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Útdráttur 

Reynsla samkynhneigðra kvenna, í hjónabandi eða sambúð, af barneignum er frábrugðin 

reynslu annarra kvenna, þá sérstaklega þeirra kvenna sem ganga ekki með börnin. Þegar 

tvær konur ákveða að eignast barn deila þær móðurhlutverkinu. Mæðurnar, sem ganga ekki 

með börnin, eru ekki líffræðilega tengdar þeim og standa frammi fyrir eigin tilfinningum og 

viðbrögðum frá samfélaginu, vinum og ættingjum sem vita ekki hvernig túlka beri 

óhefðbundið foreldrahlutverk af þessu tagi. 

Í gagnkynhneigðu regluveldi geta samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn 

sín, átt erfitt með að finna sér stað. Þar af leiðandi eru gagnkynhneigð foreldrahlutverk eina 

fyrirmyndin og engar aðrar fyrirmyndir finnast fyrir samkynhneigðar konur, sem ganga 

ekki með börn sín. Erfitt getur reynst að vera sá aðili sem þarf að móta foreldrahlutverk sitt 

frá fyrstu hendi  og ýmsar flækjur virðast hafa komið fram þegar normin eru brotin upp og 

samkynhneigðar mæður fá tækifæri til að ala upp börn utan gagnkynhneigða normsins. Þar 

sem mæðurnar eru tvær um móðurhlutverkið og önnur móðirin nýtur þeirra forréttinda að 

hafa gengið með barnið er hætta á að ójafnvægi skapist í sambandi þeirra sem getur leitt til 

tilfinninga á borð við útilokun og afbrýðisemi af hálfu móðurinnar sem ekki gekk með 

barnið. Í ritgerðinni er fjallað um upplifun samkynhneigðra mæðra, sem ganga ekki með 

börn sín, af móðurhlutverkinu utan gagnkynhneigða normsins. Megin rannsóknarspurning 

ritgerðinnar er: Hvernig upplifa samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, 

móðurhlutverkið utan gagnkynhneigða normsins?  Niðurstöðurnar benda til að 

gagnkynhneigt forræði liti reynslu samkynhneigðra kvenna, sem ganga ekki með börn sín, 

og geti valdið þeim hugarangri.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 einingar. Hún er til fullnaðar BA gráðu í uppeldis- og menntunarfræði 

frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Þórdís Þórðardóttir, 

lektor við Menntavísindasvið. Ég þakka henni fyrir leiðsögn, góðvild og stuðning. 

Samvinnan var góð og lærði ég margt af henni.  

Viðfangsefni lokaverkefnis míns hefur lengi blundað í mér. Allt frá því að ég stóð í 

sporum móður, sem ekki gekk með barnið sitt, hefur mig langað að skrifa um slíkar 

aðstæður.  

Ég vil þakka vinum mínum og fjölskyldu sem aðstoðuðu og studdu mig í gegnum 

námið. Mömmu minni fyrir að hafa hvatt mig áfram og stutt mig í hverju sem ég tek mér 

fyrir hendur. En sérstaklega vil ég þó þakka Maríu Önnu, sem alltaf er til staðar. Án hennar 

hefði þetta ekki verið hægt.  
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Inngangur 

Að verða foreldrar er stór stund í lífi einstaklinga. Verðandi foreldrar reyna að aðlagast 

breyttum hlutverkum sínum  sem móðir og faðir. Vísbendingar um hvað sé framundan eru 

allt í kring og upplýsingar um við hverju megi búast er hægt að nálgast alls staðar. Forskrift 

af móður- og föðurhlutverkinu má finna í bókum, kvikmyndum, fjölmiðlum og víða í 

samfélaginu. Hlutverk móður og föður er vel skilgreint og vita verðandi foreldrar yfirleitt til 

hvers er ætlast af þeim í nýjum hlutverkum þeirra. Í lífi margra kvenna er það afgerandi 

þáttur að verða móðir. Konur eru aldar upp í móðurhlutverkið frá upphafi og má sjá 

fordæmi að móðurhlutverkinu alls staðar í kringum þær („Æðsta sæla“, 1985). Fyrirmyndin 

er greinileg. Móðurhlutverkið er innprentað í huga samkynhneigðra kvenna, rétt eins og 

gangkynhneigðra. Samkynhneigðar mæður, þá sérstaklega þær konur sem ganga ekki með 

börn sín, standa þannig frammi fyrir nýju hlutverki sem ekki er til fyrirmynd að. Svo vitnað 

sé í orð eins viðmælanda Gillian Dunne, sem stóð fyrir eigindlegri rannsókn á 

samkynhneigðum mæðrum í Englandi árið 2000, um móðurhlutverkið: „Við verðum að 

spila þetta af fingrum fram“ (Dunne, 2000, bls. 13). Þetta svar er lýsandi fyrir þá óvissu 

sem samkynhneigðar mæður upplifa þegar þær ákveða að eignast börn. Margar rannsóknir 

á samkynhneigðum mæðrum segja frá löngun kvennanna til að verða mæður sem kemur til 

að mynda fram í því hvað þær eru tilbúnar til að leggja á sig til að fá ósk sína uppfyllta. Þar 

má helst nefna tæknifrjógvunarferlið og þær tilfinningalegu og siðferðislegu ákvarðanir 

sem fylgja barneignaferlinu (McManus o.fl.,2006, Gartrell, Deck, Rodas, Peyser og Banks, 

2005, Ripper, 2007). Reynsla samkynhneigðra kvenna, í hjónabandi eða sambúð, af 

barneignum er frábrugðin reynslu annarra kvenna. Þá sérstaklega þeirra kvenna sem ganga 

ekki með barnið. Þar sem tvær konur ákveða að eignast barn þurfa þær að deila 

móðurhlutverkinu. Konurnar, sem ganga ekki með barnið, eru ekki líffræðilega tengdar því  

og standa frammi fyrir eigin tilfinningum og viðbrögðum frá samfélaginu, vinum og 

ættingjum sem vita ekki hvernig túlka beri óhefðbundið foreldrahlutverk af þessu tagi. 

Konurnar berjast við að staðsetja sig í foreldrasambandinu (Dunne, 2000; Hequembourg og 

Farrell, 1999; Pelka 2009). 

 Í gagnkynhneigðu regluveldi eiga samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn 

sín oft erfitt með að finna sér stað. Gagnkynhneigð foreldrahlutverk eru fyrirmyndin og 
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engar fyrirmyndir finnast fyrir samkynhneigðar konur, sem ganga ekki með börn sín. Erfitt 

getur reynst að vera sá aðili sem skapar þær og skapast ýmsar flækjur þegar normin eru 

brotin upp  og samkynhneigðar mæður fá tækifæri til að ala upp börn utan gagnkynhneigða 

normsins. Dunne (2000) segir samkynhneigðar mæður ögra ráðandi gagnkynhneigðum 

viðmiðum sem móta hlutverk og viðhorf til mæðra. Jafnframt grafa þær undan hefðbundnu 

fjölskylduformi og gagnkynhneigðu regluveldi samfélaga (Dunne, 2000). Ögrunin veldur 

usla í viðteknum venjum og er vísbending um að fjölskylduhugtakið sé ekki lengur bundið 

við konur og karla sem óhjákvæmilegt foreldrapar. 

Ritgerð þessi fjallar um upplifun samkynhneigðra kvenna af móðurhlutverkinu sem 

þær deila með sér. Megin áhersla er lögð á upplifun móðurinnar, sem gengur ekki með 

barnið, og hvernig hún tekst á við móðurhlutverkið utan gagnkynhneigða normsins. 

Samkynhneigðar konur, sem ganga ekki með börnin sín, lenda á milli hefðbundinna 

hugmynda um föðurhlutverkið og íhaldsamra hugmynda um móðurhlutverkið. Þar sem þær 

hafa enga fyrirmynd að hlutverki sínu sem mæður er eðlilegt að þær spyrji sig um hlutverk 

sitt og tengsl við barnið. Í þessu ljósi getur þeim reynst erfitt að staðsetja sig innan 

fjölskyldunnar og finna hlutverk sem þeim finnst passa sér. Margar spurningar vakna og 

flestum er ósvarað. Þessi ritgerð er tilraun til að varpa ljósi á málefni fjölskyldna 

samkynhneigðra mæðra með þá von í brjósti að hún gagnist samkynhneigðum mæðrum, 

kennurum og öllum þeim sem koma að uppeldi og menntun barna í íslensku þjóðfélagi. 

Með það í huga set ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 

 Hvernig upplifa samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, 

móðurhlutverkið utan gagnkynhneigða normsins?  

