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Ágrip 

Í rannsókn þessari verður varpað ljósi á kynfræðslu á unglingastigi í grunnskóla. Ég skoða 

hvað megi bæta þegar kemur að kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur, út frá sjónarhorni 

kennara sem annast slíka fræðslu. Örfáar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu málefni á 

Íslandi og er mikil þörf á frekari rannsóknum um hinsegin nemendur. Ekkert er minnst á 

hugtakið kynfræðsla í Aðalnámskrá grunnskóla, samt sem áður er kveðið á um að þegar 

nemendur eru búnir með 10. bekk eiga þau að geta beitt hugtökum um kyn, kynhneigð, 

kynhlutverk og kyngervi. Engar reglur eru um það hvernig skal kenna nemendum um þessi 

atriði. Til að svara rannsóknarspurningum verður beitt eigindlegri rannsóknaraðferð með því 

að taka fjögur djúpviðtöl fyrir fjóra grunnskólakennara úr mismunandi skólum í Reykjavík 

sem hafa sinnt kynfræðslu á unglingastigi. Niðurstöður benda til þess að kennara skortir 

þekkingu til þess að sinna fullnægandi kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur. Ástæðan fyrir því 

er að kennarar fá ekki tækifæri til endurmenntunar. Þörf er á yfirgripsmikilli kynfræðslu sem 

ekki er gefin tími til þess að sinna. Unglingar eru áhugasamir en kennarar telja þá búa yfir 

meiri vitneskju en þeir gera í raun og veru. Rannsókn þessi er mikilvæg til að hvetja aðra 

fræðimenn til að beina sjónum að kynfræðslu fyrir hinsegin unglinga svo þau fái sambærilega 

fræðslu um kynheilbrigðismál og gagnkynhneigðir jafningjar þeirra. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefnið mitt í uppeldis- og menntunarfræði á Menntavísindasviði. 

Minnihlutahópar og jaðarhópar eru mér sérstaklega hugleiknir og brenni ég mest fyrir 

femínisma, réttindum hinsegin fólks og fatlaðra. Kveikjan mín að þessari rannsókn var 

auglýsing fyrir hinsegin kynfræðslu á vegum Samtakanna 78‘. Í kjölfarið skoðaði ég ritgerðir á 

skemmunni sem fjölluðu um kynfræðslu og nær engar þeirra beindu sjónum að hinsegin 

fólki. Í gegnum námið mitt hef ég aðallega einblínt á femínisma en undanfarin tvö ár hef ég 

kynnt mér málefni hinsegin fólks. Ég komst að því að það er hópur sem fær ekki mikla athygli 

í fræðisamfélaginu og vonandi mun rannsókn mín hvetja aðra til þess að fræðast um 

upplifanir og réttindi hinsegin fólks.  

Þegar ég skrifaði þessa ritgerð var covid- 19 faraldur að ganga um allan heim. Allir skóla 

og bókasöfn á landinu voru lokuð sem þýddi að ritgerðarskrifin voru töluvert erfiðari en ég 

gerði ráð fyrir. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Íris Ellenberger og Auði Magndís 

Auðardóttir, fyrir góðar ábendingar og skilning í minn garð á þessum erfiðu tímum. Þar að 

auki við ég þakka móður minni, Helgu Lilju Bergmann, fyrir yfirlestur á ritgerðinni en einnig 

fyrir ómetanlegan stuðning og góð ráð í gegnum allt þetta ferli. Kærasti minn á einnig þakkir 

skilið fyrir að leyfa mér að taka yfir tölvuherbergið okkar á meðan ritgerðarskrifum stóð. Að 

lokum vil ég þakka viðmælendum mínum sem tóku frá tíma úr degi sínum til að veita mér 

viðtal.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 5. desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2020 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur
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1 Inngangur  

Orðræðan um kynlíf og kynfræðslu einkenndist lengi af fáfræði. Árið 1935 voru sett lög á 

Alþingi sem lýstu sér þannig að einungis læknar máttu sinna fræðslu um getnaðarvarnir, 

barneignir og fleira sem væri kennt í hefðbundinni kynfræðslu í dag. Árið 1975 voru ný lög 

sett um þessi málefni, og þá bættust við fleiri fagstéttir sem máttu kenna kynfræðslu í 

margvíslegum stofnunum. En samfélagið hefur á undanförnum árum áttað sig á mikilvægi 

þess að ræða opinskátt um kynheilbrigði almennings og þá sérstakleg ungmenna (Sóley S. 

Bender, 2006a). Fræðimenn á borð við Sóley S. Bender hafa haldið því fram að kynfræðslu er 

ábótavant á marga vegu. Unglingar vita oft ekki hvernig þeir eiga að vinna úr margvíslegum 

skilaboðum sem þeir fá frá samfélaginu um kynlíf. Þeir vita ekki hvar ábyrgð þeirra liggur og 

þá skortir færni til að tjá sig um kynlíf (Sóley S. Bender, 2006b). Ekki margar rannsóknir eru til 

um stöðu kynfræðslu á Íslandi og rannsóknir á kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur eru enn 

færri. Hinsegin ungmenni í Bandaríkjunum eru fimm sinnum líklegri til að leita sér upplýsinga 

um heilsu og kynheilbrigði á internetinu heldur en gagnkynhneigð sís ungmenni (Manduley, 

Mertens, Plante og Sultana, 2018). Ef tölurnar á Íslandi eru svipaðar og í Bandaríkjunum þá 

er greinilegt að þörf er á að varpa ljósi á hinsegin fólk í kynfræðslu og heilbrigðiskennslu í 

skólakerfinu.  

Ekki er minnst á hugtakið kynfræðsla í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Samt sem áður er 

kveðið á um að nemendur sem hafa lokið 10. bekk eigi að geta beitt hugtökum um kyn, 

kynhneigð, kynhlutverk og kyngervi. Þar er ekki skilgreint í hvaða námsgrein unglingar eiga 

að fá kynfræðslu, né hvaða starfsmenn skulu sinna þeirri fræðslu. Kennarar og 

skólahjúkrunarfræðingar vita ekki endilega hvernig á að kenna kynfræðslu en rannsóknir 

hafa sýnt að það gæti verið góð hugmynd að fá utanaðkomandi aðila til að sinna fræðslu um 

málefni sem tengjast kynfræðslu í grunnskólum, t.d. sem partur af jafnréttisfræðslu eða 

hinseginfræðslu (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón 

Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson og Sigurbjörg Bragadóttir, 2008). Niðurstöður 

rannsakanda benda til þess að kennarar beiti einmitt þeirri aðferð oft á tíðum.  

Sólveig Rós Másdóttir (2015) gerði rannsókn á því hvort kynfræðsla í grunnskólum í 

Reykjavík endurspegli hið gagnkynhneigða regluveldi. Niðurstöður úr rannsókninni hennar 

sýndu að misræmi var á upplifun kennara og nemenda af kynfræðslu. Hinsegin ungmenni í 

rannsókn Sólveigar nefndu að þau hafa ekki fengið næga fræðslu um kynlíf trans og intersex 

einstaklinga en einnig fannst þeim kennsluefni einblína á gagnkynhneigt kynlíf. Þeim fannst 

orðræðan í kynfræðslu vera á þann hátt að allir þyrftu að taka þátt í kynlífi, sama hvort þau 

hefðu áhuga á því eða ekki, og það væri fjallað of mikið um tæknilegu hliðar kynlífs frekar en 

tilfinningalegu hliðarnar. Hinsegin ungmennin voru sammála um að ekki væri næg fræðsla 
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um annarskonar kynlíf heldur en gagnkynhneigt kynlíf og þeim leið eins og þau væru 

ósýnileg.  

Sá hópur unglinga sem eru hinsegin á einhvern hátt stækkar ört. Trans einstaklingar 

byrja að lifa sem sitt rétta kyn fyrr heldur en áður og svo virðist sem unglingar eru opnari 

með kynhneigð sína. Það segir okkur að staðan er því sú að það er sí stækkandi hópur af 

hinsegin nemendum sem eiga rétt á á kynfræðslu við sitt hæfi, líkt og önnur ungmenni. 

Rannsakandi fékk nánast enga kynfræðslu í grunnskóla og enga fræðslu um hinsegin málefni. 

Rannsakandi fékk hugmyndina af því að skrifa um þetta efni vegna þess að hún þekkir til 

margra einstaklinga sem komu út sem hinsegin á einhvern hátt, á þrítugsaldri. Þessir 

einstaklingar hafa eflaust ekki fengið fullnægandi kynfræðslu sem hentar hinsegin 

nemendum, t.d. um kynlíf sem er ekki á milli karls og konu eða getnaðarvarnir fyrir 

annarskonar kynlíf en gagnkynhneigt. Til dæmis var trans einstaklingur í árgangi rannsakanda 

sem byrjaði ekki fyrr en á þrítugsaldri að lifa í samræmi við sitt rétta kyn. Það er mikilvægt að 

skapa öruggt umhverfi í skólum og er kynfræðsla vettvangur þar sem kennarar fá gott 

tækifæri til að hafa áhrif á nemendur sína. Með því að hafa öfluga fræðslu um kyn, kynvitund 

og kyngervi, kynhneigðir og öllu sem tengist hinseginleika, þá vonandi munu nemendur byrja 

að lifa sínu lífi eins og þeim þykir best, mikið fyrr heldur en kynslóð rannsakanda hefur gert.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna viðhorf kennara í grunnskólum í Reykjavík 

til kynfræðslu sem tekur mið af hinsegin nemendum. Spurt er hvað mætti bæta og hvað 

gengur vel þegar kemur að kynfræðslu til hinsegin nemenda að mati grunnskólakennara? Eru 

grunnskólakennarar í stakk búnir til að kenna hinsegin nemendum kynfræðslu? 

Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Til að reyna svara 

rannsóknarspurningunni verða tekin fjögur djúpviðtöl við fjóra kennara úr mismunandi 

hverfum og grunnskólum í Reykjavík. Þátttakendur hafa allir kennt kynfræðslu á 

unglingastigi. Í fyrsta kafla verður farið yfir fyrri rannsóknir sem varpa ljósi á kynfræðslu með 

tilliti til hinsegin nemenda. Í rannsókninni verður stuðst við hugtök tengd kyni t.d. kyngervi, 

kynvitund og kyneinkenni, einnig hugtök tengt hinsegin málefnum eins og mismunandi 

kynhneigðir og kynverundir. Í öðrum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og 

hvernig gagnaöflun og -greining fór fram. Í þriðja kafla verður farið yfir viðtölin sem tekin 

voru fyrir rannsóknina og greint frá sameiginlegum þemum sem þar komu fram. Þemun 

verða rædd í ljósi fræðilegs bakgrunns rannsóknarinnar. Loks koma lokaorð þar sem efni 

ritgerðarinnar verður tekið saman.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þrátt fyrir að hinsegin fólk sé meira áberandi í samfélaginu en áður fyrr, þá ganga rannsóknir 

síðustu 10 ára á kynfræðslu yfirleitt út frá því að nemendur í grunn- og framhaldskólum séu 

einungis gagnkynhneigðir og sískynja (e. cis-gender) strákar og stelpur. Að vera sískynja þýðir 

að einstaklingur upplifir sig á þann hátt að hann tilheyri því kyni sem hann var úthlutað í 

fæðingu. Sískynja er andstæðan við að vera trans (ötila.is, e.d.). Flestar rannsóknir á 

kynfræðslu á Íslandi minnast ekki á kynhneigð og enn færri á intersex og trans einstaklinga. 

Þegar horft er til baka þá hefur kynfræðsla nær eingöngu verið kennd út frá sjónarhorni 

gagnkynhneigðarinnar og hafa rannsóknir sýnt fram á að hinsegin ungmenni eru síður líkleg 

til að fá alhliða og yfirgripsmikla kynfræðslu sem hentar þeim (Gowen og Winges-Yanez, 

2014). Í bandarískri rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við hinsegin ungmenni kom fram að 

þau notuðu klám hreinlega til þess að vita hvernig hinsegin kynlíf virkaði (Bradford, DeWitt, 

Decker, Berg, Spencer og Ross, 2019). Margir nýta internetið til þess að fræðast um kynlíf og 

kynheilbrigði en hinsegin ungmenni eru fimm sinnum líklegri til þess að leita sér upplýsinga á 

þar, í samanburði við gagnkynhneigð ungmenni (Manduley, Mertens og Plante, 2018). Þessar 

upplýsingar eru vísbending um að hinsegin ungmenni skortir fleiri möguleika til þess að leita 

sér upplýsinga um þessi málefni. Skólinn virðist ekki sinna hinsegin nemendum jafnt og 

gagnkynhneigðum.  

Eleanor Formby og Catherine Donovan (2020) gerðu rannsókn á hinsegin ungmennum í 

Bretlandi og greindu þær frá því, að í skólum þar sem nemendur fengu ekki kynfræðslu, 

leituðu þeir að upplýsingum á netinu og hjá jafningjum. Í skólum þar sem fjallað er um 

hinsegin málefni í kynfræðslu eru minni líkur á að hinsegin ungmenni upplifi slæma geðheilsu 

og verði fyrir einelti. Víða erlendis er kynfræðsla þó ekki upp á marga fiska. Þegar íhaldsöm 

ríkistjórn var kosin í Bretlandi var hætt við að gera kynfræðslu að skyldufagi fyrir nemendur 

sem eru 15 ára. Í Bandaríkjunum er víða stuðst við íhaldssama og trúrækna nálgun í 

kynheilbrigðismálefnum sem þýðir að mörg fylki hafa enga kynfræðslu fyrir unglinga. Í 

Kanada er mikill munur á milli landshluta hversu góð og ítarleg kynfræðsla í skólum er, það er 

sama sagan í Ástralíu þar sem hver skóli ræður hvers konar kynfræðslu þau vilja bjóða 

nemendum sínum upp á (Goldman og McCutchen, 2012). Kynfræðsla á Íslandi rímar við 

þessar heimildir þar sem ekki er haldið utan um hver kennir, eða hvernig kynfræðslu er 

háttað.  

Ísland er talið eitt af framsæknustu löndum heims hvað varðar jafnrétti , t.a.m. jafnrétti 

kynjanna og jafnrétti fyrir hinsegin fólk. Einnig er Ísland meðal ríkja þar sem hinsegin fólk 

nýtur hvað mests samfélagslegs samþykkis. Þrátt fyrir það líður sam- og tvíkynheigðum 

ungmennum ver en gagnkynhneigðum jafnöldrum þeirra (Berglind Gísladóttir, Bjarki 

Grönfeldt, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2018). Fræðafólk á borð við 
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Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur (2010) og Berglindi Gísladóttur (2018) hafa skrifað um andlega 

vellíðan hinsegin unglinga á Íslandi. Rannsóknir þeirra einblína mestmegnis á samkynhneigða 

og tvíkynhneigða unglinga. Rannsókn Berglindar Gísladóttur o.fl (2018) gefur til kynna að 

u.þ.b. 10% af ungmennum á Íslandi eru sam- eða tvíkynhneigð. Ef fleiri hópar sem tilheyra 

hinsegin samfélaginu væru partur af þessari rannsókn, t.a.m. trans einstaklingar, 

pankynhneigðir eða kynsegin einstaklingar þá væri prósentutalan eflaust hærri. Mikið af 

rannsóknum benda til þess að andleg og líkamleg heilsa verri hjá hinsegin fólki í samanburði 

við sískynja og gagnkynhneigt fólk. Mörg þjást af sálfélagslegum kvillum eins og þunglyndi, 

lélegri sjálfsmynd og kvíða. Sjálfsvígstilraunir og sjálfsvíg eru tíðari í þessum hópi, þau eru 

líklegri til að neyta vímuefna, stunda sjálfskaða og fleira. Einnig benda rannsóknir til þess að 

hinsegin nemendur hafa hægari námsframvindu heldur en gagnkynhneigðir nemendur 

(Berglind Gísladóttir, o.fl., 2018; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur Bjarnason, Ársæll M. 

Arnarsson og Andrea Hjálmsdóttir, 2010).  

Samkvæmt aðalnámskrá fellur kynheilbrigði undir samfélagsgreinar sem er yfirheiti á 

mörgum námsgreinum t.a.m. sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni 

og heimspeki ásamt siðfræði. Hæfniviðmið samfélagsgreina er skipt í þrjá flokka, þeir eru 

reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur. Í flokknum félagsheimur kemur fram að kenna 

eigi kynheilbrigði. Í lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta „beitt hugtökunum kyn, kynhneigð 

og kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd“ og 

er það hæfniviðmið þessa flokks (Aðalnámskrá, bls. 194-201, 2013). Félagsheimur virðist 

oftast vera partur af lífsleikni og er algengt að kynfræðsla fari fram í þeirri námsgrein. Í 

lífsleikni er farið yfir fjöldann allan af málefnum og því endar kynfræðsla á að vera lítill partur  

tímafjölda . Það er raunar ekki ljóst í aðalnámskrá nákvæmlega í hvaða námsgrein á að kenna 

unglingum um kynheilbrigði.  

Í rannsókn Kolbrúnar Gunnarsdóttur, Reynir Tómasar Geirssonar, Eyjólfs Þorkelssonar, 

Jóns Þorkells Einarssonar, Ragnars Freyr Ingvarssonar og Sigurbjargar Bragadóttur (2008) 

kom fram að 16 ára unglingar á Íslandi sögðust fá mestu fræðsluna um kynlífstengd efni í 

skóla. Unglingar fengu næst mestu fræðsluna frá vinum og þarnæst frá fjölmiðlum og 

internetinu. Þessi rannsókn var framkvæmd árið 2005 og því má áætla að unglingar fái meiri 

fræðslu af internetinu í dag þar sem miklar breytingar hafa orðið í upplýsingatækni í 

samfélaginu og eru unglingar vel tengdir fjölmörgum samfélagsmiðlum. Árið 2013 voru 95% 

unglinga nettengdir á hverjum degi og eru margir unglingar nettengdir flestum stundum 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014). En augljóst er að 

grunnskólinn á stóran þátt í kynfræðslu fyrir unglinga og mikilvægt er að nýta þann vettvang 

til að fræða unglinga um öll mikilvæg málefni tengd kynheilbrigði, t.a.m. hinsegin málefni.  
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Gerður var samanburður á málefnum sem íslenskum unglingum þótti mikilvægt að læra 

um árið 2001 og árið 2005. Unglingum árið 2005 fannst mikilvægara að læra um sam- og 

tvíkynhneigð heldur en unglingum 2001 (Kolbrún Gunnarsdóttir, o.fl., 2008). Það má áætla 

að áhugi á hinsegin málefnum hafi aukist með árunum og viðmælendur þessara rannsóknar 

lýstu miklum áhuga unglinga á þeirri umræðu. Sérstaklega hafa unglingar í dag mikinn áhuga 

á öllum þeim hugtökum sem falla undir hinsegin regnhlífina samkvæmt viðmælendum 

þessarar rannsóknar.  

Í rannsókn Sigrúnar Sveinbjörnsdóttir o.fl. (2010) kemur fram að samkynhneigðar stúlkur 

meta lífsánægju sína sísta af unglingum í 10. Bekk. Rannsókn Berglindar Gísladóttur o.fl. 

(2018) sýndi að tvíkynhneigðar stúlkur eru verst settar er varðar andlega heilsu, af unglingum 

á aldrinum 16-20 ára. Rannsóknir sýna að ástæða þess getur verið sú að tvíkynkynheigðir 

einstaklingar eiga erfiðara með að samþykkja kynhneigð sína. Í samanburði við 

samkynhneigða einstaklinga þá eru tvíkynhneigð ekki jafn langt komin í að opinbera 

kynhneigð sína fyrir öðrum (Berglind Gísladóttir o.fl., 2018). Sem fyrr segir hafa rannsóknir 

um hinsegin ungmenni mestmegnis einblínt á samkynhneigða eða tvíkynhneigða unglinga. 

Trans einstaklingar og annarskonar hinsegin fólk er oft útilokað frá þessari umræðu 

(Bradford o.fl., 2019). Mikilvægt er að trans einstaklingar séu hluti af framtíðar rannsóknum 

tengdum kynfræðslu.  

Sólveig Rós Másdóttir (2015) gerði rannsókn í samstarfi við Reykjavíkurborg þar sem hún 

kannaði hvort hið gagnkynhneigða regluveldi birtist í kynfræðslu í grunnskólum í Reykjavík. 

Sólveig tók viðtöl við kennara í grunnskóla sem hafa kennt kynfræðslu, einnig tók hún viðtöl 

við hinsegin ungmenni sem höfðu nýlega verið í grunnskóla. Í rannsókninni bar hún saman 

upplifun hinsegin ungmenna og grunnskólakennara af kynfræðslu. Sólveig rýndi einnig í 

námsgögnin sem kennararnir sem hún tók viðtal við sögðust nota. Rannsókn Sólveigar er sú 

eina af þessu tagi því verður talsvert stuðst við hana hér.  

