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Ágrip 
 

Þessari greinargerð er fylgt úr hlaði með fræðslubækling sem gerður er fyrir 

samkynhneigt fólk með þroskahömlun. Vöntun er á slíku efni þar sem oft er gert ráð 

fyrir að fólk með þroskahömlun sé kynlaust og eilíf börn. Gagnkynhneigð er einungis 

í boði ef viðurkennt er að kynferðislegar tilfinningar séu til staðar. Samkynhneigðu 

fólki með þroskahömlun er því gert mjög erfitt fyrir við til dæmis að leita sér 

stuðnings og fá kynhneigð sína viðurkennda. Oft eru það fjölskyldur, vinir og 

fagaðilar sem standa í vegi fyrir að fólk með þroskahömlun geti þróað kynferði sitt og 

átt í innilegum samböndum. Eflaust er það vegna hræðslu á að það verði misnotað, 

viti ekki hvað er viðeigandi og hafi ekki burði til að verja sig. Til að sporna gegn því að 

fólk með þroskahömlun njóti ekki sjálfsagðs réttar til að vera kynverur þarf að auka 

fræðslu fyrir fagfólk og fjölskyldur þeirra. Fagfólk þarf að geta brugðist rétt við og 

stutt kynhegðun viðkomandi einstaklings en ekki komið í veg fyrir hana líkt og 

algengt er. Tillaga að úrbótum, auk meðfylgjandi bæklings, er að útbúin verði 

handbók fyrir fagfólk sem einnig gæti gagnast fjölskyldum fólks með þroskahömlun. 

Markmiðið væri að veita upplýsingar til að gera fagfólk og aðstandendur betur í 

stakk búið til að veita stuðning og hjálp við að stuðla að jákvæðri kynhegðun og 

persónulegum samböndum fólks með þroskahömlun.  
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Inngangur 

 

Allt frá því ég hóf nám í uppeldis- og menntunarfræði var ég viss um að fyrr en síðar 

mundi koma uppí hendurnar á mér viðfangsefni sem ég gæti hugsað mér að skrifa 

lokaverkefni mitt um. Árin liðu á ógnarhraða og eftir tvö ár var viðfangsefnið sem ég 

hélt að kæmi svo auðveldlega ekki ennþá komið. Á þriðja árinu mínu, haustönn, 

ákvað ég að taka tvo valáfanga um viðfangsefni sem ég þekkti lítið. Þessir áfangar 

voru Fötlunarfræði og Fatlað fólk í kynjuðu samfélagi. Önnin leið og ég fann að það 

small eitthvað inni í mér. Hvers vegna hafði ég aldrei áður tekið áfanga á mínum 

skólaferli sem snerti fatlað fólk? Hvers vegna eru nemendur ekki hvattir til að kynna 

sér þetta þarfa málefni sem allir eiga að hafa þekkingu á? Hvers vegna voru þessir 

áfangar ekki skylda í mínu námi sem sneri að uppeldi og menntun almennt? Ófáar 

spurningar vöknuðu en það sem vaknaði einnig var brennandi áhugi fyrir málefnum 

fatlaðs fólks. Þarna kom innblásturinn sem ég hafði leitað svo lengi eftir.  

 

Ég vann ritgerð í Fatlað fólk í kynjuðu samfélagi um samkynhneigt fólk með 

þroskahömlun. Í ritgerðinni beindi ég sjónum að tveimur minnihlutahópum en í 

heimildum sem ég skoðaði var nánast alltaf minnst á vöntun kynfræðsluefnis sem 

hentaði þessum hópi. Kynfræðsluefnið sem var til var sniðið að þörfum 

gagnkynhneigðra og skammarlega lítið var til um kynfræðslu fyrir fólk með 

þroskahömlun. Ég ákvað því að útbúa kynfræðsluefni fyrir samkynhneigt fólk með 

þroskahömlun í formi bæklings. Ég hafði alltaf hugsað mér að lokaverkefnið mitt yrði 

hagnýtt og vildi ég gera eitthvað sem gæti komið að góðum notum. Ég tel efnið vera 

mjög mikilvægt þar sem allir eiga rétt á fræðslu um kynlíf og fólk með þroskahömlun 

er þar ekki undanskilið þótt svo vilji oft verða.  

 

Markmið með gerð fræðslubæklingsins eru þríþætt. Í fyrsta lagi að fólk með 

þroskahömlun geri sér grein fyrir að samkynhneigð er fullkomlega eðlileg. Í öðru lagi 

að hægt sé að afla sér upplýsinga um samkynhneigð á auðskyldu máli. Í síðasta lagi 

að upplýsingar séu tiltækar um hvert sé hægt að leita í trúnaði til að ræða um 

samkynhneigð og tengdar spurningar. Bæklingurinn hentar öllum sem bera í brjósti 
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sér tilfinningar sem erfitt er að vinna úr tengdar samkynhneigð og sérstaklega þeim 

sem þurfa auðlesinn, myndrænan texta sem auðvelt er að kynna sér.  

 

Áður en ég hóf að vinna bæklinginn heimsótti ég Samtökin ´78 til að afla upplýsinga 

og athuga hvort það væri til kynfræðsluefni ætlað fólki sem þarf auðlesinn texta. Á 

móti mér tók maður sem sýndi mér allt efni sem Samtökin´78 áttu. Hann kannaðist 

ekki við að eiga kynfræðsluefni hannað að þörfum fólks með þroskahömlun og ég sá 

að það kom honum dálítið á óvart að ég skyldi vera að leita eftir slíku efni. Ég innti 

hann eftir svörum hvort fólk með þroskahömlun hefði leitað til þeirra en hann kvað 

slíkt vera trúnaðarmál sem ég var ánægð að heyra.  

 

Ég fékk nóg af efni frá Samtökunum´78 til að vinna með og hóf að vinna textann í 

bæklinginn. Það gekk vel þó hann hafi tekið sífelldum breytingum efnislega og 

útlitslega. Þegar ég var sátt við lokadrögin heimsótti ég Samtökin ´78 aftur. Þar tók á 

móti mér kona sem las bæklinginn yfir ásamt manninum sem hafði tekið á móti mér í 

heimsókninni á undan. Þau höfðu ýmislegt til málanna að leggja og sérstaklega um 

hluti sem eru breytilegir og henta ekki bækling sem á  að lifa lengi. Ég er ákaflega 

ánægð með að hafa heimsótt þau aftur því eftir að hafa betrumbætt bæklinginn 

samkvæmt þeirra tillögum sá ég að það hefði vantað veigamikla hluti hefðu þau ekki 

leiðbeint mér.  

 

Tilgangurinn með greinargerðinni sem hér fer á eftir er að setja bæklinginn í 

fræðilegt samhengi. Byrjað verður á að fjalla um fötlun og samkynhneigð almennt og 

hvað þessi hugtök eiga sameiginlegt. Í kjölfarið verður umfjöllun um fólk með 

þroskahömlun og samkynhneigð þar sem lögð verður áhersla á líf samkynhneigðs 

fólks með þroskahömlun. Eftir það verður fjallað um fjölskyldur og starfsfólk sem 

starfar með fólki með þroskahömlun og hvaða skoðanir fólk með þroskahömlun 

hefur á kynlífi og annarri kynhegðun. Auk þess verður sjónum beint að því hvernig 

það er fyrir fólk með þroskahömlun að koma út úr skápnum. Að lokum verða helstu 

niðurstöður settar fram auk umræðu um frekari úrbætur.  
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Hvað er þroskahömlun? 

