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Útdráttur 
Samkynhneigð varðar vægt talið 25% allra Íslendinga og er þá eingöngu litið til 

kjarnafjölskyldunnar. Fræðilegt efni bendir til þess að foreldrar gangi í gegnum sorgarferli 

þegar barn afhjúpar samkynhneigð sína en fátítt er að foreldrar hafni börnum sínum.  

Rannsóknin beindist að líðan foreldra samkynhneigðra. Litið var á þátttakendur sem 

meðrannsakendur. Beitt var fyrirbærafræðilegu rannsóknarferli Vancouverskólans. 

Samræður voru teknar upp á MP3 spilara og síðan tölvuskráðar til úrvinnslu á grundvelli 

greinandi túlkunarfræði.  

Í ljós kom að foreldrarnir höfðu upplifað vanlíðan hjá barninu sínu og fundu til léttis við að 

fá skýringu á vanlíðaninni. Þau urðu fyrir áfalli en ákváðu að styðja barnið sitt og 

samþykktu tilfinningar þess. Foreldrarnir upplifðu sorg sem átti sér rætur í kvíða vegna 

framtíðar barnsins í fordómafullu samfélagi. Þeim reyndist erfitt að tala um líðan sína en 

það breyttist við að hitta foreldra með sömu reynslu, þeir upplifðu samkennd.  

Fjölskyldan, Samtök foreldra og aðstandenda samkynhneigðra (FAS), skólinn og kirkjan 

höfðu afgerandi áhrif á líðan foreldranna.  

Foreldrar eru bakland barna sinna og fram kom, þörf á fræðslu til allra foreldra um 

samskipti og samkynhneigð. Rannsóknin vekur jafnframt athygli á mikilvægi stuðnings við 

foreldra samkynhneigðra barna og að virðing er forsenda farsællar úrvinnslu sorgar.   

 

Meginhugtök: Samkynhneigð (homosexuality); Sorg (grief); Félagsleg samskipti 

(social interaction); Fordómar (Prejudice); Samkennd (empathy). 
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Abstract 
Careful estimates have shown that at least 25% of Icelanders are either gay or 1st degree 

relatives of someone who is. Parents rarely do disown their gay children but have been 

shown to go through a grief process when their child decides to “come out of the closet”. 

The purpose of this qualitative study was to assess the effects it has on parents to have gay 

children and to enhance the understanding of this. Subjects were looked upon as co-

researchers, interviews were recorded on an mp3-player and analyzed in accordance with 

the Vancouver school of doing phenomenology. 

The results were that the parents had experienced discomfort in their children and were 

relieved to have that discomfort clarified. They had taken the decision to support their child 

and to acknowledge their feelings. Parents had experienced grief that was rooted in their 

anxiety regarding their childs future in a prejudiced society. The parents found it hard to 

discuss their feelings but that changed after having met other parents with the same 

experiences. The main social factors that had affected the parents were the family, The 

Association For Parents and Relatives of Gay Children (Samtök foreldra og aðstandenda 

samkynhneigðra, FAS), schools and the church.  

Parents serve as pillars for their children and the study shows a need for educating all 

parents about social interactions and homosexuality. The study also emphasizes the 

importance of supporting parents of gay children and ascertains that respect is a 

prerequisite for successfully resolving grief. 

 

Keywords: Homosexuality; Social interaction; Grief; Prejudice; Empathy. 
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samkynhneigðra eru færðar hugheilar þakkir fyrir allt sem hún hefur haft til málanna að 

leggja. Þegar kom að þýðingu útdrátts leitaði ég til Vals Kristinssonar læknis, það bregst 

ekki að hann kann að orða hlutina, kærar þakkir. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir að sýna mér ótrúlega tillitssemi og umburðarlyndi. 
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Bæn foreldra og aðstandenda samkynhneigðra (FAS) 

Guð gefi mér æðruleysi 

til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því sem ég get breytt 

og vit til að greina þar á milli. 

Til að lifa einn dag í einu; 

njóta hverrar stundar meðan hún líður; 

sætta mig við að vegur lífsins er varðaður erfiðleikum; 

sem ég ætla að sigrast á  

og umbreyta í styrk og hamingju. 

Það er markmið mitt. 

(Staðfært og samþykkt á fundi, september 2000/ H.N.) 
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Inngangur 
Fjallað er um bakgrunn rannsóknarefnisins og greiningu þess. Gerð er grein fyrir 

tilgangi rannsóknarinnar og rannsóknarspurning sett fram. Val á rannsóknaraðferð er 

rökstutt og leitast við að skilgreina meginhugtök sem snerta bæði rannsóknarspurninguna 

og tilgang rannsóknarinnar. Að lokum er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar.  

Bakgrunnur og greining rannsóknarefnis 
Ástæðan fyrir því að líðan foreldra samkynhneigðra varð fyrir valinu sem eigindlegt 

rannsóknarefni á sér nokkrar rætur. Líðan samkynhneigðra hefur verið rannsökuð ítarlega 

og niðurstöður þeirra rannsókna endurspegla að vissu marki líðan foreldra samkynhneigðra 

út frá sjóndeildarhring samkynhneigðra. Niðurstöður þeirra rannsókna gefa til kynna að 

foreldrar upplifi áfall þegar dóttir eða sonur koma úr felum með samkynhneigð sína. Einnig 

benda niðurstöður til þess að það eru ekki einungis samkynhneigðir sem fara í felur með 

sorg sína heldur einnig foreldrar og aðstandendur samkynhneigðra (Ben-Ari, 1995; 

Guðmundur P. Ásgeirsson, 1999; Harrison, 2003; Hrönn Bessadóttir, Ingibjörg Ósk 

Pétursdóttir og Kristrún Sigurgeirsdóttir, 2003; Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk 

Sigurjónsdóttir,1997; Taylor, 1999).  

Niðurstöður erlendra rannsókna sem gerðar hafa verið á líðan foreldra 

samkynhneigðra, gefa til kynna að foreldrar verði fyrir áfalli þegar barnið kemur úr felum. 

Foreldrarnir upplifa bæði andlega og líkamlega vanlíðan sem þeir líkja við sorgarupplifun. 

Nokkur dæmi voru um að foreldrar höfnuðu eða útskúfuðu barninu sínu en flestum 

foreldrum tókst að komast yfir áfallið á farsælan hátt. Þáttur í því var að taka meðvitaða 

ákvörðun um að umbera og sætta sig við kynhneigð barnsins. Það að leita eftir stuðningi, 

hjá foreldrum sem staðið höfðu í sömu sporum virtist auka líkurnar á því að foreldrar 

samkynhneigðra öðluðust sátt með tilheyrandi umhyggju (Ben-Ari, 1995; Saltzburg, 2004; 

Savin-Williams og Dubé, 1995).  
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Líðan og bjargráð foreldra samkynhneigðra virðast mótast af þeirri staðreynd að 

samkynhneigðir tilheyra minnihlutahópi sem hefur átt undir högg að sækja bæði vegna 

eigin fordóma og vegna fordóma frá samfélaginu (Guðmundur P. Ásgeirsson, 1999). 

Fræðilegt efni styður, að það er unnt að stuðla að jákvæðum breytingum á viðhorfi til 

jaðarhópa með fræðslu um mikilvægi þess að virða tilfinningar og mismunandi lífsviðhorf 

einstaklinga. Mandela (1996, bls. 401), leiðir rök að því út frá eigin reynslu, að menntun 

hafi stuðlað að breyttum gildisdómum í garð minnihlutahópa, hann segir að versti óvinur 

fordóma sé menntun. Með virkum stuðningi við börn sín hafa Samtök foreldra og 

aðstandenda samkynhneigðra (FAS), gerst sýnilegir bandamenn í baráttunni gegn 

kynhneigðarhroka (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2003, bls. 178). Fræðsla um samkynhneigð og 

samskiptahætti foreldra og barna er ef að líkum lætur sterkasta vopnið til að draga úr 

fordómum samfélagsins gagnvart samkynhneigðum og fjölskyldum þeirra.  

Kynni af foreldrum samkynhneigðra og lestur ofangreindra rannsókna vöktu löngun til 

að skoða líðan foreldra út frá þeirra eigin sjónarhorni með það í huga að foreldrar eru 

bakland barna sinna.  

Tilgangur rannsóknar 
Rannsóknin er til þess gerð að varpa ljósi á líðan foreldra samkynhneigðra, í 

fordómafullu samfélagi. Hún miðar að því, að bæta við þekkingu á upplifun foreldra þegar 

dóttir eða sonur koma úr felum með samkynhneigð sína. Þáttur í því að ná fram markmiði 

rannsóknarinnar er að gera grein fyrir nokkrum félagslegum samskiptaþáttum sem hafa 

afgerandi áhrif á líðan foreldra. Vitneskja um líðan foreldranna og þessa þætti eykur 

líkurnar á því að til dæmis heilbrigðisstarfsmenn geti sýnt samkennd og stuðning við 

aðstæður sem þeir hafa ekki endilega persónulega reynslu af.  
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Rannsóknarspurning 
Rannsóknarspurningin er: Hver er upplifun foreldra af því að eiga samkynhneigt barn 

og hvaða bjargráð nýtast foreldrum við að takast á við tilfinningar samfara því.  

Rökstuðningur á vali rannsóknaraðferðar 
Valin var eigindleg rannsóknaraðferð í fyrirbærafræði og notuð aðferð 

Vancouverskólans þar sem hún er talin heppileg við rannsókn viðkvæmra málefna. 

Tilgangur fyrirbærafræði er að auka skilning á því sem er til rannsóknar með það að 

markmiði að eiga þess kost að bæta mannlega þjónustu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003c, bls. 

249). Fyrirframgerðar spurningar myndu tæplega ná að lýsa með trúverðugu móti 

áhrifunum sem það hefur á foreldra þegar þeir horfast í augu við samkynhneigð barnsins 

síns. Með samtali eru hinsvegar góðar líkur á því að það takist að greina tilfinningarnar sem 

foreldrarnir túlka, út frá þeirra eigin orðum og líðan meðan á samtalinu stóð.  

Val á meðrannsakendum mótast af þörfum rannsóknarinnar, tilgagnsúrtak. Niðurstöður 

byggja á samræðum við fjóra einstaklinga, þrjár konur og einn karl sem eiga það 

sameiginlegt að eiga samkynhneigð börn. Í raun eru viðmælendur meðrannsakendur í 

rannsókninni því niðurstöður hennar byggjast fyrst og fremst á reynslu viðmælendanna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003c, bls. 250). Persónugreinanlegir þættir voru afmáðir eftir 

bestu vitund úr rannsóknargögnum. Rannsakandi hefur töluverða reynslu af djúpum 

samtölum, bæði eftir langt starf við hjúkrun og ekki síður eftir klíniskt nám í sálgæslufræði 

á sjúkrastofnunum. Rannsóknin er unnin sem nemendaverkefni til B.Sc. prófs í 

hjúkrunarfræði.  
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Skilgreining meginhugtaka 
Tilgangurinn með skilgreiningu helstu hugtaka sem rannsóknin snýst um, er að tryggja 

að ekki fari á milli mála hvað við er átt. Hugtökin vísa gjarnan til einhvers í umhverfinu 

sem tengist fólki eða hefur áhrif á það. Þau geta einnig samsvarað hegðun, hugsun eða 

tilfinningum fólks (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 2002, bls. 40-41) 

Samkynhneigð. 
Samkynhneigð er af sama meiði og kynhneigð milli karls og konu. Hún byggist á 

tilfinningalegu ástarsambandi milli tveggja einstaklinga. Það sem er frábrugðið er að 

samkynhneigðir fá fullnægt þörfinni fyrir ást og kynlíf við samneyti við annan einstakling 

af sama kyni en njóta þess alls ekki með einstaklingi af gagnstæðu kyni. Samkynhneigðir 

karlmenn kallast hommar og konur lesbíur. Samkynhneigð gerir vart við sig á 

unglingsárunum rétt eins og gagnkynhneigð. Menn eru almennt sammála um að það sé 

hvorki hægt að læra samkynhneigð né verða fyrir henni við kynþroska (Sigtryggur Jónsson, 

1993, bls. 262-265).  