Sólveig nefnir að niðurstöður fjölda rannsókna sýna að kynfræðsla ber árangur í að 

breyta hegðun unglinga í kynheilbrigðismálum. En kynfræðsla verður að taka mið af því að 

reynsluheimur unglinga getur verið mismunandi og því þarf að sníða fræðsluna eftir því hvort 

að unglingurinn sé hinsegin, fatlaður, ófatlaður og svo framvegis. Verulegur skortur er á 

góðum námsgögnum fyrir kynfræðslu sem henta þörfum allra unglinga. Kennarar sem 

Sólveig tók viðtal við lýstu því að þeir notuðu að litlu leyti hefðbundin námsgögn eins og 

kennslubækur. Hinsegin ungmennin mundu jafnframt meira eftir því sem var rætt í 

kynfræðslu heldur en eftir sérstöku námsefni (Sólveig Rós Másdóttir, 2015).  

 Ungmennin sem Sólveig Rós (2015) ræddi við tjáðu sig um margvísleg vandamál sem 

þeim þykir að mætti lagfæra, í kynfræðslu í grunnskóla. Oft á tíðum var stiklað á stóru í 

fræðslu um kynhneigðir sem lýsti sér sem upptalning á þeim kynhneigðum sem eru til. Ekki 



11 

var farið yfir veruleika og upplifanir hinsegin fólks, samfélag hinsegin fólks á Íslandi eða sagt 

frá frá úrræðum sem eru í boði fyrir hinsegin fólk sem þarf á stuðningi að halda, t.a.m. 

Samtökin ´78. Ungmennin upplifðu í kynfræðslu að kynlíf væri röð atburða sem fylgdi 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum um hvernig það ætti fara fram. Kynhneigðirnar sem oftast 

var minnst á í kynfræðslu var gagnkynhneigð og samkynhneigð. Þegar fjallað var um 

samkynhneigð var það oftast samkynhneigð karla. Ungmennin sögðu að þau vissu ekki einu 

sinni að trans fólk væri til fyrr en þau sáu það á netinu. Þetta er áberandi í sýnileika hinsegin 

fólks, t.a.m. í rannsóknum um hinsegin málefni en þar er oftast fjallað um samkynhneigða, 

þar á eftir tvíkynhneigða og minnst um trans, intersex og eikynhneigt fólk (Sólveig Rós 

Másdóttir, 2015).  

Sólveig Rós (2015) bað ungmennin að lýsa draumkynfræðslunni sinni og þau atriði sem 

þau töldu upp var að tekið væri tillit til allra, að segja „ef“ í staðin fyrir „þegar“, engan 

hræðsluáróður og fræðslu um hvernig maður stundar kynlíf og ekki að gera ráð fyrir því að 

allir munu einhverntímann gera það. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókn Sólveigar taka 

allir skref í að vinna á móti gagnkynhneigða regluveldinu, en þau eru takmörkuð. 

Niðurstöðurnar lýsa misræmi í upplifun grunnskólakennara og nemendanna sem þeir kenna. 

Kennararnir töldu sig fjalla nægilega um töluvert af atriðum tengt hinsegin málefnum sem 

hinsegin ungmennin sögðust ekki hafa fengið neina fræðslu um. Kennararnir töldu sig fjalla 

um trans og intersex einstaklinga en hinsegin ungmennin könnuðust ekki við það svo dæmi 

sé tekið.  

Berglind Gísladóttir o.fl (2018) heldur því fram að fræðsla um mismunandi kynhneigðir 

eigi að vera í boði frá unga aldri. Einnig ætti fræðsla um hinsegin málefni að vera hluti af 

háskólanámi fyrir þau sem ætla sér að vinna í faglegu starfi með börnum og ungmennum. Til 

að ná árangri í kynfræðslu í skólum er mikilvægt að kennsluaðferðirnar virki nemendur. Ekki 

nægir að koma til skila fróðleik um kynheilbrigði, heldur er nauðsynlegt að skapa umræðu 

hjá nemendum (Sóley S. Bender, 2012). Allir kennarar sem tekið var viðtal við í þessari 

rannsókn lögðu áherslu á að ýta undir umræður hjá nemendum sínum og leyfa þeim að 

spyrja allra spurninga sem þeim listir. Að hafa kennslustundir í samræðuformi virðist vera sí 

algengara og þá sérstaklega þegar verið er að kenna viðfangsefni eins og kynfræðslu. 

Kynfræðsla er góður vettvangur til að styrkja umræður og tjáningu á skoðunum nemenda. 
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3 Aðferðafræði 

Í rannsókn þessari var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Eigindlega rannsóknaraðferð er notuð til þess að safna saman, greina og túlka upplýsingar 

um fólk í gegnum augu og eyru rannsakanda. Helsta markmið eigindlegra rannsókna er að 

varpa ljósi á og kortleggja upplifun fólks. Eigindleg rannsóknaraðferð er ekki notuð til þess að 

sanna kenningar né alhæfa yfir alla hópa (Lichtman, 2013). Tekin voru fjögur hálfstöðluð (e. 

semi-structured) djúpviðtöl við fjóra mismunandi kennara í grunnskóla sem hafa allir kennt 

kynfræðslu á unglingastigi. Kennararnir voru allir úr mismunandi skólum í Reykjavík, sem og 

mismunandi hverfum. Að taka viðtöl býr til aðstæður fyrir viðmælanda til að koma á 

framfæri sinni upplifun, tilfinningum og skoðunum á vissu málefni, aðstæðum eða 

hugmyndum (Lichtman, 2013). Rannsakandi studdist við staðlaðan spurningalista í öllum 

viðtölunum, en spurningar gátu breyst þar sem við átti. Ef viðmælandi nefndi eitthvað sem 

gæti skipt máli fyrir rannsóknina þá kafaði rannsakandi dýpra í það og breytti  eða bætti við 

spurningum þar sem þörf var á. Að hafa spurningalista til stuðnings getur veitt rannsakanda 

öryggistilfinningu og því kjósa margir að nota þessa aðferð sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

að taka viðtöl (Lichtman, 2013).  

Til að finna viðmælendur í þessa rannsókn notaði rannsakandi hentugleika úrtak. 

Rannsakandi hringdi og sendi tölvupóst á nokkra mismunandi skóla og útskýrði tilgang 

rannsóknarinnar og hvernig viðmælendur myndu henta. Viðmælendur þurftu að vera 

kennarar á unglingastigi og hafa reynslu af því að kenna kynfræðslu. Þrír viðmælenda höfðu 

samband við rannsakanda í gegnum tölvupóst og einn símleiðis. Þrátt fyrir verkföll og veiru 

þá gekk rannsakanda ágætlega að finna viðmælendur. 

 Rannsakandi tók viðtölin öll í byrjun mars, árið 2020. Viðmælendur völdu 

staðsetningu viðtalanna. Þrjú af viðtölunum áttu sér stað inn í skólastofu viðmælenda en eitt 

viðtalanna fór fram í gegnum myndbandssímtal á forritinu Google hangouts þar sem 

viðmælandi og rannsakandi voru á heimili sínu. Ástæðan var sú að samkomubann vegna 

covid-19 verunnar var í gildi á þeim tíma sem viðtalið var tekið og því margir í sóttkví á 

heimili sínu. Rannsakandi útskýrði hvert væri markmið rannsóknarinnar og gerði 

viðmælendum ítarlega grein fyrir því að fullum trúnaði væri heitið. Allir viðmælendur 

skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu og gáfu leyfi fyrir því að viðtalið yrði tekið upp. Lengd 

viðtalanna var á milli 25-50 mínútur. Viðtölin voru öll tekin upp á hljóðupptöku á Iphone 

farsíma og voru því næst afrituð orðrétt inn í tölvu. Eftir afritun voru viðtölin þemagreind 

með kóðum sem gætu svarað rannsóknarspurningunni og varpað ljósi á kynfræðslu fyrir 

hinsegin nemendur. Þemagreining með kóðun (e. coding) er notuð til þess að varpa ljósi á 

þætti í gögnunum sem tengjast rannsóknarspurningunni. Kóði er stutt setning eða stakt orð 

sem er lýsandi fyrir það hvers vegna einhver partur af gögnunum er gagnlegur fyrir 
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rannsóknina. Rannsakandi byrjaði á því að kóða alla þætti úr viðtölum sem tengdust 

rannsóknarspurningunni. Seinna í greiningarferlinu varð valið sértækara úr öllum þáttunum 

sem fundust (Braun og Clarke, 2013). Dæmi um kóða sem rannsakandi notaði eru „skortur á 

námsgögnum og undirbúningi“, „oftrú“, „tímaleysi“ og „kennsluaðferðir“.  
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4 Niðurstöður og umræður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem eru byggðar á þemagreiningu viðtala 

við fjóra grunnskólakennara sem hafa kennt kynfræðslu á unglingastigi. Viðmælendur starfa 

öll í grunnskólum í Reykjavík og er starfsaldur þeirra fjögur til 15 ár. Viðtölin verða skoðuð út 

frá fræðilegu efni sem rannsakandi var búin að afla sér og varpa ljósi á í fyrri kafla. Dregin 

verða fram atriði úr viðtölunum sem rannsakandi telur geta svarað rannsóknarspurningu 

verkefnisins. Við greiningu viðtala komu í ljós nokkur þemu en þau eru „oftrú á nemendur“, 

„skortur á námsefni og samræmi“ og „þekking kennara og tækifæri til endurmenntunar“. 

Einnig kom fram eitt smærra undirþema sem er „tímaleysi og kjarkur“. 

Viðmælendur verða kallaðir Halldóra, Valdís, Margrét og Páll en það eru ekki þeirra réttu 

nöfn. 

