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Ágrip 

 

Kveikja þessa verkefnis var sú að á haustönn 2006 sóttu höfundar tíma í námskeiðinu 

Menning og samfélag hjá Höllu Jónsdóttur og skrifuðu á því námskeiði heimildaritgerð er 

fjallaði um samkynhneigðar fjölskyldur. Sú vinna kveikti áhuga höfunda á að rannsaka efnið 

enn frekar og dýpka sig í því. Afraksturinn er lokaverkefni það sem hér er kynnt. Verkefnið er 

þríþætt. Fyrsti hluti verkefnisins er ígrunduð fræðileg heimildaritgerð um samkynhneigð og 

samkynhneigðar fjölskyldur. Annar hluti verkefnisins inniheldur náms og kennsluáætlun fyrir 

leikskólabörn er miðar að því að auka samkennd, umburðarlyndi og víðsýni gagnvart ólíkum 

einstaklingum og hópum í samfélaginu. Þriðji hluti verkefnisins inniheldur frumsamda 

barnabók og handbrúðu sem bæði eru hugsuð sem kennslutæki og einnig sem viðbót við 

barnabókaflóru leikskólanna, þannig að ekki er nauðsynlegt að vinna með námsáætlunina, 

barnabókina og handbrúðuna samtímis nema þess sé óskað. Á saurblaði barnabókarinnar má 

finna vefslóð sem vísar á lokaverkefnið og námsáætlunina í heild sinni. 

Það er einlæg von okkar að umfjöllun um efnið veki leikskólakennara og aðra sem láta 

sig uppeldi barna varða, til umhugsunar um mikilvægi þess að rjúfa þá þögn er ríkir um 

samkynhneigðar fjölskyldur og aðra þá sem ekki falla undir skilgreininguna norm, samkvæmt 

orðabók samfélagsins. 
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Formáli 

 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed.- prófs á leikskólabraut Kennaraháskóla Íslands og var 

unnið á vorönn 2007. Leiðsagnarkennari var Halla Jónsdóttir adjunkt og málfarslegur 

yfirlesari barnasögunnar var Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir lektor í íslensku og starfa þær báðar 

við Kennaraháskóla Íslands. Eru þeim færðar kærar þakkir fyrir góða leiðsögn.  
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1. Inngangur 
 
Börn læra það sem fyrir þeim er haft og tileinka sér mjög ung viðhorf sem einkennast af 

fordómum og hegðun sem mismunar. Athygli fræðimanna beinist í auknum mæli að þeim 

kynbundnu félagslegu viðmiðum, væntingum og fyrirmyndum sem hafa áhrif á atferli og 

persónulegan þroska barna (Ragnhildur Bjarnadóttir 1996:105). 

Ef hugmyndir barna um annað fólk byggjast á staðalmyndum er hætt við að þau haldi í 

slíkar ranghugmyndir. Það er því mikilvægt að unnið sé á markvissan og jákvæðan hátt gegn 

hverskonar fordómum og misrétti. Því fyrr sem unnið er með þessa þætti, því meiri áhrif hefur 

það á framtíð barnanna, tengsl þeirra við aðra og áframhaldandi nám (Hanna Ragnarsdóttir 

2002:17).  

Árið 2006 var samþykkt lagafrumvarp frá árinu 2005 er heimilar samkynhneigðum 

rétt til tæknifrjóvgunar og ættleiðingar til jafns við gagnkynhneigða (Þorvaldur Kristinsson 

2005). Af þeim sökum má ætla að á næstu árum aukist fjöldi barna samkynhneigðra í 

leikskólum landsins. Fjölskyldur samkynhneigðra eru þó ekkert nýjar af nálinni. 

Samkynhneigðir hafa í gegnum árin átt börn og alið þau upp. Oftar en ekki var mikill 

feluleikur í kringum sambúð fólks af sama kyni og fólk faldi sig á bak við „vina“ hugtakið. Í 

síbreytilegu nútímaþjóðfélagi hafa hommar og lesbíur gengist í auknum mæli við kynhneigð 

sinni og eru nú sýnileg sem hluti af samfélaginu. Það er einmitt sá sýnileiki sem helst getur 

eytt þeim fordómum sem margir samkynhneigðir og börn þeirra þurfa að kljást við í daglegu 

lífi (Sara Dögg Jónsdóttir 2006a).  

Samkynhneigðir foreldrar eigin barna, fósturbarna eða stjúpbarna eru oft mjög 

áhyggjufullir yfir því hvernig þeirra fjölskyldugerð er tekið af vinum barnanna eða 

skólafélögum, hvort börnunum verði útskúfað eða illa verði um þau talað í vinahópnum 

(Brown 2001:102).  

Samkynhneigðir gera sér grein fyrir því hversu miklu máli það skiptir fyrir farsælan 

þroska að finnast maður ekki vera öðruvísi en aðrir, heldur hluti af heildinni. Það er 

því afar mikilvægt að fræðsla og umræður um allar fjölskyldugerðir sé markviss í 

bæði leik- og grunnskólum (Jóhanna og Inga 2007). 

Í þessari lokaritgerð um samkynhneigðar fjölskyldur er sjónum beint að því fjölskylduformi 

og viðhorfi samfélagsins til samkynhneigðra fjölskyldna. Einnig veltum við fyrir okkur hvort 

fagleg og markviss fræðsla um ólíkar fjölskyldugerðir sé unnin með börnum í leikskólum, ef 

ekki, hvernig væri þá best að haga þeirri fræðslu, þar sem markmiðið er að auka samkennd og 

draga úr fordómum gagnvart ólíkum fjölskyldugerðum. 



 7 

Til þess að fá nákvæmari mynd af reynslu samkynhneigðra foreldra og skoðunum 

þeirra á fræðslu um ólíkar fjölskyldugerðir fyrir börn á leikskólaaldri, tókum við viðtöl við 

fjögur pör  mæðra, á aldrinum 25-39 ára, sem allar eiga börn á leikskóla. Notaðar voru 

eigindlegar aðferðir við gagnaöflun, nánar tiltekið fyrirbærafræði. Við teljum að eigindleg 

athugun sé best til þess fallin að ná fram viðhorfum einstaklinga (í þessu tilfelli 

samkynhneigðra mæðra) til viðhorfa samfélagsins gagnvart samkynhneigðum fjölskyldum og 

námi leikskólabarna þar að lútandi. Notuð voru hálfskipulögð viðtöl, því við teljum að þau 

séu heppilegust til að ná fram sem bestri svörun á reynslu foreldranna.  

Hálfskipulögð viðtöl byggjast upp á því að athugandinn hefur útbúið ákveðinn 

viðtalsramma sem hafður er til hliðsjónar. Viðtalsramminn aðstoðar athugandann við að halda 

sér innan marka efnisins og gefur viðmælandanum tækifæri til að tjá sig frjálst og óhindrað. 

Þó hefur athugandinn tækifæri til að leiða viðtalið og fylgja eftir svörum viðmælanda. Við 

teljum að hálfskipulögð viðtöl nýtist best til þess að læra af reynslu fólks og hvernig það 

skilur og skilgreinir hlutina (Bogdan og Biklen 1998:93-96).  

Verkefni þetta inniheldur að auki námsáætlun fyrir fjögurra til sex ára leikskólabörn. 

Markmiðið með námsáætluninni er að fræða börn um ólík fjölskylduform á faglegan hátt og 

með því leitast við að útrýma staðalmyndum og fordómum þannig að börnin geti orðið að 

sterkari einstaklingum á sínum eigin forsendum. Að lokinni fræðilegri umfjöllun um efnið, 

með skýrskotun til hálfskipulagðra viðtala við samkynhneigðar mæður, er námsáætlunin 

kynnt. Lögð eru til grundvallar tvö viðurkennd kennsluform, annars vegar persónubrúður 

Babette Brown og hins vegar frumsamin barnabók, sem getur staðið ein og sér ásamt öðrum 

barnabókum í bókahillum leikskólans. Hugmyndafræði beggja þessara kennsluaðferða teljum 

við geta gagnast vel sem kennsluform, vegna þess að brúður höfða mjög vel til barna og 

einnig er hlutverk barnabóka ótvírætt í umfjöllun um fjölbreytt samfélag. Barnabækur styrkja 

þannig sjálfsmynd hvers og eins barns. Auk þess styrkir öll umfjöllun um fjölbreytileika, 

umburðarlyndi og samkennd meðal barnanna.  
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2. Hugtakið fjölskylda 

2.1 Þróun fjölskyldunnar 

Á latínu mun hugtakið „fjölskylda“ merkja hjú og þræla forstöðumanns heimilis. 

Nútímamerking hugtaksins fjölskylda er ekki svo ýkja gömul og er talað um að á síðari hluta 

18. aldar hafi orðið fjölskylda fyrst fengið þá merkingu að vera hjónabandsfjölskylda (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson 1997:8).  

Hugtakið fjölskylda er erfitt að útskýra og má segja að skilgreiningin sé nokkuð víð en 

þó má taka mið af eftirfarandi lýsingu:  

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Þau eru skuldbundin 

hvort öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir 2001:2).  

Samkvæmt Jørgensen er þróunarsaga fjölskyldunnar talin skiptast í þrjú tímabil: 

Fyrsta tímabilið hefst um 1500. Þá var kjarnafjölskyldan stærri en nú, mun fleiri börn og 

vinnuhjú og má segja að oft hafi þrjár kynslóðir búið saman. Fjölskyldan var sjálfbær og stór 

hluti framleiðslunnar átti sér stað innan veggja heimilisins.  

Annað tímabilið í þróun fjölskyldunnar hefst á 18. og 19. öld. Þá leiðir iðnbyltingin til þess að 

vinna og framleiðsla færist frá fjölskyldunni yfir í samfélagið. Samstaða 

launþegafjölskyldunnar færist einnig út fyrir fjölskylduna og út í samfélagið til vinnufélaga og 

vinnuveitenda. Af þessu leiðir að greinileg hlutverkaskipting gagnvart kynjum birtist og 

byggir hlutverk fjölskyldunnar nú meira á tilfinningum en áður. 

Þriðja tímabilið í fjölskylduþróuninni hefst eftir 1960 þegar konur fara út á vinnumarkaðinn. 