 

Þroskahömlun er ein tegund fötlunar þar sem vitsmunaleg skerðing á sér stað. 

Fötlun er flókið og margvíslegt hugtak og því getur verið erfitt að skilgreina það 

(Altman, 2001). Hugtakið nær yfir yfirgripsmikinn fjölda af skilgreiningum og því er 

ógerningur að finna eitt alþjóðlegt samheiti yfir það (Slater, Vukmanovic, Makukanic, 

Prvulovic og Cutler, 1974). Á Íslandi hefur fötlun verið notuð sem yfirheiti á ýmsum 

skerðingum líkt og hreyfihömlun, sjónskerðing og geðfötlun. Í íslenskum lögum er 

fötlun skilgreind sem sú eða sá sem er með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnast 

sérstakrar þjónustu eða stuðnings (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Í 

þessari greinargerð verður „fólk með þroskahömlun“ eða „einstaklingar með 

þroskahömlun“ notað þegar átt er við fólk með mismikla vitsmunalega skerðingu.   

 

Ýmis sjónarhorn og hugmyndir hafa verið uppi um skilning á fötlun og má þar helst 

nefna læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun, norræna tengslaskilninginn á fötlun og 

breska félagslega líkanið um fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Læknisfræðilega sjónarhornið 

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið ráðandi mestan hluta 20. aldarinnar og 

hefur haft áhrif á fræðigreinar líkt og félagsvísindi og menntunarfræði þar sem þetta 

sjónarhorn hefur einnig verið ríkjandi. Læknisfræðilega sjónarhornið lítur  á 

einstaklinginn sem fórnarlamb, háðan öðrum og í þörf fyrir umönnun, lækningu eða 

meðferð. Framan af var lítið sem ekkert tekið tillit til áhrifa umhverfisins eða 

aðstæðna (Rannveig Traustadóttir, 2006; Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún 

Pálmadóttir, 2006). 

 

Læknisfræðilega líkanið leggur mikið upp úr að greina andlega eða líkamlega 

skerðingu hjá einstaklingum (Rannveig Traustadóttir, 2006). Algengt hefur verið að 

afleiðingar þess að fá fyrrnefnda greiningu eru að brotið sé á einstaklingum, þeir 

lokaðir inni á stofnunum og þar af leiðandi einangraðir frá samfélaginu. Fólk með 

þroskahömlun hefur því oft þurft að upplifa að brotið sé á sjálfsákvörðunarrétti 
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þeirra og einstaklingurinn beittur valdskerðingu (Goodley, 2000). Þetta sjónarhorn 

hefur verið ríkjandi á Íslandi og haft áhrif á viðhorf almennings í garð fatlaðs fólks 

ásamt því að hafa haft áhrif á sjálfsskilning þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

Norræni tengslaskilningurinn 

Norræni tengslaskilningurinn á rætur sínar að rekja til Norðurlandanna. Frá því á 

áttunda áratug 20. aldar hefur verið mikil gagnrýni innan Norðurlandanna á 

læknisfræðilegan skilning á fötlun og hafa mismunandi hugmyndir þróast upp frá því 

í sérhverju landi. Samkvæmt norska fræðimanninum Jan Tøssebro eiga þessar 

hugmyndir það margt sameiginlegt að  hægt er að kalla þær einu nafni – norræna 

tengslaskilninginn. Athyglin fór að beinast frá því að einstaklingurinn væri 

vandamálið að því að reyna laga umhverfið að fötluðu fólki, fjarlægja samfélagslegar 

hindranir ásamt því að veita stuðning og þjónustu. Að mati Tøssebro felur norræni 

tengslaskilningurinn í sér þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi að fötlun sé misræmi á milli 

einstaklings og umhverfis, umhverfið gerir ekki ráð fyrir þeim margbreytileika og 

fjölbreytni sem manneskjan getur búið yfir og fötlun því afstæð og háð umhverfinu 

og skilgreind í tengslum við það. Í öðru lagi nefnir hann að fötlun sé aðstæðubundin, 

aðstæður hverju sinni ráða því hvort skerðing leiði af sér fötlun. Blindur einstaklingur 

er ekki fatlaður þegar hann talar í síma og heyrnarlaus einstaklingur væri ekki 

fatlaður ef allir kynnu táknmál. Í síðasta lagi nefnir Tøssebro að fötlun sé afstæð. Þar 

á hann við að það sé oft tilviljunarkennt og félagslega ákvarðað hvaða andlegu og 

líffræðilegu einkenni séu skilgreind sem fötlun. Áður fyrr var til dæmis fötlun 

ákvörðuð með greindarprófum, þeir sem fengu hátt á slíkum prófum voru ekki 

taldnir vera fatlaðir en þeir sem fengu lágt voru álitnir fatlaðir (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

 

Breska félagslega líkanið  

Breska félagslega líkanið er þekktast hinna félagslegu sjónarhorna á fötlun og einnig 

það umdeildasta. Það felur í sér róttæka endurskilgreiningu á fötlun og hefur hlotið 

mikla athygli fræðimanna og fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006). Upphaf 

líkansins má rekja til mótmæla líkamlega fatlaðs fólks  og samtaka þeirra í Bretlandi, 
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Union of the Physically Impaired Against Segregation. Breska félagslega líkanið 

hafnar þeirri hugmynd að fötlun sé afleiðing skerðingar og skerðing og fötlun sé það 

sama. Samkvæmt líkaninu verður fötlun ekki til vegna erfiðleika einstaklings með 

andlegar, skynrænar og líkamlegar skerðingar við framkvæmd ýmissa athafna heldur 

er litið svo á að fötlun sé afleiðing félagslegra hindrana og takmarkar það möguleika 

einstaklings með ýmsar skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

Breska félagslega líkanið hefur þurft að sæta gagnrýni. Gagnrýninni hefur aðallega 

verið beint að því að líkanið einblýni of mikið á samfélagslegar hindranir og líti 

framhjá skerðingunni ásamt því að taka ekki mið af menningu, kynferði og kynhneigð 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Þar sem svo mikið er einblýnt á skerðinguna þá fellur 

fólk með þroskahömlun ekki jafn vel að líkaninu og líkamlega fatlað fólk. Líkanið 

spratt upp frá mótmælum líkamlegra fatlaðra og hefur fólk með þroskahömlun ekki 

haft sinn talsmann innan þess sem hefur getað endurspeglað reynslu, viðhorf og 

raddir þeirra (Shakespeare, 2006). 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Ísland skrifaði undir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 30. mars 

2007. Ísland var eitt af fyrstu ríkjum heims til að undirrita þennan samning. Með 

sáttmálanum er verið að beina athyglinni að og viðurkenna að enn er verið að brjóta 

á réttindum fatlaðs fólks. Í fyrstu grein samningsins kemur fram að markmiðið er að 

stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns 

við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, og auka virðingu 

fyrir mannlegri reisn þeirra (Velferðarráðuneytið, e.d.). Þó Sameinuðu þjóðirnar hafi 

útbúið samning til verndar rétti fatlaðs fólks og meðal annars fjallað um barneignir 

og virðingu fyrir einkalífi í 22. grein, virðist einn þáttur alltaf vera undir: valfrjáls 

kynhneigð og réttur fólks með þroskahömlun til að eiga í innilegum og 

persónulegum samböndum. 
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Samkynhneigð 

 

Alfred Kinsey gerði þekkta könnun á kynferðislegu atferli fólks og var hún gefin út í 

tvennu lagi, árið 1939 og 1953. Það sem vakti athygli og ekki síst hneikslan 

almennings var að niðurstöður sýndu fram á að reynsla kvenna og karla af 

kynhegðun með sama kyni var mun algengari en áður hafði verið talið. Kinsey og 

aðstoðarmenn hans komust að því að um 35% karla og 13% kvenna höfðu tekið þátt 

í athöfnum tengdu kynlífi með einstaklingum af sama kyni. 4% karla skilgreindu sig 

sem homma og 2% kvenna sem lesbíur (Guðmundur Páll Ásgeirsson, 1999; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2005). Þessar niðurstöður hafa verið lífseigar allt til dagsins í dag 

og má segja að Kinsey og félagar hafi rutt brautina fyrir umræðu um samkynhneigð.  