 Hvernig tekst samkynhneigðum mæðrum, sem ekki ganga með börnin, að 

staðsetja sig í fjölskyldulífi? 

 Hvað gerist þegar önnur móðirin stendur frammi fyrir því að vera ekki 

líffræðilega skyld barninu? Hvert er hlutverk hennar og tengsl hennar við 

barnið?  

 Hvernig takast samkynhneigðar mæður, sem ekki ganga með börnin, á við 

tungumál sem ekki gefur kost á tveimur mæðrum? 
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 Hvernig bregðast samkynhneigðar mæður, sem ekki ganga með börnin, við 

útilokunum sem þær upplifa í tengslum við foreldrahlutverk sitt? 

Leitast verður við að svara þessum spurningum út frá skrifum fræðimanna á þessu 

sviði. Við lestur ritgerðarinnar er vert að hafa í huga að efnið hefur lítið verið rannsakað á 

Íslandi og margar rannsóknanna, sem notaðar eru í ritgerðinni, koma frá löndum þar sem 

lagalegt umhverfi er annað en á Íslandi. Auk þess eru fáar rannsóknir sem beina sjónum að 

muninum á upplifun líffræðilegrar móður og móðurinnar sem ekki gengur með barnið 

(Hequembourg og Farell, 1999) en reynt verður að draga fram hvernig konurnar tvær 

upplifa móðurhlutverkið á mismunandi hátt.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er greint frá hugmyndum og kenningum 

um samkynhneigðar mæður. Annar kafli fjallar um barneignir samkynhneigðra kvenna. 

Kafli þrjú fjallar um þær tilfinningar sem samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með 

börn sín, geta upplifað í tengslum við foreldrahlutverk sitt. Að lokum má finna umræðu og 

lokaorð í kafla fjögur.  
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1. Hugmyndir og kenningar um samkynhneigðar mæður 

Í þessum kafla er greint frá sjónarhorni höfundar og ýmsum rannsóknum sem gagnast til að 

svara spurningum ritgerðarinnar. Einnig er fjallað um samkynhneigð og réttindabaráttu 

samkynhneigðra og hugmyndir um kynin tvö reifaðar. Að lokum verður rætt stuttlega um 

meint „eðli“ kvenna og hvernig það hefur áhrif á upplifun samkynhneigðra kvenna sem 

ganga ekki með börn sín.  

 

1.1 Nálgun á viðfangsefni rannsóknarinnar 

Samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, hafa lítið verið rannsakaðar hér á 

landi. Helst ber að nefna meistararitgerð Svandísar Önnu Sigurðardóttur, sem kom út árið 

2011, en hún rannsakaði kynjaflækju hinsegin mæðra. Einnig má nefna bók Rannveigar 

Traustadóttur og Þorvaldar Kristinssonar sem kom út árið 2003, en hún fjallar almennt um 

samkynhneigð og fjölskyldulíf. Þar sem efnið hefur lítið verið rannsakað hér á landi eru 

heimildir aðalega sóttar til Bandaríkjanna og er því vert að hafa í huga að lagaleg réttindi 

samkynhneigðra þar í landi eru ólík því sem gerist á Íslandi.  

Til að átta sig á hvernig rannsakandi túlkar og skilur gögn er mikilvægt að hann sé 

meðvitaður um hvert viðhorf hans er til fræðanna áður en hann hefur rannsóknarvinnu 

(Sierra-Zarella, 2004). Höfundur þessarar ritgerðar staðsetur sig innan 

sjónarmiðsfemínísma (e. stand point feminist) sem trúir að femínisk félagsvísindi skuli 

iðkuð frá sjónarhóli einstakra kvenna eða kvennahópa. Harding (2001) er einn þeirra 

fræðimanna sem hefur látið sig varða femíníska aðferða- og þekkingarfræði, innan 

sjónarmiðsfemínismans. Sjónarmiðsfemínisminn leggur áherslu á að sjónarmið 

fræðimannsins sé ávallt skýrt. Sá sem sækir sér fróðleik í þá þekkingu sem fræðimaðurinn 

hefur skapað með rannsóknum sínum veit hverjir hagsmunir fræðimannsins voru og/eða 

eru. Þar af leiðandi getur sá hinn sami metið rannsóknina og þá þekkingu sem hún skapar 

með tilliti til þess. Raunverulega má segja að þeim sem kýs að nýta sér þekkingu sem annar 

hefur skapað er gert mögulegt að meta bæði veikleika hennar og styrkleika. 

Sjónarmiðsfemínisminn leggur einnig ríka áherslu á að skapa þekkingu sem byggð er á 

reynslu.  
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Með ofangreint í huga er mikilvægt að höfundur taki það fram að hann aðhyllist 

mótunarhyggju (e. social constuctions). Í henni felst að einstaklingur mótast af aðstæðum 

og möguleikunum sem þær gefa en ræður svo sjálfur hvernig hann vinnur úr þeim. 

Mótunarhyggja er gjarnan sett upp á móti eðlishyggju en höfundur telur eðlishyggju úrelta 

hugmyndafræði sem getur ekki átt við í nútímasamfélagi. Að lokum finnst höfundi 

póstmódernískar kenningar skynsamlegar en þar er menningarlegur margbreytileiki 

upphafinn. Póstmódernisminn hunsar efnislegan líkama og þá eðlishyggju sem honum 

fylgir. Hann afbyggir allt og gerir alla jafna, sem að lokum er markmiðið sem stefnt skal að 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

Nálgun á viðfangsefni fræðimanna litast af nálægð höfundar við efnið en áhuginn 

kemur frá persónulegri reynslu (Harding, 2001). Höfundur þessarar ritgerðar er 

samkynhneigð móðir sem ekki gekk með barn sitt. 

 

1.2 Samkynhneigð  

Ekki er auðvelt að skilgreina samkynhneigð á einfaldan hátt. Gjarnan hefur verið fjallað um 

samkynhneigð í tengslum við kynlíf. Það er misskilningur. Samkynhneigð snýst fyrst og 

fremst um tilfinningar. Á sama hátt og gagnkynhneigt ástarlíf snýst samkynhneigt ástarlíf 

ekki nema að hluta til um kynlíf. Kynhneigð er flókið samspil margra tilfinninga; 

tilfinningar á borð við hrifningu, vináttu, félagsskap, kynlíf og umburðarlyndi svo eitthvað 

sé nefnt (Sara Dögg Jónssdóttir, 2003).  

 Viðhorf samfélagins virðast hafa nokkuð um það að segja hvernig einstaklingar takast 

á við samkynhneigð sína. Hinn gagnkynhneigði heimur er það sem allt miðast við og því 

fylgja því ýmis átök að sætta sig við að geta ekki samsamað sig þeim heimi (Sara Dögg 

Jónsson, 2003). Bourdieu (1977) telur að viðhorf samfélagsins mótist af reynslu fólks af 

umhverfinu. Hann segir reynslu fólks af umhverfinu skilja eftir sig varanlegar en 

breytilegar hneigðir sem birtast í athöfnum þess. Í dagsins önn byggir fólk upp smekk og 

viðhorf til þess að túlka veruleikann og skapa orðræðu um hvað telst viðeigandi og 

óviðeigandi í aðskildum aðstæðum.  

Samkynhneigðir einstaklingar þurfa að passa inn í veruleika sem gerir ekki ráð fyrir 

þeim. Fyrir samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, getur reynst erfitt að 

staðsetja sig. Ekki reynist til staður fyrir þær í gagnkynhneigðum foreldrahlutverkum. Þær 
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reyna því að aðlaga sig gagnkynhneigðum heimi eða fara ótroðnar slóðir og búa til stað 

fyrir sig. 

Erfitt er að áætla fjölda samkynhneigðra og barna þeirra vegna þess hve margir eru enn 

í felum með kynhneigð sína. Fræðimenn hafa reynt að átta sig á hversu margar fjölskyldur 

er um að ræða en fjöldi þeirra er yfirleitt áætlaður út frá fjölda samkynhneigðra. Þekktust er 

líklega bandarísk rannsókn Kinsey, Pomeroy og Martin, frá árinu 1948, en þar er gert ráð 

fyrir að samkynhneigðir séu um 10% þjóðar (sjá í Rannveig Traustadóttir, 2003, ath bls. 