Við það verður efnahagslegur munur minna áberandi og samfélagsstofnanir taka við fyrri 

hlutverkum fjölskyldunnar í æ ríkari mæli. Framleiðsla lífsnauðsynja fer nánast eingöngu 

fram utan fjölskyldunnar og hún þarf æ meir á stoðneti að halda. Afleiðingin er sú að 

fjölskyldan verður enn mikilvægara athvarf og stuðningur nauðsynlegur fyrir meðlimi hennar. 

Mikilvægi tilfinningatengsla í fjölskyldunni gera hana þar með mjög brothætta.  

Að baki þessari þróun og breytingum á hugtakinu fjölskylda liggja róttækar og 

umfangsmiklar samfélagslegar breytingar s.s. efnahagslegar breytingar, breytingar á 

menningarlegum gildum og einstaklingshyggja ræður oft ríkjum.  

Það sem einkennir hefðbundna fjölskyldu dagsins í dag er að báðir foreldrar vinna úti 

og samið er um verkaskiptingu innan fjölskyldunnar. Umönnun barna og aldraðra er í 

samvinnu við opinbera þjónustu. Mörgum fyrri gildum er hafnað og réttur einstaklingsins 

skiptir mestu máli. Sjálfstæði er mikilvægt hugtak og hjónaskilnaðir tíðir. Fjölskyldan er orðin 
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einskonar samningafjölskylda og byggir á tilfinningarlegu sambandi tveggja einstaklinga. Má 

segja að fjölskyldulífið einkennist af því að semja þarf um samskiptin og samveruna við maka 

og börn (Jørgensen 1999:108-129). 

Flestir eru þó sammála um að samfélagsþróunin hafi haft meira gott en vont í för með 

sér fyrir fólk og eru þá börn ekki undanskilin, bæði í efnahagslegu og félagslegu tilliti, þó er 

ekki þar með sagt að allt hið nýja sé af hinu góða (Baldur Kristjánsson 2002:2). 

En af þessari umfjöllun um fjölskylduna má draga þá ályktun að öll þróun sé 

mikilvægur hluti af veru einstaklingsins í samfélaginu. 

  

2.2 Fjölskylduform 

Í könnun meðal Reykvíkinga sem gerð var árið 2001 áttu menn að velja hvað þeir töldu 

mikilvægast í lífinu. Þar kom fram að 48% töldu mikilvægast í lífinu að vera við góða heilsu 

og 46% að búa við hamingjusamt fjölskyldulíf (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal 

2001:17). Þessar niðurstöður gefa til kynna að fjölskyldan sé  mikilvægur hornsteinn 

samfélagsins. Samkvæmt umfjöllun Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) um „Ólíkar 

fjölskyldugerðir“ á hver fjölskylda sér sína sögu, samsetningu og skipulag, menning er líka 

órjúfanlegur þáttur í mótun fjölskyldu sem og félagsleg og efnahagsleg staða. Skipta má 

hugtakinu fjölskylda í átta form:  

• Kjarnafjölskyldan - karl, kona, barn/ börn þeirra. 

• Barnlaus pör/ ýmist að eigin ósk eða að þeim hefur ekki orðið barna auðið. 

• Einforeldrisfjölskyldan- ekkja/ekkill með barn/ börn. Fráskilinn maður eða kona með 

barn/ börn. Ógift eða einhleyp móðir með barn/ börn. 

• Ættleiðingarfjölskyldan- hjón með ættleidd eitt eða fleiri börn, ýmist íslensk eða af 

erlendu bergi brotin. 

• Stjúpfjölskylda- fjölskylda þar sem annað eða bæði hjónin eiga eitt eða fleiri 

hjónabönd að baki. 

• Samkynjafjölskyldan- tvær konur eða tveir karlar án barna eða með eigin eða 

ættleiddum börnum 

• Systkinafjölskyldan-fullorðin systkin sem halda heimili saman. Stundum búa þrjár 

kynslóðir á heimilinu, ásamt barni eða börnum einhverra þeirra og aldraðir foreldrar. 

• Sambýlis eða félagafjölskyldan- hér er um að ræða fjölskyldugerð þar sem ekki eru 

blóðtengsl eða sifjaréttarlega bundin tengsl en einstaklingarnir tengdir hagsmuna og 

vináttuböndum. Stundum er um kynferðisleg sambönd að ræða eða parmyndun innan 
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hópsins. Dæmi um þetta geta verið sambýli geðfatlaðra og þroskahefta. Einnig er 

innan þessarar skilgreiningar svokölluð samfélagsbúð eða kommúnusambúð. 

Hugtakið fjölskylda hefur mismunandi merkingu í hugum fólks og tengist merkingin bernsku 

hvers og eins. Fjölskyldan er smækkuð mynd af umheiminum eða samfélaginu og má segja að 

innan hennar lærum við að taka tillit til réttar og þarfa annarra, einnig lærum við að setja 

okkur takmörk, tileinka okkur ákveðin gildi og gera greinarmun á réttu og röngu. Af 

samskiptum við fjölskylduna verðum við að manneskjum (Uppeldishandbókin 2000:175). 

Öllum er nauðsynlegt að eiga sér samastað í tilverunni og skynja að þeir séu hluti af 

ákveðnum hóp. Fyrst í stað er sá hópur fjölskyldan og er það því óumdeilanlega hlutverk 

foreldra og annarra uppalenda að búa hverju barni þær aðstæður að það nái að dafna og 

þroskast á sem heilbrigðastan hátt. Þess vegna þarf samband þessara aðila að byggjast á 

trausti, virðingu og gagnkvæmum stuðningi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999:7) bera foreldrar frumábyrgð á uppeldi barna 

sinna. Þau öfl sem eru að verki í hverri fjölskyldu, hvort sem það er stjúpfjölskylda, 

ættleiðingarfjölskylda eða kjarnafjölskylda eru: 

• Einstaklingssérkennin- hverjum einstaklingi fylgja sérkenni og saga. 

• Sameiningaraflið- eðlilegur kraftur og þrá til að sameina fjölskyldumeðlimina, „við- 

tilfinningin“.  

• Aðgreiningaraflið- sterkt afl sem fær einstaklinginn til að standa vörð um sérstöðu 

sína, „ég- tilfinningin“ (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal 2001:184). 

Börn móta sínar eigin aðferðir í samningum, ágreiningi, átökum og umhyggju í samskiptum 

sínum við foreldra, systkini, vini og ættingja. Í þessu samspili læra þau að deila með öðrum, 

sinna því sem þeim er kært og sýna tilfinningar sínar. Þennan lærdóm taka þau með sér út í 

lífið. 
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3. Saga samkynhneigðar 

3.1 Hvað er samkynhneigð? 

Algengast er að karlar verði hrifnir af konum og konur af körlum. Þessir einstaklingar eru 

sagðir gagnkynhneigðir. En það er ekki alltaf þannig. Konur geta elskað konur og karlar geta 

elskað karla bæði tilfinninga- og líkamlega á sama hátt og karlar elska konur og konur karla. 

Þessir einstaklingar eru kallaðir samkynhneigðir. En mörkin eru stundum aðeins óskýrari því 

karlar og konur geta hrifist af báðum kynjum á ólíkum tímapunktum í lífinu. Þeir 

einstaklingar eru skilgreindir tvíkynhneigðir. Stundum er sagt að ákveðnir einstaklingar séu 

hommalegir eða lesbíulegir. En það eru til stelpur sem eru strákalegar og strákar sem eru 

stelpulegir án þess að það komi samkynhneigð á nokkurn hátt við. En vissulega eru til 

hommar sem klæða sig kvenlega og lesbíur sem klæða sig karlmannlega en það er ekki algilt 

(Hommar, lesbíur 2002). Samkvæmt þessu ætti því að vera ljóst að: Samkynhneigð er ekki 

útlit eða ákveðinn lífsstíll. Ekki eru allir sammála um hversu algeng samkynhneigð er. 

Rannsóknir benda þó til þess að um 5% manna á Íslandi séu samkynhneigðir. Fræðafólki ber 

þó ekki saman um fjölda samkynhneigðra og í erlendum heimildum má finna rannsóknir sem 

áætla að fjöldi lesbía sé milli 3-10% og fjöldi homma sé á milli 4-15% (Rannveig 

Traustadóttir 2003:23).  

Ástralskar kannanir sýna að 10% 14-18 ára unglinga sé hrifið af sama kyni. Úr þessu 

má lesa að það gætu verið um 1-2 samkynhneigðir einstaklingar í hverjum 20 manna bekk 

(Samkynhneigð 2004).  

Samkynhneigð er: 

• Ekki sjúkdómur 

• Ekki smitandi 

• Ekki eitthvað sem kemur fyrir mann 

• Ekki eitthvað sem maður breytist í  

• Ekki hæfileiki sem maður lærir eða þroskar með sér 

Samkynhneigð bara ER 

En kynhegðun / kynlífsreynsla helst ekki alltaf í hendur við kynhneigð, þó hún geri það oft 

(Kristín Elva Viðarsdóttir 2006:63).  

Samkynhneigð snýst fyrst og fremst um tilfinningar. Að einblína eingöngu á kynlíf í 

tengslum við samkynhneigð er algjör misskilningur. Bæði gagnkynhneigð og samkynhneigð 

sambönd snúast um margbrotnar og samsettar tilfinningar líkt og hrifningu, aðdáun, 
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félagsskap, vináttu, stuðning, kynlíf, hjálpsemi og umburðarlyndi (Sara Dögg Jónsdóttir 

2003:2).  

Það er því villandi og niðurlægjandi að einblína eingöngu á kynlíf í tengslum við 

samkynhneigð. Viðhorf fræðimanna til samkynhneigðar í dag er að fólk skiptist ekki í þrjá 

flokka, eins og áður var talið, heldur mætti lýsa kynhneigð fólks sem ákveðnu rófi, þar sem 

gagnkynhneigðir eru á öðrum endanum og samkynhneigðir á hinum  (Kristín Elva 

Viðarsdóttir 2006: 8-9).  

Talið er að um 70% samkynhneigðra fæðist samkynhneigðir og geri sér grein fyrir því 

snemma, eða á kynþroskaaldrinum, en um 30% uppgötvi seint á ævinni að þeir laðist að 

manneskju af sama kyni og eru þá jafnvel búnir að vera í gagnkynhneigðu sambandi um 

lengri eða skemmri tíma (Kinsey). 