Sorg. 
Sorg er eðlilegt viðbragð við missi, alvarlegt áfall útleysir sorg hjá heilbrigðum 

einstaklingi, þjáningu sem tekur til allrar manneskjunnar, líkama, anda og sálar (Worden, 

2002, bls. 51). Einstaklingur getur upplifað sorg við margskonar missi og stundum er 

sorgin þess eðlis að hún er ekki viðurkennd af samfélaginu (disenfranchised grief), þá er 

hætt við að sorgin leggist með tvöföldum þunga á þann sem fyrir verður (Doka, 1995, bls. 

220).  

Félagsleg samskipti. 
Félagsleg samskipti taka til mismunandi samskiptahátta sem birtast í hegðun, 

viðbrögðum og þeim áhrifum sem samskipti hafa á einstaklinga. Með auknum skilningi á 

félagslegum samskiptum fæst dýpri skilningur á einstaklingnum sjálfum. Við vissar 
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aðstæður sem ekki byggjast á vali, vakna einstaklingar oft til meðvitundar um samfélagið 

og geta við það átt erfitt með að átta sig á sjálfum sér og líðan sinni (Hermann Óskarsson, 

2004, bls. 7-8).  

Fordómar. 
Fordómur er samkvæmt orðanna hljóðan dómur sem felldur er án þess að kynna sér 

skipulega og af sanngirni rök og réttmæti málsins. Fordómar greinast í hleypidóma sem 

eins mætti kalla „fljótadóma“, og forherta dóma. Fljótadómar eru að öllu jöfnu dregnir af 

skaðlausum orðrómi á meðan forhertir dómar eru ekki einvörðungu felldir áður en rök og 

réttmæti liggur fyrir heldur af aðila sem ætti að vita betur en þrjóskast í villu sinni (Kristján 

Kristjánsson, 2002, bls. 37-40).  

Samkennd.  
„Það er ekkert til ómanneskjulegra en skortur á mannlegum félagsskap“ (Mandela, 

1996, bls. 268). Samkennd byggist á virðingu, virkri hlustun og staðfestingu á líðaninni 

sem berskjaldaður einstaklingur er að lýsa. Sá sem sýnir samkennd stuðlar að skipulegri, 

meðvitaðri tjáningu tilfinninga, í orðum eða myndrænt (Kristján Kristjánsson, 2003).  

Uppbygging rannsóknarskýrslu 
Skýrslan hefst á fræðilegri umfjöllun sem miðar að því að auka skilning á því sem 

hefur áhrif á líðan foreldra samkynhneigðra. Byrjað er að fjalla almennt um hvað það þýðir 

að vera samkynhneigður og tíðni hennar. Næst er fjallað um áhrif áfalla og sorgar, inn í þá 

umfjöllun fléttast það sem kallað er falin sorg. Þá eru tekin fyrir áhrif félagslegra samskipta 

á tilfinningalega líðan út frá þroskakenningu Erikson, samskiptaháttum, fordómum og 

samkennd. 

Í næsta kafla er vali á rannsóknaraðferð lýst. Gerð er grein fyrir hvernig val á úrtaki fór 

fram og einkennum meðrannsakenda. Því næst er fjallað um gagnasöfnun og greiningu 

gagna. Síðast en ekki síst er rætt um siðferðilegar hliðar rannsóknarinnar. 
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Rannsóknarniðurstöður eru því næst kynntar, þar koma fram grunnupplýsingar um 

meðrannsakendur, greining samtala og greiningarlíkan sett fram. Í umræðukafla eru 

niðurstöður rannsóknar bornar saman við efni úr fræðilega kafla skýrslunnar.  

Að lokum veltir rannsakandi fyrir sér takmarkandi þáttum rannsóknar, notagildi og 

setur fram hugmyndir að framtíðarrannsóknum.  

Stutt samantekt 
Í þessari eigindlegu B.Sc. rannsókn er opnaður gluggi á líðan foreldra samkynhneigðra. 

Fræðilegt efni bendir til þess að foreldrar upplifi sorg þegar barn kemur úr felum með 

samkynhneigð sína. Jafnframt að foreldrar fara í felur með líðan sína vegna þess að sorg 

þeirra er ekki viðurkennd af samfélaginu.  

Rannsóknin miðar að því að gera til dæmis heilbrigðisstarfsmenn betur í stakk búna til 

að geta metið og veitt foreldrum samkynhneigðra barna sálrænan stuðning þegar á þarf að 

halda. Að foreldrarnir finni samkennd og stuðning í stað neikvæðra fordóma og firringar. 

Ávinningur rannsóknarinnar er að niðurstöður geta leitt til aukins skilnings á líðan foreldra 

samkynhneigðra. Rannsóknin hvetur til aukins forvarnarstarfs á grunni fræðslu um 

mannréttindi og samskiptahætti foreldra og barna.  
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Fræðileg umfjöllun 

Samkynhneigð 
Ekki er vitað með vissu hversu margir eru samkynhneigðir í hverju samfélagi. Það 

stafar meðal annars af því hversu margir samkynhneigðir eru í felum með kynhneigð sína, 

af ótta við fordóma umhverfisins. Í fræðilegri umfjöllun er yfirleitt gert ráð fyrir að fjöldi 

samkynhneigðra í heild sé um 10%, sú tala byggir á viðamikilli bandarískri rannsókn 

(Rannveig Traustadóttir, 2000). Þegar foreldrar og aðstandendur eru teknir með inn í 

dæmið og gert ráð fyrir að samkynhneigðir séu 5% þjóðarinnar snertir samkynhneigð vægt 

talið 25% þjóðarinnar. Ef allir væru taldir með þá væri raunhæfara að tala um hve fá 

prósent þjóðarinnar samkynhneigð snertir ekki á einhvern hátt (Harpa Njáls, 2001).  

Sorg 
Enginn veit fyrirfram hver fyrstu viðbrögð verða hjá einstaklingi sem upplifir áfall en 

gera verður ráð fyrir því að viðbrögðin geti spannað allan tilfinningaskalann (Bonanno og 

Kaltman, 2001; Calhoun og Tedeschi, 1998, bls. 162; Worden, 2002). Fræðileg samantekt 

Fleming og Bélanger (2001, bls. 314) á rannsóknum sem lúta að sorg, gefur til kynna að 

forðast eigi að líta á sorg sem sjúkdóm sem þarfnist meðferðar. Sorgin sé merki um 

heilbrigði og að öllu jöfnu verðið sem við þurfum að greiða fyrir ástina.  

Falin sorg 
Ósamþykkt sorg er skilgreind sem sorg sem einstaklingur upplifir við missi sem ekki er 

gert ráð fyrir að sagt sé frá í samfélaginu. Einstaklingurinn fær þar með ekki félagslegan 

stuðning í aðstæðum sínum (Doka, 1995 bls. 217). Niðurstöður rannsókna sem skoðaðar 

voru bentu til þess að það eru ekki einungis samkynhneigðir sem eru í felum með sorg sína 

heldur einnig foreldrar og aðstandendur samkynhneigðra (Ben-Ari, 1995; Guðmundur Páll 

Ásgeirsson, 1999; Harrison, 2003; Reynir Þór Sigurðsson og Jóna Björk Sigurjónsdóttir, 

1997; Taylor, 1999). Kenning Younger (1995), gengur út á að þjáning þagnarinnar leiði 
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óhjákvæmilega til einmanaleika eða einangrunar. Við þær aðstæður verður einstaklingurinn 

ófær um að finna útgönguleið til úrvinnslu, hann finnur hvorki merkingu né tilgang í 

þjáningunni. Það sem veldur þjáningunni eru tilfinningar sem eiga skylt við skömm og 

brennimerkingu (stigma). Sterk tilhneiging sé til þess hjá einstaklingum, að hjúpa þær þögn  

Sigrún Júlíusdóttir (1997) gerði samþætta rannsókn á íslenskum fjölskyldum. Úrtak 

megindlega hluta rannsóknarinnar var 113 fjölskyldur sem fengu sendan spurningarlista 

með 69 spurningum og eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggðist á ígrunduðum samtölum 

við tug hjóna. Svörun megindlega hlutans var ófullnægjandi en með samþættingu aðferða 

fengust trúverðugar niðurstöður. Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal annars til þess 

að rótgróin tryggð við forn gildi og aðstæður,  „þegja, þrauka og þola“ aðlögunarmynstrið 

er mjög sterkur þáttur í menningunni. Um var að ræða hugarfar sem sumir bæði tileinkuðu 

sér og tókst að lifa í samræmi við. Sigrún Júlíusdóttir telur marga einstaklinga hlekkjaða af 

þessu hugarfari og að þessi menningararfur, hafi átt sinn þátt í óviðeigandi viðbrögðum 

fjölskyldna við ytri aðstæðum (Sigrún Júlíusdóttir, 1997).  

Megindleg rannsókn á líðan samkynhneigðra endurspeglar líðan foreldra að vissu 

marki. Sendir voru út 193 spurningalistar til einstaklinga í Samtökunum ´78, svörun var 

59%. Flestir þátttakendur gerðu sér grein fyrir, eða horfðust í augu við samkynhneigðina á 

aldrinum 18-20 ára. Það kom fram í niðurstöðum að einn af hverjum tveimur ræddi fyrst 

við vin eða vinkonu um samkynhneigð sína, einn af hverjum fimm ræddi við nákominn 

ættingja yfirleitt systur en flestir sögðu foreldrum sínum síðast frá samkynhneigð sinni, 

hræðsla við höfnun og sektarkennd virtist ráða þar ferðinni. Fram kom að viðbrögð foreldra 

voru langoftast áfall, mæður sýndu sterkari viðbrögð eða með öðrum hætti en feður sem 

brugðust frekar við með þögn. Foreldrarnir upplifðu sorg og áttu erfitt með að tala um 

samkynhneigðina við fjölskyldumeðlimi og nánasta félagslega umhverfi, fyrst eftir að 

vitneskja lá fyrir. Rannsakendur töldu stuðning fagfólks svo sem skólahjúkrunarfræðings 
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og fólks sem átti samkynhneigt barn, auka líkurnar á að foreldrar næðu því þroskastigi að 

umbera og sætta sig við samkynhneigð barnsins síns (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 

Halldóra Bergmann og Toby Herman, 1994).  