22). Fræðikonan Patterson áætlaði að fjöldi samkynhneigðra fjölskyldna í Bandaríkjunum 

árið 1991 væri um þrjár til fjórar milljónir, miðað við að þar hafi þá búið um 250 milljónir 

manna. Patterson (sjá í Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 23) gerði ráð fyrir tveimur 

börnum í hverri fjölskyldu og áætlaði þannig að fjöldi barna samkynhneigðra væri um sex 

til átta milljónir. Þess má geta að flest þessara barna verða til í gagnkynhneigðum 

samböndum. Til viðbótar eru svo þau börn sem verða til í samkynhneigðum samböndum en 

fjöldi þeirra fer ört vaxandi. Þrátt fyrir að þessar áætlanir séu ekki öruggar má sjá að um er 

að ræða margar fjölskyldur (Rannveig Traustadóttir, 2003). Rannsóknir á fjölda fjölskyldna 

samkynhneigðra mæðra áætla að í Bandaríkjunum séu á milli 1.5 og fimm milljónir 

samkynhneigðra kvenna sem eiga börn (Hequembourg og Farrell, 1999).   

Ekki eru til tölur um fjölda samkynhneigðra á Íslandi en fjölda þeirra má áætla með 

svipuðum aðferðum og Patterson (sjá í Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 22) gerði á sínum 

tíma. Miðað við erlendar rannsóknarniðurstöður eiga um 20% samkynhneigðra kvenna 

börn. Það má því ætla að 250 samkynhneigðar konur eigi börn á Íslandi. Vert er að hafa í 

huga að þessar tölur voru áætlaðar árið 2003 og var gert ráð fyrir lágmarkstærð þessa hóps. 

Í kjölfar örra breytinga síðustu ára á lagalegum réttindum samkynhneigðra og breyttu 

viðhorfi í þeirra garð hafa enn fleiri samkynhneigðar konur átt börn saman. Það má því gera 

ráð fyrir að fjöldi barna samkynhneigðra kvenna á Íslandi hafi aukist töluvert á síðustu tíu 

árum. 

 

1.3 Réttarstaða samkynhneigðra 

Mikið vatn hefur til sjávar runnið meðan á  réttindabaráttu samkynhneigðra hefur staðið 

síðustu árin. Breytingarnar hafa verið tiltölulega hraðar en áður en lög um staðfesta samvist 
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voru sett árið 1996 höfðu samkynhneigðir engin sérstök réttindi á fjölskyldusviði. Í dag, 14 

árum síðar, standa samkynhneigðir jafnfætis öðrum samkvæmt gildandi löggjöf.  

 Árið 1992 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um afnám misréttis 

gagnvart samkynhneigðu fólki. Tillagan var samþykkt og skipaði ríkisstjórnin nefnd til að 

kanna stöðu samkynhneigðs fólk á Íslandi. Nefndinni var ætlað að kanna lagalega, 

menningarlega og félagslega stöðu samkynhneigðs fólks. Einnig átti nefndin að gera 

tillögur um úrbætur og nauðsynlegar aðgerðir til að koma í veg fyrir misrétti gagnvart 

samkynhneigðu fólki hér á landi (Rannveig Traustadóttir, 2004). Nefndin lauk störfum 

haustið 1994 með ítarlegri skýrslu og í kjölfarið, árið 1996, voru sett lög nr. 87/1996. Lögin 

fólu í sér að samkynhneigðir gátu nú skráð sig í staðfesta samvist. Staðfest samvist var 

jafngild hjónabandi gagnkynhneigðra, þó með þeim undantekningum að ekki voru 

heimilaðar ættleiðingar né tæknifrjóvganir. Lögin fólu þó í sér rétt til sameiginlegrar forsjár 

barna aðila í staðfestri samvist. Þá var einungis borgaralegum vígslumanni, en ekki 

kirkjulegum, heimilt að staðfesta samvistina (Lög um staðfesta samvist. Nr. 87/1996; 

Rannveig Traustadóttir, 2004). 

 Árið 2000 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um staðfesta samvist. Með lögum 

nr. 130/1999 um ættleiðingar var samkynhneigðum heimilt að ættleiða börn maka síns. 

Þetta krafðist samþykkis makans sem var talinn lögmætt foreldri barnsins. Löggjöfin var 

sérstaklega mikilvæg í ljósi þess að hún veitti því foreldri sem ekki var líffræðilega skylt 

barninu forræði yfir því (Lög um ættleiðingar. Nr. 130/1999).  

 Árið 2006 voru gerðar frekari úrbætur á réttindum samkynhneigðra. Með lögum nr. 

65/2006 gátu samkynhneigðir skráð sig í sambúð og fengu réttindi til frumættleiðinga 

ásamt því að samkynhneigðum konum var heimilt að fara í tæknifrjógvun (Lög um 

breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra. Nr. 65/2006).  Lögin juku 

barneignarmöguleika samkynhneigðra kvenna til muna en þær gátu nú eignast börn á 

Íslandi með sæðisgjöf.  

 Að lokum voru lög nr. 65/2010 samþykkt í júní árið 2010 en lögin fólu í sér ein 

hjúskaparlög fyrir alla, óháð kyni og kynhneigð (Lög um breytingar á hjúskaparlögum og 

fleiri lögum. Nr. 65/2010). Löggjöfin fól í sér að allir voru nú jafnir, óháð kynhneigð. Í ljósi 

þessara laga býður þjóðkirkjan nú upp á hjónavígslur fyrir samkynhneigða (Ný lög – Nýtt 

form hjónavígslu.“ Þjóðkirkjan).  
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 Mikilvægt er að nú standa allir, óháð kyni og kynhneigð, jafnir frammi fyrir 

lögunum. Þær lagabreytingar sem gerðar hafa verið eru góð verkfæri til að blása til sóknar 

með. Nú reynist enn mikilvægara að ná fram jafnrétti á félagslegum grunni. Enn er á 

brattann að sækja þar sem samkynhneigðir einstaklingar rekast á veggi gagnkynhneigðra 

viðmiða samfélagsins sem virðist ekki enn gera ráð fyrir þeim, þrátt fyrir breytta löggjöf.  

 

1.4 Samkynhneigðir foreldrar 

Meirihluti rannsókna um fjölskyldur samkynhneigðra koma frá Bandaríkjunum. Þar er 

sjónum yfirleitt beint að eiginleikum samkynhneigðra mæðra til ala upp börn með hag 

barnsins í fyrirrúmi þar sem börn alin upp af gagnkynhneigðum foreldrum eru höfð til 

samanburðar (Ripper, 2007). 

Fjölskyldur samkynhneigðra hafa alltaf verið til. Breytingin, sem hefur orðið í kjölfar 

aukinna réttinda, er að samkynhneigðir hafa gengist við kynhneigð sinni og þar með aukið 

sýnileika sinn. Réttindabarátta þeirra á sér langa sögu og felst meðal annars í því að eiga 

jafnan rétt til fjölskyldulífs ávið  fjölskyldur gagnkynhneigðra. Réttarstaða þeirra hefur 

verið bætt með nýjum lögum ásamt öðrum umbótum sem hafa hlúð betur að velferð þeirra. 

Breytingarnar hafa orðið til þess að fleiri samkynhneigð pör kjósa að eiga börn (McManus 

o.fl., 2006). 

Í áranna rás hafa samkynhneigðir foreldrar þurft að mæta fordómum sem segja þá 

óhæfa foreldra, sambönd samkynhneigðra para komi í veg fyrir að þau geti sinnt 

barnauppeldi, lífsstíll samkynhneigðra passi ekki við fjölskyldulíf og lesbíur séu ekki jafn 

móðurlegar og aðrar konur (Rannveig Traustadóttir, 2003). Ýmsir hafa óttast að kynímynd 

barna brenglist af uppeldi hjá samkynja foreldrum. Eftirfarandi hefur verið nefnt: að 

persónuleiki þeirra truflist, þau verði fyrir aðkasti vegna kynhneigðar foreldra sinna, ásamt 

því að þau eigi erfiðara með félagsleg tengsl við jafningjahóp og þau verði frekar misnotuð 

kynferðislega (Rannveig Traustadóttir, 2003). Rannsóknir á samkynhneigðum foreldrum 

hafa hins vegar leitt í ljós að þeir eru ekki frábrugðnir gagnkynhneigðum foreldrum. 

Rannsóknir sem hafa beinst að börnum samkynhneigðra hafa einnig sýnt að þau eru á 

engan hátt öðruvísi en önnur börn (Rannveig Traustadóttir, 2003). Ef dregnar eru saman 

rannsóknarniðurstöður fjölmargra rannsókna á börnum samkynhneigðra má sjá að ekki er 

unnt að spá fyrir um hvernig uppeldi barns verður með vísan til kynhneigðar foreldra. Börn 
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samkynhneigðra eiga ekki við sérstök vandamál að stríða varðandi kynímynd, félagatengsl 

eða önnur þroskasvið. Þau eru heldur ekki talin vera í meiri áhættu en börn 

gagnkynhneigðra hvað varðar kynferðislega misnotkun (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 Hæfni samkynhneigðra kvenna sem mæðra hefur verið rannsökuð sérstaklega. 