4.1 Oftrú á nemendur 

Kennararnir sem tekið var viðtal við lýstu allir upplifun sinni af því að fjalla um hinsegin 

málefni, sem almennt jákvæða. Ein af ástæðunum þess var sú að unglingar eru, samkvæmt 

þeim, með gríðarlega opin huga hvað varðar hinsegin málefni. Áhugavert þema sem kom í 

ljós úr viðtölunum, er nokkuð háar væntingar kennara til nemenda sinna hvað varðar 

hinsegin málefni. Þegar Páll var spurður út í upplifun hans af því að fjalla um hinsegin málefni 

hafði hann þetta að segja: 

 

[...] af Samtökunum ́ 78 síðunni þá eru rosalega margar kynhneigðir og ein þeirra sem er 

greinilega farið að hérna semsagt falla undir talið vera kynhneigð er BDSM, þeim fannst það, útaf 

því að þau þekktu það ekki eða ekki sérstaklega vel, þeim finnst það miklu merkilegra heldur en 

það að ein manneskja skyldi aðhyllast sama kyni eða einhverja manneskja skyldi aðhyllast að 

hérna semsagt hérna bara þeim sem eru semsagt hérna með öðruvísi kynvitund, þeim fannst 

það ekkert eitthvað óeðlilegt þeim fannst bara í rauninni ekkert af þessu óeðlilegt þannig. 

 

Það eina sem Páll taldi nemendur sína þekkja ekki hvað varðar hinsegin málefni var 

BDSM sem er notað yfir kynlíf og kynhegðun sem einkennist af sadómasókisma, munalosta, 

bindingum og drottnum. BDSM Ísland var nýlega samþykkt sem hagsmunafélag innan 

Samtakanna ´78 en í umræðunni um þá umdeildu ákvörðun kom oft fram að sumir sem 

stunduðu slíkt kynlíf og kynhegðun teldu BDSM vera kynhneigð. Hinsvegar heldur Páll því 

fram að allt annað sem tengist því að vera hinsegin þyki unglingunum „ekkert eitthvað 

óeðlilegt“. Þetta eru ansi stórar fullyrðingar. Valdís nefndi að það sé nýtt fyrir nemendum 

hennar að hægt sé að fæðast með óræð kynfæri og önnur kyneinkenni, sem er það sem 

kallast að vera intersex. Margrét nefndi skilgreiningar og merkimiðar sem tilheyra hinsegin 
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regnhlífinni sem dæmi um málefni sem brennur á hennar nemendum. Allir kennararnir 

nefndu að nemendur þeirra séu jákvæðir og með opin huga gagnvart hinsegin málefnum en 

þegar rýnt er dýpra í svör þeirra þá kemur í ljós að nemendur eru ekki jafn upplýstir og haldið 

er fram. Margrét segir nokkuð sem er töluverð mótsögn við svar Páls. Margrét útskýrði 

hvernig það er fyrir unglinga í dag að fræðast um hinsegin málefni og það er erfitt að halda 

utan um allar breytingarnar sem hafa orðið í samfélaginu:  

 

Uhm af því að ég held að fyrir krakka sem að lifa ekki og hrærast í hinsegin samfélaginu þá er 

þetta mjög framandi, og það eru mörg hugtök, margt að gerast, margt að breytast stöðugt, það 

eru sko þau eru náttúrlega öll með samfélagsmiðla og það er fullt af hérna uhm svona semsagt 

samfélagsmiðlastjörnum sem eru á samfélagsmiðlum sem fjalla um þessi málefni og þau ná 

einhvernveginn ekki að halda í við hvað er að gerast sko [...] já það sem hefur soldið, þessar 

skilgreiningar mér finnst það vera svona aðallega sem að brennur á þeim. 

 

Margrét lýsti nemendunum sínum svona „[...] við erum með nemendur í dag á 

unglingastigi sem að eru með heiminn í vasanum, þau eru bara með internetið [...] þau höfðu 

svo margt að segja og margt að pæla og bara krakkar í dag eru svo meðvitaðir [...] “. Halldóra 

var sammála Margréti og lýsti því að unglingar eru mikið á internetinu og þau eru góð í að 

leita sér að upplýsingum þar. Það gæti verið ástæðan fyrir því að unglingar séu með opin 

huga gagnvart þessum málum. Unglingar á Íslandi sögðust fá mestu fræðsluna um 

kynlífstengd efni í skólum og það er mikilvægt að hafa það í huga, þrátt fyrir að unglingar séu 

góðir í að leita sér upplýsinga á netinu (Kolbrún Gunnarsdóttir, o.fl., 2008). Ef nemendur fá 

ekki næga kynfræðslu í skóla þá leita þeir til internetsins og eru hinsegin ungmenni fimm 

sinnum líklegri til þess að leita sér upplýsinga á internetinu (Manduley, Mertens og Plante, 

2018; Formby og Donovan, 2020). Það er vísbending um að hinsegin ungmenni fá ekki öllum 

sínum spurningum svarað í kynfræðslu í skólanum. Unglingar vita ekki endilega hvar er best 

að afla sér upplýsinga og eru til dæmi um það að hinsegin ungmenni leiti í klám til þess að 

kynnast hinsegin kynlífi (Bradford, 2019). Við þetta má bæta að einn viðmælandi í rannsókn 

Sólveigar Rósar (2015) sagðist hafa uppgötvað tilvist trans fólks á vefsíðu á internetinu.  

Í rannsókn Gowen og Winges-Yanez (2014) kom í ljós að hinsegin ungmenni fá ekki 

yfirgripsmikla kynfræðslu sem hentar þeim. Að halda því fram að unglingar í dag vita allt sem 

þau þurfa um hinsegin málefni mun stuðla að takmarkaðri hinsegin kynfræðslu. Páll hélt því 

einnig fram að nemendurnir í skólanum hafa engan áhuga á að tala um þetta, því að vera 

hinsegin sé eðlilegt og ómerkilegt fyrir þeim: 
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[...] þá er þetta rosalega opið samfélag hérna uppí, þú veist hjá nemendunum í þessum skóla, 

það að það sé nú þegar krakkar komnir út úr skápnum þannig og öllum er bara í rauninni 

nákvæmlega þú veist það er enginn að spá í því, öllum bara nákvæmlega sama bara svona 

whatever þú ert svona flott. [...] ég get ekki sagt að það sé rætt eitthvað ógeðslega mikið um 

þessa hluti þar út af því að krökkunum finnst þetta ekkert eitthvað það mikið umræðu vert .  

 

Að halda því fram að vera hinsegin sé varla umræðuvert í heilum skóla er vandasamt. 

Þetta gæti leitt af sér að andrúmsloftið í skólanum sé þannig að ef öllum er alveg sama um 

hvort þú sért hinsegin eða ekki, þá sé engin ástæða sé að tala um það. Það er þöggun að 

vissu leyti. Í fræðilega kaflanum og umræðukaflanum er farið yfir töluvert af rannsóknum 

sem greina frá vellíðan hinsegin ungmenna, erlendis og á Íslandi. Rannsóknir þessar segja 

okkur að enn er langt í land þegar kemur að vellíðan hinsegin ungmenna í skóla. Hinsegin 

ungmennin í rannsókn Sólveigar Rósar (2015) kvörtuðu yfir ósýnileika í skólanum og skort á  

fyrirmyndum. Með þessu áframhaldi munu hinsegin nemendur jafnvel verða enn ósýnilegri.  

Allir kennararnir í rannsókn þessari nefndu að unglingarnir væru flest mjög áhugasöm og 

að þau spyrji mikið af spurningum í kynfræðslu. Það er vísbending um að unglingarnir viti 

ekki jafn mikið og kennararnir halda fram, annars hefðu þau ekki svona mikið af spurningum. 

Við megum ekki setja of mikla ábyrgð á nemendur að búa yfir vitneskju um málefni sem 

tengjast kynheilbrigði, ekki má gleymast að þetta eru börn og ekki er víst að þau skilji allar 

upplýsingar sem þau fá. Það virðist sem unglingar beri töluverða ábyrgð á hvað þau læra í 

kynfræðslu eins og Halldóra lýsir hér:  

 

Rannsakandi: En hversu mikið fjallarðu um mismunandi kynhneigðir? 

Uhm fjalla slatta um það sko já og ég er svona, farið í hugtökin og hérna rætt þetta en við erum 

ekkert að vinna eitthvað sérstaklega með það eða eitthvað þannig og aftur bara gríp boltann ef 

ég heyri að þau eru eitthvað að pæla eða eitthvað, þú veist, þau krakkarnir, þú veist, krakkar eru 

frekar skarpir sko og hérna eða bara mjög skarpir og þau hika ekki við að leita sér, þú veist, spyrja 

ef þau eru að pæla sko. 

 

Hinir kennararnir lögðu einnig áherslu á að svara spurningum nemenda og lýstu því að 

nemendur hafa gríðarlega mikinn áhuga á þessu málefni og í kjölfarið spyrja mikið af 

spurningum. Við þetta má bæta að þetta var einnig áberandi í rannsókn Sólveigar (2015) þar 

sem kennararnir sem hún tók viðtal við, biðu eftir spurningum nemenda um hinsegin mál 

áður en var fjallað var um þau . Þá má velta fyrir sér að ef nemendur bera ekki fram 

spurningar sínar fá þau þá minni fræðslu um hinsegin mál. Kennarar gætu mögulega gleymt 

að hafa fræðslu um þau atriði sem unglingar þurfa. 
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4.2 Skortur á námsefni og samræmi  

Allir kennarar sem tóku þátt í rannsókn þessari sögðust fjalla um hinsegin málefni að 

einhverju leyti í kynfræðslu hjá sér. Samt sem áður er fræðslan sem boðin er upp á töluvert 

mismunandi eftir skólum. Það er ekki enn sem komið er skylda að fá fræðslu frá 

Samtökunum ´78 og því undir hverjum skóla komið hvort þau séu fengin í skólann. Samtökin 

´78 eru hagsmuna- og baráttusamtök fyrir hinsegin fólk á Íslandi. Þau bjóða upp á 

margvíslegar fræðslur fyrir almenning t.a.m. jafningjafræðslu sem er framkvæmd af 

sjálfboðaliðum á aldrinum 16-30 ára. Jafningjafræðslan er í boði fyrir unglinga og ungt fólk, til 

dæmis unglingastig í grunnskólum (Samtökin ´78, e.d.). Páll sagði að Samtökin hefðu verið 

bókuð til að koma í skólann hans en svo skall verkfall á og þá þurfti að fresta fræðslunni. 

Margrét hafði ekki fengið fræðslu frá Samtökunum ´78, samt sem áður hafði hún fengið aðra 

utanaðkomandi fræðslu sem fjallaði ekkert um hinsegin málefni. Þó sýndi hún því áhuga og 

vill meina að það séu breytingar í aðsigi í skólanum. Vert er að benda á að Samtökin ´78 

bjóða ekki upp á kynfræðslu heldur er fræðslan þeirra almenn hinseginfræðsla en fjallað 

verður betur um það í næsta kafla.  