Rannsókn Saltzburg (2004) var ein fárra nýlegra rannsókna sem fannst um líðan 

foreldra samkynhneigðra. Um er að ræða eigindlega rannsókn á upplifun foreldra af því að 

barnið þeirra kom úr felum með samkynhneigð sína. Saltzburg átti í nokkrum erfiðleikum 

með að fá meðrannsakendur, að lokum tókst henni að fá sjö þátttakendur, á aldrinum 45-55 

ára, fimm konur og tvo karla sem áttu samkynhneigð börn á aldrinum 15–18 ára. Það voru 

liðnir 5 mánuðir til 2 ár frá því ungmennin komu úr felum. Þemun sem komu fram við 

greiningu samtalanna voru fimm en þau komu ekki öll fram hjá viðmælendunum sjö. Tvær 

mæður tjáðu sig um að snemma í uppvexti barnsins hafi vaknað tilfinning um að barnið 

væri frábrugðið leikfélögum og systkinum á einhvern máta. Allir viðmælendur upplifðu 

djúpt áfall þegar barnið afhjúpaði samkynhneigð sína, þeir afneituðu fréttinni og vonuðust 

lengi vel til þess að þetta væri ekki satt. Foreldrarnir fundu fyrir djúpum söknuði, 

einmanaleika og skömmustukennd. Þeim fannst upplifun þeirra, vera frábrugðin sorg 

vegna fráfalls ástvinar, af því að samfélagið sýndi þeim hvorki samúð né skilning. „Missir í 

einsemd“. Foreldrarnir upplifðu tilfinningalegan aðskilnað við upplifunina, einhverskonar 

hlutleysi. Öll fylltust þau ótta um vinslit eða aðskilnað, þeim fannst þau ekki falla lengur 

inn í heim barnsins. Á mismunandi löngum tíma átti sér stað ákveðin aðlögun sem 

foreldrarnir þökkuðu fyrst og fremst fræðslu sem þau fengu um samkynhneigð. Það sem 

hjálpaði þeim mest við að vinna úr áfallinu og sorginni var að kynnast samkynhneigðu 

fólki og að hitta aðra foreldra sem stóðu í sömu sporum og þeir sjálfir. Það að takast á við 

hlutina eins og þeir voru, leiddi til þess að foreldrarnir fóru að byggja upp nýja sjálfsmynd 

og við það færðist sambandið við börnin í jákvæðan farveg að nýju (Saltzburg, 2004).  
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Áhrif félagslegra samskipta á tilfinningalega líðan 
Með auknum skilningi á félagslegum samskiptum fæst dýpri skilningur á 

einstaklingnum sjálfum (Hermann Óskarsson, 2004, bls. 7-8).  

Þroskakenning Erikson. 
Árið 1963 setti Erikson fram kenningu þar sem hann skipti þroska mannsins í átta þrep 

Hann taldi að hverju þrepi lyki með jákvæðri eða neikvæðri útkomu í togstreituglímu.  

Frumbernska 
0-2ja ára 

Bernska 
3ja-5 ára 

Leikjaár 
6-7 ára 

Skólaár 
8-12 ára 

Unglingsár 
13-15 ára 

Manndómsár 
16-20 ára Fullorðinsár Elli > 67 ára 

 

Heilleiki  →
Víðsýni 

Framfarir →
Umhyggja 

Örvænting →
Þröngsýni 

Nánd →
Ást 

Stöðnun  →
Tómlæti  

Sjálfskennd 
→
Sjálfstraust 

Einangrun  →
Einmanaleiki  

Iðjusemi →
Hæfni 

Sundrað sjálf 
→
Óöryggi 

 

Frumkvæði →
Markmið, 
ásetningur 

Vanmeta 
kennd →
Ósjálfstæði 

 

Sjálfræði →
Vilji 

Sektarkennd 
→ Ásakanir  

Traust → Von Efi →
Blygðun  

Vantraust →
Tortryggni  

Mynd 1. Þroskakenning Eriks H. Erikson, frá 1963 

Erikson vildi meina að það væri að mestu leyti uppeldislegt þjálfunaratriði hvort 

sjálfsmynd einstaklinga yrði sterk og fengi notið sín. Það kemur fram í kenningu hans að á 

þrepi fullorðinsáranna, snýst glíman bæði um að horfast í augu við eigin takmarkanir og  
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við það að aðeins fátt af því sem maður hefði viljað, rætist í lífinu. Hann taldi að skapandi 

óeigingjörn hugsun við nálgun viðfangsefna leiddi til umhyggju og heilshugar lífs. Ef 

útkoman yrði hinsvegar neikvæð, eftir togstreituglímuna, þá stæði eftir staðnaður, 

vonsvikinn einstaklingur, fullur tómlætis og eftirsjár (Jón Björnsson, 1993, bls. 785-786; 

Sigurður Pálsson, 1992). 

Áhrif samskiptahátta. 
Megindleg langtímarannsókn var gerð árið 1994 á 14 ára gömlum reykvískum 

grunnskólabörnum. Markmið rannsóknarinnar var að athuga annarsvegar hvort tengsl væru 

milli lundernis og depurðar og hinsvegar hvort samband væri milli uppeldisaðferða foreldra 

og depurðar ungs fólks. Fyrri hluti rannsóknarinnar náði til allra 14 ára reykvískra 

grunnskólabarna 1430 talsins. Þeim var sendur spurningalisti, svarhlutfall var 91%, 

hópnum var síðan fylgt eftir og síðasta gagnasöfnun fór fram við 21 árs aldur þá náðist í um 

70% þeirra sem þátt tóku við 14 ára aldur. Niðurstöður benda til þess að þeir sem hafa 

erfiða lund 14 ára gamlir eru að meðaltali daprari við 21 árs aldur, en þeir sem hafa góða 

lund við 14 ára aldur. Uppeldisaðferðir sem byggja á viðurkenningu og samheldni stuðla að 

góðri andlegri líðan. Sálræn stjórn brýtur hinsvegar niður þann sem fyrir verður (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004). Taka verður niðurstöðum með 

fyrirvara þar sem nothæf svör eru einungis tæp 40% af þeim sem svöruðu í upphaflega 

úrtakinu. En það eykur hinsvegar trúverðugleika rannsóknarinnar að fyrri rannsóknir og 

fræðilegt efni styðja niðurstöður hennar.   

Kenning Sigríðar Halldórsdóttur (2003a) sem byggir á fjölmörgum eigindlegum 

rannsóknum á reynslu einstaklinga af samskiptum við mismunandi aðstæður, ber að sama 

brunni. Samskiptahættir hafa mikil áhrif á andlega líðan einstaklinga. Kenningin tekur mið 

af því að valdaójafnvægi í félagslegum samskiptum getur komið niður á þeim sem minna 

mega sín. Kenningin byggist á því að annað hvort sé hægt að byggja varnarlausan 
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einstakling upp með eflandi eða styðjandi samskiptahætti eða valda honum enn meiri skaða 

en orðinn er með hlutlausum, hamlandi eða niðurbrjótandi samskiptahætti.  

Kenningin dregur fram mikilvægi þess að aðstoða hinn niðurbrotna með eflandi 

samskiptahætti við að rjúfa þögnina. Að einstaklingnum sé gefið færi á að öðlast að nýju 

styrka rödd. Það að fá tækifæri til að tjá sig um orsök þjáningarinnar, geti umbylt 

niðurbrjótandi aðstæðum í eitthvað jákvætt sem hægt er að vaxa af og læra (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003b).  

Fordómar. 
Til þess að skilja hvað liggur að baki líðan sem mótast hefur af eigin fordómum og 

fordómum annarra er nauðsynlegt að skoða á hverju fordómar byggjast. Horfast jafnframt í 

augu við það að forhertir dómar geta verið lífsógnandi bæði fyrir þann sem fyrir þeim 

verður og þann sem beitir þeim. 

Eins og fram kemur í skilgreiningu á fordómum er gerður greinarmunur á eðli 

fordóma. Kristján Kristjánsson (2002, bls. 38-39) bendir á að fljótadómar geti endurspeglað 

það að einstaklingurinn hefur ekki fyrir því að staðfesta orðróm heldur étur upp eftir öðrum 

íhugunarlaust. Það væri dæmi um að fella fljótadóm að segja að dekk á bílum Þingeyinga 

spryngju oftar en dekk á bílum Eyfirðinga. Notkun gamalla húsráða gæti einnig flokkast 

undir þessa gerð fordóma. Kristján leiðir að því rök að forhertir dómar séu hinsvegar 

nátengdir beinni eða óbeinni sjálfsblekkingu. Þegar þannig fordómar eru á ferðinni sé 

augunum lokað fyrir til að mynda niðurstöðum rannsókna um tiltekið mál eða breyttum 

forsendum. Hugur þeirra sem beita forhertum dómum geti þannig orðið botnfrosinn af 

ofstæki.  

Þeir sem tilheyra minnihlutahópum upplifa oft fordóma úti í samfélaginu en geta einnig 

upplifað sterkt eigin fordóma (Guðmundur Páll Ásgeirsson, Halldóra Bergmann og Toby 

Herman, 1994). Samkynhneigð hefur fylgt manninum frá örófi alda og hefur verið litin 
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hornauga bæði í kristni og heiðni. Fram til ársins 1940 var það refsivert athæfi í íslenskum 

hegningarlögum að hafa kynmök við einstakling af sama kyni (Reynir Þór Sigurðsson og 

Jóna Björk Sigurjónsdóttir, 1997). Í Heilagleikalögum Gamla testamentisins er 

samkynhneigð fordæmd og metin jafn refsivert athæfi og framhjáhald (Biblían, bls. 121-

125). Grundvallaratriði í kristinni trú er að lögmálið hafi hlotið uppfyllingu sína með Kristi, 

með þá trú að leiðarljósi láta menn sig litlu varða þær gömlu reglur, boð og bönn sem koma 

fram í Heilagleikalögum Gamla testamentisins (Gunnlaugur A. Jónsson, 1998). Kristur 

krefst hreinleika en frá hans sjónarhóli fá þeir þyngstu dómana sem eru hrokafullir og 

sjálfsréttlátir (Ólafur Oddur Jónsson, Ástríður Stefánsdóttir, Jónína E. Þorsteinsdóttir og 

Ólafur Jóhannsson, 1996, bls. 8). Helgisiðanefnd þjóðkirkjunnar leitaði að fordæmum hjá 

öðrum Norðurlöndum um fyrirbæn og blessun á staðfestri samvist samkynhneigðra en fann 

engin. Hérlendis var blessun til samkynhneigðra sett til bráðabirgða undir sálgæsluþjónustu 

presta (Toshiki, 2004), sem þýðir að blessunin felur ekki í sér helgisiði, ritual.  

Árið 1929 kom Freud fram með þá kenningu að orsök samkynhneigðar væri 

uppeldislegs eðlis. Árið 1952 bættust við enn þröngsýnni viðhorf, þegar geðlæknar lýstu 

því yfir að samkynhneigð væri sjúkdómur, hugsýki (Guðmundur P. Ásgeirsson, 1999, bls. 

12), samkynhneigð var sjúkdómsvædd. Nemendur í sálfræði lærðu sálfræðileg brögð til að 

„afhomma“, reyndar  þótti árangurinn brigðull, þrátt fyrir endurteknar meðferðir (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2003, bls. 169). Í fræðilegri samantekt Mendelson (2003) á 

samkynhneigð og geðsjúkdómaflokkun, er tvennt sem vekur athygli umfram annað. Það 

eru liðlega þrjátíu ár síðan sjúkdómsgreiningin, samkynhneigð var fjarlægð úr amerísku 

geðsjúkdómahandbókinni, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). 

Hinsvegar eru einungis tólf ár liðin síðan alþjóðlega sjúkdómsgreiningarkerfið, 

International classification of diseases (ICD-10) fjarlægði sjúkdómsgreininguna endanlega 

úr sinni handbók.  
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Uppalendum samkynhneigðra var það sérstaklega þungbær reynsla að hefðbundin 

læknisfræði skyldi líta svo á að samkynhneigð væri andlegur sjúkdómur sem rekja mætti til 

uppeldis samkynhneigðra. Þessi afstaða kynti undir skömminni, leyndinni og 

sektarkenndinni í fjölskyldum samkynhneigðra (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 1999, bls. 