Rannveig Traustadóttir (2003) hefur athugað niðurstöður ýmissa rannsókna sem sýna að 

enginn marktækur munur er á börnum samkynhneigðra kvenna og gagnkynhneigðra 

foreldra. Konurnar eru mjög svipaðar þegar kemur að almennri framkomu sem mæður, í 

barnauppeldi og í samskiptum við börn sín. Niðurstöðurnar sýna að samkynhneigð dregur á 

engan hátt úr hæfni kvenna sem mæðra og styðja því ekki þær hugmyndir að 

samkynhneigðar konur séu á einhvern hátt óhæfar mæður. 

Þar sem rannsóknir benda til þess að kynhneigð hafi ekki áhrif á færni fólks sem 

foreldra er nærtækt að beina sjónum að ráðandi hugmyndum um kynin tvö.  

 

1.5 Kynin tvö  

Staðalímyndir um kyngervi og hlutverk kynjanna virðast oftar en ekki vera meitlaðar í 

stein. Hugmyndir um útlit kvenna og karla og hvernig kynin eiga að hegða sér eru 

fastmótaðar. Því er eins farið með samskipti kynjanna. Orðræðu um staðalímyndir og 

hlutverk kynjanna er haldið á lofti í fjölmiðlum og í stað þess að grafa undan 

staðalímyndunum styrkjast þær enn frekar (Geir Svansson, 1998). 

Flestir eru sammála um að karl og kona séu kynin tvö. Vísbendingar um að kynin séu 

tvö má sjá bæði á líkama og í náttúru. Kyngervi er svo hegðun og eiginleiki sem fylgir 

hvoru kyni fyrir sig. Mun kynjanna má ekki eingöngu útskýra með líffræðinni heldur einnig 

með félagsfræði. Flokkun kynjanna byrjar strax við fæðingu: ,,strákur“ eða ,,stelpa“. Um 

leið og búið er að tilkynna hvors kyns nýfædda barnið er teljum við okkur vita heilmargt 

um einstaklinginn; kyngervið er sem sagt augljóst (Geir Svansson, 1998). 

Umræða um konur og karla einkennist af tvíhyggju í vestrænum samfélögum. 

Tvíhyggjan tengist eðlishyggju þar sem karllægir og kvenlegir eiginleikar eru taldir 

eðlislægar andstæður sprottnar úr einhvers konar náttúrulegum kjarna manneskjunnar. 

Eðlishyggja og tvíhyggja skilyrða allar birtingarmyndir kyngervis innan gagnkynhneigða 

kerfisins. Eðlishyggjan fellur illa að margbreytileikanum en hefur mótandi áhrif á orð og 

hugtök eins og t.d. foreldra þar sem anstæðuparið er móðir og faðir. Forræði 
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gagnkynhneigða kerfisins er algjört og virðist nær ómögulegt fyrir einstaklinga að rísa upp 

gegn valdinu sem tvíhyggjan og gagnkynhneigða normið felur í sér (Geir Svansson, 1998). 

Femínísk fræði leggja áherslu á og hafa það að markmiði að ná fram jafnrétti kynjanna 

í samfélaginu. Benda femínistar á að enginn vafi sé á því að karlaveldið haldi undirokun 

kvenna stöðugri. Hinn félagslegi veruleiki er karlmiðaður, þar sem karlar fara með völdin 

og stjórna þannig orðræðum um kynin og kyngervin (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Í öllum þekktum þjóðfélögum er til staðar aðgreining eftir kyni, sem hefur mikil áhrif á 

stöðu og tækifæri fólks í lífinu. Þannig skapar samfélagið aðgreiningu og aðskilnað 

kynjanna tveggja og leitast við að gera kynin eins andstæð og ólík og mögulegt er. 

Hugmyndir tvíhyggjunnar og eðlishyggjunnar eru enn þá mjög ríkjandi. Annars vegar 

viðhalda hugmyndir tvíhyggjunnar viðteknum hugsunarhætti um andstæðu kynin tvö, konu 

og karl. Hins vegar viðhalda hugmyndir eðlishyggjunnar almennum hugmyndum um að 

konur hafi meðfætt kvenlegt eðli og karlar meðfætt karllegt eðli, sem eru andstæð, og 

kyngervi séu eðlislæg (Ásta Sveinsdóttir,2001; Þorgerður Einarsdóttir, 2004; Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2010). Hugmyndir tvíhyggjunnar og eðlishyggjunnar eru á undanhaldi í 

femínískum  fræðum og hugmyndir mótunarhyggju eru almennt ríkjandi. Mótunarhyggja 

(e. social constuctions) er andstæða eðlishyggju og hafnar öllum hugmyndum um ólíkt 

meðfætt eðli kynjanna. Í mótunarhyggju eru það hinar ríkjandi hugmyndir um karlmennsku 

og kvenleika hverju sinni sem eru taldar móta einstaklinginn. Kenningar um 

mótunarhyggju gera ráð fyrir að einstaklingurinn ráði hvernig hann vinnur úr aðstæðum en 

ekki aðstæðurnar sjálfar, það er einstaklingurinn mótast af aðstæðunum og möguleikanum 

sem þær gefa en ræður svo sjálfur hvernig hann vinnur úr þeim. Í mótunarhyggju er lögð 

áhersla á mikilvægi aðgreiningar á líffræði- og félagslegu kyni eða kyngervi (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004; Mennta-og menningarmálaráðuneytið 2010).  

 Að baki póstmódernískum kenningum standa fræðimenn sem aðhyllast 

menningarlegan margbreytileika og óstöðugleika kynjabreytunnar. Eitt þeirra hugtaka sem 

hefur þróast í póstmódernískri hugmyndafræði og hefur verið notað til að endurskapa 

ráðandi hugmyndir um kynhneigð og skapa aukið jafnræði milli gagnkynhneigðra og 

samkynhneigðra er hugtakið gagnkynhneigðarremba.  
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1.6 Gagnkynhneigðarremba 

Í vestrænum samfélögum er gengið að því sem gefnu að gagnkynhneigð sé hin eina sanna 

og rétta kynhneigð. Ætlast er til þess að kynferðisleg ást eigi sér stað milli einstaklinga af 

gagnstæðu kyni. Í samfélaginu er gert ráð fyrir að í nánum samböndum, fjölskyldulífi og 

hjónabandi laðist karlmenn kynferðislega að konum og konur kynferðislega að körlum 

(Newman og Grauerholz, 2002). Þegar kemur að kyni, kyngervi og kynhneigð er 

tvíhyggjan rótgróin í huga fólks. Jafnvel þótt fólk sé vel að sér og víðlesið um málefnið þá 

virðist það ekki komast hjá því að gangast undir gagnkynhneigðina þar sem hún er inngróin 

í samfélag okkar. Hún er óumflýjanleg (Adams, 2004). 

Gagnkynhneigðarremba (e. heternormativity) er hugtak sem notað er til að lýsa ferli 

þar sem stefnur og stofnanir samfélagsins styrkja þá trú að manneskjur skiptist í tvo ólíka 

flokka eftir kyni og kyngervi. Stofnanir samfélagsins styðja þannig við sýnileg eða ósýnileg 

kynjuð norm sem eru talin eðlileg fyrir karla og konur. Þessi hugmyndafræði hefur þá trú í 

för með sér að tilvist kynjanna tveggja sé til að uppfylla ákveðin hlutverk. Öll persónuleg 

eða náin sambönd eigi að vera á milli karla og kvenna (Queen, Farell og Gupta, 2004) enda 

eigi náin kynferðileg samskipti að stuðla að fjölgun mannkynsins. 

Samfélög á Vesturlöndum eru mettuð af gagnkynhneigð sem mótar viðmið í hegðun 

og hugsun. Aðrar kynhneigðir eru þar af leiðandi taldar frávik sem  geta ógnað ráðandi 

samfélagsformi. Sambönd fólks af sama kyni ógna og ögra gagnkynhneigðinni sem hinni 

einu „réttu“ kynhneigð (Queen, Farell og Gupta, 2004). Ógnunin endurspeglast í 

gagnkynhneigðarrembu og ýtir undir þá tvíhyggjuhugsun sem stillir kynjunum upp sem 

andstæðum pólum. Lovaas og Jenkins (2007) draga fram, í bók sinni, að náttúrulegar 

langanir mannsins í lífsförunaut af gagnstæðu kyni viðhaldi áframhaldandi fjölgun 

mannsins. Gagnkynhneigðarremba felur í sér einhæfa sýn á ástarsambönd og viðheldur 

hugmyndum um að hin rétta samfélagslega skipan sé hjónaband milli karls og konu. 