Halldóra hefur starfað sem grunnskólakennari í fjögur ár og hún hefur tekið að sér 

einhversskonar kynfræðslu á hverju ári frá því hún byrjaði. Halldóra hefur verið 

umsjónakennari í 10. bekk seinustu tvö ár. Hún sagði frá því að hún hefur fengið fræðslu frá 

Samtökunum ´78 fyrir nemendur sína, en bara fyrir bekkinn sem hún var með veturinn 2018-

2019. Bekkurinn sem hún kennir núna hefur ekki fengið neina fræðslu hjá samtökunum. Hún 

útskýrir ástæðurnar fyrir því á þennan hátt:  

 

[...] líka eins og með bekki sem ég útskrifaði í fyrra þar sem við fundum fyrir hérna fóbíu og 

svona fordómum og þannig þú veist þá lögðum við meiri áherslu á þá og fengum meiri fræðslu 

inn um það. 

Rannsakandi: Var það svona tengt svona kynhneigð? 

Halldóra: Já, þá fegnum við þú veist Samtökin ́ 78, fengum Siggu Dögg, fengum og þú veist og við 

vorum bara almennt með frekar mikla vinnu á tímabili í þessu bara að uppræta þetta, þessa 

fordóma. [...] ég spila þetta soldið eftir bekknum, þú veist, maður svona maður finnur hvað 

hallar á vitneskjuna þeirra og þá gríp ég þar inn í [...] eins og núna er ég bara með bekk sem 

tekur þú veist, ég hef ekki orðið vör við neina fordóma gagnvart þessu. Þannig þá tel ég kannski 

ekki ástæðu til að vera eitthvað að grípa sérstaklega inn í það. 

 

Svar Halldóru sýnir að það er kennurum í sjálfsvald sett hvað þeir ákveða að kenna í tímum 

hjá sér og hafa nemendur hennar því ekki allir fengið sambærilega kynfræðslu. Fræðsla frá 

Samtökunum ´78 og Siggu Dögg er notað sem inngrip gegn fordómum, nokkurskonar leið til 
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þess að slökkva elda. Sigga Dögg er menntaður kynfræðingur sem býður upp á kynfræðslu 

fyrirlestra í grunnskólum (Sigga Dögg, e.d). Umsjónabekkurinn, þar sem nokkrir nemendur 

voru með fordóma gagnvart hinsegin fólki, fengu að sjá þáttaröðina Hinseginleikinn sem 

fjallar um ungt hinsegin fólk á Íslandi og er í umsjón Ingileifar Friðriksdóttur. Hún sýndi 

öðrum bekkjum ekki þáttaröðina. Valdís sagðist líka nota Hinseginleikann í kynfræðslu hjá 

sér. Þáttaröðin er þó ekki kynfræðsluefni heldur heimildaþættir þar sem er sýnt frá upplifun 

hinsegin fólks á Íslandi. 

Valdís nefndi svipaðar aðstæður í skólanum sínum og hjá Halldóru. Í bekknum hennar var 

trans strákur en eftir að það komst í ljós ákváðu starfsfólkið að fá fræðslu frá Samtökunum 

´78 fyrir nemendur. Enn og aftur fá ekki allir nemendur sömu fræðsluna, jafnvel þótt þeir séu 

í sama skóla. Þó að allir kennararnir fjalli að einhverju leyti um hinsegin málefni þá er 

fræðslan eflaust ítarlegri hjá Samtökunum ´78 og hefðu allir unglingar gott af því að sitja 

hana. Fræðsla um hinsegin málefni er ekki gagnleg einungis til þess að uppræta fordóma. Í 

rannsókn Eleanor Formby og Chatherine Donovan (2020) kemur fram að hinsegin kynfræðsla 

stuðlar að bættri geðheilsu hinsegin ungmenna og minnkar líkur á einelti gagnvart þeim. 

Samtökin ´78 bjóða ekki upp á hinsegin kynfræðslu samt sem áður er fræðsla frá þeim 

gagnleg öllum unglingum. Unglingsárin eru viðkvæmur tími þar sem margir eru að uppgötva 

ástina, líkamann sinn og breytta sjálfsmynd. Á unglingsárunum eru margir sem prófa sig 

áfram með kynvitund, kynhneigðir og kyntjáningu. Fræðsla frá samtökunum ´78 hjálpar 

öllum sem eru að ganga í gegnum eitthvað af þessu, að standa betur að vígi.  

 Hvað varðar námsgögn þá sagðist enginn kennari nota kennslubók. Réttara sagt þá 

sögðust þau ekki geta notað neina bók. Halldóra sagðist hafa aðgang að kennslubókum fyrir 

kynfræðslu en efnið væri allt orðið úrelt. Valdís sagði einnig að nemendurnir í dag eru komin 

miklu lengra heldur en allt námsefnið sem er til. Margrét útskýrði skort á námsefni og hvað 

henni fyndist vanta til þess að bæta kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur:  

 

[...] líka það er ekki til neitt námsefni [...] en bara svona konkret námsefni fyrir kennara bara hér 

er námsefni og þú getur kennt hinseginfræðslu eða verið með hinseginfræðslu, auðvitað á það 

að vera til bara svona námspakki af því að allir kennarar sem eru búnir að fara í gegnum 

háskólanám ættu að geta tekið svoleiðis efni, lesið sér til og kennt það svo 

Það er rosalega lítið til, það er rooosalega lítið til, það er síðan hérna ö til a [...] en það er mikill 

skortur á almennilegu kynfræðslu efni, bara og það er umtalað. 

 

Allir kennararnir sögðust grípa hér og þar námsefni til að nota í kynfræðslu hjá sér. Það 

er auka vinna fyrir kennara að þurfa að þefa uppi námsefni sem hentar fyrir hinsegin fólk 

vegna þess að það er ekki neitt gott, staðlað efni aðgengilegt. Afleiðingarnar af þessu eru að 
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sumir skóla gætu sleppt þessari fræðslu alveg. Staðlað námsefni um hinsegin kynfræðslu 

kæmi að góðum notum í þessum aðstæðum eins og Margrét nefnir.  

Kennararnir voru spurðir hvort þau fjalli um annarsskonar kynlíf en gagnkynhneigt og 

svöruðu tveir því játandi. Páll notar heilann tíma bara í að fjalla um kynlíf og Valdís sagðist 

tala við nemendur sína um allskonar kynlíf. Margrét vildi óska þess að hún hefði getað farið í 

það en ekki hefur verið nægur tími til þess. Halldóra sagðist svara öllum spurningum sem 

nemendur hafa en hún segist ekki hafa farið sérstaklega út í kynlífs athafnir, hvort sem það 

er hjá gagnkynhneigðum eða hinsegin fólki. Fræðslu um kynlífið sjálft er meira sinnt í 

náttúrufræði og frá utanaðkomandi aðilum, sem dæmi nefndi Margrét Siggu Dögg. Hvernig 

kynfræðslu er háttað er töluvert mismunandi eftir skólum, til að mynda námsefni og 

námsaðferðir sem eru notaðar. 

 Áhugavert var að heyra kennaranna segja frá námsefninu sem þau styðjast við en 

eins og kom fram áður notar ekkert af þeim kennslubók. Allir kennararnir fyrir utan Pál töldu 

að kynfræðslu efni fyrir hinsegin nemendur væri ábótavant og þarfnaðist uppfærslu. Margrét 

lýsir því að kynfræðslu námsefnið sem hún þekkir sé með takmarkaða umfjöllun um hinsegin 

fólk og lýsir hún því svona „sko af því að hinsegin fræðsla er svo miklu meira heldur en 

setningin bara það er allt í lagi að vera samkynhneigður, og ókei og hvað svo?“. Margrét vill 

meina að umfjöllun um aðrar kynhneigðir en gagnkynhneigð sé oft á tíðum bara örfáar 

setningar um samkynhneigð og svo er ekkert meira fjallað um það. Hinsegin ungmennin í 

rannsókn Sólveigar (2015) nefndu einnig þetta vandamál, þeim þótti stiklað á stóru þegar 

beint var sjónum að kynhneigðum í kynfræðslu. Það vantaði fræðslu um veruleika og 

samfélag hinsegin fólks og að segja frá úrræðum í boði.  

Tveir kennarar nefndu sem dæmi vefsíðuna Hinsegin frá Ö til A (ötila.is) sem inniheldur 

fræðsluefni og stuttar hnitmiðaðar útskýringar á nær öllum atriðum sem tengist hinsegin 

málefnum, t.a.m. á þeim kynhneigðum sem til eru, fornöfnum, og samfélagi hinsegin fólks. 

Þegar Halldóra var spurð hvaða námsefni hún notar sagði hún „basicly bara allt sem ég 

kemst í sko eða þú veist ég bara, eins og ég segi, ég finn hvar væri gott að leggja áherslu á og 

þá fer ég að leita mér upplýsinga“. Valdís sagðist einnig grípa allt sem hún telur að komi að 

góðum notum til dæmis myndbönd á netinu og parta úr hlaðvörpum. Einnig býr hún til 

glærur fyrir kynfræðslu tímana sína. Þegar engin kennslubók er notuð þá enda kennarar á að 

þurfa þefa uppi námsefni sjálfir. Í kjölfarið var erfitt að fá nákvæm svör frá kennurunum því 

þau nota öll fræðsluefni hvaðanæva að og svo virðist sem ekki sé mikið skipulag á námsefna- 

fyrirkomulagi þeirra.  

Páll var með öðruvísi fyrirkomulag en hinir kennararnir og nefndi hann nokkrar aðferðir 

sem hann notaði í kynfræðslu hjá sér. Í skólanum hans Páls er venjan að þau búi til sitt eigið 

námsefni og verkefni. Dæmi um slíkt sem Páll og samstarfsfélagar hans hafa hannað er að 
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skrifa hugarkort upp á töflu þar sem nemendur nefna öll orð sem þeim dettur í hug tengt 

kynlífi og svo er rætt um það. Páll útskýrir hvers vegna hann kýs að nota hugarkort í tímum 

hjá sér svona:  

 

Í staðin fyrir að koma með einhverja fræðslu, tala bara um það sem nemendum langar að tala 

um þess vegna byrja ég tímann á því að gera hugarkort upp á töflu og semsagt í rauninni lét 

nemendur sjálf finna út hvað er það sem við ætlum að ræða um og við ræddum það. 

