 

Þeir sem ekki gera það er refsað, sér í lagi karlmenn, vegna hugmynda ráðandi karlmennsku. 

Þeir sem falla undir ráðandi karlmennsku eru gagnkynhneigðir og líkamlega sterkir. Karlar 

sem ekki falla undir þessi viðmið vegna kynhneigðar, tjáningar, atferlis eða líkamsburðar er 

jaðarsettir og kvengerðir. Þannig rennur kyn, kyngervi og kynhneigð saman í hið 

gagnkynhneigða mót og knýja áfram skyldubundna gagnkynhneigð. Ásamt þeirri hugmynd að 

hvernig fatnað þú velur að klæðast hafi beina tengingu við kynvitund þína eða kynhneigð 

(Butler, 1990; Connell, 1995).  

Einnig birtist síshyggja í notkun orðsins klæðaskiptingar, þar sem það hefur oft verið 

notað á niðrandi hátt yfir trans fólk, hugmyndin byggir á viðhorfi um að kynvitund trans fólks 

sé ekki sönn (Serano, 2016). Neto (2018) fjallar um að þegar námsbækur og annað kennslu 

efni endurspeglar sís- og gagnkynhneigðarhyggju geti það haft víðtæk áhrif á nemendur og 

hefti tjáningu nemenda innan kennslustofunnar og sé í senn útilokandi fyrir stóran hóp 

nemenda.  
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5 Lokaorð  

Gagnkynhneigðarhyggja birtist í námskrám íslenskra grunnskóla á ýmsan hátt, meðal annars í 

hvernig gert er ráð fyrir að foreldrar nemenda séu gagnkynhneigðir. Ásamt því hvernig 

umfjöllun um kynjajafnrétti um að kynin byggð á tvíhyggju séu jöfn í öllu skólastarfi. Ekki er 

fjallað um kynhneigð eða kynvitund í skólanámskránum, það er því harla í samræmi við 

inntak aðalnámskrá grunnskóla um jafnréttismenntun (2011, 2013). Kynjajafnrétti er því í 

algjörum forgangi hvað varðar jafnréttismál innan skólanámskránna. Einnig ríkir í þeim 

almennt þögn um hinsegin málefni. Ekki er fjallað um hvernig eigi að koma í veg fyrir 

ójafnrétti vegna kynvitundar, kyntjáningar og kynhneigðar.  

Þögnin sendir þau skilaboð að gagnkynhneigð sé sjálfgefinn að því marki að ekki þurfi að 

ávarpa hana beint. Ef að eina form mannlegra tengsla sem ávarpað er, er gagnkynhneigt, 

gefur það til kynna að það sé talin hin eina lögmæta og rétta þekkingu um þau. Ísland er 

álitið framsækið í hinsegin málefnum. En rannsókn þessi undirstrikar að stórt bil á milli 

opinberrar stefnu, löggjafar og á annað borð vettvangsins í þessum málefnum.  

Í námsbókunum endurspeglast viðtekin gildi og viðhorf, þannig endurskapa þær og 

viðhalda normum. Þegar fjallað er um hinseginleika er það gert á einhæfan og 

yfirborðskenndan hátt. Að sama skapi undirstrika þær ríkjandi orðræður er einkennast af 

gagnkynhneigðarhyggju um hvað sé eðlilegt og venjulegt og hvað sé það ekki í tengslum við 

kynhneigð.  

Í skólanámskránum er hvatt til umburðarlyndis í garð kynhneigðar fólks, nemendum er 

þó ekki gert skylt að gera sér grein fyrir hvaða forréttindi það hefur í för með sér að vera 

gagnkynhneigður. Forréttindi ákveðna hópa eru alltaf grundvölluð á jaðarsetningu annar, 

aðalnámskrá (2011, 2013) ávarpar þessa þætti en þeir berast ekki til skila í skólanámskránum 

sem voru til umfjöllunar hér. Því virðist vera bil á milli stefnu og vettvangs á annað borð. Ég 

tel mikilvægt að kynjafræði og hinseginfræði séu gerð skyldufög í kennaramenntun, ég tel 

það í raun grunnforsendu þess að hægt sé að trufla gagnkynhneigðarhyggju innan skóla og 

hægt sé að minnka þetta bil. Einnig hafa margir fræðimenn innan hinsegin menntunarfræða 

skapað nálganir sem hægt væri að notast við til að umbreyta hefðbundnum uppeldis- og 

menntunarfræðum í stað þeirra sem eru til grundvallar í skólum í sinni núverandi mynd. 
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