Ekki ber öllum fræðimönnum saman um orsakir samkynhneigðar en þó eru fleiri 

vísbendingar um líffræðilegar skýringar en sálfélagslegar og að öllum líkindum er forskrift að 

kynhneigð þá líffræðileg (Kristín Elva Viðarsdóttir 2006: 63). Að upplýsa um þá staðreynd að 

samkynhneigð sé eitt af mörgum blæbrigðum mannlegs lífs og líta á það sem kost en ekki 

galla er besta leiðin til þess að vinna gegn fordómum.  

 

3.2 Samkynhneigðar fjölskyldur 

Hvergi er minnst á samkynhneigð í Aðalnámskrám leik-grunn- eða framhaldsskólum. Þó segir 

í Aðalnámskrá leikskóla (1999:27):  

„Börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, eru úr ólíkum fjölskyldugerðum og eru af 

ólíku bergi brotin. Ber leikskóla að taka tillit til þess í starfi sínu og 

skólanámskrárgerð og efla með því tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það tilheyri 

samfélaginu og sé hluti af því.“ 

Í þessari tilvitnun felst að gera eigi öllum fjölskyldugerðum jafn hátt undir höfði. Það er því 

mikilvægt að leikskólinn og leikskólakennarar sýni ábyrgð í þessum efnum. 

Börn samkynhneigðra foreldra er hópur nemenda sem brýnt er að vekja sérstaka 

athygli á. Komið hefur í ljós að frásagnir þessara barna gefa til kynna að þau upplifi tómarúm 

og einmannaleika varðandi stöðu sína. Þögnin umlykur þessa stöðu þeirra jafnvel enn meira 

en stöðu þeirra sem málinu tengjast og þau meta oft stöðu sína þannig að þau eigi að þegja 

sem veldur oftar en ekki sálarkvöl á einhvern hátt (Sara Dögg Jónsdóttir 2006a). 

Í grein Hrefnu Friðriksdóttur (2003:34) er fjallað um rannsókn Bigner og Bozett frá 

árinu 1990 sem sýndi að foreldrar sem ekki leyndu kynhneigð sinni gagnvart börnum sínum 
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áttu betra samband við þau en þeir sem földu hana. Bigner og Bozett telja að börn séu aldrei 

of ung til þess að fá vitneskju um kynhneigð foreldra sinna. Flestum rannsóknum ber saman 

um, að því yngra sem barnið er því betra sé fyrir foreldrið að vera opið um kynhneigð sína. 

Því fyrr sem einstaklingur sættir sig við og þorir að lifa á eigin forsendum því 

auðveldara og eðlilegra ætti lífið að geta verið fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans. 

Aðstæður barna samkynhneigðra foreldra eru mismunandi. Sum þeirra búa við aðstæður þar 

sem samkynhneigða foreldrið er opið um líf sitt. Önnur búa við mikinn feluleik á heimili sínu 

og taka ómeðvitað þátt í honum. Það að segja frá getur verið barninu erfitt og það verður þess 

vegna að fá þann stuðning sem með þarf til að það gjaldi ekki fyrir. Það er því mjög 

mikilvægt að umræða um tilvist samkynhneigðar sé hrein og bein sett fram á faglegan hátt.  

Því miður eru dæmi þess í okkar samfélagi að samkynhneigðir foreldrar virðast ekki 

sjá sér annað fært en að hafa hljótt um líf sitt og það fjölskyldumynstur sem börn þeirra lifa í. 

Sá feluleikur getur oft orðið til þess að fólk einangrast og líður illa. Árekstrar víða í 

samfélaginu reka þessa einstaklinga til baka með viðmóti sem er á engan hátt viðunandi. 

Samkynhneigðir upplifa oft viðmót sem fela í sér þögn og bann um að líf þeirra sé rætt: 

 

„Já og nei... okkar nánasta fjölskylda hefur átt erfitt með að samþykkja okkar   
samband, það eru ákveðnir fordómar. Þögnin er verst“ (Jóhanna og Inga 2007). 
 

Enn eru dæmi þess innan skólakerfisins að samkynhneigðir foreldrar og börn þeirra 

mæti höfnun og litið er niður á fjölskyldumynstur þeirra. Skýrt dæmi um slíkt er foreldri sem 

lýsti reynslu sinni, þegar hann ætlaði að fara þá leið að koma hreint fram við kennara barnsins 

síns, barnsins vegna og vildi að um fjölskyldumynstur barnsins yrði rætt líkt og annarra barna, 

en kennarinn treysti sér ekki til þess. Foreldrar barnanna eiga ekki að þurfa að fara til 

kennaranna og biðja þá um að tala um fjölskylduhagi barnsins heldur á það að vera 

sjálfsagður hlutur. Réttur samkynhneigðra til þess að vera foreldri, foreldri sem er fyrirmynd 

ábyrgðar, víðsýni og væntumþykju er með því móti hafður að engu.  Samkynhneigðir 

foreldrar er staðreynd sem verður að draga fram í dagsljósið. Sjálfsagt má kenna um að 

fræðsla um samkynhneigð meðal kennarastéttarinnar sé ekki nógu mikil, sem leiðir þá til 

hræðslu og fordóma. Önnur dæmi sýna þó og sanna að þessum málum þokar nokkuð í rétta 

átt, þar sem samkynhneigðir foreldrar hafa farið fram á það með góðum árangri við kennara 

barna sinna að um þeirra fjölskyldumynstur sé rætt líkt og önnur fjölskyldumynstur. Sýnileiki 

foreldranna er börnum þeirra afar mikilvægur; að um þeirra fjölskyldumynstur sé rætt og þeim 
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sýnd viðurkenning, það gefur börnunum ákveðna festu og öryggi í lífinu (Sara Dögg 

Jónsdóttir 2006b).  

 

3.3 Réttindi samkynhneigðra 

Barátta samkynhneigðra fyrir bættum kjörum var löng og erfið. Áður fyrr var samkynhneigðra 

að engu getið í íslenskri löggjafarumræðu, en eftir að Samtökin ´78 voru stofnuð hófu þau 

baráttu fyrir bættri réttarstöðu homma og lesbía. Það var þessari baráttu til mikils stuðnings 

þegar Evrópuráðið samþykkti ályktun 1. október 1981 og Norðurlandaráð svipaða ályktun 1. 

mars 1984 sem báðar fjölluðu um afnám misréttis gagnvart lesbíum og hommum.  

          Árið 1985 var þingsályktunartillaga um afnám misréttis gagnvart samkynhneigðu fólki í 

fyrsta sinn kynnt á Alþingi af þingmönnum allra stjórnmálaflokka nema Sjálfstæðisflokksins. 

Í tillögunni var lagt til að skipuð yrði nefnd til að kanna stöðu lesbía og homma á Íslandi og 

gera tillögur um úrbætur. Árið 1992 var þingsályktunartillaga um afnám misréttis gagnvart 

samkynhneigðu fólki borin fram á Alþingi. Tillagan var samhljóða þeirri frá 1985 og flutt af 

fulltrúum allra stjórnmálaflokka. Þessi þingsályktunartillaga var samþykkt einróma á Alþingi 

19. maí 1992 og hljóðaði svo:  

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að kanna stöðu 

samkynhneigðs fólks á Íslandi. Nefndin skal skipuð fulltrúum dómsmálaráðuneytis, 

menntamálaráðuneytis, félagsmálaráðuneytis og hagsmunasamtaka samkynhneigðs 

fólks. Skal nefndin kanna lagalega, menningarlega og félagslega stöðu þess og gera 

tillögur um úrbætur og nauðsynlegar aðgerðir til að misrétti gagnvart samkynhneigðu 

fólki hverfi hér á landi.“  

Árið 1996 voru samþykkt lög um staðfesta samvist samkynhneigðra.  

Staðfest samvist er jafngild hjónabandi gagnkynhneigðra, með þeim undantekningum að 

ættleiðingar voru ekki heimilar né tæknifrjóvganir. Þá er einungis borgaralegum vígslumanni, 

en ekki kirkjulegum, heimilt að staðfesta samvist fólks af sama kyni. Ísland var fjórða landið í 

heiminum til að samþykkja slík lög.  

Lög um staðfesta samvist öðluðust síðan gildi á táknrænum degi, hinum alþjóðlega 

baráttu- og frelsisdegi lesbía og homma, 27. júní 1996. Þessum miklu tímamótum var fagnað 

með fjölmennri hátíð í Borgarleikhúsinu að viðstöddum Vigdísi Finnbogadóttur forseta 

Íslands, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur borgarstjóra Reykjavíkur og fjölmörgum 

alþingismönnum (Þorvaldur Kristinsson 2005). 
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Haustið 1996 lagði dómsmálaráðherra fram frumvarp á Alþingi um breytingar á 180 gr. og 

233a gr. í almennum hegningarlögum sem fjalla um mismunun vegna þjóðernis, litarháttar, 

kynþáttar, trúarbragða eða kynferðis og var þar aukið við orðunum „vegna kynhneigðar“. 

Frumvarpið var samþykkt og þar með er refsivert að neita fólki um vöru eða þjónustu vegna 

kynhneigðar þess eða ráðast opinberlega með háði, rógi, smánun eða ógnun á mann eða hóp 

manna vegna kynhneigðar. Vorið 2000 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um staðfesta 

samvist (nr. 87/1996). Með þeim var rýmkaður réttur útlendinga sem eru búsettir á Íslandi til 

að staðfesta samvist sína og kveðið á um gagnkvæmt gildi þessa löggernings í þeim ríkjum 

sem búa við samsvarandi lög. Með þeim var einnig heimiluð ættleiðing stjúpbarna fólks í 

staðfestri samvist að því gefnu að samvistaraðilar hefðu áður farið með sameiginlega forsjá 

barnanna.  

          Hinn 11. mars 2003 var samþykkt einróma á Alþingi þingsályktunartillaga um skipun 

nefndar sem ætlað var að kanna réttarstöðu samkynhneigðs fólks og gera tillögur um úrbætur. 