 

Það er ekki launungarmál að samkynhneigðir hafa orðið fyrir miklum fordómum. 

Fjallað hefur verið um gagnkynhneigðarrembu (e. heterosexism) og 

kynhneigðarhroka (e. homophobia). Gagnkynhneigðarremba er þegar ein tegund 

ástar er talin annarri fremri líkt og gagnkynhneigð sé yfir samkynhneigð hafin. Hvergi 

er getið samkynhneigðar né gert ráð fyrir öðru en gagnkynhneigð í orðum, 

áætlunum, verkum og uppákomum (Neisen, 1990; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

Kynhneigðarhroki er hins vegar óraunhæfur ótti við samkynhneigða einstaklinga 

ásamt neikvæðum tilfinningum í garð þeirra (Sears, 1992).  Þessi fyrirbæri hafa 

viðhaldið fordómum gagnvart samkynhneigðum vegna tíðarandans sem er:  

 
[...]samansafn almennra viðhorfa og gjörða á hverjum tíma, 
hann liggur djúpt í þjóðarsálinni og er svo samofinn daglegu 
orðfari og athöfnum að menn gefa honum engan sérstakan 
gaum og véfengja því ekki réttmæti hans. Þetta öfluga fyrirbæri 
seiglast áfram og skapar örlög manna. Við hvorki ráðum því að 
við fæðumst og erum einmitt þau sem við erum, né heldur hvar 
við fæðumst og inn í hvers kyns tíðaranda (Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir, 2005, bls. 8). 

 

Ísland hefur verið fremur framarlega þegar kemur að réttindabaráttu 

samkynhneigðra. Árið 2006 voru gerðar breytingar á lögum og loks máttu 

samkynhneigðir frumættleiða börn (Lög um ættleiðingar nr. 130/1990) og lesbísk 

pör máttu gangast undir tæknifrjógvanir (Lög um tæknifrjógvun og notkun 
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kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 55/1996). Árið 2010 

voru sett lög um ein hjúskaparlög sem giltu fyrir alla, gagnkynhneigða jafnt sem 

samkynhneigða. Með þessum lögum gátu samkynhneigð pör gift sig í kirkju ef þess 

var óskað (Hjúskaparlög samþykkt, 2010). 

 

Þó að réttindabarátta samkynhneigðra sé langt á veg komin er ekki sömu sögu að 

segja um almenningsviðhorf. Margir samkynhneigðir einstaklingar eru enn félagslega 

brennimerktir fyrir kynhneigð sína og má ætla að það stafi af fáfræði og fordómum 

(Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Fjölmargar goðsagnir eru ennþá uppi um 

samkynhneigt fólk og eru þær langlífustu meðal annars að samkynhneigðar konur 

vilji vera karlar og samkynhneigðir menn vilji vera konur og ef rætt sé of snemma við 

börn um samkynhneigð verði þau samkynhneigð (McAllan og DiTillo, 1994).  

 

Líkt og sjá má eiga samkynhneigð og fötlun margt sameiginlegt. Samkynhneigðir sem 

og fatlað fólk hafa lengi þurft að berjast fyrir því að fá sömu réttindi og aðrir. Ýmsar 

goðsagnir hafa verið á kreiki um báða þessa minnihlutahópa og hafa þeir þurft að 

líða ýmis konar brennimerkingar vegna stimplunar sem stafar af fáfræði í 

samfélaginu.  

Fólk með þroskahömlun og samkynhneigð 

 

Miklar breytingar hafa orðið á högum fólks með þroskahömlun á síðustu áratugum. 

Það tíðkast ekki lengur að fólk með þroskahömlun sé vistað á stofnunum heldur er 

algengt að það búi saman sem fámennur hópur til dæmis á sambýlum þar sem hægt 

er að njóta aðstoðar sem þörf er á (Bennett og Coyle, 2007). Það má segja að bylting 

hafi orðið hér á landi með tilkomu Notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar eða NPA 

með Freyju Haraldsdóttur, brautryðjanda og þroskaþjálfa í fararbroddi.  NPA byggir á 

hugmyndinni um sjálfstætt líf en það felur í sér að allar manneskjur eigi rétt á að 

taka eigin ákvarðanir, stjórna eigin lífi og stýra eigin lífsstíl. NPA gerir fötluðu fólki 

kleift að ráða til sín starfsfólk sem aðstoðar við athafnir daglegs lífs og gerir því 

mögulegt að lifa sjálfstæðu lífi (NPA miðstöðin, e.d.). Það er gleðiefni að sjá hversu 
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langt réttindabarátta fatlaðra er komin og þá sérstaklega í ljósi þeirra framfara sem 

orðið hafa á síðastliðnum árum hér á landi.  

 

Þótt réttindabarátta fatlaðra sé vel á veg komin eru margir sem álíta einstaklinga 

með þroskahömlun kynlausa og hafi ekki löngun eða líkamlega þörf fyrir kynlíf. Aðrir 

eru í þeirri trú um að þeir séu eilíf börn sem hafi ekki þroska í að vera í 

langtímasambandi og/eða stofna til fjölskyldu (Aunos og Feldman, 2002; Fraley, 

Mona og Theodore, 2007; Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002). Önnur viðtekin 

hugmynd er að fólk með þroskahömlun þurfi ekki á kynfræðslu að halda og sé ekki í 

áhættuhópi fyrir að vera misnotað (Abbott og Burns, 2007; Richards, Miodrag og 

Watson, 2006; Shuttleworth, 2007; Thompson, DeCastell og Bryson, 2001). 

Sannleikurinn er hins vegar sá að fólk með þroskahömlun er í mikilli áhættu fyrir að 

vera misnotað af ófötluðum aðilum (Aunos og Feldman, 2002). Áhugavert er að enn 

aðrir álíta þennan hóp sem hömlulausa kynlífsfíkla sem kunni sér ekki hóf og þurfi að 

stjórna og hafa hemil á þeirri löngun þar sem slík hegðun getur orðið að ógn við 

samfélagið (Craft, 1987; Shuttleworth, 2007; Thompson, Bryson og DeCastell, 2001). 