16).  

Árið 1992, sama ár og ICD-10 afskrifaði að samkynhneigð væri sjúkdómur, urðu 

ákveðin straumhvörf á Alþingi, það ályktaði í fyrsta sinn um málefni samkynhneigðra og 

lýsti yfir vilja sínum til að tryggja að misrétti gagnvart samkynhneigðum ætti ekki að eiga 

sér stað hérlendis. Fjórum árum síðar varð Ísland fjórða landið í heiminum til að veita 

samkynhneigðum rétt til að staðfesta samvist. Á þessu ári kom út yfirgripsmikil skýrsla um 

réttarstöðu samkynhneigðra út frá alþjóðlegum mannréttindum. Nefndin gerir fjölmargar 

tillögur að úrbótum meðal annars að fræðsla um samkynhneigð verði efld í grunn- og 

framhaldsskólum og einnig sett inn í grunnmenntun ýmissa starfstétta sem hafa á höndum 

þjónustu við einstaklinga (Björg Thorarensen o.fl., 2004).  

Samkennd. 
Að geta sýnt samkennd er forsendan fyrir að geta hjálpað þeim sem þurfa á því að 

halda (Sigríður Halldórsdóttir, 2003c, bls. 257). Að hugsa um og orða tilfinningar, dregur 

úr valdi þeirra yfir viðkomandi, brýtur brodd skelfingarinnar (Carter, 1999, bls. 41; Kristján 

Kristjánsson, 2003; Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls. 16).  

Í sorginni felst afl eða kraftur sem getur þjappað saman eða sundrað. Það er 

mikilvægast að þeir sem upplifa sorg geti syrgt saman. Útrás sorgartilfinninga, ásamt 

virðingu, er nauðsynleg forsenda huggunar (Sigfinnur Þorleifsson, 2001, bls 40-41).  

Það kemur fram í bæklingi sem Samtök foreldra og aðstandenda homma og lesbía gáfu 

út að samtök þeirra eru sjálfsprottinn félagsskapur sem byggir á starfi foreldra sem hittust 

reglulega í félagsmiðstöð Samtakanna ´78 á árunum 2000-2003 og lögðu grunninn að 
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starfinu. Árið 2003 voru síðan formlega stofnuð Samtök foreldra og aðstandenda 

samkynhneigðra (FAS), sem starfa bæði í Reykjavík og á Akureyri. Markmið félaga í FAS 

er í fyrsta lagi að hittast og styðja hvern annan, þannig að hver og einn verði betur 

aflögufær til að vera bakhjarl samkynhneigðs ástvinar. Í öðru lagi er markmiðið að efla 

málefnalega umræðu um samkynhneigð í nánasta umhverfi og í samfélaginu (Harpa Njáls 

og Ingibjörg S. Guðmundsdóttir, 2003).  

Samantekt 
Þekking á fræðilegu efni um þá þætti sem hafa áhrif á líðan foreldra samkynhneigðra 

var dýpkuð með lestri fræðirita og rannsókna. Byrjað er á að kynna þroskakenningu 

Erikson sem lýsir togstreituglímu mannsins á ólíkum æviskeiðum. Rannsóknir styðja það 

að fordómar, eins og lýst er í ljósi sögulegra staðreynda, kynda undir skömminni, leyndinni 

og sektarkenndinni í fjölskyldum. Uppeldisaðferðir skipta máli, viðurkenning og samheldni 

virðast stuðla að góðri andlegri líðan, á meðan sálræn stjórn brýtur niður þann er fyrir 

verður. Kenningin um eflandi og niðurbrjótandi samskiptahætti, leggur áherslu á mikilvægi 

þess að gefa þeim sem minna mega sín færi á að öðlast að nýju styrka rödd. Hlutlaus, 

hamlandi eða niðurbrjótandi samskiptaháttur veldur enn meiri skaða en orðinn er.  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að foreldrar upplifa tilfinningar sem líkjast 

sorgarviðbrögðum. Þeir eiga erfitt með að tala um samkynhneigðina við fjölskyldumeðlimi. 

Foreldrarnir eins og samkynhneigðir eru í felum með sorg sína. Flestir foreldrar vinna 

farsællega úr áfallinu sem fylgir því að horfast í augu við að eiga samkynhneigt barn. Það 

sem hjálpar þeim mest er að hitta aðra foreldra í sömu sporum. Þannig tekst foreldrum að 

byggja upp nýja sjálfsmynd og sambandið við börnin þeirra færist í jákvæðan farveg að 

nýju. Niðurstöður rannsókna benda ennfremur til þess að það bæti lífsgæði foreldra og þá 

einnig barna þeirra, að fagfólk eða foreldrar samkynhneigðra, fræði foreldra og unglinga 

um samkynhneigð og um sorgina samfara samkynhneigð. 
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Aðferð 

Rannsóknaraðferð 
Notuð var eigindleg (qualitative), rannsóknaraðferð í fyrirbærafræði, beitt aðferð 

Vancouverskólans, sem byggist á tilfellarannsóknum. Líðan foreldra samkynhneigðra er 

viðkvæmt málefni, aðferð Vancouverskólans er einmitt talin heppileg við þannig 

rannsóknir. Tilgangur fyrirbærafræði er að auka skilning á því sem er til rannsóknar svo 

unnt sé að bæta þjónustu við einstaklinga. Rannsakandinn leitast við að rannsaka 

margbreytileika, dýpt og auðgi mannlegra fyrirbæra (Sigríður Halldórsdóttir, 2003c, bls. 

249-250). Litið var á þátttakendur sem meðrannsakendur og gagnasöfnun fór fram með 

samræðum. Markmiðið var að öðlast heildræna yfirsýn á táknfræðilega, andlega, 

líkamlega, félags- og menningarlega þætti sem hver einstaklingur býr yfir. Allir höfðu 

meðrannsakandendur mikilvægu hlutverki að gegna við að dýpka skilning á líðan foreldra 

samkynhneigðra barna. Sömuleiðis við að draga upp hvaða samfélagslegu þættir þarfnast 

endurskoðunar til að bæta líðan foreldra og þar með allrar fjölskyldunnar.  

Farið var nokkrum sinnum gegnum flesta sjö meginþættina sem einkenna 

rannsóknarferlið í Vancouverskólanum: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, 

að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 2003c, bls. 250).  

Þátttakendur 
Meðrannsakendur voru fjórir, þeir voru valdir með það í huga að þeir hefðu horfst í 

augu við samkynhneigð barnsins síns, þetta er nefnt tilgangsúrtak. Ákveðið var fyrirfram 

að ræða við foreldra tveggja homma og tveggja lesbía og það skilyrði sett að foreldrarnir 

væru félagar í FAS. Foreldrarnir voru á aldrinum 48-59 ára þrjár mæður og einn faðir, þau 

áttu 2-3 börn hvert. Allir foreldrarnir höfðu verið giftir lengi, en eitt þeirra var fráskilið 

fyrir nokkrum árum. Þau tilheyra öll þjóðkirkjunni, gengu menntaveginn og starfa við 

heilbrigðis- og menntakerfið. Það eru liðin 4-8 ár frá því börn þeirra komu úr felum.  
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Framkvæmd og siðferðileg skylda rannsakanda 
Fjórar rætur festa niður þann stofn siðareglna sem gilda um vísindarannsóknir:  

1) Virðing sem meðal annars felur í sér að virða sjálfsákvörðunarrétt. 2) Skaðleysi sem 

felur í sér að það er á ábyrgð rannsakandans að vega og meta hvort áhætta sé fyrir hendi og 

að ávinningur þátttakenda sé nægur til að réttlæta rannsóknina. 3) Velgjörðir sem byggjast 

á að hafa það að markmiði að bæði þátttakendur og samfélagið í heild hafi hag af 

rannsókninni þegar til lengri tíma er litið. 4) Réttlæti sem undirstrikar skaðleysisregluna að 

til dæmis hópar sem hafa veika stöðu í samfélaginu séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður 

Kristinsson, 2003, bls. 161-173). Leitast var við að hafa þessi siðferðilegu viðmið að 

leiðarljósi í öllu rannsóknarferlinu. 

Þegar Persónunefnd (fylgiskjal 1) hafði verið tilkynnt um rannsóknina og leyfi frá 

Vísindasiðanefnd (fylgiskjal 2) lá fyrir um að gera mætti rannsóknina valdi ráðgjafi 

rannsakanda tvo foreldra. Rannsakandi hringdi sjálfur í þann þriðja sem síðan vísaði á þann 

fjórða þannig myndaðist vísir að snjóboltaúrtaki.  

Rannsakandi hitti foreldrana á heimilum þeirra. Byrjað var á að fara yfir tilhögun 

rannsóknarinnar (fylgiskjal 3). Í skjalinu kom fram að þátttakanda var gefinn kostur á að 

hringja í ráðgjafa rannsakanda sem eru sálfræðingur og sjúkrahúsprestur ef samræður yllu 

þeim uppnámi. Einnig ábending um að hann gæti sett sig í samband við Vísindasiðanefnd 

ef upp kæmu siðferðilegar spurningar. Meðrannsakandi skrifaði undir upplýst samþykki og 

rannsakandi undirstrikaði þagnarheit sitt gagnvart þátttakanda með sinni undirskrift á sama 

skjal.  

Gagna var aflað með samræðum sem voru teknar upp á Mp3-spilara, þær voru síðan 

tölvuskráðar frá orði til orðs. Rannsakandi opnaði samræður með opinni spurningu um 

bakgrunn meðrannsakanda en síðan mótaðist samræðan að mestu af rannsóknarefninu, 

líðan foreldranna, áhrifaþáttum á líðan þeirra og bjargráðum. Meirihluti foreldranna gátu 



Líðan foreldra samkynhneigðra. - „Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt“ 19

ekki hugsað sér að nefna barnið sitt ekki með nafni í samræðunum. En við gagnaskráningu 

var nöfnum og staðarheitum breytt þar sem þeim brá fyrir, upptökum var eytt að lokinni 

gagnaskráningu. Greinandi túlkunarfræði var notuð til að finna sameiginleg þemu í 

gögnunum. Gögnum var raðað skipulega upp, sameiginleg þemu voru flokkuð saman 

þannig að úr varð einskonar greiningarlíkan, niðurstöður. Þannig náðist fram skýr 

heildarsýn á upplifun foreldranna sem skilar sér síðan í umræðukaflanum.  

Samantekt 
Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð, leitast var við að skilja og túlka 

reynslu einstaklinganna sem þátt tóku í rannsókninni. Ígrundun var gegnum gangandi 

þáttur í öllu rannsóknarferlinu. Áreiðanleiki niðurstaðna mótast af nákvæmni í 

upplýsingaöflun og af því hvort rannsakanda hafi tekist að leggja til hliðar eigin fordóma 

og hlusta með opnum huga. Tilgangsúrtak var notað, það skilyrði var sett við val á 

meðrannsakendum að þeir ættu samkynhneigð ungmenni og væru félagar í FAS. Leitast var 

við að hafa siðferðileg viðmið sem gilda um vísindarannsóknir að leiðarljósi í öllu 

rannsóknarferlinu. Upplýsinga var aflað með samræðum sem síðan voru tölvuskráðar svo 

beita mætti greinandi túlkunarfræði á textann. 
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Niðurstöður rannsóknar 

Grunnupplýsingar 
Rætt var við foreldra tveggja homma og tveggja lesbía. Foreldrarnir eru allir meðlimir í 

Samtökum foreldra og aðstandenda samkynhneigðra (FAS). Nöfnin sem koma fram í 

niðurstöðum eru hugarsmíð rannsakanda.  