 

Annað dæmi um námsefni sem Páll bjó til sjálfur er að hann tók upp viðtal við trans konu 

sem hann þekkir og sýnir nemendum sínum. Eitt verkefni sem hann gaf nemendum sínum 

var að kynna sér kynhneigð og kynna fyrir bekknum. Hinir viðmælendurnir minntust ekki 

beinlínis á nein verkefni sem þau setja fyrir nemendur sína heldur virtist algengara að 

kynfræðslu tímarnir væru í samræðuformi. Þá fjallar kennarinn um eitthvað ákveðið 

viðfangsefni og öll í tímanum ræða saman. Í bekknum hennar Halldóru er bekkjarfundur í 

hverri viku og er sá tími oft notaður í kynfræðslu, en þá er tíminn í fundarformi þar sem 

Halldóra spyr nemendur sína spurninga og hvetur þá til að ræða saman. Hinsegin ungmennin 

sem Sólveig Rós (2015) tók viðtal við mundu mest eftir því sem var rætt í kynfræðslu tímum 

hjá þeim frekar heldur en námsefninu. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að nauðsynlegt er að 

skapa umræðu hjá nemendum til að fróðleikur um kynheilbrigði skili sér (Sóley S. Bender, 

2012). Það er jákvætt að þessi kennsluaðferð sé að njóta vinsælda í skólakerfinu.  

Þegar kemur að námsefni og kennsluaðferðum hafa kennarar frjálsar hendur sem hefur 

vissulega sína kosti og galla. Kennararnir þurfa ekki að halda sig við úreltar kennslubækur eða 

nota námsefni sem hentar ekki unglingum í dag. Kennararnir geta vegið og metið sjálfir 

hvernig fræðslu nemendur þeirra hafa þörf á og sniðið kennsluaðferðir og námsefnið þeirra 

að því sem er kostur að einhverju leyti. Eins og Valdís útskýrir hérna: 

 

Já þú sérð það er ekkert lögbundið, þannig við getum bara gert hvað sem við viljum, þannig við 

erum búin að þróa þetta bara eftir því sem krakkarnir hafa verið að segja okkur og hvað okkur 

hefur fundist þörf fyrir eins og þetta með hinseginleika.  

 

Það er villandi að Valdís segi að þetta sé ekki lögbundið. Það er ekki lögbundið beinlínis 

hvaða námsefni eða nákvæmlega hvaða þættir eigi að kenna í kynfræðslu. Samt sem áður 

samkvæmt grunnþáttum menntunar um jafnrétti sem kveðið er á um í Aðalnámskrá, er 

skylda að taka mið af hinsegin nemendum í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir eiga að vera 

sýnilegir í öllum námsgreinum og námssviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Samkvæmt 

þessu þá verður að vera kynfræðsla sem tekur mið af hinsegin nemendum.  



21 

Í svörum viðmælenda má finna töluvert af áskorunum sem kennarar þurfa að kljást við. 

Kynfræðslan var partur af lífsleikni hjá þremur kennurunum og er ekki mikill tími gefin í 

kynfræðslu. Kennararnir kvörtuðu undan litlum tíma til að sinna þessu fagi og skorti á 

undirbúningi. Það gæti verið ein ástæða fyrir því að kennarar leggja svona mikla áherslu á að 

hlusta á nemendur og svara spurningum þeirra, í stað þess að búa til námsefni sjálfir sem 

tekur tíma. Unglingarnir eru þeir einu sem segja þeim nákvæmlega hvað þau eiga að gera í 

kynfræðslu. Mörg atriði sem koma fram hér framar geta dregið úr kjarki kennara til þess að 

taka að sér þessa fræðslu. Það er mikil vinna að þurfa að búa til og finna námsefni sjálfur. 

Enn fremur að fylgjast með öllum samfélagsbreytingum og læra jafnóðum nýjar upplýsingar 

til að mynda um hinsegin málefni, sem er sífellt að verða stærri þáttur í 

samfélagsumræðunni.  

4.2.1 Tímaleysi og kjarkur 

Spurðar hvað mætti bæta í kynfræðslu hjá þeim þá svöruðu Margrét og Halldóra báðar að 

það mætti auka hana. Valdís nefndi einnig að hún hefur ekki marga tíma í kynfræðslu og oft á 

tíðum vildi hún óska að hún hefði aukatíma. Samfélagið breytist ört og kennarar þurfa að 

fræða nemendur sína um mjög margt, eins og Margrét segir hér: 

 

Og náttúrlega bara margt sem hefur gerst bara á síðustu tveimur þremur árum bara í 

samfélagsumræðunni sem að við erum í rauninni bara sem kennarar að reyna bregðast við af því 

að krakkar eru orðnir meðvitaðri, þau eru að kalla eftir þessu sjálf, og við einhvernveginn sko ég 

myndi vilja gera miklu meira en ég hef í rauninni tíma til. 

 

Sumt hefur þurft að víkja vegna tímaleysis, sem dæmi sagði Margrét að hún hafi ekki getað 

fjallað um hinsegin kynlíf vegna þess að hún hefur einungis fjórar kennslustundir í 

kynfræðslu. Vert er að minnast á að töluverður munur er á milli skóla að þessu leyti. Sem 

dæmi má nefna að Valdís er með þrjá til fjórar kennslustundir þar sem hún fer í hinsegin 

málefni og er hún með kynfræðslu yfir heila önn, samt sem áður telur hún það ekki nóg. Það 

er skylda hjúkrunarfræðingsins í hverjum grunnskóla að sinna kynfræðslu fyrir alla árganga 

að minnsta kosti einu sinni á ári. Í skólanum hans Páls var hjúkrunarfræðingurinn ekki búin 

að sinna kynfræðslu í þónokkur ár, því tóku starfsmenn skólans það í sínar eigin hendur og 

skipulögðu fjögurra vikna kynfræðslu námskeið fyrir nemendur á unglingastigi. Í bekknum 

hennar Halldóru þá er kynfræðsla ekki föst í stundaskrá heldur ákveður hún sjálf hvenær hún 

telur þörf á því. Þegar viðtalið var tekið þá hafði hún haft fimm eða sex kennslustundir í 

kynfræðslu og nýtir til þess Hún nýtir lífsleiknitíma og bekkjarfundi.  
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Halldóru finnst hjúkrunarfræðingurinn í skólanum hennar ekki í stakk búin til þess að 

fræða unglinga um kynlíf. Hún lýsir hér hvernig manneskja þarf að vera til að sinna 

kynfræðslu:  

 

[...] ef það mætir hérna manneskja inn sem hefur enga burði, ekki næga þekkingu og hefur bara 

ekki þú veist kann ekki að tala við fólk og kann ekki að tala við börn og er ekki opin og er ekki til í 

að krakki segi píka eða eitthvað þú veist, er það ekki rétt manneskja til að fræða þau þó að efnið 

sem hún situr með er fínasta efni sko og fer yfir þetta og spannar allt sem þarf sko að þá þarf 

manneskjan sjálf, [...] kennarinn þarf að vera ákveðinn hátt en ég held að kynfræðsla sé eitthvað 

sem þú þarft virkilega að hafa réttan mann eða semsagt manneskju sem þorir þessu og er bara 

þú veist sem hefur bara Siggu Dögg sem fyrirmynd eða eitthvað sem er bara mætir bara á svæðið 

„þetta er eðlilegt“ [...] þú veist mér finnst það pirrar mig mest er að þú veist ég get ekki, ég 

upplifi að ég geti treyst fræðslu hjúkrunarfræðingsins í þessum skóla. 

 

Eftir að bekkurinn hennar Halldóru hefur fengið fræðslu hjá hjúkrunarfræðingnum, þá telur 

hún sig knúna til þess að nota næstu lífsleiknitíma þar á eftir í að fara aftur yfir það sem 

hjúkrunarfræðingurinn fjallaði um. Ástæða þess er að hún telur að hjúkrunarfræðingnum 

finnist óþægilegt að halda kynfræðslu og fari því ekki nægilega djúpt í efnið.  

Allir kennararnir sem tekið var viðtal við voru fullir eldmóði þegar kemur að kynfræðslu 

og jafnrétti, sem gæti verið ein af ástæðum þess að kynfræðslu sé almennilega sinnt í þeirra 

skólum. Þó svo að mörgu sé ábótavant ennþá, til dæmis þegar kemur að fræðslu fyrir 

hinsegin nemendur. Sem dæmi má nefna eins og fyrr kom fram að í skólanum hans Páls var 

engin kynfræðsla fyrr en réttu aðilarnir sýndu því áhuga. Margrét segir að það ætti ekki að 

vera í boði fyrir kennara að treysta sér ekki til að kenna kynfræðslu: 

 

Og mér finnst svo frábært að hafa tækifæri til þess að uhm breyta einhverju af því að [...] við sem 

erum á þessum stað og það er bara staðreynd í kennarasamfélaginu að við sem að erum að fjalla 

um þetta og við sem erum að taka það á okkur að sko vekja athygli á því að það þurfi að breyta 

kynfræðslunni, við erum raunverulega að breyta einhverju af því að það hefur bara svolítið verið 

kennurum sjálfsvald sett hvort að þeir velja að kenna kynfræðslu eða ekki og það eru margir 

kennarar af því þeim finnst það óþægilegt sem að velja eða kjósa að gera það ekki og það á bara 

ekki að vera í boði 

 

Ljóst er að tímaleysi og kjarkleysi eru áhrifavaldar þegar kemur að gæðum og yfirgripsmikilli 

kynfræðslu.  
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Ég held að við séum að gera mjög góða hluti hér af því að ég veit að annarsstaðar, auðvitað getur 

maður það er oft voða gott að vera hæstur í tossabekk, en þú veist það eru margir skólar ekki að 

sinna bara kynfræðslu yfir höfuð nema bara kannski í líffræði.  

 

Hérna er Valdís að meina að kynfræðsla í grunnskólum sé eins og tossabekkur vegna þess að 

allir séu að standa sig illa. Þótt kynfræðslan sé ágæt í skólanum hennar þá þarf almennt að 

auka gæti kynfræðslu. Kjarkleysi og tímaleysi getur stafað af skorti á menntun og þekkingu 

þegar kemur að hinsegin kynfræðslu. Það er tímafrekt að þurfa að leita sér upplýsinga 

stöðugt í samfélagi sem breytist ört og engin fræðsla er í boði fyrir starfandi kennara sem 

vilja afla sér aukinnar þekkingu í þessum málum.  