Nefndin starfaði í tæpt ár og sendi frá sér vandaða skýrslu sem myndaði grundvöll að 

frumvarpi nokkrum mánuðum síðar. Á grundvelli skýrslunnar lagði ríkisstjórn Halldórs 

Ásgrímssonar fram ítarlegt frumvarp á Alþingi í nóvember 2005. Meginefni frumvarpsins 

snýst um það að jafna fjölskyldurétt án tillits til kynhneigðar og tekur til um 40 liða í lögum. 

Verði frumvarpið að lögum hafa samkynhneigðir sama rétt og aðrir þegnar til að skrá óvígða 

sambúð á Hagstofu, sama rétt til ættleiðinga án undantekninga og lesbíur í staðfestri samvist 

munu njóta sama réttar til tæknifrjóvgunar á opinberum sjúkrastofnunum og aðrar konur í 

hjónabandi. Samkvæmt frumvarpinu er vígslurétturinn enn bundinn borgarlegum 

vígslumönnum, sýslumanni og fulltrúum hans þegar samkynhneigð pör eiga í hlut, en Guðrún 

Ögmundsdóttir lagði fram breytingartillögu við frumvarpið í allsherjarnefnd þingsins þess 

efnis að safnaðarprestum og forstöðumönnum trúfélaga sé heimilt að fara með vígsluréttinn 

óski þeir þess (Þorvaldur Kristinsson 2005). 

     Eftirfarandi setning er úr viðtali við samkynhneigðar mæður: 

„Samfélag Þjóðkirkjunnar hefur þó ekki ennþá náð að skríða upp úr gröfum 

miðaldahugsunarhátts, en hinn almenni borgari er yfirleitt jákvæður í samskiptum og 

höfum við aldrei lent í neinum neikvæðum uppákomum“  (Fjóla og Lilja 2007). 

Þá bendir margt til þess að þær réttarbætur sem Alþingi hefur samþykkt síðustu ár hafi átt 

ómetanlegan þátt í því breytta gildismati þjóðarinnar gagnvart samkynhneigðum sem nú má 

sjá, ekki síst í alþjóðlegum könnunum á lífsgildum og viðhorfum þjóða. Þar standa 

Íslendingar einna fremstir og koma rétt á hæla Hollendinga, Svía og Dana (Þorvaldur 

Kristinsson 2005).          
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 Í júní 2006 voru samþykkt lög nr. 65 sem heimiluðu samkynhneigðum mæðrum sama 

rétt til tæknifrjóvgunar á Íslandi og gagnkynheigðum pörum. Í lögunum segir að maki þeirrar 

sem gengur með barnið þurfi ekki lengur að ættlæða sitt eigið barn, heldur hafi sama rétt og 

feður annarra barna. Einnig er réttur til fæðingarorlofs sá sami hjá samkynhneigðum og 

gagnkynhneigðum (Geir H. Haarde 2006). 

Í viðtali við samkynhneigðar mæður 3ja ára barns kom fram eftirfarandi:  

„Þegar Erla eignaðist barnið okkar, þurfti ég (Silja) að ganga í gegnum það 

leiðinlega ferli að þurfa að ættleiða barnið mitt. Í dag þyrfti ég ekki að gera það 

vegna breyttra laga“ (Erla og Silja 2007). 

 

3.4 Réttindi barna 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2002 segir að þau ríki sem aðilar eru að 

Barnasáttmálanum telji að viðurkenning á meðfæddri samkennd og jöfnum óaðskiljanlegum 

réttindum allra manna sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Þjóðirnar hafa 

einsett sér að stuðla að félagslegum framförum og bættum lífskjörum við meira frjálsræði. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst því yfir í mannréttindayfirlýsingunni að börnum sé veitt sérstök 

vernd og aðstoð. Sameinuðu þjóðirnar viðurkenna að barn eigi að alast upp innan fjölskyldu, 

við hamingju, ást og skilning til þess að persónuleiki þess geti mótast á heilsteyptan og 

jákvæðan hátt og telja að undirbúa beri barnið að fullu til að lifa sjálfstæðu lífi innan 

samfélagsins. Ala skal barnið upp í anda þeirra hugsjóna sem lýst er í sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sérstaklega í anda friðar, virðingar, umburðarlyndis, frelsis, jafnréttis og samstöðu. 

Í greinum Barnasáttmálans segir m.a: 2. gr a)  

„Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem 

kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra 

skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, 

fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns“.  

b) „Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki 

mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldra þess, lögráðamanna eða 

fjölskyldumeðlima, eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðana þeirra“.  

Í 5. gr. Barnasáttmálans segir einnig: 

„Aðildarríki skulu virða ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra, eða eftir því sem við á 

þeirra sem tilheyra stórfjölskyldu eða samfélagi samkvæmt staðbundnum venjum, eða 
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lögráðamanna eða annarra sem að lögum eru ábyrgir fyrir barni, til að veita því 

tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu í samræmi við vaxandi þroska þess er það beitir 

réttindum þeim sem viðurkennd eru í samningi þessum“. 

Ljóst er að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er mikilvægur leiðarvísir að farsælu lífi allra 

barna. Því þurfa allir sem lifa og starfa með börnum að kunna skil á honum.  

 

3.5 Viðhorf, staðalmyndir og fordómar 

Fordómar eiga sér stað þegar einhver fordæmir ákveðinn hóp einstaklinga á forsendum 

staðalmynda eða þekkingarleysis. Flestir fræðimenn eru sammála um að fordómar séu lærðir 

en ekki meðfæddir. Börn hafa því enga fordóma fyrr en þau hafa lært staðalmyndir og það 

lærdómsferli er hluti af félagsmótun allra barna. Sá lærdómur fer ekki endilega fram með 

reynslu heldur læra þau af umhverfi sínu, hvað þykir jákvætt og hvað þykir neikvætt (Guðrún 

Pétursdóttir 2003:155). 

 Á Norðurlöndunum hefur umfjöllun um kynferði og jafnrétti skipað veglegan sess 

innan uppeldisgreina síðustu áratuga og mótast af þeim viðhorfum að kynjamisrétti í 

samfélaginu endurspeglist í skólastarfi og að í skólastarfinu megi vinna gegn misrétti kynja og 

ólíkum hópum í samfélaginu og með því stuðla að auknu jafnrétti (Ragnhildur Bjarnadóttir 

1996:105). 

 Hugtakið menningarhópur getur átt við minnihlutahópa fólks af sama þjóðerni, þannig 

er stundum talað um að samkynhneigðir, fatlaðir eða heyrnarlausir eigi sér sína eigin 

menningu og séu því menningarhópar (Hanna Ragnarsdóttir 2002:1). Það er því mjög 

mikilvægt að leikskólar endurspegli fjölbreytileikann og vinni gegn hvers konar 

staðalmyndum með bókum og öðrum leikefnivið. Þetta styður niðurstöður úr viðtölum sem 

höfundar áttu við samkynhneigðar mæður, þar sem mæðurnar telja allar mjög mikilvægt að 

markviss fræðsla og námsefni um ólíkar fjölskyldugerðir eigi sér stað á leikskólum í formi 

sögubóka, myndbanda og umræðna: 

„Já, sögubækur,myndbönd, umræður, o.fl. Einnig er góð hugmynd að börnin komi 
með myndir af fjölskyldum sínum að heiman og lími á karton, allavega fyrir þau 
yngstu. Fyrir þau eldri er hægt að tala við og útskýra, segja sögur og sýna myndir af 
mismunandi fjölskyldum og fleira. Börn fá fordóma af þekkingarleysi “ (Klara og Lísa 
2007). 

 

„Já, tvímælalaust. Það þarf að opna umræðuna um ólíkar fjölskyldugerðir, vantar 
bækur um mismunandi fjölskyldur, það eru ekki allir sem eru gerðin:mamma, 
pabbi,börn og bíll!!! Og það er staðreynd. Börn eiga rétt á því að um þeirra 
fjölskyldugerð sé fjallað“ (Erla og Silja 2007). 
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Leikskólinn er mikilvægur vettvangur því þar myndast sá hugsunarháttur sem einkennir 

manninn allt lífið í gegn og mótar mat hans á veröldinni í kringum hann. Einstaklingurinn 

upplifir heiminn í gegnum gleraugu félagsmótunar sinnar og þekkingar. Leikskólinn ræður 

miklu um hvort sú mynd verði byggð á þröngsýnum og óbreytanlegum fordómum, 

afmyndunum raunveruleikans eða á raunverulegum staðreyndum. Skólinn og þær 

kennslubækur sem að nemendum er rétt ættu að standa undir þeirri ábyrgð að vinna gegn 

hverskonar ranghugmyndum og staðalmyndum (Guðrún Pétursdóttir 1999b:33). 

Helstu fordómar gagnvart samkynhneigðum foreldum eru að þeir séu óhæfir foreldrar, 

að lesbíur séu ekki eins móðurlegar og aðrar konur, að samkynhneigðir séu geðveikir, að 

samband fólks af sama kyni komi í veg fyrir að það gefi sér tíma til að sinna barnauppeldi. 

Auk þess hafa ýmsir óttast að börn beri skaða af því að alast upp hjá samkynhneigðum; að 

kynímynd þeirra brenglist, að þau verði samkynhneigð, að persónuleikaþroski þeirra truflist, 

að þau verði fyrir aðkasti vegna kynhneigðar foreldranna, eigi erfiðara við að mynda 

félagstengsl við jafningja og að þau verði misnotuð kynferðislega (Rannveig Traustadóttir 

2003:17). 

 Allar þær rannsóknir sem beinst hafa að samkynhneigðum foreldrum og börnum þeirra 

eru samhljóða um að kynhneigð hefur enginn áhrif á færni fólks sem uppalenda og enginn 

marktækur munur er á börnum samkynhneigðra og gagnkynhneigðra (Anna Einarsdóttir 

2003: 87). 

 Það er útbreiddur misskilningur að fáar rannsóknir séu til um samkynhneigða foreldra 

og börn þeirra. Í rúmlega tvo áratugi hafa fjölmargar rannsóknir verið unnar á þessu sviði og 

mikil þekking er nú til staðar um þessa fjölskyldugerð. Flestar rannsóknirnar beinast að því að 

hvaða leyti samkynhneigðir foreldrar eru líkir eða ólíkir gagnkynhneigðum foreldrum og 

hvernig börnin standi sig á þroskaprófum miðað við börn gagnkynhneigðra. Fram til þessa 

hafa ekki verið birtar neinar rannsóknir sem gefa annað til kynna en að samkynhneigðir 

foreldrar og börn þeirra séu á flestan hátt lík sambærilegum hópum gagnkynhneigðra foreldra 

og barna þeirra (Rannveig Traustadóttir 2003:19). Þó fordómar gagnvart samkynhneigðum 

hafi verið á undanhaldi á undanförnum árum er hvergi nærri allt áunnið í þeim efnum. 