Foreldrarnir eru á aldrinum 48-59 ára þrjár mæður og einn faðir, tvö þeirra voru alin 

upp í þéttbýli en tvö í þorpi. Þau ólust öll upp við sterk fjölskyldutengsl. Þau áttu öll nema 

eitt aldrað/aldraða foreldri á lífi. Í uppvexti höfðu þau lítil sem engin samskipti við 

samkynhneigða einstaklinga. Öll höfðu verið gift sama maka áratugum saman en eitt þeirra 

er fráskilið fyrir nokkrum árum en var í hjónabandi þegar samkynhneigð barnsins kom upp 

á yfirborðið. Foreldrarnir eiga 2-3 börn hvert, þau tilheyra öll þjóðkirkjunni, gengu 

menntaveginn og starfa við heilbrigðis- og menntakerfið. Börnin þeirra höfðu öll átt í 

ástarsambandi við hitt kynið sem ekki hafði gengið upp. Það eru liðin 4-8 ár frá því 

ungmennin komu úr felum, þau voru þá á aldrinum 19-24 ára.  

Greining samtala 
Greining samtalanna byggir á orðum foreldranna, vitnað er beint í þeirra orð. 

Blaðsíðutöl í umræðutexta vísa til tölvuunninna greiningargagna. Í niðurstöðum er börnum 

meðrannsakenda gefin nöfnin: Bidda, Erling, Rúna og Sæmundur. Táknin sem notuð eru: 

Tveir punktar .. þýða hik; hornklofi með þremur punktum [...] þýðir að hluti tilvitnunar 

hefur verið felldur út.  
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Greiningarlíkan 
1) HVAÐ ER AÐ HJÁ BARNINU MÍNU? 

„Við gátum ekki sett puttann á það“. 

„Ég fór svona kannski einhvern veginn að vernda.. já að.. vernda hann“. 

„Ég sé svona eftir því að hafa ekki spurt hann“. 

2) SORG 

Fyrstu viðbrögð: 

„Eins og blaut tuska framan í mig“. 

„Ég var bara í rauninni glöð“. 

„Mér bara brá“. 

„Við grétum svolítið saman og svona“. 

Kvíðasorg: 

„Ég fékk hnút fyrir hjartað [...] þetta er kvíðasorg“. 

„Að einhverju leyti upplifði ég þetta sem sorg [...]. Ég hafði áhyggjur af honum“.  

„Þá kom svona áfall [...] fordómarnir [...] það er það sem ég er búin að gráta svo oft út af “. 

„Ég fylltist svo mikilli sorg [...] áhyggjur af hennar framtíð“. 

„Maður er oft svona.. æi einhvern veginn í þögn“. 

„Auðvita þurfum við foreldrarnir líka að koma út úr skápnum“. 

„Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt“. 

3) FÉLAGSLEG SAMSKIPTI 

„Við vorum svona síðust að vita það“. 

„Þau tóku þessu svoo vel [...] það var alveg stórkostlegt“. 
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4) ÁHRIF FORDÓMA 

„Fólk spurði ekkert um hana“. 

„Fólk er bara pínu hrætt við þetta“. 

„Ég verð að geta treyst skólanum“. 

„Ákveðnar raddir hafa þagnað“. 

„Börn okkar og tengdabörn gengu úr henni [...] en við erum enn í henni“. 

„Það er eins og verið sé að blessa hús [...] ég er sár út í kirkjunnar menn“. 

„Af hverju á þessi stafur að standa en ekki hinn.. já, mjög misvísandi skilaboð“. 

„Ég er.. trúuð [...] þetta er ekki einfalt fyrir mig [...] að kirkjan skuli taka svona á 

málunum“. 

5) SAMKENND 

„Það er svo gott að finna einhverja svona samkennd“. 

„Að sætta mig við [...] sjálfshjálparhópar eins og FAS sem hjálpa manni á þeirri leið“. 

Samantekt 
Rannsóknargögnin voru greind niður í fimm þemu. Í fyrsta þemanu lýstu foreldrarnir 

hvernig óútskýrð vanlíðan barnsins hafði áhrif á líðan þeirra og olli þeim áhyggjum. Annað 

þemað lýsir sorgarviðbrögðum, foreldrarnir lýstu upplifun sinni sem kvíðasorg. Þriðja 

þemað lýsir hvaða áhrif það hafði að fá fréttirnar síðust og hvernig viðbrögð nánustu 

fjölskyldu höfðu áhrif á líðan foreldranna. Fjórða þemað var niðurlægjandi áhrif fordóma. 

Fimmta og síðasta þemað var lýsing foreldranna á eigin bjargráðum og hvaða áhrif 

samkennd og stuðningur hafði á þau.  
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Umræður 
Rannsóknin beindist að því að varpa ljósi á líðan foreldra samkynhneigðra barna. 

Vitneskjan um hvaða þættir geta haft áhrif á líðan einstaklinga, getur aukið líkurnar á því 

að til dæmis heilbrigðisstarfsmenn geti sýnt samkennd og stuðning við aðstæður sem þeir 

hafa ekki endilega persónulega reynslu af. Það kom mér á óvart að foreldrar sem ég var að 

hitta í fyrsta sinn voru tilbúnir að treysta mér og deila með mér reynslu sinni. Þau gáfu mér 

ómetanlegt tækifæri til að skoða með þeim sársaukafullar tilfinningar. Orð foreldranna og  

lestur fræðilegs efnis undirstrika mikilvægi þess að vanda sig í samskiptum. 

Meginþemað, rauði þráðurinn, hjá öllum foreldrunum var kvíðasorg. Þegar kom að því 

að velja rannsókninni heiti voru valin orð eins meðrannsakandans: „Af hverju er ekki hægt 

að viðurkenna barnið mitt“ (móðir Biddu, bls. 68). 

Hvað er eiginlega að? 
Samkynhneigð gerir vart við sig á unglingsárunum rétt eins og gagnkynhneigð. Menn 

eru almennt sammála um að það sé hvorki hægt að læra samkynhneigð né verða fyrir henni 

við kynþroska (Sigtryggur Jónsson, 1993, bls. 263). Móðir Sæmundar og faðir Erlings lýstu 

því að þau hefði grunað hvað var á ferðinni. Hjá móður Sæmundar var um margra ára 

óvissuástand að ræða, hún lýsti á nokkrum stöðum sterkri sektarkennd yfir að hafa ekki 

stigið til móts við hann:  

Aldurinn svona 10 -12 ára sem ég fæ svona á tilfinninguna.. þetta var ekki svona beint.. 

það svona [...] ég fór svona kannski einhvern veginn að vernda.. já að.. vernda hann.. 

ég sé svona eftir því að hafa ekki spurt hann, (móðir Sæmundar, bls. 17).  

Það sama gilti um föður Erlings, fyrirboði hafði vaknaði hjá honum og móður Erlings þegar 

Erling var 17-18 ára. Móðir hans hafði þá spurt son þeirra beint út um það en fengið neitun. 

Það voru ekki líkamleg einkenni sem vöktu grun foreldranna. En það var allt önnur reynsla 

uppi á teningnum hjá mæðrum Biddu og Rúnu, það hafði ekki hvarflað að þeim að dætur 
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þeirra væru lesbíur: „Ég átti ekki von á þessu mig grunaði þetta ekki.. ég var alveg lokuð 

fyrir þessu“ (móðir Rúnu, bls. 38). Reynsla foreldranna samhljómar við niðurstöður 

rannsóknar Saltzburg (2004), tveir af sjö þátttakendum fengu það á tilfinninguna að barnið 

þeirra væri samkynhneigt, í báðum tilvikum var um stráka að ræða. Þessar niðurstöður 

undirstrika það að allir foreldrar geta þurft að horfast í augu við samkynhneigð barnsins 

síns, það er ekki um val að ræða.  

Kenning Erikson (mynd 1) lýsir vel hvernig útkoma togstreituglímu einkennir þroska 

hvers einstaklings. Hver og einn verður að meta hvernig honum hefur tekist til og hvar 

hann er staddur. Foreldrarnir höfðu allir áhyggjur af því að eitthvað hvíldi þungt á barninu:  

Bæði ég og pabbi hennar vorum búin að tala um það.. undanfarið ár.. þá fannst okkur 

hún oft vera.. svona óeðlilega.. svona vansæl.. því hún er alltaf svo glöð og kát [...] af 

því að hún hefur alltaf verið svona opin [...] bara af því að við þekkjum hana svo vel.. 

að við vorum að hafa áhyggjur.. hvað yrði.. [...] því við gátum ekki sko sett puttann á 

það, (móðir Biddu, bls. 59).  

Móður Sæmundar (bls. 18 og 19), hafði lengi grunað hvers eðlis var:  

Ég var nú á vissum tímapunkti búin að ræða þetta við pabba hans.. en hann einhvern 

veginn.. sagði.. ef.. ef þetta er svona þá kemur það bara í ljós [...] það var kannski alltaf 

pínu fjarlægð þannig.. já núna.. ég get alltaf núna.. seinna nagað mig í handarbökin yfir 

að hafa ekki bara stigið þetta skref.. talað við hann.. ég var alltaf að hugsa um hvernig 

mér leið.. hvernig heldurðu þá að barninu mínu hafi liðið.. ha!  

Sorg 

Fyrstu viðbrögð. 
Fyrstu viðbrögð voru afar mismunandi hjá hverju foreldri fyrir sig, allt frá létti til 

áfalls. Foreldrar hafa val um hvaða samskiptahátt þeir nota gagnvart barninu sínu. Það efast 

fáir um að uppeldi hefur mikið að segja þegar kemur að líðan einstaklinga og hvernig þeir 
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bregðast við á öllum aldri. „Mér bara brá [...] en hann var áfram strákurinn minn.. kallinn“ 

(Faðir Erlings, bls. 3-4). Móðir Sæmundar (bls. 19), fann fyrir létti og tregablandinni gleði:  

Mér fannst það í rauninni bara léttir.. mér leið bara vel sko.. ég í rauninni.. bara vel og 

ekki vel.. það var ekkert sjokk.. það var ekki.. nei alls ekki.. ég bara.. ég var bara í 

rauninni glöð að hann skyldi vera kominn út.. ég var alveg viss.  

Móðir Rúnu (bls. 38 og 45), varð fyrir áfalli:  

Þetta kom svona.. ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því.. eins og blaut tuska framan í 

mig [...] ég fór nú ekkert að gráta ekki þegar hún sá til.. það var ekki fyrr en ég var 

komin inn í rúm þegar ég var svona.. ég var svona einhvern veginn hálf dofin fyrst í 

stað. 

Móðir Biddu (bls. 59), grét með dóttur sinni: „Nema þá tek ég bara í taumana [...] ég bara 

sagði ekki neitt.. ég stóð bara upp og tók utan um hana og við grétum svolítið saman og 

svona“. Upplifun foreldranna af áfalli kemur ekki á óvart, lýsing foreldranna staðfestir að 

enginn veit fyrirfram hver fyrstu viðbrögð verða hjá einstaklingi sem upplifir áfall en gera 

verður ráð fyrir því að viðbrögðin geti spannað allan tilfinningaskalann (Bonanno og 

Kaltman, 2001; Calhoun og Tedeschi, 1998; Worden, 2002). 

