
Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 kynningarbréf til kennara 

Kynningabréf 

Efni: Rannsókn á orðræðu nemenda á unglingastigi og viðhorfum kennara á  

hinseginfræðslu og kynjafræði í grunnskólum Akureyrar 

Kæru þátttakendur 

Ég heiti Sesselía Úlfarsdóttir og þessi rannsókn er hluti af meistararitgerð minni við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur hennar er tvíþættur, annars vegar að skoða viðhorf kennara á unglingastigi til 

hinsegin-og kynjafræðifræðslu í grunnskólum Akureyrar. Hins vegar að skoða hvort nemendur á 

unglingastigi séu að nota hugtök sem vísa til kynhneigðar t.d. hugtakið hommi sem skammaryrði og 

hvaða þýðingu geti það haft.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að tekið er eitt viðtal við viðkomandi á þeim stað sem þátttakanda 

finnst þægilegur og mun viðtalið standa yfir í um 30 mínútur.  

Þau sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar um rannsókninna geta haft samband við Sesselíu 

Úlfarsdóttir í síma 897-9671 eða með því að senda fyrirspurn á netfangið  ha131283@unak.is.  

Tekið skal fram að þeir þátttakendur sem taka þátt í rannsókninni geta hvenær sem er hætt þátttöku 

án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir því og verða ekki nafngreindir í niðurstöðum rannsóknar. Öllum 

gögnum verður eytt eftir notkun þeirra.  

 

Virðingafyllst  

Leiðbeinendur og ábyrgðarmenn rannsóknar eru þær: 

 Bergljót Þrastardóttir starfsmaður Jafnréttisstofu og kennari við Háskólann á Akureyri, netfang 

hennar er bergljotth@unak.is  

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir lektor við háskólann á Akureyri og netfang hennar er andrea@unak.is 

 

Meistaranemi: Sesselía Úlfarsdóttir, sími: 897-9671 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi fyrir kennara 

Byrjendaspurningar  

Hvað ert þú búin að vinna lengi sem kennari ?  

Eru einhverjir nemendur sem ekki tilheyra gagnkynhneigðunormi á unglingastigi? Hinsegin, trans 

annað. 

Hvernig finnst þér hómófóbísk orðræða unglinga hafa breyst á þeim árum sem þú hefur starfað sem 

kennari? 

1. Hefur þú sem kennari orðið vitni af því að nemendur á unglingastigi séu að nota orðið „hommi“  

eða faggi sem skammaryrði ? (ef já þá fá ítarlegri lýsingu) ef nei þá spyrja hvort verið sé að 

fylgjast með hvernig ungmenni tala saman.  

Dæmi um þetta: tveir strákar eru að ræða saman en svo segir hinn allt í einu „æi þú ert svo mikill 

hommi“ þrátt fyrir að hinn aðilinn sé ekki samkynhneigður.  Þetta er dæmi úr vettvangsathugun 

sem ég gerði á meðan æfingakennslu stóð.  

2. Hvernig bregst þú við svona orðræðu í skólanum hjá nemendum?(Hvernig myndir þú bregðast 

við) 

3. Hvað er það sem veldur því að þú grípur ekki inn þegar nemendur nota slíka orðræðu? 

4. Hvernig fer hinsegin fræðsla fram í skólanum ?  

5. Hvernig finnst þér afstaða skólastjórnenda um hinseginfræði vera? 

6. Hver er afstaða þín sem kennara um fræðslu á málefnum hinseginfólks í skólakerfinu?  

7. Hver er afstaða þín um málefni hinsegin fólks í skólakerfinu?  

8. Hvernig finnst þér að skólakerfið geti bætt þjónustu við þessa einstaklinga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 3. Kynningarbréf til hinsegin ungmenna 

Kynningabréf 

Efni: Upplifun og reynsla hinsegin ungmenna af grunnskólagöngu á Akureyri 

Góðan daginn  

Ég heiti Sesselía Úlfarsdóttir og rannsókn þessi er hluti af meistaraverkefni mínu við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu hinsegin ungmenna á Akureyri af 

grunnskólakerfinu.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að tekið er eitt viðtal við einstaklinginn, viðtalið mun sirka taka 30-

60 mínútur. Notast verður við zoom fjarskiptaforrit til að hafa samband við þátttakendur. Þetta er 

gert vegna covid 19 veirunar sem er nú í gangi í heiminum í dag. Ég mun því bjóða þátttakendum á 

fund með forritinu. Þátttakendur eiga ekki að þurfa að sækja forritið til að geta tekið þátt.  

Þau sem hafa áhuga á að fá frekari upplýsingar um rannsókninna geta haft samband við Sesselíu 

Úlfarsdóttir í síma 897-9671 eða með því að senda fyrirspurn á netfangið  ha131283@unak.is.  

Tekið skal fram að þeir þátttakendur sem taka þátt í rannsókninni geta hvenær sem er hætt þátttöku 

án þess að gefa sérstaka ástæðu fyrir því og verða ekki nafngreindir í niðurstöðum rannsóknar. Öllum 

gögnum verður eytt eftir notkun þeirra.  