4.3 Þekking kennara og tækifæri til endurmenntunar 

Kynfræðsla er vítt hugtak og er margskonar fræðsla sem fellur þar undir. Það er fræðsla um 

kynlíf, getnaðarvarnir, meðgöngu, ástarsambönd, samskipti, kynþroski og kynhneigðir svo 

nokkur dæmi séu tekin. Því getur verið erfitt að vita nákvæmlega í hvað er mikilvægt að eyða 

púðri í við kennslu í kynfræðslu. Hugmyndin um hinsegin kynfræðslu eða að hinsegin 

nemendur þurfi öðruvísi kynfræðslu hefur ekki verið til staðar lengi og er skortur á 

rannsóknum á því málefni vísbending um það. Afleiðingin er að ekki er vitað hvernig 

kynfræðslu hinsegin nemendur þurfa. Sem fyrr segir hafa kennararnir sem tekið var viðtal við 

fyrir þessa rannsókn allir fjallað um hinsegin málefni í kynfræðslu hjá sér. Hinsvegar við 

nánari athugun þá eru kennararnir oftast að tala um almenna hinseginfræðslu en ekki 

beinlínis hinsegin kynfræðslu. Kennararnir nefna að þau fái fræðslu frá Samtökunum ´78 og 

noti vefsíðuna ötila.is en í hvorugu tilfellinu er komið sérstaklega inn á hinsegin kynfræðslu. 

Íslensk rannsókn sýndi fram á það að unglingar fá mestu fræðsluna um kynlífstengd efni í 

skólanum, því er mikilvægt að kennarar búi yfir fullnægandi þekkingu á þessum málum til að 

geta miðlað réttum upplýsingum til nemenda sinna (Kolbrún Gunnarsdóttir, 2008) 

Hér að framan var útskýrt hvernig hinsegin fræðsla er lögð að jöfnu við hinsegin 

kynfræðslu, sem dæmi um þetta má nefna svörin hennar Valdísar:  

  

[...] svo fer ég í hinseginleikann, og við fengum í fyrra [...] hérna starfsmenn samtakanna til að 

koma og þau voru í tvo tíma. Ég fékk að vera inni þannig ég soldið svona sá hvað þær voru að 

leggja áherslu á í sinni fræðslu. Uhm og hérna og hvaða vídeó þau voru að sýna og svona.  

Rannsakandi: Mhm, [...] hefur þú fengið fræðslu um hvernig kynfræðslu skal háttað fyrir hinsegin 

nemendur?  

Já af því fékk kennslu, hérna þú veist, stjórann eða sú sem sér um hérna kennslu í grunnskólum 

og svona, fyrir bara þá sem vilja fá kennslu og ég var semsagt stödd og ég var með þrjá hópa og 

hún kom tvisvar í hvern hóp þannig ég fékk að sjá hvernig hún tók á þessu.  
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Hérna er Valdís að tala um fræðslustýru Samtakanna ´78 sem skipuleggur og hefur umsjón 

með fræðslu samtakanna í grunnskólum. Hún telur sig hafa lært að sinna kynfræðslu fyrir 

hinsegin nemendur af því að horfa á fræðslustýruna. Jafningjafræðslan sem Samtökin ´78 

býður upp á er lýst svona á vefsíðunni hjá samtökunum: 

 

Hinsegin fræðslan er um fjölbreytileika kyns, kynhneigða og kyneinkenna. Farið er yfir helstu 

hugtökin sem tengjast hinsegin heiminum, fjallað um hvernig er hægt að styðja við hinsegin 

fólkið í kringum okkur og skapa samfélag þar sem er pláss fyrir alla, og svo er fjallað um 

staðalmyndir. Í lokin er boðið upp á hinar sívinsælu nafnlausu spurningar. Taka skal fram að ekki 

er um kynfræðslu að ræða. (Samtökin ́ 78, e.d.)  

 

Samtökin ´78 finna sig þannig knúin til að taka sérstaklega fram á vefsíðunni sinni að þau 

bjóði ekki upp á kynfræðslu. Valdís hefur því ekki lært hvernig kynfræðslu skal háttað fyrir 

hinsegin nemendur ef eina fræðslan sem hún telur sig hafa fengið er frá samtökunum. Af 

þessu má draga þá ályktun að kennararnir gera ekki greinarmun á almennri hinseginfræðslu 

og hinsegin kynfræðslu.  

Margt bendir til þess að hinsegin nemendur þurfi öðruvísi kynfræðslu heldur en vanalega 

er boðið upp á í grunnskóla. Almenn hinseginfræðsla er ekki fullnægjandi samkvæmt 

niðurstöðum úr rannsókn Sólveigar Rósar Másdóttur (2015) þar sem hinsegin ungmennin 

sem hún tók viðtal við höfðu neikvæða upplifun af kynfræðslu í grunnskóla. Ungmennin 

upplifðu sig m.a. ósýnileg og jafnframt kemur fram að kynfræðslan eins og hún leggur sig í 

dag er ekki hönnuð til að stuðla að kynheilbrigði hinsegin ungmenna. Hinsegin nemendur 

skortir fræðslu um annarskonar kynlíf og kynferðislegar athafnir en gagnkynhneigðar. Eitt 

ungmenni í rannsókn Sólveigar hélt að kynferðislegar athafnir teldust ekki með nema þær 

væru gagnkynhneigðar, semsagt að kynlíf milli tveggja kvenna teldist ekki kynlíf nema að 

karlmaður kæmi þar að (Sólveig Rós Másdóttir, 2015). Við þetta má bæta að rannsókn 

Bradford o.fl. (2019) sýndi að hinsegin ungmenni noti klám til þess að fræðast um hinsegin 

kynlíf. Þess vegna er mikilvægt að kennarar og aðrir uppeldisaðilar viti hvernig kynfræðslu 

skal háttað fyrir hinsegin nemendur. Ástæðan fyrir því að kennarar geta ekki boðið upp á 

fullnægandi hinsegin kynfræðslu stafar mögulega af skort á undirbúningi og endurmenntun.  

Þegar Margrét var spurð hvort hún hafi næga þekkingu og menntun til þess að sinna 

kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur þá hafði hún þetta að segja: 

 

Ég á að hafa það já, ég hérna er með mastersgráðu með kennslu- og menntunarfræði og sem 

manneskja sem að hefur farið í gegnum háskólanám á þessu sviði þá á ég að geta kennt hvað 
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sem er af því gefnu að ég fái nægan undirbúningstíma. En ég hefði alveg viljað að þetta hefði 

verið stærri hluti af náminu mínu [...] það mætti alveg endurskoða margt innan kennaranámsins 

til þess að svara bara þörfinni. 

 

Það heyrist á svörum Margrétar að hún hefur áhuga á að bæta við þekkingu sína í þessum 

málum en það er vandamál að hún hefur engan undirbúningstíma, því segir hún „ég hef 

soldið bara svona wingað þetta“. Að „winga þetta“ þýðir að hún neyðist til þess að 

skipuleggja kynfræðslu tímana sína á staðnum, án undirbúnings. Margrét bendir einnig á að 

það sé þörf á bættri þekkingu kennara í kynfræðslu málum. Fræðimenn á borð við Berglind 

Gísladóttir (2018) eru sammála því að fræðsla um hinsegin málefni ætti að vera hluti af 

háskólanámi. Sem fyrr segir þá eru unglingar í dag áhugasöm í kynfræðslu eins og Valdís segir 

„þau eru ofboðslega áhugasöm, erfiðustu bekkirnir hér í þessum skóla, þau steinhalda kjafti 

og eru að fylgjast með (í kynfræðslu)“. Einnig er hinsegin einstaklingum sífellt að fjölga vegna 

þess að samfélagið er smátt og smátt að samþykkja annarskonar kynhneigðir og kynverundir 

en gagnkynhneigð og sískynjun. Þetta er dæmi um þörfina sem Margrét talar um.  

Halldóra minnist á að þurfa að vera sífellt með puttann á púlsinum og til þess að 

endurmennta sjálfa sig segist hún fylgjast með Snapchat aðganginum Hinseginleikinn. 

Snapchat er vefforrit þar sem hægt er að setja inn stutt myndbönd og myndir sem aðrir  geta 

fylgst með. Ingileif Friðriksdóttir sem bjó til þáttaröðina Hinseginleikinn sem minnst var á í 

öðrum kafla, sér einnig um aðgang á Snapchat sem heitir sama nafni. Mismunandi hinsegin 

einstaklingar stýra aðganginum í nokkra daga í senn og sýna frá daglegu lífi sínu og svara 

spurningum frá þeim sem fylgjast með. Margrét segir meira að segja að fylgjast með 

samfélagsumræðunni sé ein helsta áskorunin sem hún glímir við: 

 

Helstu áskoranirnar, held ég að sé að vera meðvitaður sem kennari um þróunina í umræðunni og 

bara hvernig umræðan fletur fram og það er á okkar ábyrgð sem að ætlum að kenna þetta að sko 

þetta krefst líka ákveðinnar endurmenntunar, við verðum að vera með puttann á púlsinum  

 

Eins og fram hefur komið er oftrú kennara á vitneskju nemenda eitt þema sem kom í ljós í 

rannsókninni en sú oftrú gæti stafað af því að þekking kennara sé ekki nægilega góð. Enda er 

annað þema rannsóknarinnar að þeim finnst þá skorta tíma til undirbúnings en þeir þurfi auk 

þess að leita að upplýsingum víðsvegar og fylgjast með samfélagsumræðunni. Unglingarnir 

gera það einnig og því má velta fyrir sér hvort að þekking unglinga og kennarar sé 

nokkurnveginn jöfn, sem valdi því ofmati á þekkingu nemenda sem hér hefur þegar verið 

greint frá. 
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Við spurningunni hvað mætti bæta í almennri kynfræðslu og kynfræðslu fyrir hinsegin 

nemendur svöruðu Margrét og Halldóra því að það þyrfti að auka hana. Margrét lagði til að 

vinnustofur væru í boði fyrir kennara sem hafa áhuga á að endurmennta sig og að fræðslu 

fyrir kennara væri miðstýrt. Páll og Valdís hafa bæði mikla trú á kynfræðslunni sem þau bjóða 

upp á, en þau sögðu að það ætti helst að spyrja nemendur hvað þeim finnst að mætti bæta í 

kynfræðslu. Það er áhugaverður punktur sem Páll og Valdís setja fram hér vegna þess að líkur 

eru að upplifun nemenda og kennara séu ólíkar þegar kemur að kynfræðslu. Í rannsókn 