Fordómar spretta fyrst og fremst fram af fáfræði og þögn en með vaxandi sýnileika 

samkynhneigðra ásamt aukinni fræðslu hefur fólk áttað sig á því að það er eðlilegt að fólk af 

sama kyni felli hugi saman. En því miður eru það oft börn samkynhneigðra sem verða undir 

og gleymast í allri þessari umræðu og úr því þarf að bæta. Forðast skal þó að líta á börn 

samkynhneigðra sem einhvern sérstakan hóp barna heldur að kappkosta að þau séu virt sem 

einstaklingar á sínum forsendum og séu hluti af heildinni.    
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Afstaða til samkynhneigðra innrætist flestum í bernsku og felur í sér dóm sem er neikvæður í 

margvíslegum skilningi. Samkynhneigð hefur þótt siðferðilega röng og afbökun á „réttu eðli“ 

manneskjunnar, óhrein eða skítug, skammarleg, fyrirlitleg og svo mætti lengi telja 

(Guðmundur Páll Ásgeirsson 1999:23).    

Nauðsynlegt er því að ræða, fræða og kynna samkynhneigð í bæði leik- og 

grunnskólum til þess að tryggja samkynhneigðum og börnum þeirra jafnan rétt til þess að vera 

til. Mikilvægt er því að festa jákvæða og margþætta sjálfsmynd hvers barns í sessi til þess að 

koma í veg fyrir setningar sem byggja á fáfræði eins og „oj, er mamma þín lesbía.“  

Leikskólabörn og börn í fyrstu bekkjum grunnskóla hafa oft enga hugmynd um hvað orðin 

samkynhneigður, hommi eða lesbía þýða áður en þau fara að nota þessi orð í neikvæðri 

merkingu. Samfélagið segir þeim að þessi orð hafi neikvæða merkingu og þau segja kannski 

setningu eins og þetta er „hommalegt hjól“ sem er þá neikvætt gagnvart hjólinu og þeim sem 

á hjólið. Til þess að koma í veg fyrir neikvæðan skilning þessara orða er nauðsynlegt að 

útskýra hvað orðin hommi og lesbía merkja. Það er að segja að hommi er karlmaður sem 

elskar annann karlmann og lesbía er kona sem elskar aðra konu. Hvernig hljómar setningin 

„oj hvað þetta er gagnkynhneigður kjóll“. Veltum því aðeins fyrir okkur og vinnum að því að 

útrýma staðalmyndum af hvaða toga sem er. Við þurfum ekki að draga fólk í dilka, það eru 

ekki allir spurðir um kynhneigð sína og það á ekki að skipta máli hvort einhver einn er 

samkynhneigður og annar gagnkynhneigður. Við erum öll manneskjur með sama rétt 

(Fordómar 2002).  

 Árið 2006 var gerð rannsókn á áhrifum fræðslu um samkynhneigð og tvíkynhneigð og 

hvort þá ætti sér stað viðhorfabreyting hjá grunnskólakennurum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að þekking á málefnum tengdum samkynhneigð og tvíkynhneigð jókst í kjölfar fræðslu 

og viðhorf kennara urðu jákvæðari í þeirra garð (Kristín Elva Viðarsdóttir 2006:44). 

 

4. Niðurstöður 

Niðurstöður  verkefnisins benda ótvírætt til þess að alls ekki sé öllum fjölskyldugerðum gert 

jafn hátt undir höfði, þar sem margt í leikskólaumhverfinu byggir á stöðluðum 

fjölskylduformum og staðalmyndum sem á margan hátt ýta undir vanþekkingu og fordóma. 

Litróf mannlegs lífs er fjölbreytt og á að vera fjölbreytt. Því fyrr sem börn og fullorðnir gera 

sér grein fyrir því, því betra. Það er ekki vænlegt til árangurs að setja fólk í ákveðna flokka 

heldur líta á fjölbreytileika sem kost en ekki galla og viðurkenna að við getum öll metið hvort 

annað að verðleikum, þrátt fyrir ólíkan bakgrunn.  
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Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að ekki er verið að vinna markvisst að fræðslu um ólíkar 

fjölskyldugerðir á þeim leikskólum sem börn mæðranna dvelja. Þær mæður sem við tókum 

viðtöl við voru allar sammála um að því fyrr sem talað er við börn um ólíkar fjölskyldugerðir 

því betra:  

„Já ekki spurning. Því fyrr því betra...Þetta á að vera eðlilegur hluti af flóru 
mannslífsins og líta á það sem kost en ekki galla“ (Jóhanna og Inga 2007). 

 
„Já, bókað mál. Eins og við sögðum áður þá fá börn fordóma af þekkingarleysi“ 
(Klara og Lísa 2007). 
 
„Vanþekking er gróðrastía fordóma. Fræðsla og opinskáar umræður vinna á móti 
fordómum“ (Fjóla og Lilja 2007). 
 
„Ef það kemur fræðsluefni og bækur um þessa fjölskyldugerð eins og allar aðrar 
fjölskyldugerðir þá fara krakkar ekkert að spyrja, þá verður þetta ekkert tiltökumál 
heldur eðlilegur hluti af lífinu. Börn eiga ekki að líða fyrir þetta, þessir hlutir eiga 
ekki að skipta svona miklu máli, hvort sem þú býrð hjá ömmu þinni eða átt tvær 
mömmur. Það þarf ekki að skilgreina allt, það er bara nóg að líða vel í sinni eigin 
fjölskyldu“ (Erla og Silja 2007). 

Það sem kom okkur einna helst á óvart eftir úrvinnslu viðtalanna var hversu litlum fordómum 

mæðurnar mættu frá samfélaginu sem er auðvitað mjög ánægjulegt. Þó var eitt par mæðra sem 

hafði mætt ákveðnum fordómum og þögn varðandi fjölskyldugerð sína, mest frá þeirra eigin 

fjölskyldum og vinnufélögum. Af niðurstöðum þessum má draga þá ályktun að mikil þörf sé á 

því að viðurkenna samkynhneigð sem fjölskyldurgerð innan leikskólans. Nauðsynlegt er að 

bæta efnivið og aðbúnað svo að leikskólar séu betur í stakk búnir til þess að hægt sé að mæta 

þörfum allra barna og fjölskyldna þeirra. Af þeim sökum höfum við hannað námsáætlun fyrir 

leikskólabörn sem miðar að því að gera samkynhneigða fjölskyldugerð sýnilega í 

samfélaginu. Markmiðið með áætluninni er að auka samkennd, umburðarlyndi og víðsýni 

meðal leikskólabarna. 

 

 

 

 

 

 



 21 

5. Námsáætlun 

5.1 Undirbúningur fræðslu 

Mikill skortur hefur verið á efni og umfjöllun um samkynhneigð í leik- og grunnskólum og 

eru menn ekki á eitt sáttir um hvort sú fræðsla eigi að fara þar fram. Ástæða þessa er að miklu 

leiti óöryggi og þekkingarleysi (Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk Sigurjónsdóttir  

1997:9-10).  

Skólinn á að spegla það samfélag sem við búum í hverju sinni, samkynhneigð er 

staðreynd sem ekki síst skólinn verður að mæta og takast á við, í orði jafnt sem á borði (Sara 

Dögg Jónsdóttir 2003:1).  

Ef leggja á áherslu á gagnkvæma fræðslu þarf að hafa í huga að mikilvægt er að móta 

skólastarfið með tilliti til óska allra, þannig að það endurspegli þarfir og menningu allra 

fjölskyldna barna í skólunum (Hanna Ragnarsdóttir 2003:7). Hlutverk skólans er m.a. að 

senda frá sér hæfa þjóðfélagsþegna til þátttöku í samfélaginu, heilsteypta einstaklinga, með 

eins sterka sjálfsmynd og mögulegt er.  

 Leggja skal áherslu á að leikskólakennarar og aðrir þeir sem vinna að fræðslu um 

samkynhneigð séu vel undirbúnir og þekki eigin skoðanir og viðhorf til samkynhneigðar áður 

en þeir taka að sér að vinna með viðfangsefnið (Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk 

Sigurjónsdóttir 1997:30-31). Sjálfsskoðun felst meðal annars í því að kynnast eigin styrk og 

veikleikum, þekkja þá og viðurkenna. Kennarar þurfa að vera heiðarlegir gagnvart sjálfum sér 

og nemendum sínum, viðurkenna ólíkar skoðanir og sjónarmið til þess að viðeigandi árangur 

náist. Þá kröfu ætti að gera að skoðanir einstaklinga verði að byggjast á einhverri vitneskju 

um það efni sem þeir hafa skoðun á.  Fordómaleysi kennara er besti grunnurinn að góðri 

umfjöllun og fræðslu um efnið. 

 

5.2 Kynning á námsefni- markmið og leiðir í leikskólastarfi 

Í kennsluáætlun okkar sem miðar að því að fræða og tala um samkynhneigð, er hugmyndin sú 

að tengja við þau námssvið og þá þroskaþætti sem getið er um í Aðalnámsskrá leikskóla. 

Nauðsynlegt er að kynna námsefnið fyrir foreldrum og útskýra fyrir þeim hvers vegna þetta 

ákveðna kennslufyrirkomulag henti vel. Það er mikilvægt, svo foreldrar geti tekið þátt og 

svarað spurningum barnanna er heim kemur (Brown 2001:103-104). 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að námssvið leikskóla séu hreyfing, málrækt, 

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og samfélag og á leikskólinn að vinna 

uppeldisstarf sitt með þessi námssvið í huga (1999:19-29).  
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• Líkams og hreyfiþroski felst m.a. í því að efla hreyfiþroska og hreyfigetu, styrkja 

samhæfingu hreyfinga og stuðla að vellíðan og öryggi barnsins.  