Ef fólk með þroskahömlun hefur kynferðislegar langanir er oftast gengið út frá að 

þær séu af gagnkynhneigðum toga (Abbott og Burns, 2007; Thompson, Bryson og 

DeCastell, 2001). Þetta viðhorf eykur á hindranir þeirra sem eru samkynhneigðir við 

að koma út úr skápnum (Fraley, Mona og Theodore, 2007). Talið er að um einn af 

hverjum tíu séu samkynhneigðir og eiga þessar tölur að sjálfsögðu einnig við um 

fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Myndun sjálfsmyndar og tengslanet 

Margt bendir til að myndun samkynhneigðrar sjálfsmyndar geti haft slæm áhrif á 

sjálfsálit og andlega vellíðan ófatlaðs fólks (Meyer, 1995). Ætla má að það hafi ekki 

síður áhrif á fólk með þroskahömlun. Samkynhneigt fólk með þroskahömlun þarf að 

berjast fyrir að vera tekið sem kynverum auk þess að þurfa takast á við ýmsa þætti 

sem ógna sjálfstrausti og andlegri vellíðan vegna stöðu þeirra í öðrum 

minnihlutahópi (Kruse, 2007). Margar hindranir eru einnig í vegi fyrir að 

samkynhneigt fólk með þroskahömlun nái að tjá kynferðislegar langanir sínar og fái 
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tækifæri til að mynda náin sambönd með öðrum líkt og til dæmis lélegur fjárhagur, 

takmarkaður aðgangur að notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA), 

samskiptaörðugleikar og samgönguerfiðleikar. Löggjöf hefur einnig reynst 

samkynhneigðum karlmönnum erfið og sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem banni 

við sódómíu (munnmök og endaþarmsmök) var ekki aflétt fyrr en 2003 vegna þess 

að það samræmdist ekki stjórnarskránni. Þó eru enn ríki í Bandaríkjunum sem banna 

sódómíu með lögum (Fraley, Mona og Theodore, 2007).  

 

Það má segja að samkynhneigðir karlmenn með þroskahömlun séu á botni 

goggunarraðarinnar í samfélagi fyrir samkynhneigða þar sem þeir búa ekki yfir 

miklum fjármunum eða félagslegu tengslaneti (Ridge, Minichiello og Plummer, 

1997). Einnig hefur það áhrif að samfélag samkynhneigðra leggur mikið upp úr 

fullkomnum líkömum og sættir sig ekki við vansköpun af neinu tagi (Corbett, 1994). 

Þá  er mikil áhersla lögð á tísku og fagurfræði en fáir menn með þroskahömlun eru 

færir um að státa af slíku (Bennett og Coyle, 2007). Því er samkynhneigt fólk með 

þroskahömlun ekki alltaf velkomið í samfélag samkynhneigðra (McDaniel, 1995). 

Þetta viðhorf endurspeglar viðhorf samfélagsins í heild sinni (Fraley, Mona og 

Theodore, 2007). Fjölmargir rithöfundar sem eru fatlaðir hafa greint frá því hversu 

erfitt er að keppa við útlitsdýrkunina sem á sér stað í samkynhneigða samfélaginu 

líkt og stælta, íþróttamannslega líkama og eilífan æskuljóma (Gallagher, 2004; Sable 

og Guter, 2004; Sendham, 2004).  

 

 Samkynhneigðum konum virðist farnast betur þótt þeim sé ekki að fullu tekið inn í 

samfélag samkynhneigðra kvenna (Bennett og Coyle, 2007). Hepburn og Gutierrez 

(1988) benda þó á að hópar innan samkynhneigðs félags kvenna leggi mikið upp úr 

hinni fullkomnu lesbíu sem er sterk, dugleg og íþróttamannsleg. Þetta viðhorf getur 

haft áhrif á tækifæri samkynhneigðra kvenna með þroskahömlun til að mynda 

kynferðisleg sambönd. Til að taka á þessum vanda leggja Thompson, Bryson og 

DeCastell (2001) til að útbúið verði tengslanet í formi stuðningshópa sem verða 

einungis aðgengilegir samkynhneigðu fólki með þroskahömlun. Slíkur hópur hefði 

þann tilgang að meðlimirnir gætu miðlað reynslu sinni ásamt því að fá svör við 

spurningum og vonandi fengið þá tilfinningu að þeir séu ekki einir í aðstæðum 
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sínum. Ellis (2007) vekur athygli á að einnig sé þörf á að skapa öruggt rými fyrir 

samkynhneigða karla og konur þar sem þau geta hist og veitt hvort öðru stuðning og 

miðlað upplýsingum. Með þessu móti gæti orðið vitundarvakning hjá 

samkynhneigða samfélaginu sem gæti sett fordæmi fyrir rými þar sem aðgreiningin 

er ekki svo mikil.  

 

Fjölskyldur samkynhneigðs fólks með þroskahömlun 

 

Allir eiga rétt á að eiga í ástarsambandi ef vilji er fyrir hendi og er það val hvers og 

eins hvort það samband sé af gagnkynhneigðum eða samkynhneigðum toga. Þetta á 

að sjálfsögðu einnig við um fólk með þroskahömlun en það vill oft gleymast eða því 

afneitað að þau hafa nákvæmlega sömu þörf og aðrir fyrir ást, umhyggju og 

persónuleg sambönd (Di Giulio, 2003). Hins vegar er oft vöntun á aðgengilegum 

upplýsingum sem hentar þessum hópi sem snýr að  kynfræðslu, viðeigandi tjáningu 

kynhegðunar og árangursríkum leiðum við kynferðislega samskiptahæfni (Fegan, 

Rauch og McCarthy, 1993; Löfgren-Mårtensson, 2009). Fólk með þroskahömlun á í 

ofanálag í meiri erfiðleikum með að skapa sér persónulegt athvarf þar sem það getur 

stundað sjálfsfróun eða kynlíf með öðrum. Þetta gerir þeim erfiðara fyrir að þróa 

kynhneigð sína og prófa sig áfram þegar kemur að kynlífi. Líkt og Hingsburger og 

Tough (2002) bentu á, þar sem er engin friðhelgi - er ekkert sem heitir viðeigandi 

kynlífshegðun.  

 

Það kemur eflaust mörgum á óvart að oft eru það fjölskyldur, vinir og fagaðilar 

samkynhneigðs fólks með þroskahömlun sem standa í vegi fyrir að það geti lifað 

kynlífi, leitað af mögulegum félögum til að eiga í ástar- eða kynlífssambandi við og 

mótað eigið kynferði. Þess skal þó geta að þessi málefni hafa ekki verið rannsökuð til 

hlýtar á Íslandi og staðan því ekki vituð. 

 

Abbott og Burns (2007) tóku viðtöl við níu konur og ellefu karlmenn með 

þroskahömlun á aldrinum 22-59 ára sem sögðust vera samkynhneigð eða 

tvíkynhneigð. Tilgangurinn með viðtölunum var að fá frekari innsýn inn í líf 



16 
 

samkynhneigðs eða tvíkynhneigðs fólks með þroskahömlun. Þátttakendur töluðu um 

að þeim hefði öllum verið mismunað vegna kynhneigðar sinnar að einum 

þátttakenda undanskildum. Oft voru það fjölskyldumeðlimir sem kölluðu þau 

niðrandi nöfnum og voru fordómafull í garð þeirra. Þeim fannst sérstaklega 

sársaukafullt að heyra slíka hluti frá fjölskyldum sínum.   

 

Einn karlkyns þátttakandi rannsóknarinnar sagði frá því þegar honum var bannað að 

koma með annan karlmann heim til sín en hann bjó í einstaklingsíbúð fyrir ofan 

samtök fyrir fólk með þroskahömlun. Það var framkvæmdastjóri samtakanna sem 

bannaði honum að koma með karlmenn heim til sín því það væri ekki viðeigandi. 