Nauðsynlegt er að gangast við því að flest fólk telur gagnkynhneigð vera normið. 

Hugmyndir um gagnkynhneigð eru efldar með viðhorfum og gildum samfélagsins og 

birtast hvarvetna í stofnunum samfélaga, fjölmiðlum og orðræðu. Gagnkynhneigðarremba 

ákveður hvernig sambönd  falla að norminu og hvaða sambönd standi utan við ráðandi 

venjur og siði. Þannig útilokar gagnkynhneigðarremban milljónir manna frá fjölskyldulífi 

sem fellur utan viðmiða samfélagsins (Queen, Farell og Gupta, 2004). 
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1.7 Orðræður 

Ráðandi hugmyndir í samfélögum  ráðast af ríkjandi orðræðum sem hafa mótandi áhrif á 

hvernig fólk leggur hlutina niður fyrir sér. Orðræður eru kerfi hugmynda og viðhorfa sem 

leggja grunn að þekkingu og lífsviðhorfum sem eru viðurkennd í samfélaginu (Browne, 

2004). Orðræða er allt sem liggur að baki þess sem sagt er og skrifað. Öll þekking og 

sannleikur verður aðeins til í orðræðum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Landau (2009) 

fjallar um orðræður í tengslum við kenningar Foucault. Hún segir opinberar orðræður vera 

áhrifamikið valdatæki. Hún vísar til Foucault (1978/1990) en hann segir að orðræður geti 

hindrað og útlokað en á sama tíma skapað tækifæri til að spyrna á móti. Foucault (2005) 

sagði orðræður taka breytingum í aldanna rás. Þær skilji þó eftir sig leifar sem hafa jafnvel 

áhrif á það sem talið er satt. Þær móta hugsun okkar og hegðun. Orðræða getur þannig 

viðhaldið gagnkynhneigðri samfélagsgerð á grundvelli kyngervanna tveggja (Geir 

Svansson, 1998). 

Orðræða um samkynhneigð birtist sem andstæða við gagnkynhneigð. Hún felur í sér 

útilokun og jaðarsetningu þeirra sem falla ekki innan ramma hennar. Orðræðan er sterkari 

en lagasetningar sem virðast hafa seinvirk áhrif á ráðandi orðræður. Eins og fram hefur 

komið geta orðræður breyst en eðlishyggjuorðræðan og tvíhygggjan sem henni fylgir 

virðist býsna lífseig og skapa fordóma meðal annars gagnvart samkynhneigðu fólki. 

 

1.8 „Eðli“ kvenna 

Í fornöld lagði Aristóteles grunn að hugmyndum um ólíkt eðli karla og kvenna, sem hann 

rakti til líffræðilegs mismunar kynjanna, og flokkast kenning hans sem líffræðileg 

eðlishyggja. Heimspeki Aristótelesar hefur verið lýst sem markhyggju. Markhyggja (e. 

telelogia) felur í sér að allar athafnir hafi einhvern tilgang. Hver hlutur hefur ákveðinn 

tilgang sem er honum eðlislægur. Aristóteles tekur dæmi um að rétt eins og hlutverk hnífs 

sé að skera sé það hlutverk konunnar að fæða börn og fjölga þannig mannkyninu. 

Samkvæmt Aristóteles er líffræðilegt og samfélagslegt hlutverk kvenna að ganga með og 

ala börn. Tilgangur lífs kvenna takmarkast af hlutverki þeirra að ganga með, fæða og ala 

upp börn. Allt eðli konunnar miðast við þetta hlutverk (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). 
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Þessar hugmyndir hafa reynst þeim konum sem ekki falla inn í ramma þessarar hugsunar 

erfiðar. 

Merki um hvernig kona er alin upp í móðurhlutverkið má sjá í uppeldi hennar frá unga 

aldri. Frá því að konur eru litlar stelpur eru þeim gefnar dúkkur en barnapössun er oftar en 

ekki eitt af helstu verkefnum stúlkna. Það má því segja að stelpum sé stýrt inn í 

móðurhlutverkið. Móðurhlutverkið verður hluti að framtíð þeirra. Innprentað er í huga 

kvenna að æðsta sæla þeirra sé að verða móðir. Móðurhlutverkið er því órjúfanlega tengt 

því að vera kona. Mynd af konu við hlið karlmanns með barn á handleggnum birtist sjónum 

okkar en hlutverk konunnar er einmitt  að ala eiginmanninum afkomendur („Æðsta sæla,“ 

1985, Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Sóley Stefánsdóttir (2000) skrifar um ,,eðli“ kynjanna í kvennatímaritinu Veru. Sóley 

fjallar um vinsæl verk á borð við „Hellisbúann“ og „Konur eru frá Mars og karlar frá 

Venus“ og hvernig þessi verk endurspegla ríkjandi eðlis – og tvíhyggjuhugmyndir í 

samfélaginu. Að mati Sóleyjar er því haldið fram í verkunum að kynin séu í eðli sínu ólík 

og hefðbundið eðli þeirra sé að konan er húsmóðir og karlinn fyrirvinna. Munurinn á 

kynjunum sé eðlislægur og skrifist á að svona hafi þetta alltaf verið. Skilaboðin eru þau að 

kynin séu andstæður í eðli sínu og ekki verði hjá því komist að sætta sig við muninn og 

sinna réttu hlutverki. Verkin lýsa samskiptavandamálum kynjanna innan hefðbundins 

gagnkynhneigðs sambúðarforms og er gagnkynhneigða sambúðarforminu ætlað að útskýra 

eðli kynjanna. Þetta gerir það að verkum að önnur sambúðarform eru dæmd óeðlileg. 

Þannig  undirstrika, réttlæta og viðhalda verkin hugmyndum um að kynin séu tvö og eðli 

þeirra ólíkt. Orðræða sem þessi upphefur gagnkynhneigðina sem normið í fjölskyldlífi en 

endurspeglar ekki þær breytingar sem orðið hafa á fjölskyldugerðum síðastliðin 30 ár 

(Newman og Grauerholz, 2002).  

Greinilegt er að ráðandi hugmyndir samfélagsins um móðurhlutverkið kristallast í 

viðurkenndum hugmyndum um hina hefðbundnu, gagnkynhneigðu móður sem er kvenleg, 

hlýleg og blíð. Ráðandi hugmyndir samfélagins um samkynhneigðar konur passa ekki 

endilega við staðalímyndina um móðurina. Niðurstöður Hequembourg og Farrell (1999) 

benda til að staðalmyndir um  samkynhneigðar konur lýsi þeim sem sjálfselskum, köldum 

og á móti hjónabandi og fjölskyldu. Þar af leiðandi eiga samkynhneigðar mæður erfitt með 

að sýna fram á hæfni sína til að vera mæður. Þetta ósamræmi í staðalmyndum gagn- og 
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samkynhneigðra kvenna gerir það að verkum að ýmsir samferðamenn, til dæmis kennarar, 

samstarfsfélagar og læknar eiga erfitt með að samþykkja konurnar sem mæður og efast um 

hæfni þeirra í móðurhlutverkinu (Hequembourg og Farrell, 1999, Foster, 2005).  

Í viðtölum sem Hequembourg (2004) tók við fjörutíu samkynhneigðar mæður kom 

fram að meirihluta kvennanna fannst mikilvægt að aðrir sæju að þær og fjölskyldur þeirra 

væru eðlilegar. Þær lögðu áherslu á að þær væru fyrst og fremst mæður og svo 

samkynhneigðar að auki. Þær báru sig saman við aðrar mæður og gerðu minna úr 

samkynhneigðinni. Þetta rennir stoðum undir það sem áður hefur verið sagt um togstreitu 

samkynhneigðra kvenna sem þurfa að sýna og sanna að þær geti verið bæði mæður og 

samkynhneigðar konur. Konurnar sem Hequembourg (2004) ræddi við þoldu illa 

staðalímyndir samkynhneigðra kvenna og börðust á móti þeim og vildu ekki að 

almenningur sæi samkynhneigðar konur sem einslitan hóp kvenna sem væru stuttklipptar, 

karlmannlegar og kaldar. Þær vildu vekja athygli á því að þær væru einnig móðurlegar, 

hlýjar og góðar. Konurnar virtust reyna eftir fremsta megni að eyða neikvæðri ímynd 

almennings af samkynhneigðum mæðrum með því að færa sig nær hefbundinni ímynd 

móðurhlutverksins (Hequembourg, 2004). 