• Í tilfinningaþroska felst m.a. að kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum, efla sjálfstraust og trú á eigin getu, og að barn geti tjáð tilfinningar sínar ótta, 

gleði, reiði og sorg.  

• Vitsmunaþroski er skilgreindur á þann hátt að búa þurfi barni lærdómsríkt og örvandi 

umhverfi, þjálfa athyglisgáfu, hugsun, minni og einbeitingarhæfni og spyrja spurninga 

sem leiða til gagnrýninnar hugsunar.  

• Í málþroska felst aukinn orðaforði, hvatning til tjáningar, að lesa fyrir börn, segja því 

sögur og ævintýri, og fara með þulur og ævintýri.  

• Með félagsþroska og félagsvitund er mikilvægt að stuðla að traustum og hlýjum 

samskiptum við fólk á mismunandi aldri. Hjálpa barninu að vinna í hóp, leysa deilur 

og sýna virðingu, umburðarlyndi og kenna því að virða skoðanir annara.  

• Fagurþroski og sköpunarhæfni stuðlar að því að barn kunni að meta hugmyndaflug sitt 

og skapandi tjáningu og örvi sköpunarhæfni, sköpunargleði og frjálsa tjáningu.  

• Siðgæðisþroska og siðgæðisvitund þarf að örva með því að sýna umhyggju, samvinnu 

og sáttfýsi og kenna börnum að ofbeldi leysir engan vanda, hvetja til hjálpsemi, 

ábyrgðarkenndar og að bera skuli virðingu fyrir öllu fólki óháð atgervi þess. 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:9-10). 

  

6.  Hver er ég ? 

 6.1 Barnabækur 

Að segja og lesa sögur hefur alltaf fylgt barnæskunni. Flestir ef ekki allir eiga minningar 

tengdar bókum. Má segja að sagnaheimurinn hafi borist börnum með móðurmjólkinni og 

verið stór þáttur í uppeldislegu samhengi og verið félagslegur áhrifaþáttur þá sem nú. Í 

Aðalnámskrá leikskóla  segir að barnabækur séu ómissandi þáttur í leikskólastarfi, bæði til 

málörvunar og til þess að miðla fróðleik og reynslu og þurfa því að vera hluti af daglegu 

umhverfi barna til þess að þau læri að njóta þeirra á sem áhugaverðastan hátt (1999:20). 

Í 17. grein Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (1992) segir að: „ Stuðla skuli að því 

að barnabækur séu samdar og þeim dreift“. Uppeldislegt gildi barnabókmennta er því 

umtalsvert. En bækur þurfa fyrst og fremst að vera skemmtilegar og vekja áhuga. Að lesa 

sögur og ævintýri ýtir undir málþroska, æfir börn í að hlusta, ýtir undir ímyndunarafl þeirra og 

gefur þeim innsýn inn í menningu og heim sagnarinnar (Erna Árnadóttir 1995:49-51).  
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Þar af leiðandi geta barnabókmenntir hjálpað til við áframhaldandi þroska barna á þrjá vegu 

samkvæmt Morrow og Gambrell: 

1. Að þær tilfinningar sem barn upplifir séu þær sömu og önnur börn upplifa. 

2. Að barnabókmenntir kanna/rannsaka tilfinningar frá mörgum sjónarhornum. 

3. Að bækur hjálpi til við úrvinnslu tilfinninga (Morrow og Gambrell 2004:3). 

Það er því nauðsynlegt að börn hafi í umhverfi sínu bækur sem fjalla um þeirra eigin líf svo 

að þau eigi auðveldara með að skilja hver þau eru. Það eykur að sama skapi skilning þeirra á 

fjölbreytileika lífsins (Laila Pétursdóttir 2006:22). 

Í námi er tengist forvörnum gegn fordómum er mikilvægt að stuðla að útrýmingu 

kynjamismunar í íslenskum barnabókum sem og notkun úreltra staðalmynda. Einnig þarf að 

vinna að því að losa fólk frá þeim hugsunarhætti sem einkennir einsleitt samfélag (Guðrún 

Pétursdóttir 1999a:26). 

Mikilvægt er fyrir þann sem les fyrir börn að mynda rólega umgjörð utan um 

athöfnina, því tengsl skipta miklu máli í þessu samhengi. Það er meðal annars vegna þess að 

börnin þurfa að finna fyrir nálægð bókarinnar og lesandans. Einnig skiptir máli hvernig 

lesandinn beitir rödd sinni og líkamstjáningu. Nauðsynlegt er að spyrja börn spurninga og ýta 

undir umræður að lestri loknum því það örvar gagnrýna hugsun og hjálpar til við þróun 

sjálfsmyndar hjá barninu (Morrow og Gambrell 2004:11-12).  

Samspil mynda og texta er atriði sem vert er að skoða nánar. Samkvæmt Kristínu 

Rögnu Gunnarsdóttur bæta myndir barnabóka oft textann upp og stundum fylgir þeim líka 

auka söguþráður, þ.e.a.s. oft er hægt að lesa út úr litum mynda myndbyggingu, staðsetningu 

persóna, líkamsstöðu, stærð ofl. Það gerir það að verkum að börnin fá aðra og oft betri yfirsýn 

um efni bókarinnar (Kristín Ragna Gunnarsdóttir 2004:6).  

Góð myndabók á að innihalda samspil mynda og texta. Bókin á einnig að innihalda 

eðlilega framvindu frásagnarinnar og hún þarf að koma til móts við þarfir og líf barna 

(Christensen 2002:167). 

 

6.2 Persónubrúður 

Hugmyndafræði persónubrúðunnar kemur frá félagsfræðingnum og kennaranum Babette 

Brown sem varið hefur 40-50 árum ævi sinnar í að vinna gegn fordómum og stuðla að réttlæti. 

Brown stofnaði einnig samtökin EYTARN (Early Years Trainers Anti- Racist Network) í 

Bretlandi og fékk Guardian Jerwood viðurkenningu fyrir störf sín þar árið 1997. 
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Persónubrúður eru viðurkennd kennsluaðferð til þess að vinna gegn fordómum og hafa verið 

notaðar með góðum árangri með börnum upp að 10 ára aldri. Kennarar breyta brúðunum úr 

lífvana brúðu, í persónu sem er gefið ákveðið hlutverk. Brúðan segir börnunum frá góðri og 

slæmri reynslu sinni þannig að börnin verða vinir brúðunnar og finna til samkenndar með 

henni þegar að hún á í erfiðleikum. Brúðurnar eru ekki leikföng barnanna heldur tæki til þess 

að vinna gegn fordómum og bæta samskipti (Hanna Ragnarsdóttir 2002:17). 

Persónubrúðurnar hafa einkum fjórþætt hlutverk þ.e:  

• Að hvetja börn til að sýna samúð. 

• Að virða sjálfan sig og sína eigin menningu og á sama tíma virða önnur börn og þeirra 

menningu. 

• Að kenna börnum fordómaleysi gegnum sögur sem brúðan segir og brúðurnar eru 

einnig tæki til þess að hjálpa börnum að leysa vandamál á farsælan hátt.  

• Að hvetja börn til að hugsa á jákvæðan og sveigjanlegan hátt.  

Jafnhliða notkun persónubrúðanna eru börnin hvött til að ræða um fjölskyldur sínar, siði og 

venjur. Það er mikilvægt til þess að börnin fái skilning á því að enginn er eins og að bera skuli 

virðingu fyrir fjölskyldu og menningu hvers og eins því það er engin ein fjölskyldugerð 

mikilvægari/ merkilegri en önnur. Æskilegt er að nota sérstakar persónubrúður en í raun og 

veru er hægt að nota handbrúður ef því er að skipta (Brown 2001: 6;103;158). 

 

Mikilvægt er þegar brúða hefur verið sköpuð að gefa henni: 

• Nafn og aldur. 

• Hvaða mál talar hún og hvaðan kemur hún. 

• Fjölskyldugerð (tveir foreldrar, einstætt foreldri, samkynhneigðir foreldrar). 

• Fjölskyldumeðlimir (ættleiðing, fósturbörn, stjúpbörn eða stjúpforeldrar). 

• Lengd þess tíma sem fjölskyldan hefur verið í landinu (ef við á). 

• Daglegar venjur/ merkisdagar. 

• Áhugamál.  

• Uppáhalds söngvar, bækur eða sjónvarpsefni.  

• Hlutir sem brúðan getur og getur ekki (Brown 2001:20-21). 

Að segja börnum sögur er árangursrík leið til samskipta vegna þess að sögur eru töfrar fyrir 

þeim. Það segir okkur að með því að nota einnig persónubrúður/ handbrúður auki þær enn 

meir á mátt töfranna.  



 25 

Notkunarmöguleikar brúðanna eru margvíslegir og mikilvægt er að áhugi og undirbúningur sé 

góður til þess að ná sem bestum árangri. Það hefur skilað góðum árangri að brúðurnar 

heimsæki börnin í samverustund. Með því að þróa eigin leiðir í að nota brúðurnar geta 

kennarar rannsakað og ögrað á hvetjandi og jákvæðan hátt gildum, staðalmyndum og 

fordómum sem ýta undir misrétti og útilokun (Hanna Ragnarsdóttir 2002:17). 

 

6.3 Kennsluáætlun 

Áætlað er að unnið sé með kennsluáætlunina í 6 vikur, 3 sinnum í viku, með 4-6 ára 

leikskólabörnum. Einnig er hægt að taka einstakar stundir út úr kennsluáætluninni til þess að 

vinna með, einar og sér.  Markmiðið með kennsluáætluninni er að kenna börnum 

umburðarlyndi og samkennd þannig að þau skynji að allar fjölskyldur eru jafn mikilvægar og 

með því vinna gegn fordómum. Því miður eru dæmi þess innan skólakerfisins að 

samkynhneigðir foreldrar og börn þeirra mæti höfnun og litið er niður á fjölskyldumynstur 

þeirra. Sýnileiki foreldranna er börnum þeirra afar mikilvægur; að um þeirra 

fjölskyldumynstur sé rætt og þeim sýnd viðurkenning, það gefur börnunum ákveðna festu og 

öryggi í lífinu (Sara Dögg Jónsdóttir 2006b). Mjög mikilvægt er þess vegna að til sé 

aðgengileg náms- og kennsluáætlun sem leikskólakennarar og aðrir þeir sem vinna með 

ungum börnum geti stuðst við í starfi sínu. 