Þátttakendurnir mættu allir neikvæðara viðhorfi frá starfsfólki frekar en jákvæðara 

og urðu meðal annars varir við gagnkynhneigðarhroka og aðra vægari birtingarmynd 

fordóma. Þetta hafði þau áhrif að þau upplifðu að það væri ekki í lagi að vera þau 

sjálf. 

 

Aunos og Feldman (2002) skoðuðu rannsóknir á viðhorfum gagnvart kynferði, 

ófrjósemisaðgerðum og rétt til barneigna hjá fólki með þroskahömlun. 

Rannsóknirnar voru gerðar eftir 1970 eftir að hugtökin normalisering og 

gildisaukandi félagsleg hlutverk komu fram. Niðurstöður rannsóknanna sýndu fram á 

að foreldrar barna með þroskahömlun forðuðust að tala við þau um kynlíf og 

skoðanir þeirra á kynlífi voru mjög íhaldssamar. Um 75% foreldra barna með 

þroskahömlun voru á móti því að þau giftu sig og eignuðust börn síðar meir. Þeim 

fannst þeim skorta kunnáttu og getu í að ala upp börn. Í rannsókn David, Smith og 

Friedman (1976) á 35 konum sem voru með væga eða alvarlega þroskahömlun vildu 

allar konurnar gifta sig og 90% þeirra með milda þroskahömlun vildu eignast börn. 

Þær vildu þó heldur eignast færri börn en fleiri vegna kostnaðar og fyrirhafnar sem 

fylgir barnauppeldi. Einstaklingar með þroskahömlun eignast ekki fleiri börn en aðrir, 

börnin fæðast ekki endilega með þroskahömlun og margir þeirra eru megnugir að 

þróa með sér foreldrahæfileika líkt og hverjir aðrir ófatlaðir (Wheeler, 2007). 

Samkvæmt 23. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eiga 

allir sama rétt á að eignast börn og giftast og því er verið að brjóta á fólki með 
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þroskahömlun með því að viðurkenna ekki rétt þeirra til barneigna og hjónabands 

(Velferðarráðuneyrið, e.d.).  

 

Vöntun á kynfræðslu frá foreldrum 

Margir foreldrar barna með þroskahömlun forðast að ræða við þau um kynlíf og aðra 

kynhegðun en stelpur fá þó meiri upplýsingar um kynlíf frá foreldrum sínum en 

strákar (Alcorn, 1974). Skýringin er sú að foreldrum finnst oft erfitt að hugsa til þess 

að í framtíðinni muni þau eflaust eiga eftir að stunda kynlíf og fá jafnvel 

kynsjúkdóma og óæskilegar þunganir gætu átt sér stað (Aunos og Feldman, 2002; 

Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002; Richards, Miodrag og Watson, 2006). Einnig 

eru foreldrar hræddir um að þau tjái kynhegðun sína á óviðeigandi máta á 

óviðeigandi stöðum eða þau geti orðið fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis (Ballan, 

2001). Þetta getur aftur á móti leitt til þess að þau verði varnarlausari gagnvart 

kynferðislegu ofbeldi þar sem þau hafa ekki fengið nægilega fræðslu þegar kemur að 

kynlífi og vita því ekki hvað er viðeigandi og hvað er óviðeigandi (Aunos og Feldman, 

2002; Shuttleworth, 2007; Nosek, Foley, Hughes og Howland, 2001). Í rannsókn Isler, 

Tas, Beytut og Conk (2009) um vitneskju 60 ungmenna um kynferðismál kom í ljós að 

46,7% þátttakanda höfðu aldrei rætt um kynlíf við foreldra sína.  

 

Ungmenni með þroskahömlun sem og ófatlaðir jafnaldrar þeirra eiga rétt á fræðslu 

um kynlíf samkvæmt lögum (Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002). Í gegnum árin 

hefur kynfræðsla fyrir fólk með þroskahömlun aftur á móti einkennst af vanrækslu, 

brenglun og  afskiptaleysi (Cambridge og Mellan, 2000). Kynfræðsla fyrir ungmenni 

með þroskahömlun ætti að stuðla að minni tíðni kynferðislegs ofbeldis, kynsjúkdóma 

og óæskilegra þungana (Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002). 

 

Það er þó ekki algilt að foreldrar barna með þroskahömlun vilji ekki að börn sín 

stundi kynlíf eða fái upplýsingar um það. Sífellt fleiri foreldrar viðurkenna rétt barna 

sinna til kynfræðslu og eru margir þeirra ötulir talsmenn fyrir því að börn þeirra hljóti 

markvissa kynfræðslu líkt og ófatlaðir jafnaldrar þeirra sem gerir þau betur í stakk 
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búin til að takast á við kynferðislegar tilfinningar þegar þau verða eldri (Garbutt, 

2008; Giulio,2003).  

Viðhorf aðstoðarmanna til kynferðismála fólks með þroskahömlun 

 

Fólk með þroskahömlun þarf oft aðstoð við athafnir daglegs lífs og því starfa þau oft 

náið með aðstoðarmönnum úr félagslega geiranum hér á landi sem geta veitt þá 

hjálp. Stundum eru samskiptin dagleg og það setur aðstoðarmennina í góða stöðu til 

að veita upplýsingar og stuðning þegar kemur til dæmis að vangaveltum um 

kynhneigð, kynlíf, gagnstætt kyn eða sama kyn. Aðstoðarmennirnir geta hjálpað fólki 

með þroskahömlun að þróa kynhneigð sína og kennt þeim að þekkja tilfinningar 

sínar. Hins vegar er það algengt viðhorf aðstoðarmanna að fólk með þroskahömlun 

séu eilíf börn sem hafa enga kynlöngun (Hingsburger og Tough, 2002). Því ætti ekki 

að vera þörf á að veita þeim stuðning þegar kemur að vangaveltum um kynlíf, nánd, 

sambönd eða annað tengt kynhegðun. Aðrir starfsmenn hafa talað um að þá skorti 

sjálfstraust, reynslu og jafnvel leiðbeiningar til að styðja við einstaklinga með 

þroskahömlun og veita þeim stuðning þegar kemur að kynhegðun þeirra svo sem að 

koma út úr skápnum (Thompson, Bryson og DeCastell, 2001). 