Anna Einarsdóttir (2003) lýsir því að móðurhlutverkið virðist vera talið 

grundvallarþáttur í eðli kvenna og Rannveig Traustadóttir (2003) hvernig ætlast sé til að 

allar konur verði mæður. Þessi viðhorf hafa reynst mörgum barnlausum konum þrautin 

þyngri. Samkynhneigð kona, sem gengur ekki með barn sitt, stríðir þannig verulega gegn 

íhaldsömum hugmyndum um móðurhlutverkið. Hún er móðir án þess að hafa gengið með, 

fætt eða ættleitt barn. Þess vegna þarf hún  að glíma við tvöfalda útilokun sem felst í því að 

allar konur eigi að verða mæður og vera gagnkynhneigðar. Auk þess þarf hún líka að takast 

á við það að vera metin samkvæmt gagnkynhneigðum normum í foreldrarhlutverki sem 

ekki er búið að skilgreina. 
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2. Barneignir samkynhneigðra kvenna 

Margar rannsóknir á samkynhneigðum mæðrum fjalla um löngun kvennanna til að eignast 

börn. Löngunina má helst sjá í því að þær eru tilbúnar til að leggja á sig 

tæknifrjógvunaferlið ásamt vandasömum og flóknum ákvörðunum sem fylgja 

barneignarferlinu. Í þessum kafla er farið yfir ákvarðanir sem samkynhneigðar konur standa 

frammi fyrir í barneignarferlinu og sagt frá umfangsmestu langtímarannsókn sem gerð 

hefur verið á samkynhneigðum konum og börnum þeirra. Þá verður rætt hvernig 

samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, glíma við að finna hlutverk sitt í 

uppeldi barnsins og tengslamyndun þeirra við barnið. Að lokum er fjallað um mikilvægi 

nafngiftar fyrir samkynhneigðu mæðurnar, sem ganga ekki með börnin, og hvernig 

tvíhyggjan flækir hana fyrir þeim. 

 

2.1 Að taka ákvörðun um að eignast barn 

Eins og áður hefur komið fram er það vegna viðhorfsbreytinga í garð samkynhneigðra 

ásamt breytingum á réttarstöðu þeirra, sem fleiri samkynhneigð pör láta í ljósi óskir um 

barneignir og eru tilbúin til að leggja ýmislegt á sig til að fá ósk sína uppfyllta. Í 

Bandaríkjunum og Bretlandi varð vart við „barnasprengju“ (e. lesbian babyboom) í 

kringum 1990. Með henni er átt við skyndilega fjölgun samkynhneigðra kvenna sem 

eignuðust börn með tæknifrjógvun (Clarke, 2008; Dunne, 2000; Pelka, 2009). 

Að eignast barn er stór ákvörðun í lífi fólks. Fyrir samkynhneigðar konur er 

ákvörðunin um hvort eignast skuli barn flókin og vandasöm. Konurnar þurfa að horfast í 

augu við margar ákvarðanir sem geta verið erfiðar að kljást við tilfinningalega. Fyrst þarf 

að ákveða hvernig eignast skuli barn. Möguleikarnir eru nokkrir en þar má til dæmis nefna 

ættleiðingu, að gerast fósturforeldrar, staðgöngumæðrun (ekki leyfileg hér á landi) og 

getnaður með tæknisæðingu (Ripper, 2007). Á Íslandi er algengt að konur fari á Art 

Medica, einu tæknifrjógvunarstöðina á Íslandi. Þar geta konur keypt gjafasæði, sem kemur 

frá Danmörku, og fengið tæknisæðingu, ásamt öðrum meðferðum (Svandís Anna 

Sigurðardóttir, 2011).  
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Óháð því hvaða leið er valin til að eignast barn má ætla að barneignarferlinu fylgi 

flóknar ákvarðanir. Til að mynda ef par ákveður að velja getnað með tæknisæðingu getur 

ákvörðunin um hvort velja eigi þekktan eða óþekktan sæðisgjafa vakið upp ýmsar 

siðferðilegar spurningar. Ef konurnar velja óþekktan gjafa er ekki hægt að fá upplýsingar 

um gjafann en ef konurnar velja þekktan sæðisgjafa getur barnið fengið upplýsingar um 

gjafann og haft samband við hann þegar það hefur náð 18 ára aldri. Ein þeirra ákvarðana 

sem konurnar þurfa að taka er hvort segja eigi barninu hvernig það varð til og ákveða í 

framhaldinu  hvaða aldur er heppilegur til að segja því frá sæðisgjafanum. Konurnar þurfa 

einnig að huga að kostnaði. Kostnaður getur verið töluvert mikill en hann fer eftir því 

hvernig meðferð konurnar velja og hvort um er að ræða þekktan eða óþekktan gjafa en 

þekktu gjafarnir eru dýrari. Tryggingastofnun niðurgreiðir hluta af meðferðum samkvæmt 

samningi við ríkið. Það fer þó eftir fjölda meðferða hjá aðila og hvort hann eigi barn/börn 

með sama maka fyrir meðferð. Þá er hægt að sækja styrki til tæknifrjóvgunar hjá ýmsum 

stéttarfélögum (Svandís Anna Sigurðardóttir, 2011). 

Að lokum er það svo ákvörðunin um hvor kvennanna skuli ganga með barnið. Þessi 

ákvörðun getur verið erfið fyrir samkynhneigðar konur en í sumum samböndum er 

ósjálfrátt gert ráð fyrir hvor konan gengur með barnið. Mikilvægt er að taka því ekki sem 

gefnu hvor kvennanna gangi með barnið. Fyrir sum pör er önnur konan betur til þess búin 

til dæmis vegna aldurs, heilsufars eða atvinnu hennar. Nauðsynlegt er að ræða þessi mál og 

komast að samkomulagi um hvor konan skuli ganga með barnið. Sum pör ákveða að eiga 

fleiri en eitt barn og ganga svo frá málum að báðar konurnar gangi með barn (McManus 

o.fl., 2006). 

Þannig má gera ráð fyrir að aðdragandi þungunarinnar fyrir samkynhneigðar konur 

geti verið flókinn og vandasamur. Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um hvor kvennanna 

gangi með barnið koma upp ýmis vandkvæði t.d. sú staðreynd að tvær konur eru foreldrar 

og um ídentítet
1
 þeirra sem mæðra. 

 

                                                 
1
 Notast verður við orðið ídentítet sem þýðingu á orðinu identity. Ídentítet merkir skynjun 

og tjáningu einstaklings á sjálfum sér í tengslum við upplifun af því hver hann sjálfur er og 

hvaða hópum hann tilheyrir (An encyclopædia Britannica Company, e.d.) 
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2.2 Tvær mæður 

Gartrell, Deck, Rodas, Peyser og Banks (2005) hófu umfangsmestu langtímarannsókn sem 

gerð hefur verið á lesbíum og börnum þeirra árið 1986. Síðasta skýrsla rannsóknarinnar 

kom út árið 2005 en rannsóknin stendur enn yfir. Markmið rannsóknarinnar var að fylgjast 

með samkynhneigðum mæðrum og börnum þeirra frá getnaði og fram á fullorðinsár 

barnanna. Fjölskyldurnar í rannsókninni voru 78 talsins og bjuggu í Boston, Washington og 

San Francisco. Börnin voru öll til orðin með tæknifrjógvun. Rannsóknin fólst í viðtölum, 

við mæðurnar og börn þeirra, sem tekin voru með nokkurra ára millibili. Fyrstu viðtölin 

voru tekin við konurnar við upphaf meðgöngu. Flestar konurnar höfðu opinberað 

kynhneigð sína. Konurnar völdu ýmist þekkta eða óþekkta gjafa en ætluðu allar að ræða 

tæknifrjóvgunarferlið við börn sín á einhverjum tímapunkti. Allar vonuðust þær til þess að 

fjölskyldur þeirra myndu verða þátttakendur í lífi barna þeirra. Að mati rannsakenda var 

nokkuð ljóst að konurnar höfðu allar mikla löngun til að eiga börn þar sem þær voru 

tilbúnar til að fara í gegnum tæknifrjógvunaferlið.  

Næstu viðtöl voru tekin þegar börnin voru tveggja ára gömul. Viðtölin leiddu í ljós að 

börnin voru alin upp af mæðrum sem voru til staðar fyrir börn sín og voru virkir 

þátttakendur í uppeldi þeirra. Flest barnanna voru í sambandi við ömmur sína og afa. 