Kvíðasorg. 
Orð foreldranna opnuðu nýja sýn á sorgina, rannsakandi hafði ekki gert sér grein fyrir 

eðli kvíðasorgar fyrr en foreldrarnir lýstu líðan sinni og hvernig framtíðarsýn þeirra 

riðlaðist:  

Ég fékk hnút fyrir hjartað.. [...]og það sem ég sá fyrir mér.. guð minn góður.. ég meina 

hvað verður um hana [...] þetta er öðruvísi.. þetta er kvíðasorg [...] og mér var bara illt í 

hjartanu þarna í nokkrar vikur, (móðir Biddu, bls. 59).  

Faðir Erlings (bls. 5 og 9), hafði þetta að segja: „Ég býst við að þetta hafi nú tekið mig 

svona.. vel ár [...]. Aðalmálið var að ég hafði áhyggjur af honum [...] var að springa á öllu 
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saman..“. Sorg og kvíði heltók móður Rúnu (bls. 38 og 41): „Ég fylltist svo mikilli sorg.. 

bara ég svaf ekki dúr á eftir [...] mér fannst ég svona hafa misst eitthvað.. og mér fannst sko 

ég ímyndaði mér að framtíð hennar yrði ekki skemmtileg.. það eru miklir fordómar í 

samfélaginu“. Fyrstu viðbrögð móður Sæmundar (bls. 20 og 23), voru léttir:  

En svo.. er það svona seinna meir.. eftir þetta.. þá kom svona áfall yfir mig.. [...] það 

sem ég var mest hrædd við það var umtalið gagnvart mínu barni.. fordómarnir sem eru 

í samfélaginu gagnvart samkynhneigðum [...] það er það sem ég er búin að gráta svo 

oft út af.  

Með því að skoða fræðilegt efni út frá orðum foreldranna fannst umfjöllun um hluti sem 

samræmdust því sem foreldrarnir lýstu en rannsakandi  hafði ekki fyrr skilið eða meðtekið. 

Einstaklingur getur upplifað sorg við margskonar missi og stundum er sorgin þess eðlis að 

hún er ekki viðurkennd af samfélaginu (disenfranchised grief), þá er hætt við að sorgin 

leggist með tvöföldum þunga á þann sem fyrir verður (Doka, 1995, bls. 216-222).  

Eins og fyrr segir áttu foreldrarnir það sameiginlegt að þau geymdu líðan sína að 

einhverju eða öllu leyti innra með sér til að byrja með. Þau töluðu um að sorgarvinnan, að 

öðlast sátt, hafi tekið að minnsta kosti ár:  

Já þessi hnútur.. ég meina en þetta okkar samband.. breytti því ekki að auðvitað [...] 

alveg eins með mig og með hana.. ég þurfi fyrst að.. ég þurfi fyrst að vinna mig út úr 

þessu að vera sátt við sjálfa mig [...] ég ætla ekki að segja þér hvað.. því auðvitað 

þurfum við foreldrarnir líka að koma út úr skápnum! (móðir Biddu, bls. 74). 

„Ég upplifði ekki tilfinningaflóð.. nei, nei ekki svo sterkt.. en ég er svona seintekinn“ (faðir 

Erlings, bls. 5). Móðir Sæmundar (bls. 24), lýsti því að hún hafði ekkert val en hún lýsti 

líka líðan í þögn:  

Ég sætti mig alveg við þetta.. það er ekkert annað í boði. Barnið mitt.. hann er hommi 

og hann er ekkert ósáttur við það [...] maður er oft svona.. æi einhvern veginn í þögn.. 



Líðan foreldra samkynhneigðra. - „Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt“ 27

ég veit ekki hvernig ég á að orða það.. já svona.. fullt af hugsunum með sjálfri mér. 

Móðir Rúnu (bls. 42-43), sagðist vera sátt af því að dóttur hennar líður vel en það vottar 

enn fyrir afneitun: 

Ja ég er alveg sátt fyrir hennar hönd.. það er náttúrlega hennar líðan sem mér finnst 

skipta mestu máli. [...] Bara.. það er alltaf samt svolítill.. einhvers staðar þarna langt 

inni.. eitthvað sem er kannski ekki að trúa því.. ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því. 

Younger (1995) segir í grein sinni um firringu þagnarinnar að það sem valdi þjáningu séu 

tilfinningar sem eiga skylt við skömm og brennimerkingu (stigma), tilfinningar sem 

tilhneiging sé til að hjúpa þögn. Innihald kenningar Younger er að þjáning þagnarinnar 

leiði óhjákvæmilega til einmanaleika eða einangrunar. Þegar niðurstöður Saltzburg (2004), 

voru skoðaðar á ný, þá greinir hún frá því að upplifun foreldra sé frábrugðin sorg vegna 

fráfalls ástvinar, af því að samfélagið sýnir hvorki samúð né skilning, missir í einsemd. 

Félagsleg samskipti 
Kenning Sigríðar Halldórsdóttur (2003a) um samskiptahætti og áhrif þeirra dregur 

fram mikilvægi þess að einstaklingnum sé gefið færi á að öðlast að nýju styrka rödd. Það að 

fá tækifæri til að tjá sig um orsök þjáningarinnar, geti umbylt niðurbrjótandi aðstæðum í 

eitthvað jákvætt sem hægt er að vaxa af og læra. Rannsóknaniðurstöður Sigrúnar 

Aðalbjörnsdóttur og Kristínar L. Garðarsdóttur (2004) styðja ofangreinda kenningu, 

uppeldisaðferðir sem byggja á viðurkenningu og samheldni stuðla að góðri andlegri líðan. 

Ungmennin notuðu mismunandi aðferðir við að segja foreldrum sínum frá 

samkynhneigðinni. Sæmundur sagði báðum foreldrum sínum frá samtímis, Rúna sagði 

mömmu sinni fyrst frá og bað hana að segja pabba hennar frá en hún hvatti hana til að gera 

það sjálf. Erling var staddur erlendis og sagði föður sínum frá með tölvupósti. Bidda gaf 

móður sinni óbeint til kynna hvers eðlis var:  

Við sátum hérna við eldhúsborðið að spjalla.. hún var búin að stilla á útvarpsþátt..viðtal 
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við lesbíur [...] en svo segir hún hvað myndir þú segja ef ég væri lesbía.. segir hún.. þá 

bara.. þá bara kveiki ég alveg á perunni, (móðir Biddu bls. 58).  

Foreldrarnir lýstu því allir hvernig líðan og hegðun barna þeirra breyttist á jákvæðan hátt 

eftir að þau komu úr felum. Það virtist hafa afgerandi jákvæð áhrif á úrvinnslu sorgar 

foreldranna, að börnunum þeirra leið betur eftir að þau sögðu frá. Það kemur fram í 

rannsókn Saltzburg (2004) að það myndaðist gjá milli foreldra og barns, tilfinningalegur 

aðskilnaður, eftir að börnin komu úr felum. Það var öðru nær hjá íslensku foreldrunum, 

vitneskjan hafði jákvæð áhrif á samskiptin, af því að barninu leið strax betur, varð sjálfu sér 

líkt. Foreldrarnir ákváðu að samþykkja tilfinningar barnsins og styðja við bakið á því. 

Rannsóknin leiddi í ljós að í öllum tilvikum vissu einstaklingar í nánasta umhverfi 

barnanna um samkynhneigðina á undan foreldrunum: „Við vorum svona síðust að vita 

það.. ja.. ég var nú dálítið móðguð.. að ég skyldi vera síðust til að vita þetta.. ég skil það 

kannski að hún hafði verið feimin að segja okkur þetta“ (móðir Rúnu, bls. 37). Niðurstöður 

rannsókna benda til hins sama, flestir segja foreldrum sínum síðast frá samkynhneigð sinni 

en í rannsóknunum  er talið að hræðsla við höfnun og sektarkennd ráði ferðinni (Ben-Ari, 

1995; Guðmundur Páll Ásgeirsson, Halldóra Bergmann og Toby Herman, 1994; Robinson, 

1989 og Williams, 1995). Í samræðum við foreldrana kom fram annað sjónarhorn. Móðir 

Biddu taldi ástæðuna fremur vera, að Bidda hafi ekki viljað tala um samkynhneigðina við 

þau, fyrr en hún var orðið sátt við sjálfa sig: „Ég meina.. þegar hún var bara búin að ákveða 

það.. svona er þetta.. og hún ætlaði bara að vera hún sjálf“ (móðir Biddu, bls. 60).  

Úrvinnsla erfiðustu tilfinninganna tók langan tíma og ekki hægt að segja að henni sé 

lokið. Foreldrarnir áttu það sameiginlegt að flíka ekki tilfinningum sínum. Við lýsingu 

þeirra kom sterkt upp í hugann mynd af hlekkjum hugarfarsins, niðurstöðu Sigrúnar 

Júlíusdóttur (1997) á íslenskum fjölskyldum, sem hún kallar „þegja, þrauka og þola“ 

aðlögunarmynstrið. Það skiptist alveg í tvö horn hvort foreldrarnir gátu deilt tilfinningum 



Líðan foreldra samkynhneigðra. - „Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt“ 29

með maka sínum en þeir upplifðu allir stuðning frá sinni nánustu fjölskyldu. Móðir 

Sæmundar (bls.21), lýsti því hve hún átti erfitt með að segja öldruðum foreldrum sínum frá. 

Eftir að hafa farið langan veg í tvígang, tókst henni það: „Þau tóku þessu svoo vel.. [...] að 

hérna.. að það myndu vera þau sem yrðu hans bakland.. þannig að það var alveg 

stórkostlegt.. og hann fór að fara miklu meira til þeirra eftir þetta“. 

Foreldrarnir töluðu lengi vel ekki að fyrra bragði um samkynhneigð barnsins síns úti í 

samfélaginu. Þegar þau gerðu það voru viðbrögðin fyrst í stað þau að fólk fór undan í 

flæmingi:  

Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt.. af því að hún er lesbía.. þarf þá 

alltaf.. það má alveg tala um hana eins og hin börnin hún er að gera frábæra hluti og 

allt það af hverju vill fólk ekki vita hvað hún er að gera.. bara af því hún er lesbía.. en 

það er náttúrlega ekki bara það.. ég meina.. fólk er hrætt, (móðir Biddu, bls. 63).  

Félagsleg samskipti fólks, endurspegla oft það sem er einkennandi fyrir samfélagið í heild. 

Fordómar eru þannig fyrst og fremst hluti samfélagsgerðarinnar en lýsa ekki þar með 

eiginleikum einstaklinga. Þegar einstaklingar upplifa erfiða atburði vakna þeir oft til 

meðvitundar um samfélagsgerðina og félagslegar athafnir. Þeir geta jafnframt átt erfitt með 

að átta sig á sjálfum sér (Hermann Óskarsson, 2004, 22. des.). 

Áhrif fordóma 
Til þess að skilja hvað liggur að baki líðan sem mótast hefur af eigin fordómum og 

fordómum annarra var nauðsynlegt að skoða á hverju fordómar byggjast. Áhrif fordóma 

skína víða í gegn í öllum þemunum. Það er kunnuglegt sem kemur fram hjá Kristjáni 

Kristjánssyni (2002) að fordóma er unnt að greina í hleypidóma sem eins mætti kalla 

„fljótadóma“ og forherta dóma.  
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Fljótadómar. 
Fljótadómar geta endurspeglað það að einstaklingur hefur ekki fyrir því að staðfesta 

orðróm heldur étur upp eftir öðrum íhugunarlaust (Kristján Kristjánsson, 2002). 