 

Samkvæmt Swango-Wilson (2008) telja aðstoðarmenn oft mikilvægt að hjálpa fólki 

með þroskahömlun að þróa samskiptahæfni sína í félagslegum aðstæðum en þeir 

passi þó að skilja þau aldrei eftir án eftirlits þar sem þau gætu leitað tækifæra til að 

kanna og þróa kynferðislega sjálfsmynd sína. Þetta gerir það að verkum að 

einstaklingar með þroskahömlun hafa nánast engin tækifæri til að öðlast vináttu eða 

leitað sér að tilvonandi maka fyrir utan nærumhverfi sitt (Aylott, 1999; Halstead, 

2002; Shepperdson, 1995). Í eigindlegri rannsókn Bennett og Coyle (2007) bjuggu 

allir þátttakendur sem voru samkynhneigðir karlmenn með þroskahömlun á heimili 

þar sem aðstoðarfólk aðstoðaði þá við athafnir daglegs lífs. Allir mennirnir upplifðu 

erfiðleika við að lifa lífi sínu opinskátt sem samkynhneigðir menn vegna skorts á 

einkalífi á heimilinu sem þeir bjuggu á. Einn þátttakandinn greindi frá að honum leið 

eins og verið væri að fylgjast með honum öllum stundum og ógerningur væri að 

halda hlutum leyndum fyrir starfsfólki eða öðrum íbúum heimilisins.  
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Í athugun Aunos og Feldman (2002) á rannsóknum um málefni fólks með 

þroskahömlun kom fram að meirihluti aðstoðarmanna fólks með þroskahömlun 

sættir sig við sjálfsfróun, faðmlög og stutt kossaflens. Aðstoðarmennirnir sættu sig 

mun minna við innilegri kynferðislegar athafnir líkt og munn- eða kynmök. Í 

rannsókn Scotti, Slack, Bowman og Morris (1996) kom fram að háskólanemar sem 

lögðu stund á nám í hjúkrun og sálfræði töldu að hverskonar atlot fólks af sama kyni 

væru áhættusöm kynferðisleg hegðun og því óásættanleg. Áhugavert er að þau settu 

samkynhneigð í sama flokk og óvarið kynlíf og marga rekkjunauta.   

 

Í rannsókn Löfgren Mårtensson (2009) þar sem viðtöl voru tekin við aðstoðarfólk á 

heimili fyrir fólk með þroskahömlun kom fram að ekkert af aðstoðarfólkinu hefði 

orðið vart við samkynhneigða einstaklinga. Hins vegar höfðu nokkrir starfsmenn 

orðið varir við að íbúar heimilisins voru í samkynhneigðum athöfnum en þeir töldu 

að um væri að ræða tjáningu vináttu frekar en kynferðislega hegðun. Einn 

starfsmaðurinn komst svo að orði að enginn einstaklingur með þroskahömlun væri 

með venjulega kynhneigð svo það gæti ekki verið samkynhneigt fólk inná heimilinu. 

Samkvæmt þessu má sjá að ekki er borin mikil virðing fyrir kynhneigð 

einstaklinganna og litið er fram hjá atburðum sem gefa til kynna að samkynhneigð sé 

í raun við lýði á heimilinu. Fólk með þroskahömlun hefur margoft greint frá að þau 

séu örsjaldan spurð um kynhneigð sína og kynferðislegar þarfir af aðstoðarmönnum 

sínum jafnvel þó þau séu í samskiptum við það daglega (Thompson, Bryson og 

DeCastell, 2011). Ætla má að þessi hegðun starfsmannanna sé vegna algengs 

misskilnings sem stafar af vanþekkingu um að fólk með þroskahömlun sé kynlaust 

og/eða eilíf börn og því þurfi ekki að sýna kynhegðun þeirra áhuga eða styðja við 

hana.  

Vöntun á samþykki aðstoðarmanna á kynhegðun 

Orðræðan um kynhegðun og fólk með þroskahömlun hefur oftast einkennst af 

neikvæðum þáttum jafnvel þó verið sé að ræða um fremur jákvæða hluti líkt og 

barneignir og samkynhneigð (Edmonds og Collins, 1990). Litið er svo á að 

foreldrahlutverk og samkynhneigð sé eitthvað sem fólk með þroskahömlun ætti að 
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forðast. Þau geti aldrei orðið fullnægjandi foreldrar og börnin því tekin af þeim 

(Baum, 2000). Eins myndu samkynhneigðir smitast af alnæmi og verða misnotaðir 

(Cambridge og Mellan, 2000; Richards, Miodrag og Watson, 2007; Wheeler, 2007). 

Samkvæmt 5. grein samnings Sameinuðu þjóðanna kemur fram að bann skuli leggja 

við hvers konar mismunun vegna fötlunar á öllum sviðum (Velferðarráðuneytið, 

e.d.). Vissulega er verið að mismuna fólki með þroskahömlun þar sem vísvitandi er 

reynt að koma í veg fyrir barneignir þeirra og að þau geti valið kynhneigð sína.  

Aðstoðarmenn fólks með þroskahömlun eru án efa undir áhrifum þessarar orðræðu 

og leggja oft áherslu á að koma í veg fyrir misnotkun, kynsjúkdóma og þunganir hjá 

konum þegar rætt er um kynferðislega hegðun. Þó það sé mikilvægt að halda uppi 

umræðunni um neikvæðar hliðar kynhegðunar er nauðsynlegt að hjálpa þessum 

hópi við að þróa kynferðisleg sambönd og samskipti þeirra við sama kyn eða 

gagnstætt (Abbott og Burns, 2007; Löfgren Mårtensson, 2009; Wheeler, 2007). Í 

ofanálag er algengt að starfsfólk í heilbrigðisgeiranum sem vinnur með fólki með 

þroskahömlun hafi neikvæðar skoðanir á samkynhneigð sem getur haft þær 

afleiðingar að skoðanir fólks með þroskahömlun á samkynhneigð verða einnig 

neikvæðar (Löfgren-Mårtensson, 2009; Thompson, Bryson og DeCastell, 2001; 

Richards, Miodrag og Watson, 2006). Í rannsókn Abbott og Burns (2007) kom fram í 

viðtölum við starfsmenn sem unnu með fólki með þroskahömlun að oftast voru 

málefni sem snertu samkynhneigð eða tvíkynhneigð hunsuð þar til vandamál komu 

upp sem ekki var hægt að líta fram hjá (Sjá einnig Thomas og Woods, 2003). 

 

Ef fólk með þroskahömlun finnur fyrir samkynhneigðum tilfinningum hlýtur það að 

telja þær vera slæmar vegna orðræðunnar í nærumhverfi þeirra. Hafa ber í huga að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að yngra starfsfólk og starfsfólk sem er menntað er oftar 

með frjálslegra og nútímalegra viðhorf gagnvart samkynhneigð heldur en eldra, 

ómenntað starfsfólk (Richards, Miodrag og Watson, 2006).  

 

Fólk sem starfar með fólki með þroskahömlun þarf að vera vel upplýst um að hver 

einasta manneskja sem fæðist er kynvera frá vöggu til grafar og fólk með 

þroskahömlun hefur sömu kynferðislegu langanir og þarfir líkt og ófatlaðir 

(Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002; Richards, Miodrag og Watson, 2006). Það 
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er ákaflega mikilvægt fyrir starfsfólk sem vinnur með fólki með þroskahömlun að 

veita kynferðismálum eftirtekt á faglegan máta til að skapa jákvæð viðhorf og opna 

fyrir umræður (Leutar og Mihokovi, 2007).  

Sýn fólks með þroskahömlun á kynlíf og aðra kynhegðun 
 

Brentlinger (1985) athugaði í rannsókn sinni viðhorf ungmenna með þroskahömlun 

til kynlífs og kynhegðunar samanborið við ófatlaða jafnaldra þeirra og sýndu 

niðurstöður fram á að ungmennin með þroskahömlun höfðu mun minni vitneskju 

um kynlíf. Einnig kom í ljós að þau höfðu jákvæðari skoðanir á kynferðislegu ofbeldi 

og lauslátu kynlífi en neikvæðari og íhaldssamari skoðanir gagnvart stefnumótum, 

notkun á smokkum, samkynhneigð, sjálfsfróun, kynlífi og munnmökum heldur en 

ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Niðurstöður rannsóknar Edmonson og Wish (1975) á 

viðhorfi fólks með þroskahömlun til kynlífs eru á svipaða leið en þeir komust að því 

að einn þriðji hluti þátttakenda fannst sjálfsfróun og kynmök gagnkynhneigðra vera 

röng. Stórum hluta þátttakenda þótti samkynhneigð einnig vera röng.  