Mæðurnar ætluðu að kenna börnum sínum um fjölbreytileika mannlífsins og setja þau í 

skóla sem styðja margbreytileika. Allar mæðurnar lýstu fyrstu tveimur árum barna sinna 

sem ánægjulegasta tíma lífs síns. Þriðju viðtölin voru tekin þegar börnin voru fimm ára 

gömul. Börnin voru heilbrigð, höfðu aðlagast vel og tengdust jafningjum sínum vel. 

Börnunum var sýndur stuðningur og umhygggja á heimilinu. Mæðurnar sögðu börnin 

tengjast báðum mæðrum jafnt. Konurnar höfðu lagt sig fram við að kenna börnum sínum að 

takast á við fordóma og fagna margbreytileika samfélagins.  

Að lokum voru síðustu viðtölin tekin árið 2005. Börnin voru þá 10 ára gömul. 

Niðurstöðurnar sýndu að börnin voru heilbrigð, þrautseig og döfnuðu vel. Félagslegur og 

andlegur þroski barnanna var svipaður og barna sem ólust upp hjá gagnkynhneigðum 

foreldrum. Einnig kom fram í rannsókninni að börn samkynhneigðra mæðra eru ekki 

líklegri en önnur börn til að verða fyrir líkamlegu og/eða kynferðislegu ofbeldi (Gartrell, 

Deck, Rodas, Peyser og Banks, 2005). 
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2.3 Ídentítet utan hefðbundinna nafngifta 

Þegar samkynhneigðar konur verða mæður berjast þær við að finna sér hlutverk sem passar 

við líðan þeirra og móðurlegt ídentítet. Niðurstöður Hequembourg og Farrell (1999) sýna 

að samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, standa frammi fyrir sértækum 

hindrunum við að þróa móðulegt ídentítet. Það kom meðal annars fram sem viðkvæmni 

fyrir að vera ekki líffræðileg móðir og að hafa ekki löglega skilgreindar foreldraskyldur. 

Stuðningur vina og ættingja, ásamt viðurkenningu þeirra og stofnana samfélagsins,  getur 

haft mikið að segja um hvernig samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, 

upplifa foreldrahlutverkið. Samkynhneigð móðir, sem gengur ekki með barnið, virðist ekki  

hafa sama tilkall til móðurhlutverksins og líffræðilega móðirin. Tilkall hennar til 

móðurhlutverksins virðist háðara viðurkenningu annarra í samfélaginu, til að mynda 

stórfjölskyldu, maka, annarra ættingja og vina og lagasetningum (Hequembourg og Farrell, 

1999; Zizzo, 2009). 

Foreldrahlutverk samkynhneigðra mæðra falla utan hefðbundinna foreldrahlutverka í 

samböndum gagnkynhneigðra. Staðalímyndir föður og móður eiga ekki við. 

Samkynhneigðu konurnar, sem ekki ganga með börn sín, berjast þannig við að finna sér 

ídentítet sem passar þeim og aðstæðum þeirra (Zizzo, 2009). Líffræðileg tengsl móður og 

barns geta verið megin ástæða þess að móðir finni til ábyrgðar í uppeldishlutverki sínu. Að 

vera ekki líffræðilega skyld barni sínu getur þannig verið þýðingarmikil hindrun fyrir 

samkynhneigðu móðurina, sem gengur ekki með barnið, þegar hún byggir upp móðurlegt 

ídentítet. Munurinn á milli kvennanna tveggja, þ.e. líffræðilegrar móður og móðurinnar, 

sem gengur ekki með barnið, getur á tímabilum verið augljós og óhjákvæmilegur, t.d. þegar 

kemur að brjóstagjöf og útliti. Mæðurnar, sem ganga ekki með börnin, og tóku þátt í 

rannsókn Zizzo (2009) sögðu þó að munurinn á mæðrunum, sem kemur til vegna 

líffræðinnar, dofni með tímanum en hafi eigi að síður áhrif á hvernig konurnar, sem ganga 

ekki með börnin, þróa móðurlegt ídentítet. 

Mikilvægi líffræðinnar kom skýrt fram í viðtölum sem Svandís Anna Sigurðardóttir 

tók í rannsókn sinni á kynjaflækju samkynhneigðra mæðra árið 2009. Í rannsókn hennar var 

par sem valdi að önnur konan gengi með egg frá hinni konunni. Aðspurðar sögðust þær 

hafa valið þessa leið vegna þess að báðar vildu „eiga í“ barninu. Önnur þeirra væri þannig 

með líffræðileg tengsl og hin með blóðtengsl. Konurnar sóttu í normið með því að gera 
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báða foreldra líffræðilega tengda barninu. Margar kvennanna sögðu frá því að móðirin, sem 

gekk ekki með barnið, fengi gjarnan að heyra að barnið væri líkt henni þrátt fyrir að fólk 

vissi um líffræðilega sögu fjölskyldunnar. Konurnar höfðu gaman af því að segja þessar 

sögur sem má túlka þannig að jákvætt þyki að eiga líffræðilega hlutdeild í barni sínu. 

Konurnar lögðu þó áherslu á að það væri ekki líffræði sem myndaði fjölskyldur heldur ást 

og tengsl. Konurnar tóku fram að líffræðin réði ekki tengslum þeirra við börnin heldur 

samskiptin við þau. Skortur á líffræðilegum tengslum getur haft áhrif á þróun móðurlegs 

ídentítets samkynhneigðu móðurinnar, sem gengur ekki með barnið, og haft áhrif á 

samskiptin í fjölskyldunni. Sum samkynhneigð pör leggja sig fram um að eyða þáttum sem 

valda útilokun og afbrýðisemi, ásamt því að reyna að eyða áherslunni sem gjarnan er lögð á 

mikilvægi líffræðilegra tengsla (Zizzo, 2009).  

Í rannsókn sem Nelson (1996) gerði á fjölskyldum samkynhneigðra kvenna kemur 

fram að samkynhneigð pör lögðu sig sérstaklega fram við að báðar mæður tækju jafnan þátt 

í umönnun og uppeldi barnsins. Konunum tókst yfirleitt að deila móðurhlutverkinu jafnt á 

milli sín. Samkynhneigða móðurin, sem gekk ekki með barnið, lýsti sterkum tengslum við 

börnin og taldi ekki mun á tengslum barnanna við líffræðlegu móðurina eða móðurina sem 

ekki gekk með barnið. Mæðurnar, sem ekki gengu með barnið, sögðust hafa fundið fyrir 

mun á milli sín og líffræðilegrar móður þess á fyrstu mánuðum barnsins en munurinn hafi 

síðan jafnast út með auknum tengslum þeirra við börnin. Konurnar gripu til ýmissa úrræða 

til að gæta jafnræðis í móðurhlutverkinu. Til að mynda ákvað eitt par að gefa barninu pela í 

stað brjóstamjólkur. Tilgangurinn var að tryggja að samkynhneigða móðirin, sem gekk ekki 

með barnið, fyndi ekki til útilokunar og báðar mæður hefðu sama tækifæri til tengsla við 

barnið (Zizzo, 2009). 

Í bókinni Confessions of the other mother eftir Aizley (2006) segja mæður, sem ganga 

ekki með börnin, frá tilfinningum sínum og upplifunum í móðurhlutverkinu. Margar 

kvennanna fundu til útilokunar frá sambandi líffræðlegrar móður og barns. Þegar kom að 

muninum á milli kvennanna urðu þær að bíða þar til barnið yrði eldra og þyrfti ekki að 

reiða sig á umönnun í formi brjóstagjafar (Zizzo, 2009). 

Mæðurnar, sem gengu ekki með börnin, byggðu móðurlegt ídentítet sitt á nálægð og 

líkamlegum verkefnum móðurhlutverksins. Huggun, að sefa barnið, baða, skipta á bleium, 

pelagjöf og að halda á barninu eru allt óaðskiljanlegir þættir foreldrahlutverksins. Verkin 
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gerðu móðurinni, sem gekk ekki með barnið, kleift að upplifa allt sem móðurhlutverkið 

hefur upp á að bjóða (Zizzo, 2009). Þrátt fyrir viðleitni kvennanna til að mynda jöfn 

móðurhlutverk innan fjölskyldunnar geta utanaðkomandi þættir grafið undan tilraunum 

kvennanna til að vera jafnar. Samkynhneigðar mæður lýsa því hvernig þættir utan 

fjölskyldu þeirra, á borð við skort á  lagalegum réttindum (á við í Bandaríkjunum) og 

viðurkenningu annarra, geta haft slæm áhrif á tilraunir þeirra til að gera móðurhlutverkið 

jafnt þeirra á milli (Zizzo, 2009). Með ofangreint í huga hafa sumar mæður, sem ekki ganga 

með börn sín, sagt að þegar allt kemur til alls er það barnið sem að lokum staðfestir 

móðurina, sem ekki gekk með barnið, sem móður sína, rétt eins og þá sem gekk með það 

(Zizzo, 2009). 