Foreldrarnir lýstu því allir að þau stæðu orðið upp og andmæltu ef þau yrðu vör við 

hleypidóma. Móðir Sæmundar (bls. 25 og 26), lýsti því hvaða áhrif fljótadómar geta haft:  

Það hefur bara aðeins borið á góma í skólastarfinu.. það er ekki auðvelt.. fólk er ósköp 

bara.. fólk er bara pínu hrætt við þetta [...] en ef það er slegið á þetta.. eða gert grín að 

þessu.. hvernig á ég að búast við að mínu barni sko líði.. ég verð að geta treyst 

skólanum þar sem fagmenn eru.. og.. og það.. annað finnst mér óþolandi.  

Faðir Erlings (bls. 6 og 12), merkti áhrif af aukinni fræðslu og umræðu um samkynhneigð:  

Ég hef merkt eitt sem er fyrsta skrefið, ákveðnar raddir hafa þagnað. Sko ég get sagt að 

það eigi ekki að líðast að tala um homma og lesbíur í svona þessum 

lummubrandarastíl.. það hefur sennilega að mestu þagnað. [...] Þessir aðilar sem fást 

mikið við fólk eins og starfsfólk skóla kannski efst á blaði sýni virðingu. 

Forhertir dómar? 
Kristján Kristjánsson (2002), leiðir að því rök að forhertir dómar séu nátengdir beinni 

eða óbeinni sjálfsblekkingu. Þegar þannig fordómar eru á ferðinni er augunum lokað fyrir 

til að mynda niðurstöðum rannsókna um tiltekið mál eða breyttum forsendum. Hugur þeirra 

sem beita forhertum dómum getur þannig orðið botnfrosinn af ofstæki.  

Það er endanlega búið að skera úr um það að samkynhneigð telst ekki til geðsjúkdóma 

(Mendelson, 2003; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2003). Árið 1992, sama ár og ICD-10 

afskrifaði endanlega að samkynhneigð væri sjúkdómur, ályktaði Alþingi í fyrsta sinn um 

málefni samkynhneigðra og lýsti yfir vilja sínum, til að tryggja að misrétti gagnvart 

samkynhneigðum eigi ekki að eiga sér stað hérlendis (Björg Thorarensen o.fl., 2004).  

Foreldrarnir töluðu allir um að viðhorf kirkjunnar ylli þeim sársauka. Þau upplifðu 

sterkt að samkynhneigðir væru hornrekur í þjóðfélaginu:  
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Mér finnst svo sárt að barnið mitt.. sem er bara einstaklingur.. alveg eins og allir aðrir.. 

nema [...] tilfinningar hans eru þær að hann verður [...] ástfanginn [...] að hann þurfi 

þess vegna að mæta stöðugum fordómum út af því.. [...] það er það sem fer verst með 

mig .. [...] en.. en hérna ég sjálf sko.. ég er nú trúuð og allt það.. og hef verið bara mjög 

trúuð.. þetta er ekki einfalt fyrir mig.. en ég hef getað haldið mínu trúarsambandi. Ég er 

ekki ánægð.. að.. að kirkjan skuli taka svona á málunum.. [...] að önnur gildi ná út yfir 

allt annað, (móðir Sæmundar, bls. 23 og 30).  

Faðir Erlings (bls. 7 og 13), var bjartsýnn á að kirkjan endurskoði afstöðu sína:  

Börn okkar og tengdabörn gengu úr henni.. já og hafa ekki látið skíra börnin sín.. en 

við erum enn í henni og ég geri mér grein fyrir að það eru margir hommar, lesbíur og 

aðstandendur þeirra sem eru sanntrúað fólk og ég virði það [...]. Fólk var stimplað 

hérna áður fyrr.. hvað kirkjuna varðar þá er ég bjartsýnismaður.. þegar kirkjan er 

tilbúin.. hún þarf bara að átta sig sjálf.. þá veit ég að hlutirnir breytast.. umburðarlyndið 

kemur til með að yfirskyggja lögmálshyggjuna.  

Samhljómur er í orðum hans og orðum Gunnlaugs A. Jónssonar (1998) að grundvallaratriði 

í kristinni trú sé að lögmálið hafi hlotið uppfyllingu sína með Kristi, með þá trú að 

leiðarljósi láti menn sig litlu varða þær gömlu reglur, boð og bönn sem koma fram í 

Heilagleikalögum Gamla testamentisins. „Auðvitað eru prestar með eins misjafnar skoðanir 

og annað fólk [...] af hverju á þessi stafur að standa en ekki hinn.. já mjög misvísandi 

skilaboð.. ég kaupi þetta ekki alveg sko.. nei.. “(móðir Biddu, bls. 65 og 66).  

Helgisiðanefnd þjóðkirkjunnar leitaði að fordæmum hjá öðrum Norðurlöndum um 

fyrirbæn og blessun á staðfestri samvist samkynhneigðra en fann engin. Hérlendis var 

blessun til samkynhneigðra sett til bráðabirgða undir sálgæsluþjónustu presta (Toshiki, 

2004), sem þýðir að blessunin felur ekki í sér helgisiði, ritual. Móðir Rúnu (bls. 47 og 48), 

lýsti auðmýkjandi áhrifum fordóma: 
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Það er eins og verið sé að blessa hús eða skip eða eitthvað það er ekkert meira [...] þetta 

eru ekkert ver gerðir einstaklingar.. bara eins og með annað fólk.. svona eins og gengur 

og gerist. Ég er sár út í kirkjunnar menn [...]. Ég er ekki sátt við það.. ég er ekki sátt við 

að biskupinn er hérna.. er hlutlaus eitthvað.. ég náttúrlega.. ég vil að hann geri eitthvað. 

Samkennd 
Þögnin, hlekkir hugarfarsins, brotnuðu ekki fyrr en foreldrunum gafst tækifæri til að 

tala um líðan sína við aðra foreldra sem staðið höfðu í sömu sporum. Sigfinnur Þorleifsson 

(2001) talar um að í sorginni felst afl eða kraftur sem getur þjappað saman eða sundrað. 

Það er mikilvægast að þeir sem upplifa sorg geti syrgt saman. Útrás sorgartilfinninga, 

ásamt virðingu, er nauðsynleg forsenda huggunar. Í rannsókn Saltzburg (2004) kemur fram 

að það sem hjálpaði foreldrunum mest við að vinna úr áfallinu og sorginni var að kynnast 

samkynhneigðu fólki og að hitta aðra foreldra sem stóðu í sömu sporum og þeir sjálfir. Það 

að takast á við hlutina eins og þeir voru, leiddi til þess að foreldrarnir fóru að byggja upp 

nýja sjálfsmynd og við það færðist sambandið við börnin í jákvæðan farveg að nýju.  

Foreldrarnir töldu allir að samkenndin sem þau fundu fyrir í Samtökum foreldra og 

aðstandenda samkynhneigðra hefði gert það að verkum að þeim tókst að vinna sig út úr 

sorginni:  

Ég var tiltölulega fljótur að sætta mig við.. og það eru svona sjálfshjálparhópar eins og 

FAS sem hjálpa manni á þeirri leið [...] Þegar við byrjuðum þá var ég svona að reyna 

að ná áttum og þetta hjálpaði mér við það [...] að fá að tala út um sína reynslu er gott. 

[...] það er alltaf gott að minna sig á [...] og reyna að miðla því sem ég hef upplifað 

sjálfur og svo skipst á að lesa eitthvað leita upplýsinga og miðla (faðir Erlings, bls. 11).  

Þegar þessar vísbendingar eru bornar saman við þroskakenningu Erikson (sjá mynd 1), þá 

hefja flestir þeir sem lenda í tilfinningalegri togstreitu merkingarleit, það að öðlast aukna 

þekkingu á viðfangsefninu leiðir til samkenndar.  
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Það er svo gott að finna einhverja svona samkennd og.. rætt málin það hjálpaði mér 

ótrúlega mikið að geta talað um þetta við aðra foreldra almennt [...] það stóra gerðist 

eftir að ég kom inn í þessi samtök.. þótt ég segi ekki mikið.. að vera með öðru fólki.. 

bara að heyra í öðrum og finna, (móðir Sæmundar, bls. 24 og 27).  

Það styður mikilvægi þess að orða tilfinningar sínar, að rjúfa þögnina, það dregur úr valdi 

tilfinningaanna (Carter, 1999; Kristján Kristjánsson, 2003; Sigfinnur Þorleifsson, 2001). 

Sýnileiki. 
Foreldrarnir töluðu um að þeim finnist sýnileiki hafa mikið að segja. Öll nema móðir 

Sæmundar hafa farið í GayPride gönguna. Ástæðan fyrir því að hún hefur ekki farið mótast 

af afstöðu Sæmundar: „Hann stendur fyrir sínu.. kærir sig ekki um sýnileika.. en honum 

finnst gott mál að ég sæki fundi“. Þetta viðhorf er kannski fyrirboði um það sem koma skal, 

það er ekki endilega víst að sýnileika verði lengur þörf ef umhverfið samþykkir 

einstaklinginn eins og hann er. Annað markmiða Samtaka foreldra og aðstandenda 

samkynhneigðra FAS er að efla málefnalega umræðu um samkynhneigð í nánasta umhverfi 

og í samfélaginu (Harpa Njáls og Ingibjörg S. Guðmundsdóttir, 2001). Faðir Erlings (bls. 5 

og 12), tók í sama streng:  

Ég er sannfærður um að sýnileikinn skiptir gríðarlega miklu máli. [...].. en.. nei.. fór 

svo.. við sonur okkar í GayPride gönguna.. en.. nei.. en.. en.. það var heljar mikið átak 

fyrir mig [...] já.. vanlíðan.. já.. það var erfitt en svo fórum við í sumar og þá var það 

ekkert mál.. bara fjör og stuð. [...] Þegar ég lít til upplifunar minnar.. þá hefur þetta 

breyst frá því að vera.. gjörsamlega útilokað mál.. þar sem hommar á hverjum stað 

voru hafðir að háði og spotti til umburðarlyndis og jafnvel til almennar sáttar í 

þjóðfélaginu í dag.. það er nú fyrsta skrefið þetta hefur batnað mikið. 

Kjarni málsins er eins og Mandela (1996) bendir á, að það er fræðslan sem kveður niður 

fordóma. Kristur krefst hreinleika en frá hans sjónarhóli fá þeir þyngstu dómana sem eru 
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hrokafullir og sjálfsréttlátir (Ólafur Oddur Jónsson, Ástríður Stefánsdóttir, Jónína E. 

Þorsteinsdóttir og Ólafur Jóhannsson, 1996). Þeir sem kjósa að fordæma þrátt fyrir nýja 

vitneskju og breytta afstöðu verða sjálfir að eiga það við sig.    