 

McCabe (1999) rannsakaði vitneskju fólks með þroskahömlun annars vegar og 

hreyfihömlun hinsvegar um kynlíf samanborið við viðhorf ófatlaðs fólks. Hún komst 

að því að fólk með þroskahömlun vissi minna um kynlíf á öllum stigum samanborið 

við fólk með hreyfihömlun. Hins vegar vissi fólk með hreyfihömlun minna um kynlíf 

en ófatlað fólk. Það vakti athygli McCabe að fólk með þroskahömlun og 

hreyfihömlun vissu lítið um tíðahring kvenna, getnaðarvarnir og sjálfsfróun þó þau 

hefðu fengið kynfræðslu sem sneri að þessum þáttum. Einnig var áhugavert að 

ófatlað fólk fékk upplýsingar um kynlíf frá fjölskyldu, vinum og öðrum aðilum en fólk 

með þroskahömlun og hreyfihömlun fékk einungis formlega kynfræðslu. Skortur á 

umræðu um kynlíf frá fjölskyldu og vinum fyrir fólk með hreyfi- og þroskahömlun 

getur leitt til þess að það upplifi neikvæðar tilfinningar í sambandi við kynvitund sína.   

 

Í rannsókn Murphy og Young (2005) á hæfni fólks með þroskahömlun til að 

samþykkja kynferðislegar athafnir eða sambönd samanborið við ófötluð ungmenni á 

aldrinum 16-17 ára kom fram að það átti í erfiðleikum með að meta hvaða athafnir 
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fælu í sér kynferðislega misnotkun og hverjar ekki. Þetta setti þau í  áhættuhóp fyrir 

kynferðislegri misnotkun þar sem það hafði ekki þekkingu í að greina á milli þess sem 

var rétt eða rangt. Einnig kom fram að þau vissu mun minna um kynlíf á öllum 

sviðum líkt og um þungun, kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, getnað og mismunandi 

tegundir kynferðislegra sambanda samanborið við ófötluðu ungmennin. Nokkrir 

einstaklingar með þroskahömlun höfðu fengið mun ítarlegri kynfræðslu en aðrir 

þátttakendur með þroskahömlun og vissu þeir mun meira um kynlíf og kynhegðun. 

Kostir markvissrar kynfræðslu eru því ótvíræðir.  

 

Isler, Tas, Beytut og Conk (2009) komust að því í rannsókn sinni á vitneskju 60 

ungmenna með þroskahömlun um kynlíf að 51,7% þeirra höfðu aldrei fengið 

formlega kynfræðslu. Meirihluti þátttakenda vissi ekki muninn á hlutverkum 

æxlunarfæra kynjanna og meira en helmingur taldi kynlíf vera kossa og nána 

snertingu. Auk þess taldi helmingur þátttakenda að einungis pör í hjónabandi 

stunduðu kynlíf. Í heildina höfðu þátttakendur mjög lítið af réttum upplýsingum um 

kynlíf og mismunandi þroskastig líkamans á kynþroskaskeiði. Þessar niðurstöður eru 

sláandi og sérstaklega þar sem rannsóknin er nýleg. Þegar kynfræðslu er svo 

ábótavant fyrir ungmenni með þroskahömlun getur það leitt til þess að þau finni til 

skammar, sektarkenndar og hræðslu í sambandi við kynferðislegar tilfinningar og 

kynfæri sín (Leutar og Mihokovi, 2007). Kynfræðsla stuðlar að jákvæðari hugsunum 

gagnvart kynferðislegum tilfinningum (Tepper, 2001). 

 

Í átt til betri vegar? 

Í nýlegri rannsókn Wheeler (2007) þar sem tekin voru viðtöl við karlmenn með 

þroskahömlun voru allir þátttakendur sammála um að þroskahömlun jafngilti ekki 

kynleysi. Þetta er ekki í samræmi við viðteknar hugmyndir um kynleysi fólks með 

þroskahömlun eða hömlulausa kynlífsfíkn þeirra (Aunos og Feldman, 2002; Craft, 

1987; Fraley, Mona og Theodore, 2007; Greydanus, Rimsza og Newhouse, 2002; 

Shuttleworth, 2007; Thompson, Bryson og DeCastell, 2001). Einnig voru allir 

mennirnir með jákvæðara viðhorf gagnvart samkynhneigð en það stangast á við það 

sem rannsóknir hafa sýnt um viðteknar hugmyndir fólks með þroskahömlun um 
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samkynhneigð (sjá t.d. Edmonson og Wish, 1975; Brentlinger, 1985; Thompson, 

Bryson og DeCastell, 2001). Þar sem rannsóknin er nýleg bendir þetta til að 

umræðan í samfélaginu hafi aukist sem vonandi gerir fólki auðveldara fyrir að geta 

stigið út úr skápnum.  

 

Ágóði kynfræðslu er ótvíræður, hvort sem er fyrir ungmenni með þroskahömlun eða 

ekki. Fjöldinn allur af rannsóknum hefur hins vegar sýnt fram á litla þekkingu 

ungmenna með þroskahömlun á kynferðismálum samanborið við jafnaldra þeirra 

(Cook, 2000; Berman, Harris, Bereit, Gilpin, Cathers og Bukovy, 1999). Ungmenni 

með þroskahömlun hafa verið í hættu á að einangrast frá jafnöldrum sínum og fá 

ekki jafnmörg tækifæri til að læra af þeim eða taka þátt í félagslegum athöfnum líkt 

og ófatlaðir (Woodard, 2004). Þar sem ungmenni fræða hvort annað og ræða sín á 

milli um kynhegðun vantar ungmennum með þroskahömlun oft grunnupplýsingar 

um líkamann. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að fólki með þroskahömlun 

finnist kynlíf vera eitthvað sem er ljótt, klúrt, hættulegt og bannað. Þessi viðhorf hafa 

verið tengd beint við skort á kynfræðslu (Leutar og Mihokovi, 2007). 

 

Kynfræðsla fyrir ungmenni með þroskahömlun styrkir þau í að fullnægja sér 

kynferðislega auk þess að gera þeim kleift að verja sig gegn kynferðislegu ofbeldi, 

ótímabærum þungunum og kynsjúkdómum. Þegar kynferðismál eru rædd opinskátt 

og með reglubundnum hætti er auðveldara að hefja samræður um þau og 

samræðurnar verða áhrifaríkari og meira fræðandi fyrir vikið (Murphy og Young, 

2005).  

Að koma út úr skápnum 

 

Samkynhneigt fólk með þroskahömlun tilheyrir tveimur mismunandi 

minnihlutahópum (Thompson, Bryson og DeCastell, 2001) og hefur hvor hópur 

þröskulda sem eru erfiðir yfirferðar. Í ofanálag er kynfræðslu frá foreldrum í æsku oft 

ábótavant, skoðanir fólks með þroskahömlun á kynlífi fremur neikvæðar og viðhorf 

samfélagsins til kynhegðunar fólks með þroskahömlun frumstæðar. Af þessu má 

ætla að erfitt geti reynst að uppgötva samkynhneigðar tilfinningar og koma út úr 
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skápnum. Samkvæmt Guðmundi Páli Ásgeirssyni (1999) má ætla að þegar viðhorf til 

samkynhneigðar eru svo neikvæð og fordæmandi að þau hafi djúpstæð og oft á 

tíðum alvarleg áhrif á þann sem hyggst koma út úr skápnum.  