 

Virðingafyllst  

Leiðbeinendur og ábyrgðarmenn rannsóknar eru þær: 

 Bergljót Þrastardóttir starfsmaður Jafnréttisstofu og kennari við Háskólann á Akureyri, netfang 

hennar er bergljotth@unak.is  

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir lektor við háskólann á Akureyri og netfang hennar er andrea@unak.is 

 

Meistaranemi: Sesselía Úlfarsdóttir, sími: 897-9671 
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Fylgiskjal 4. Viðtalsrammi fyrir hinsegin ungmenni 

Spurningalisti fyrir hinsegin ungmenni – reynsla og upplifun þeirra í grunnskóla 

Bakgrunnur þátttakakenda viðtal við tvo nemendur sem tilheyra hinsegin samfélaginu.  

Aldur:  

Kyn:  

1. Hvar myndir þú skilgreina sjálfan þig sem ? samkynhn, tvíkynhn, trans, annað? 

2. Getur þú lýst því fyrir mér hvort/hvernig skólinn (nemendur, starfsfólk) komu öðruvísi fram við 

þig vegna þess að þú tilheyrðir ekki gagnkynhneigða norminu? 

3. hvernig upplifðir þú umhverfið og hvernig var rætt um hinsegin fólk eða trans í skólanum? 

Endilega komið með dæmi um slíkt.  

Kannast þú við þessar orðræðu?  „ég er enginn faggi sko „, „no homo“ , „Kærófaggi“ eða 

annað sem lýsir orðræðunni í tengslum við kynhneigðir nemenda.  

4. Hvernig leið þér að heyra slíka orðræðu í skólanum? Hafði það einhverjar afleiðingar? 

5. Voru kennarar eða aðrir starfsmenn skólans að grípa inn í þegar slík orðræða átti sér stað? 

6. Voru starfsmenn skólans og kennara á ýta mikið undir að allir væru gagnkynhneigðir í 

skólastarfinu? Getur þú lýst því fyrir mér hvernig það kom fram? 

7. Hvað finnst þér að grunnskólakerfið geti gert til að bæta hag hinsegin nemenda ? 

8. Þegar viðburðir voru í skólanum eins og böll eða aðrir félagslegar samkomu hvernig upplifðir 

þú það? (tónlist ofl) 

9. Getur þú lýst fyrir mér hvernig upplifun þín var að íþróttum og þá búningsklefanum 

10. Hvernig finnst þér um námsefnið sem kennt er í grunnskólum? Er sýnileiki hinsegin fólks í 

námsefninu? fá ítarlega lýsingu á því  

11. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri um þína grunnskólagöngu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 5 Skriflegt leyfir foreldra hinisegin nemenda yngri en 16 ára 

 

Vegna rannsóknarinnar : 

Upplifun og reynsla hinsegin ungmenna af grunnskólum Akureyrar. 

Upplýst samþykki. 

Undirrituð/ritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Upplifun og reynsla hinsegin 

ungmenna af grunnskólum Akureyrar. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Sesselíu Úlfarsdóttur til meistaraprófs í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur rannsóknarinnar eru Bergljót Þrastardóttir stundakennari og 

Andrea Sigrún Hjálmsdóttir lektor við HA. 

Þátttaka felur í sér að barnið mitt taki þátt í hópviðtali þar sem fleiri en þrír aðilar svara spurningum 

um grunnskólagöngu sína út frá kynhneigð sinni. Þátttakandi mun eiga samræður við Sesselíu 

Úlfarsdóttur um viðfangsefnið. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði hægt að rekja 

þær.  

Ég samþykki hér með að barnið mitt taki þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

____________________________  _______________________  

Undirskrift foreldris/forráðamanns   Staður og dagsetning 

 

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar að upplýst samþykkis foreldris/forráðamanns hafi verið aflað 

 

 

Undirskrift rannsakanda  

  

 

 

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 6 Undirskrifað samþykki um þátttöku í rannsókn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fylgiskjal 7 Leyfi foreldra fyrir þátttökuathugun 

Sendur var tölvupóstur á foreldra þeirra nemenda sem ég hafi umsjón með í æfingarkennslunni sem 

voru nemendur í 8. bekk og 9. bekk. Leiðsagnakennari sendi eftirfarandi tölvupóst til foreldra þessara 

nemenda þann 28. Apríl 2020. Í viðhengi var kynningarbréf rannsóknarinnar og höfðu engir foreldrar 

þessara barna samband við mig í tengslum við rannsóknina.  

Góðan daginn 

Kæru foreldrar og forráðamenn. Sesselía Úlfarsdóttir heiti ég og er að vinna að meistararitgerð við 

Háskólann á Akureyri. Ég var í æfingarkennslu síðastliðið haust og skrifaði niður svokallaðar 

vettvangsnótur. Í þessum nótum gætu verið upplýsingar um hegðun eða orðnotkun barns ykkar/þíns. 

Ég leita til ykkar hvort ég megi nota þessar upplýsingar í tilkomandi ritgerð. Í viðhengi er 

kynningarbréf um rannsóknina sem ég er að vinna að. Hægt er að hafa samband við mig í gegnum 

email, ha131283@unak.is eða í síma 897-9671 um frekari upplýsingar. 

Með fyrirfram þakkir 

Sesselía Úlfarsdóttir 
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