 

Stund 1 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Málrækt, menning og samfélag. 

Markmið: Að börnin geri sér grein fyrir því að til eru ólíkar fjölskyldugerðir og að ekkert 

fjölskylduform sé betra en annað. 

Leiðir: Brúðan Arnór kemur í heimsókn og kynnir sig fyrir börnunum (sjá bók). Eftir að 

brúðan hefur sagt sögu sína leggur kennarinn fram spurningar eins og „þekkið þið einhvern 

sem á heima hjá tveimur mömmum eða tveimur pöbbum“. Nauðsynlegt er að gefa börnunum 

smá tíma til að íhuga spurninguna, börnin þurfa ekki finna sig knúin til þess að segja frá fyrr 

en þau eru tilbúin til þess (Armstrong 2001:72-74).  

Í samverustundinni getur komið í ljós að X eigi tvær mömmur sem eru lesbíur og Y 

eigi afa sem er hommi. Þá er gott að grípa tækifærið og koma að stað umræðu um efnið.   

Hugmyndir að fleiri sögustundum: Hægt er að lesa bókina „My two uncles“ eftir Judith 

Vigna sem snarað hefur verið á íslensku. Bókin fjallar um fjölskylduboð í fjölskyldu Ellýar 
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sem er sjö ára. Þar hitta allir fjölskyldumeðlimir frænda Ellýar og manninn hans. Á vefnum 

Amazon má finna skemmtilegar barnabækur til kaups um ólíkar fjölskyldugerðir sem hægt 

væri að lesa í sögustundum (Skemmtilegar barnabækur: Sjá heimildaskrá).  

 

 

Stund 2 

Fjöldi barna: 6-8  

Námssvið: Málrækt, myndsköpun, menning og samfélag. 

Markmið: Að kynna fyrir börnunum ólíkar fjölskyldugerðir. 

Leiðir: Börnin teikna fjölskyldu Arnórs brúðu og þannig er hægt að skapa umræður um 

fjölskyldur allra barnanna.  

 

Stund 3 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Málrækt, menning og samfélag. 

Markmið: Efla þekkingu, samkennd og samstöðu innan barnahópsins. 

Leiðir: Börnin koma með mynd eða myndir að heiman og segja hinum börnunum frá 

fjölskyldunni sinni. Myndirnar eru límdar á karton og síðan eru nöfn og tenging  

fjölskyldumeðlima skrifuð fyrir ofan myndirnar. „Hvað er líkt og hvað er ólíkt“? 

„Ég er með ljóst hár og þú ert með svart hár“? Einnig væri hægt að útbúa einskonar 

fjölskylduvegg þar sem börnin segja frá því hvað þau gera með fjölskyldu sinni í frítíma 

sínum sem væri svo tengt við mynd hvers og eins barns. T.d. Ég fer oft í sund með 

fjölskyldunni minni. 

 

Stund 4  

Fjöldi barna: 4-6 

Námssvið: Hreyfing, menning og samfélag. 

Markmið: Að börnin skynji margbreytileika mannkynsins, að engin er eins. 

Leiðir: Börnin velja sér einn fjölskyldumeðlim úr sinni eigin fjölskyldu til þess að túlka með 

hreyfingu, t.d. göngulag, hreyfingu eða takta.  
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Stund 5 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Náttúra og umhverfi, menning og samfélag, málrækt. 

Markmið: Að auka samkennd með hverju og einu barni og nánasta umhverfi þess. 

Leiðir: Börnin koma með hlut að heiman sem öllum í fjölskyldunni þykir vænt um og börnin 

segja frá hlutnum. Arnór brúða heimsækir börnin í samverustund og segir frá þeim hlut sem 

honum þykir vænst um (má vera hvað sem er). 

 

Stund 6 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Tónlist og málrækt. 

Markmið: Að örva tilfinningu barns fyrir sjálfu sér, hvernig líður mér í dag, á morgun o.s. 

frv. 

Leiðir: Fyrsta þekking barns af sjálfu sér er tengd nafni þess, þ.e. nafnið er ÉG (Brown 

2001:172). Tilvalið er að fá börnin til að klappa atkvæði í nafninu sínu. Dæmi: Tel-ma/ - 

Birn-a. Einnig eru lögin „Ég er furðuverk“ og „Tilfinningablús“ (sjá fylgiskjöl) tilvalin til 

þess að syngja í þessari tónlistarstund. Arnór brúða má gjarnan taka þátt í þessari söngstund. 

 

Stund 7 

Fjöldi barna: 8-10. 

 Námssvið: Menning og samfélag, náttúra og umhverfi. 

Markmið: Kynna fyrir börnum ólíkar fjölskyldugerðir. 

Leiðir: Heimsókn í Alþjóðahúsið. Fá fyrirlestur/ leikþátt ætlaðan ungum börnum um ólíkar 

fjölskyldugerðir/ samkynhneigð. 

 

Stund 8 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Tónlist, hreyfing, menning og samfélag. 

Markmið: Kynna fyrir börnum ólíka tónlist frá ólíkum menningarsvæðum. 

Leiðir: Hreyfa sig við tónlist frá ólíkum menningarsvæðum. Arnór brúða kemur með litlu 

bongó-trommuna sína og spilar fyrir börnin. 
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Stund 9 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Málrækt og tónlist. 

Markmið: Að börnin skynji og skilji að jörðin er fyrir alla og gott er að lifa í heimi þar sem 

gleði, sátt og samlyndi ríkir óháð litarhætti, trú, kynferði eða menningu. 

Leiðir: Að kenna börnunum lögin: Myndin hennar Lísu og Lítill heimur (sjá fylgiskjöl) og 

syngja lögin saman. 

 

Stund 10 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Myndlist, menning og samfélag. 

Markmið: Að skoða hvernig börnin upplifa sig sem einstakling. 

Leiðir: Teikna sjálfsmynd og blanda húðlit sinn eftir því hvernig þau túlka hann. 

 

Stund 11 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Náttúra og umhverfi, menning og samfélag. 

Markmið: Að börnin kynnist því að heimurinn er ólíkur eftir því hvar þú býrð og það sé 

kostur en ekki galli. 

Leiðir: Skoða veðurfar, ólíka náttúru, öðruvísi dýr, sumar á Íslandi, vetur í Ástralíu. Skoða 

bækur um ólíka menningu og fjölskyldugerðir. 

 

Stund 12 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Myndsköpun.  

Markmið: Að þjálfa samvinnu og samskipti. 

Leiðir: Hvert barn fær bút úr mynd; börnin eiga síðan að finna réttan bút sem passar við 

þeirra bút, með því að skoða bútana hjá félögum sínum. Eins konar púsluspil. (Myndin gæti 

verið niðurklippt póstkort eða mynd úr vörulista). 
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Stund 13 

Fjöldi barna: 4-6 

Námssvið: Málrækt, menning og samfélag 

Markmið: Æfa börn í að skiptast á skoðunum og ýta undir rökræður 

Leiðir: Heimspeki með börnum. Lagt upp með spurningarnar hvort amma geti verið stelpa 

eða hvort pabbi getir verið strákur o.s.frv. Kennarinn verður að hafa í huga að hann veit ekkert 

um viðfangsefnið og muna að spyrja opinna spurninga: hvað, hvers vegna og hvernig. Það er 

ekkert eitt rétt svar í heimspeki. 

 

Stund 14 

Fjöldi barna: 6-8  

Námssvið: Tónlist, menning og samfélag. 

Markmið: Kynna fyrir börnum ólík tungumál.  

Leiðir: Syngja Meistari Jakob á nokkrum tungumálum. Áætlað er að nokkra hópatíma þurfi 

til þess að kenna börnunum þessa söngva. Gott er að kenna 1-3 söngva í hverjum hópatíma. 

(Sjá fylgiskjöl). 

 

Stund 15  

Fjöldi barna: 6-8  

Námssvið: Náttúra og umhverfi, málrækt, menning og samfélag. 

Markmið: Kynna heiminn fyrir börnunum, þannig að þau sjái að við erum öll hluti af 

jörðinni. 

Leiðir: Sýna börnunum hnattlíkan svo þau geri sér betur grein fyrir jörðinni og ólíkum 

löndum, stærð þeirra og menningarsvæðum, einnig er hægt að skoða landakort. 

 

Stund 16 

Fjöldi barna: 6-8 

Námssvið: Menning og samfélag, náttúra og umhverfi, hreyfing. 

Markmið: Að börnin viti í hvernig húsum félagar þeirra búa, hvað er líkt og hvað er ólíkt. 

Leiðir: Fara í vettvangsferðir og skoða hús hvers og eins í hópnum og taka myndir sem 

hengdar verða upp í stofunni e.t.v. skapar það umræður hjá börnunum 
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Stund 17 

Fjöldi barna: 10-12 

Námssvið: Hreyfing. 

Markmið: Að efla nálægð og samkennd. 

Leiðir: Keðjueltingaleikur: Við veljum einhverja fjóra til að elta hina. Þeir leiðast tveir og 

tveir saman, hvort par er eitt lið. Pörin eiga síðan að ná hinum og þegar einhver næst verður 

hann að leiða keðjuna þannig að keðjan stækkar og stækkar. Þegar allir hafa náðst er stærri 

keðjan sigurvegari. 

 

Stund 18 

Fjöldi barna: 6-8  

Námssvið: Málrækt. 

Markmið: Að börnin efli jákvætt viðhorf til hvers annars. 

Leiðir: Börnin setjast í hring og segja eitthvað fallegt eða jákvætt við sessunaut sinn. T.d mér 

finnst þú vera með falleg augu o.s.frv. 
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7. Lokaorð 

Að vera barn í nútíma samfélagi er á margan hátt ekki auðvelt hlutskipti. Foreldrar margra 

þessara barna hafa oft kreddukenndar hugmyndir um allt sem er ólíkt þeirra eigin 

fjölskyldugerð og menningu sem erfist svo til barnanna. Að margra mati er maður, kona, barn 

„eina rétta“ fjölskylduformið. Sem betur fer eru þó ekki allir þeirrar skoðunnar. En betur má  

ef duga skal. Leikskólakennarar sem og aðrir sem vinna að farsælu uppeldi barna verða að 

vera vel að sér í málunum til þess að geta unnið faglega og markvisst að útrýmingu 

staðalmynda og fordóma af hvaða tegund sem er.  