Sólveigar (2015) kom í ljós að kennarar sinntu ekki jafn ítarlegri kynfræðslu og þeir töldu sig 

trú um. Þegar varpað er ljósi á upplifun nemenda af kynfræðslu þá sést betur hvað þarf að 

lagfæra. Kynfræðsla í grunnskóla verður að vera gagnleg fyrir hinsegin nemendur jafnt og 

gagnkynhneigðum, því er þeirra upplifun sú sem skiptir mestu máli. 
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5 Lokaorð 

Kynfræðsla er mikilvæg námsgrein þar sem unglingar fræðast um kynlíf, kyn, kynhneigðir, 

ástina, sambönd, barneignir og margt fleira. Þrátt fyrir mikilvægi kynfræðslu þá eru fáar 

rannsóknir til um þetta málefni og enn færri sem snúa að hinsegin nemendum. Kynfræðsla 

var lengi vel út frá sjónarhorni gagnkynhneigðra og benda nýlegar rannsóknir til þess að 

hinsegin ungmenni fá ekki jafn yfirgripsmikla kynfræðslu og aðrir nemendur enn þann dag í 

dag. Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að kynfræðsla skuli vera kennd í 

samfélagsgreinum, t.d. lífsleikni. Flestir viðmælendur í þessari rannsókn nýttu lífsleikni tíma í 

kynfræðslu. Kynfræðsla fær ekki nægilega stóran part af lífsleikni tímunum svo hægt sé að 

fara yfir allt sem þarf. Það er undir hverjum skóla og hverjum kennara komið hvernig 

kynfræðslu er háttað. Við þetta má bæta að grunnskólinn er gríðarlega mikilvægur liður í 

upplýsingamiðlun til unglinga um kynlífstengd málefni. Unglingar fá megnið af upplýsingum 

um kynlífstengt efni í skólanum. Sem er ástæða fyrir enn frekari rannsóknum á þessu málefni 

er þörf. 

Úr viðtölum við fjóra grunnskólakennara á unglingastigi sem allir sinna kynfræðslu komu 

í ljós fjögur meginþemu. Þau eru oftrú á nemendur, skortur á námsgögnum, samræmi og 

tækifæri til endurmenntunar og loks þekking kennara. Tenging er á milli þemana sem greint 

var frá í niðurstöðu kafla.  

Unglingar í dag eru áhugasamir um kynfræðslu og leita þau sér sjálf upplýsinga á 

internetinu. Unglingar eru flestir nettengdir á hverjum degi og því ekki furða að þau séu ansi 

fróð um mikið af hlutum. Kennarar virðast samt hafa of mikla trúa á vitneskju nemenda. Í 

kjölfarið halda sumir kennarar að ekki sé þörf á að fjalla ítarlega um hinsegin málefni í 

kynfræðslu vegna þess að nemendunum er alveg sama og búi nú þegar yfir gríðarlegri 

þekkingu. Hins vegar nefna kennararnir einnig að nemendur þeirra tjá sig mikið í kynfræðslu 

og hafa töluvert af spurningum, sérstaklega um hugtök sem tengjast hinsegin fólki. Það er í  

mótsögn við þá hugsun að unglingar viti allt um þetta.  

Engin viðmælandi notaði kennslubók í kynfræðslu og virðist það vera algengt í skólum í 

dag. Engin kennslubók í kynfræðslu inniheldur þær upplýsingar sem unglingar þurfa í dag. 

Kennarar þurfa að leita af góðu námsefni sjálfir og nota þeir efni eins og myndbönd, 

þáttaraðir og vefsíður. Annað vandamál sem kennararnir þurfa að kljást við er tímaleysi og 

nefndu tveir kennarar að það væri eitt atriði sem þau myndu vilja bæta. Það var mismunandi 

hjá hverjum og einum kennara hversu stór partur af önninni fór í kynfræðslu eða alveg frá 

fjórum vikum upp í allt árið. Það er mikill munur á því hvernig kynfræðslu var almennt háttað 

í hverjum skóla og jafnvel var dæmi í niðurstöðum þar sem ósamræmi var á kennslu í sama 

skólanum.  
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Seinasta þemað sneri að þekkingu kennara. Margar vísbendingar voru úr niðurstöðum 

viðtalanna sem bentu til þess að kennararnir lögðu almenna hinsegin fræðslu að jöfnu 

hinsegin kynfræðslu. Meðal annars þá höfðu meirihlutinn af kennurunum fengið Samtökin 

78‘ til þess að hafa fræðslu fyrir nemendur í kynfræðslu. Þrátt fyrir að Samtökin 78‘ bjóði 

einungis upp á almenna fræðslu um hinsegin fólk, ekki kynfræðslu. Kennarar þurfa að leita af 

leiðum til þess að bæta þekkingu sína sjálfir því engin kennsla er um kynfræðslu í 

kennaranáminu. Kennararnir kvörtuðu undan því að hafa engan undirbúningstíma og erfitt 

sé að fylgjast með öllu sem er að gerast í samfélaginu. Til dæmis vitundarvakning á 

málefnum hinsegin fólks sem hefur orðið á seinustu árum. Afleiðingarnar eru þær að 

kennarar búa ekki yfir nóg mikilli þekkingu um hinsegin kynfræðslu.  

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að vitneskja unglinga um hinsegin málefni sé 

töluverð. Kennarar fá ekki fullnægandi menntun í háskóla um kynfræðslu né um málefni 

hinsegin fólks, einnig fá þeir engin tækifæri til endurmenntunar. Því er möguleiki að þekking 

kennara og unglinga sé svipuð. Þess vegna telja kennarar unglinga vera fróðir um þessi mál 

þar sem báðir hópar eru sífellt að leita sér upplýsinga á internetinu. 

Kennarar þurfa að hafa kost á því að bæta við sig þekkingu og endurmennta sig í 

málefnum sem breytast ört, eins og kynfræðsla. Þörf er á góðu námsefni sem kennarar geta 

gripið í sem inniheldur allt sem yfirgripsmikil og alhliða kynfræðsla þarf. Það myndi létta 

álaginu á kennurum og stuðla að samræmi í kennslu. Allir viðmælendur þessara rannsóknar 

hafa lagt á sig mikla vinnu til þess að bjóða upp á góða kynfræðslu. Það er kennurum í 

sjálfvald sett hversu góð kynfræðslan er í þeirra skóla en ekki er komið til móts við óskum 

þeirra um meiri undirbúningstíma, samræmda kennslu og gott námsefni.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Byrja á að kynna sjálfa mig, útskýra í hvaða námi ég er og um hvað rannsóknin snýst. Bið um 

leyfi til þess að taka upp viðtalið og útskýri að þetta verður nafnlaust og öllum gögnum eytt 

eftir að rannsókn lýkur. 

Nokkrar spurningar fyrst til að láta viðmælanda opna sig.  

1) Hvaða starfsmenn sjá um kynfræðslu á unglingastigi? 

2) Hvernig er kynfræðslunni hjá þér háttað? 

3) Hvaða þætti leggur þú áherslu á í kynfræðslu? 

4) Hvaða námsefni notið þið við kynfræðslu? 

a) Hvernig finnst þér að nota það námsefni? 

b) Er eitthvað sem þér finnst vanta í námsefnið? 

c) Af hverju velur þú að nota það námsefni? - hverjir eru kostir þess 

d) Telur þú námsefnið sem þið notið hafa þær upplýsingar sem hinsegin nemendur 

þurfa? 

5) Hverjar eru helstu áskoranirnar við það að kenna kynfræðslu að þínu mati? 

6) Fjallið þið um hinsegin málefni í kynfræðslu? 

a) Ef nei, hvers vegna ekki? 

b) Ef svo, hvernig fer sú fræðsla fram? 

c) Hver er þín upplifun af því að fjalla um hinsegin málefni í kynfræðslu? 

d) Hverjar eru helstu áskoranirnar við að fjalla um hinsegin málefni í kynfræðslu? 

7) Hversu stór partur af kynfræðslunni er um hinsegin málefni? 

a) Telur þú að nógu miklum tíma sé varið í að fjalla um hinsegin málefni í kynfræðslu? 

8) Fjallið þið um annarskonar kynlíf heldur en gagnkynhneigt kynlíf? T.d. endaþarmsmök og 

getnaðarvarnir fyrir hinsegin kynlíf. 

9) Fjallið þið um hugtökin kynvitund, kynhneigð og kyneinkenni? 

10) Hversu mikið fjallið þið um trans og intersex einstaklinga? 

a) Geturðu nefnt mér dæmi um hvernig þú fjallar um trans og intersex einstaklinga? 

11) Hversu mikið fjallið þið um mismunandi kynhneigðir? 

a) Geturðu nefnt mér einhver dæmi um hvernig þú fjallar um kynhneigðir? 

12) Hvernig er umræða og viðhorf nemenda þegar fjallað er um hinsegin málefni? 

a) Geturðu nefnt einhver dæmi um umræðu sem hefur orðið í kynfræðslu hjá þér um 

hinsegin málefni? 
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13) Hefur þú fengið fræðslu um það hvernig á að kenna kynfræðslu? 

a) Ef svo, hvar fékkstu fræðslu um það? 

b) Ef svo, hvernig fannst þér sú fræðsla? 

14) Hefur þú fengið fræðslu um hvernig kynfræðslu skal háttað fyrir hinsegin nemendur? 

a) Ef svo, hvar fékkstu fræðslu um það? 

b) Ef svo, hvernig var sú fræðsla? 

15) Telur þú þig hafa fullnægandi þekkingu og menntun til að sinna kynfræðslu fyrir hinsegin 

nemendur? 

16) Telur þú að hinsegin nemendur fái nægar upplýsingar og þekkingu til að stunda 

ábyrgðarfull sambönd og kynlíf eftir kynfræðslu hjá ykkur? 

17) Er kynfræðslan í skólanum ykkar öruggt rými fyrir hinsegin nemendur? (til þess að tjá sig 

um allar spurningar sem þeir hafa eða upplýsingar sem þeir þurfa) 

18) Telur þú að það væri hægt að bæta eitthvað í kynfræðslu hjá ykkur? 

a) Ef svo, hverju myndir þú vilja bæta? 

b) Hvernig væri hægt að bæta kynfræðslu fyrir hinsegin nemendur? 

Þakka fyrir mig og ítreka að það sé algjör nafnleynd og gögnum verði eytt eftir að 

rannsóknin klárast.  

 