 

Vegna lítillar umfjöllunar um samkynhneigða einstaklinga með þroskahömlun eru 

þeir í stöðugri leit að staðfestingu á sjálfsmynd sinni (Thompson, Bryson og 

DeCastell, 2001). Langflestir samkynhneigðir karlmenn með þroskahömlun eru 

gagnkynhneigðir útávið (Cambridge og Mellan, 2000). Ætla má að það stafi af 

fordómum sem eru til staðar í samfélaginu gagnvart samkynhneigð og fötlun og því 

er jafnvel fýsilegri kostur að vera gagnkynhneigður útávið í stað þess að stíga út úr 

skápnum. Hinsvegar þar sem svo margir samkynhneigðir karlmenn með 

þroskahömlun kjósa að halda kynhneigð sinni leyndri gerir það þeim sem vilja koma 

út úr skápnum erfiðara fyrir þar sem fordæmin eru svo fá (Bennett og Coyle, 2007).

  

Í rannsókn Abbott og Burns (2007) kom fram að samkynhneigðir einstaklingar með 

þroskahömlun voru mjög hikandi við að koma út úr skápnum og leita til fjölskyldna, 

vina og starfsfólks. Var þetta vegna hræðslu við að vera hafnað eða mismunað og 

gæti það stafað af því að samkynhneigt fólk fær oftast kynfræðslu sem sniðin er að 

þörfum gagnkynhneigðra en ekki samkynhneigðra (Cambridge og Mellan, 2000). 

Leiða má líkur að því að fólkið hafi því ekki vitað við hverju mátti búast og gæti 

hræðslan hafa stafað af því. Þeir sem höfðu komið út úr skápnum og leitað til 

fjölskyldna sinna höfðu nær allir upplifað neikvæð eða blönduð viðbrögð og margir 

fjölskyldumeðlimir reyndu að sannfæra þá um að þeir væru ekki samkynhneigðir eða 

tvíkynhneigðir. Einn þátttakandinn sagði frá því að hann bæri tilfinningar til stráks 

sem stundaði nám við sama skóla og hann. Eftir að upp komst var strákurinn 

umsvifalaust sendur í annan skóla. Annar þátttakandinn greindi móður sinni frá því 

að hún ætti í ástarsambandi við aðra stúlku en móðirin brást við með að segja henni 

að slíta sambandinu og að hún vissi ekki hvað samkynhneigð væri. Stúlkan sleit 

sambandinu og talaði ekki aftur um að hún væri samkynhneigð. Þessi viðhorf hljóta 

að skapa hræðslu og ótta hjá fólki sem er í hugleiðingum um að koma út úr skápnum 

þar sem því er sagt að kyngja tilfinningum sínum og hegða sér sem gagnkynhneigðir 

einstaklingar. Þetta viðhorf fjölskyldumeðlima brýtur í bága við 22. grein samnings 
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Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem kemur fram að ekki megi 

trufla einkalíf einstaklinga af geðþótta eða vega að æru þeirra eða orðstír 

(Velferðarráðuneytið, e.d.). Með því að bregðast við á neikvæðan hátt og reyna að 

hafa áhrif á kynhneigð annarra er verið að trufla einkalíf fólks.  

 

Lokaorð 

 

Samkynhneigðir og fatlað fólk tilheyra tveimur minnihlutahópum sem hafa þurft að 

berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum. Þegar samkynhneigð og þroskahömlun 

sameinast verður enn erfiðara um vik og hindranirnar verða tvöfalt fleiri. Vegna 

viðtekinna samfélagslegra viðhorfa sem felast í því að líta svo á að fólk með 

þroskahömlun sé kynlaust hefur oft verið brotið  á rétti samkynhneigðra sem tilheyra 

þessum hópi til að þroska kynímynd sína, lifa lífinu sem kynferðislegar verur og velja 

kynhneigð sína. Þegar viðteknar hugmyndir ríkja um kynleysi fólks með 

þroskahömlun verður enn erfiðara að koma út úr skápnum sem samkynhneigður 

einstaklingur.  

 

Þar sem talið er að einn af hverjum tíu séu samkynhneigðir eiga þessar tölur að 

sjálfsögðu einnig við um minnihlutahópa samfélagsins og því verður að gera ráð fyrir 

að fólk með þroskahömlun geti líka verið samkynhneigt.  

 

Samkynhneigt fólk með þroskahömlun á ekki einungis í efiðleikum með að fóta sig í 

samfélagi nútímans heldur gerir samkynhneigða samfélagið fyrir karla miklar kröfur 

um fagurfræði, góðan fjárhag og líkama sem eru nálægt fullkomnun. Þetta eru 

eiginleikar sem fáir karlmenn með þroskahömlun geta státað sig af. 

Samkynhneigðum konum farnast betur en eru þó ekki að fullu samþykktar í 

samfélagi samkynhneigðra kvenna.  

 

Fagfólk og fjölskyldur eiga sinn þátt í að koma í veg fyrir að fólk með þroskahömlun 

njóti þeirra sjálfsögðu réttinda líkt og að fá tækifæri til að lifa sem kynferðislegar 

verur. Til að koma í veg fyrir neikvæðar viðteknar hugmyndir og fordóma í garð 
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samkynhneigðs fólks með þroskahömlun verður að stuðla að frekari fræðslu fyrir 

fagfólk sem og foreldra og aðra nákomna svo það verði betur í stakk búið til að veita 

stuðning. Eins eiga fordómar gagnvart samkynhneigð ekki að líðast hjá fagfólki sem 

starfar í umönnunarstörfum.  

  

Sýnt hefur verið fram á að menntað og yngra fagfólk er umburðarlyndara gagnvart 

kynhegðun samkynhneigðs fólks með þroskahömlun og þar má sjá svart á hvítu 

hvaða ótvíræðu kosti meiri fræðsla og menntun hefur. Eins er nauðsynlegt að 

foreldrar geri sér grein fyrir að kynfræðsla í æsku getur komið í veg fyrir 

kynferðislega misnotkun og ungmennum farnast betur þegar kemur að því að takast 

á við kynferðislegar tilfinningar seinna meir.  

 

Nauðsynlegt er að sníða kynfræðsluefni betur að þörfum samkynhneigðs fólks með 

þroskahömlun svo það geri sér grein fyrir að tilfinningarnar sem það upplifir eru 

fullkomlega eðlilegar. Kynfræðsla þarf að vera tiltæk fyrir fólk með þroskahömlun á 

auðskyldu máli svo það geti aflað sér upplýsinga sjálft þar sem fræðslu í æsku er oft 

ábótavant og þau leita ekki mikið til jafnaldra sinna líkt og ófatlaðir gera.  

 

Úrbætur í þessu efni gætu til dæmis falist í að útbúa fræðslubækling fyrir fagfólk sem 

gæti einnig gagnast foreldrum. Bæklingurinn gæti innihaldið upplýsingar um hvernig 

hægt er að styðja við og hjálpa til við þróun sambanda sem eru kynferðislegs eðlis. 

Einnig þyrfti hann að innihalda leiðbeiningar um hvernig bregðast ætti við 

kynhegðun fólks með þroskahömlun og leiðum til að styðja við hana en ekki draga úr 

henni.  
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