Það þarf þess vegna að kappkosta, í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna 

í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega 

svo þau fái notið bernsku sinnar (Aðalnámskrá leikskóla 1999:7).  

Við vinnu þessa lokaverkefnis kom ýmislegt áhugavert í ljós, fyrst skal nefna þá 

staðreynd að aðeins ein barnabók um barn sem býr hjá samkynhneigðum foreldrum hefur 

verið gefin út á íslensku, nánar tiltekið árið 2006. Í annan stað kom okkur verulega á óvart að 

ekkert þýtt efni um þessa fjölskyldugerð er til hér á landi og segir það sína sögu. Einnig var 

fróðlegt að fá tækifæri til þess að skyggnast inn í líf og reynsluheim þeirra samkynhneigðu 

mæðra sem voru svo elskulegar að veita okkur viðtal og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.  

 Í öllu þessu ferli hefur trú okkar á mikilvægi samkenndar, umburðarlyndis og víðsýni 

styrkst og erum við þannig reynslunni ríkari og óumdeilanlega er þessi reynsla okkar af 

viðfangsefninu menntandi reynsla sem mun nýtast okkur með leikskólabörnum í framtíðinni.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
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Fylgiskjöl 
 

Viðtöl við samkynhneigða foreldra 

Sem áður segir voru tekin viðtöl við fjögur pör samkynhneigðra mæðra og voru 

eftirfarandi spurningar hafðar til hliðsjónar: 

 

 
1. Hver er aldur ykkar? 
 
 
2. Hvað er barnið ykkar gamalt? 
 
 
3. Hvernig voru móttökurnar þegar barnið byrjaði á leikskóla? Mættuð þið einhverjum 

fordómum frá starfsfólki leikskólans eða foreldrum? 
 
 
4. Upplifið þið ykkar fjölskyldu „öðruvísi“ í daglegu lífi innan þess samfélags sem við lifum 

í? Ef svo er, þá hvernig? 
5. Verðið þið varar við fordóma í samfélaginu?  
 
 
6. Er unnið að markvissri fræðslu og kynningu á ólíkum fjölskyldugerðum á þeim leikskóla 

sem barnið ykkar er í? Hvernig? 
 
 
7. Eru einhverjar spurningar sem þið eða barnið ykkar fáið um fjölskyldugerð ykkar. Hvaða 

spurningar eru það þá helst? 
 
 
8. Teljið þið þörf á markvissri fræðslu og námsefni um samkynhneigðar fjölskyldur fyrir 

leikskólabörn? Í hvaða formi þá helst? 
 
 
9. Teljið þið að hægt sé að draga úr fordómum ef byrjað er nógu snemma að fræða um efnið? 
 
 
10. Eða teljið þið að fræðsla um ólíkar fjölskyldugerðir eigi ekki heima í leikskóla? 
 
 
11. Hvernig finnst ykkur samfélagið taka á móti samkynhneigðum fjölskyldum? Er eitthvað 

sem mætti bæta? 
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Textar við lög í kennsluáætlun 
 
 
Tilfinningablús 
 
Skandinavískt lag þýðing M.P.Ó. 
Ég finn það ofan í maga o-ho 
Ég finn það niður í fætur o-ho 
Ég finn það niður í hendur o-ho 
Ég finn það upp í höfuð o-ho 
Ég finn það hér og hér og hér 
og hér og hér og hér og hér 
hvað ég er reið (glöð/leið  
þreytt/hress og fl.) 
 

 
Furðuverk 
 
Ég á augu, ég á eyru, 
ég á lítið skrýtið nef, 
ég á augabrúnir, augnalok 
sem lokast þegar ég sef, 
ég á kinnar og varir rauðar 
og á höfði hef ég hár 
eina tungu og tvö lungu 
og lengst inni hef ég sál. 
 
Því ég er furðuverk 
algjört furðuverk 
sem að guð bjó til. 
(lítið samt ég skil) 
 
Ég á tennur og blóð sem rennur 
og hjarta sem að slær 
tvær hendur og tvo fætur 
tíu fingur og tíu tær 
ég get gengið, ég get hlaupið 
ég kann að tala mannamál 
ég á bakhlið, ég á framhlið 
og heila sem er klár. 
 
Í heilanum spurningum 
ég velti fyrir mér 
og stundum koma svörin 
svona eins og af sjálfu sér 
en samt er margt svo skrítið 
sem ég ekki skil 
en það gerir ósköp lítið til 
því mér finnst gaman að vera til. 
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Lítill heimur 
 
Lag: It´s a small world, þýðing: Friðrik Guðni Þórleifsson 
 
Þar er gott að vera sem gleðin býr, 
þar sem gerast sögur og ævintýr, 
svona er veröldin okkar 
sem laðar og lokkar 
svo ljúf og hýr. 
 
Lítill heimur ljúfur, hýr 
lítill heimur ljúfur, hýr 
lítill heimur ljúfur, hýr 
eins og ævintýr. 

 
 
Myndin hennar Lísu 
 
Olga Guðrún Árnadóttir 
 
Gult fyrir sól, grænt fyrir líf. 
Grátt fyrir þá sem reka menn út í stríð. 
Hvítt fyrir börn, sem biðja um frið, 
biðja þess eins að mega lifa eins og við. 
Er ekki jörðin fyrir alla? 
  
Taktu þér blað, málaðu á það 
mynd þar sem allir eiga öruggan stað. 
Augu svo blá, hjörtu sem slá, 
Hendur sem fegnar halda frelsinu á. 
Þá verður jörðin fyrir alla. 
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Fræðilega umfjöllun um samkynhneigða fjölskyldugerð 
sem og námsáætlun fyrir 4-6 ára leikskólabörn er miðar 
að víðsýni og umburðarlyndi má nálgast á vefslóðinni: 

http://lokaverkefni.khi.is/v2007/johgisla/ 
 

Bók þessa má ekki afrita með neinum hætti, 
Hvorki með ljósmyndum, prentun, hljóðritun 
né á annan sambærilegan hátt, að hluta eða í  

heild, án skriflegs leyfis höfunda. 
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„Flýttu þér nú við þurfum að fara að leggja af stað!“ Kallar mamma 

Lóa. „Já mamma ég er alveg að verða búinn að gefa fiskunum, svo 

kem ég!“  

Úps, ég gleymdi að segja ykkur að ég heiti Arnór. Ég er 4ra ára og á 

heima í húsinu númer 5 sem er rétt hjá leikskólanum mínum sem heitir 

Vinakot. Mér finnst eiginlega oftast gaman í leikskólanum nema þegar 

ég og vinir mínir Lára og Jökull erum ekki sammála um hver á að vera 

í marki. Við erum nefnilega oft saman í fótbolta. Lára er mjög góð í 

fótbolta, eiginlega betri en ég og Jökull.  

 

 
 

1 
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Ég á tvær mömmur sem heita Dísa og Lóa. Stundum spyrja vinir mínir, 

hvar pabbi minn er og hvað hann heiti. Þá segi ég þeim að ég eigi 

engan pabba en ég eigi tvær mömmur, þrjá afa og marga frændur. 

Heima hjá mér á ég tvo gullfiska sem frændi minn gaf mér í 

afmælisgjöf.  
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Ég og mömmur mínar erum núna að fara í sveitina til ömmu og 

afa, við ætlum að gista í tvær nætur af því það er svo langt að 

keyra til þeirra. Mér finnst ótrúlega gaman að fara í sveitina.  
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Í sveitinni er mikið af dýrum og á hverjum morgni þarf afi minn 

að vakna eldsnemma til þess að mjólka kýrnar. Ég hjálpa 

honum oftast en stundum er ég svo þreyttur að ég á erfitt með 

að vakna.  
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    Amma og afi eiga kisu sem heitir Snotra. Einn daginn týndist 
Snotra og við amma leituðum  
að henni lengi, lengi. Við leituðum í fjárhúsinu og hesthúsinu og 

gáðum svo hvort að Snotra hefði nokkuð dottið í lækinn, en við 

fundum hana hvergi. Ég var svo leiður yfir því að við skyldum 

ekki finna Snotru að ég fór að gráta.  
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    Morguninn eftir þegar við afi fórum út í fjós að mjólka heyrði 

ég mjálm sem virtist koma úr hlöðunni. „Afi ég heyri eitthvað 

hljóð, komdu!“ Þegar við kíktum inn í hlöðuna, lá Snotra í 

heyinu. „Sjáðu afi hérna er hún og hún er með eitthvað! Hún er 

með þrjá pínulitla kettlinga.“ Ég var ótrúlega glaður yfir að hafa 

fundið Snotru aftur og kettlingarnir hennar voru svo sætir.  
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Í stóra fjallinu fyrir ofan bæinn hjá ömmu og afa er mikið af 

berjum. Áður en ég og mömmur mínar leggjum af stað heim til 

okkar, förum við í berjamó. Mamma Dísa útbýr fyrir okkur nesti 

sem við tökum með okkur. Þegar að við erum búin að tína fullt 

af berjum setjumst við niður í litla laut og borðum nestið okkar. 

Það er svo gaman að borða úti þegar að sólin skín.  
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Þegar við erum komin heim í húsið númer 5, flýti ég mér inn í 

herbergið mitt til þess að gefa gullfiskunum mínum að borða. Ég 

sé að þeir  

eru orðnir mjög svangir því þeir synda strax að matnum og 

gleypa hann í sig.  
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Þegar mamma Dísa fer með mig í leikskólann daginn eftir, verð 

ég rosa glaður að hitta vini mína og segi þeim frá því sem 

gerðist í sveitinni. Jói leikskólakennari segir okkur frá því að 

hann hafi átt heima í sveit þegar að hann var lítill strákur. Mér 

finnst dálítið skrítið að Jói hafi einu sinni verið lítill strákur af því 

að núna er hann svo stór.  
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Þegar mamma Lóa kemur að sækja mig í leikskólann segi ég 

henni að þetta hafi verið skemmtilegur dagur. Nú er ég alveg 

búinn að ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég verð stór. Ég 

ætla að vera bóndi eða leikskólakennari....eða kannski bara 

dýralæknir.  
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