Samantekt 
Niðurstöður voru flokkaðar í fimm meginþemu. Foreldrarnir höfðu haft áhyggjur af 

vanlíðan barnsins áður en það kom úr felum. Foreldrarnir horfðust í augu við 

samkynhneigð barnsins síns, sem vissulega var þeim áfall. Þau tóku þá ákvörðun að mæta 

barninu þar sem það var statt og virða hreinar tilfinningar þess. Það sem kom mest á óvart 

var lýsing foreldranna á djúpstæðri þjáningu sem fylgir kvíðasorg. Þrátt fyrir að foreldrarnir 

telji sig hafa unnið farsællega úr sorginni, eimir enn eftir af henni. Niðurstöður benda 

sterklega til þess að rætur kvíðasorgar séu flæktar í fordómum. Samkenndin sem 

foreldrarnir fundu meðal annarra foreldra sem staðið höfðu í sömu sporum, fræðsla og 

stuðningur fjölskyldunnar varð til þess að þau öðluðust vissa sátt.  
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Notagildi rannsóknar og framtíðarrannsóknir 

Takmarkandi þættir rannsóknar 
Takmarkandi þættir rannsóknarinnar mótast meðal annars af því að um B.Sc. rannsókn 

er að ræða þannig að umfang rannsóknarinnar miðast við það. Viðmælendur eru fáir eða 

alls fjórir talsins, það eykur líkurnar á einsleitu úrtaki að eingöngu er talað við foreldra sem 

eru félagar í Samtökum foreldra og aðstandenda samkynhneigðra.  

Rannsakandi stendur einn að verki þannig að niðurstöðum er einungis lýst út frá hans 

sjónarhorni. Það getur haft áhrif á niðurstöður ef honum tekst ekki að leggja til hliðar eigin 

skoðanir og fordóma bæði í samtalinu og við greiningu þess. Ekki er unnt að notast við 

staðreyndadóma í eigindlegum rannsóknum, það er ekki til hlutur eins og hitamælir, sem 

mælir hvort viðmælandinn er að lýsa kvíða eða vonbrigðum. Niðurstöður byggjast á orðum 

viðmælenda og gildisdómi rannsakanda, í raun er það rannsakandinn sem er „mælitækið“. 

Rannsakandi með aðra reynslu og jafnvel annan orðaforða gæti nálgast viðfangsefnið frá 

öðru sjónarhorni og fengið aðra niðurstöðu.  

Fáar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar, það er mjög takmarkandi þáttur þegar 

kemur að túlkun niðurstaðna.  

Hagnýtt gildi rannsóknar 
Rannsóknarniðurstöður ættu að geta nýst foreldrum samkynhneigðra barna. Fræðsla og 

stuðningur eru íhlutanir sem þau sjálf hafa opnað fyrir. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja, 

að þá þætti þarf að styrkja í framtíðinni. Foreldrar eru mikilvægur hlekkur í keðjunni sem 

tengir samfélagsleg tengsl manna á meðal. Rannsóknin eykur skilning á því að unnt er að 

lágmarka þjáningu foreldra og þar með barna þeirra með því að sýna samkennd í stað 

firringar og fordóma.  
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Gildi fyrir fræðigreinina 
Viðfangsefni rannsóknarinnar endurspeglar líðan fjölmargra foreldra í samfélaginu. 

Hjúkrunarfræðingar eiga samskipti við foreldra á öllum æviskeiðum þeirra. Það er viss 

forvörn fólgin í því að efla fræðslu um samkynhneigð og samskiptahætti til foreldra barna á 

efri stigum grunnskóla. Rannsakandi tekur undir álit nefndar (Björg Thorarensen o.fl., 

2004), að setja þurfi fræðslu um samkynhneigð inn í grunnmenntun í hjúkrunarfræði. 

Rannsakandi leggur til að fræðsla um sálrænan stuðning verði einnig efld innan 

hjúkrunarvísinda. 

Gildi fyrir hjúkrunarstjórnun 
Hjúkrunarstjórnendur eru stöðugt að verða meðvitaðri um að þeir þurfa að miðla til 

starfsfólks kröfunni sem gerð er, að starfsfólkið beiti úrlausnum sem byggja á 

gagnreyndum upplýsingum. Rannsóknir sem þessi eru liður í því að starfsfólk 

heilbrigðiskerfisins verði betur í stakk búið til að geta sýnt foreldrum samkynhneigðra 

stuðning og fræðslu ef þeir leita til heilbrigðiskerfisins vegna heilsufarslegra vandamála 

sem gætu tengst kvíðasorg. 

Gildi fyrir hjúkrunarmenntun 
Rannsóknin bætir við þekkingu hjúkrunarfræðinema á mikilvægi þess að vanda sig í 

samskiptum og sýna virðingu. Þekking á kvíðasorg og leiðum til að draga úr áhrifum 

hennar eykur líkurnar á því, að þeir geti sýnt stuðning og samkennd við aðstæður sem þeir 

hafa ekki endilega persónulega reynslu af. 

Gildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 
Þessi rannsókn sem og aðrar rannsóknir í hjúkrun hafa það að markmiði að bæta við 

þekkingu sem getur síðan aukið faglega færni í starfi. Vonandi nýtist þessi rannsókn sem 

stuðningsefni við gerð rannsókna, um þetta eða önnur sambærileg efni, sem vísa á falda 

þjáningu í samfélaginu. 
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Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 
Nokkur áhugaverð rannsóknarefni skjóta upp kollinum, það fyrsta er hugmynd frá 

einum meðrannsakanda mínum: Að skoða hvort það er kynjabundinn munur á upplifun og 

úrvinnslu foreldra samkynhneigðra barna. Að vinna megindlega rannsókn og byggja 

spurningalistann á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Að kanna viðhorf 

hjúkrunarfræðinema til fræðslu um málefni sem tengjast samkynhneigð. Að skoða hvaða 

atburðir aðrir geta valdið kvíðasorg. Að skoða hvort munur er á úrvinnslu sorgar eftir því 

hvort einstaklingar búa við stuðning eða stuðningsleysi. Að kanna hvort finna megi tengsl 

milli kvíðasorgar og sálvefrænna sjúkdóma eins og fjölvöðvagigtar. 

Samantekt 
Líðan allra foreldra skiptir máli en huga þarf sérstaklega að vísbendingum sem komu 

fram í rannsókninni um alvarleika kvíðasorgar. Aðstæður foreldra samkynhneigðra barna 

mótast af því að samkynhneigð byggist ekki á vali. Að fræða foreldra um samkynhneigð og 

áhrif samskiptahátta gefur ákveðið forskot. Gefur þeim færi á að hugleiða viðbrögð við 

hinum ýmsu atburðum sem upp kunna að koma. Samtök foreldra og aðstandenda 

samkynhneigðra (FAS), hafa opnað málefnalega umræðu frá þeirra sjónarhorni, það verður 

spennandi að fylgjast með áhrifum af starfi þeirra í framtíðinni. 

Hjúkrunarfræðingar sinna mikilvægu forvarnarstarfi í heilsugæslu. Þeir eru í 

lykilaðstöðu til að sinna einstaklingum á heildrænan hátt. Geta lagt sitt lóð á vogarskálarnar 

með fræðslu um þætti sem draga úr heilsuspillandi áhrifum fordóma. Það er afar mikilvægt 

að foreldrum samkynhneigðra barna sé til dæmis bent á FAS. Í ljósi þess að áfall og sorg 

þarfnast viðurkenningar, getur fræðsla og stuðningur skipt sköpum hvað líðan foreldra 

varðar. Getur orðið til þess að foreldrar koma auga á útgönguleið úr þögninni.  
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Upplýst samþykki vegna rannsóknarinnar: Líðan foreldra samkynhneigðra barna. 

 

Akureyri 1. nóvember 2004 

Kæri viðtakandi! 

Undirrituð, Sigríður Jónsdóttir er nemandi við Háskólann á Akureyri (HA) og er að vinna 

rannsókn sem er lokaverkefni til B.Sc. prófs í hjúkrunarfræði. Tilgangur rannsóknarinnar er að 

öðlast innsýn í líðan foreldra samkynhneigðra og skoða hvaða stuðningur kemur foreldrum helst til 

góða. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Hermann Óskarsson dósent við Háskólann á 

Akureyri, sími: 463-0999. Dr. Sigrún Sveinbjörnsdóttir sálfræðingur og sr. Sigfinnur Þorleifsson 

sjúkrahúsprestur eru ráðgjafar rannsakanda og leiðbeindu með viðmælendur. 

Vísindasiðanefnd og Persónuvernd hafa veitt leyfi fyrir að gera megi rannsóknina. 

Um að ræða rannsókn á líðan foreldra samkynhneigðra. Með þátttöku þinni í rannsókninni 

gefst þér tækifæri til að íhuga hvaða áhrif það hafði á þig þegar barnið þitt afhjúpaði samkynhneigð 

sína og hvort þú telur að stuðningur frá samfélaginu hafi verið fullnægjandi. Þér er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem er1. Þetta bréf er ígildi upplýsts samþykkis en 

nafn þitt eða önnur persónuauðkenni koma hvergi fram í rannsóknargögnum, hvorki birtum né 

óbirtum. Að rannsókn lokinni verða niðurstöður kynntar í ræðu og riti. Ef samtalið veldur þér 

uppnámi hvet ég þig til að hafa samband við annaðhvort ráðgjafa rannsakanda eða Samtök foreldra 

og aðstandenda samkynhneigðra. Nöfn þeirra og símanúmer er að finna á heimasíðu samtakanna 

http://www.samtokinfas.is

Undirritaður þátttakandi hefur kynnt sér ofangreindar upplýsingar og meðfylgjandi 

upplýsingatexta og telur sig skilja tilgang rannsóknarinnar, auk mögulegs ávinnings og áhættu 

vegna hennar. Með undirskrift veitir þátttakandi hér með upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir 

þátttöku. Undirskrift rannsakanda undirstrikar þagnarheit gagnvart þátttakanda. 

 

Dags: __________     _______________________             _______________________ 

Undirskrift þátttakanda                 Undirskrift rannsakanda 

1 Ef þú hefur spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakandi í rannsókninni eða vilt hætta þátttöku í henni   getur 
þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Laugavegi 103, 105 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 

http://www.samtokinfas.is/
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Þakkarbréf vegna rannsóknarinnar:   

Líðan foreldra samkynhneigðra. - „Af hverju er ekki hægt að viðurkenna barnið mitt”   

Húsavík 22. desember 2004 

 

Kæri viðtakandi ! 

 

Ég undirrituð Sigríður Jónsdóttir þakka þér kærlega fyrir þátttöku í rannsókn minni á líðan foreldra 

samkynhneigðra. Rannsóknin var lokaverkefni til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri.  

Þátttaka í rannsóknum sem þessari er undirstaða góðra og marktækra niðurstaðna sem 

hugsanlega er hægt að nýta í framtíðinni til hagsbóta fyrir foreldra samkynhneigðra barna. 

 

Kær kveðja og þakklæti fyrir samvinnuna 

 

__________________ 

Sigríður Jónsdóttir 
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Reykjavík, 23. september 2004. 

 

Samstarfsyfirlýsing frá 
Samtökum foreldra og aðstandenda samkynhneigð, FAS 

 
Samtök foreldra og aðstandenda FAS fagna samstarfi við Sigríði Jónsdóttur, 
hjúkrunarfræðing, sem er í BS.-námi í hjúkrun við Háskólann á Akureyri. 

 

Við lýsum fullum stuðningi við rannsóknarverkefnið: 

,,Líðan foreldra samkynhneigðra barna” 
 
Við fögnum að rannsóknin sé gerð sem beinir athygli að þessu mikilvæga málefni. 

Einnig munum við veita rannsakanda stuðning eftir bestu getu og fylgjast með framvindu 
og niðurstöðum.  

 

Virðingarfyllst, 

 

F. h. stjórnar FAS, 

Harpa Njáls, formaður. 

 

Til þess sem málið varðar 
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