Eins og fram hefur komið er hægt að vinna bug á muninum sem líffræðin gerir á 

samkynhneigðum mæðrum. Að deila móðurlegri ást og umönnunarhlutverkinu jafnt á milli 

mæðranna tveggja kemur í veg fyrir eða dregur úr því að móðirin, sem gekk ekki með 

barnið, finni til útilokunar, minni tengsla við börn sín og hjálpar henni að vera sátt við 

móðurlegt ídentítet sitt (Zizzo, 2009). 

  

2.4 Nafngiftir og móður ídentítet  

Samkvæmt stöðlum samfélagsins er móðir kona sem fæðir barn. Einnig er yfirleitt litið á 

konu sem ættleiðir barn sem móður, þar sem hún tekur móðurhlutverkið að sér þegar 

líffræðileg móðir hefur gefið forræðið frá sér. Stjúpmóðir er líka móðir þar sem hún 

ættleiðir börn eiginmanns síns. Hvað er þá kona sem eignast barn með annarri konu en 

gengur ekki með það kölluð? (Foster, 2005).  

Þau orð sem notuð eru til að skilgreina foreldra byggjast á gagnkynhneigðu normi, það 

er móðir og faðir. Orðalagið býður ekki upp á lýsandi skilgreiningu á konu sem hefur ekki 

líffræðileg (og lagaleg í flestum ríkjum Bandaríkjanna) tengsl við barnið. Hvað móðirin, 

sem gengur ekki með barnið, er kölluð er mikilvægur þáttur í þróun móðurlegs ídentítets 

fyrir margar samkynhneigðar mæður (Padavic og Butterfield, 2011).  

Padavic og Butterfield (2011) rannsökuðu þróun móðurlegs ídentítets samkynhneigðra 

kvenna sem ganga ekki með börn sín. Þær tóku viðtöl við 17 samkynhneigðar mæður sem 

gengu ekki með börn sín. Konurnar sem ákváðu að eignast barn saman notuðu 

tæknifrjógvun. Þær voru allar búsettar í Flórída. Hjá öllum mæðrunum í rannsókn Padavic 
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og Butterfield (2011) hófust erfiðleikarnir við að þróa móðurlegt ídentítet með þýðingu 

orðanna móðir og faðir. Flestar kvennanna reyndu eftir fremsta megni að staðsetja sig í 

öðrum hvorum flokknum en aðrar bjuggu til nýjan flokk þar sem mörk gagnkynhneigða 

normsins voru teygð. Nafngift móðurhlutverksins skiptir samkynhneigðar konur, sem 

ganga ekki með börn sín, miklu máli. Í rannsókninni sögðu 35% kvennanna að þær vildu 

verða mæður og kysu að láta kalla sig mömmu. Tungumálið reyndist flækja nafngiftina 

fyrir konunum þar sem það býður ekki upp á orð fyrir þær. Þar af leiðandi eru þær 

skilgreindar út frá  einhverju sem þær eru ekki. Að hafa bandstrik eða lýsingarorð fyrir 

framan heitið móðir var algengt og ýtti enn frekar undir flækjur með móðurlegt ídentítet. 

Mæðurnar lýstu tilfinningum á borð við að þær væru næst bestar og að þær væru 

misheppnaðar mæður. Þessar tilfinningar gerðu það að verkum að þær misstu trúna á sjálfar 

sig og efuðust um móðurlegt ídentítet sitt.  

Nelson (1999) rannsakaði fjölskyldur samkynhneigðra kvenna í Kanada. Hún tók yfir 

þrjátíu viðtöl við konur búsettar í Alberta. Í viðtölunum spurði hún konurnar um 

nafngiftina. Þar kom fram að sumar kvennanna ákváðu að líffræðilega móðirin yrði kölluð 

mamma en móðirin, sem gekk ekki með barnið, yrði kölluð nafninu sínu. Enn aðrar treystu 

á að barnið myndi finna sjálft út hvað það vildi kalla mæðurnar. Sumar konur voru báðar 

kallaðar mamma en þá töldu þær heitið of almennt og þær hefðu ekki eigið móðurlegt 

ídentítet. Aðrar konur óttuðust að ef þær væru báðar „mamma“ myndi það flækja 

aðstæðurnar fyrir umheiminum. Í einu tilviki var nafngiftin svo mikilvæg að mæðurnar 

höfðu sérstaka nafnaathöfn fyrir móðurina sem ekki gekk með barnið. Þetta undirstrikar 

hversu stóran þátt tungumálið og orðræðan á í að mynda móðurlegt ídentítet 

samkynhneigðu mæðranna, sem ganga ekki með börnin (Hequembourg og Farrell, 1999).  

Rannsóknir Hequembourg (2004) og Padavic og Butterfield (2011) sýna að 

samkynhneigð kona, sem gengur ekki með barn sitt, upplifir óvissu um móðurlegt ídentítet 

sitt ef hún passar ekki í flokkana sem gagnkynhneigða tvíhyggjukerfið býður upp á. Hún 

passar ekki í flokkinn „móðir“ þar sem hún gekk ekki með barnið og hún passar ekki í 

flokkinn ,,faðir” þar sem hún er ekki karlkyns. Þrátt fyrir að til séu önnur orð yfir 

samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börnin, eins og með-móðir (e. co-mother), þá 

upplifa þær frá samfélaginu erfiðleika við að öðlast viðurkenningu sem mæður 

(Hequembourg, 2004; Padavic og Butterfield, 2011). 
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2.5 Mammí 

Reynsla mín af samfélagi samkynhneigðra mæðra er sú að samkynhneigðar mæður á 

Íslandi, rétt eins og í öðrum löndum, velta fyrir sér hvaða heiti sé best að nota yfir þær 

mæður  sem ganga ekki með börnin. Í rannsóknum frá Bandaríkjunum er algengt að notast 

við orð eins og „the other mother“ eða „non-biological mother“.  

Í Rannsókn Padavic og Butterfield (2011) á samkynhneigðum konum, sem ganga ekki 

með börn sín, kom fram eins og í framangreindum rannsóknum, að tungumálið flækti 

nafngiftina fyrir konunum sem gengu ekki með börnin. Algengt var að setja bandstrik eða 

lýsingarorð fyrir framan heitið móðir. Mæðurnar í rannsókninni lýstu neikvæðri upplifun 

sinni af bandstriki eða lýsingarorði fyrir framan orðið móðir. Það lét þeim líða eins og þær 

væru næstbestar. 

Á íslensku máli myndi „the other mother“ útleggjast sem hin móðirin. Hin móðirin 

gefur til kynna að það sé ein aðal móðir, líffræðilega móðirin. Ég vil eftir fremsta megni 

forðast þann valdamismun sem felst í orðnotkuninni og kýs þess vegna að notast við orðið 

mammí. Á Íslandi virðist allur gangur vera á því hvaða heiti er notað yfir samkynhneigðar 

mæður sem ganga ekki með börn sín. Algengt virðist að notast sé við orðið mammí. 

Rúmlega þriðjungur kvennanna í rannsókn  Padavic og Butterfield (2011) brugðu á það ráð 

að notast við orðið „mather“. „Mather“ var hlutlaust orð sem konurnar ákváðu að 

sameinast um að nota, en þær voru meðlimir í óformlegum stuðningshópi fyrir 

samkynhneigðar mæður, sem gengu ekki með börn sín. Nafnið teygir á kyngervishugtakinu 

og eykur sveigjanleika kyngervisins með því að blanda heitunum mother/father saman á 

fyrrgreindan hátt. Mæðrunum fannst heitið sveigjanlegt og kraftmikið og sýna 

foreldrahlutverk utan þess stranga ramma sem tvíhyggjukerfið hefur að geyma. Allar 

konurnar mættu sömu áskorunum. Þær tilheyrðu hvorki móður- né föðurflokknum. 

Tungumálið gerði þeim ókleift að endurskilgreina sig og hlutverk sitt. Konurnar fundu 

lausn á takmörkum tungumálsins og fundu nýtt heiti sem þær gátu verið sáttar við. Fyrst og 

fremst gaf heitið þeim tækifæri til að lifa utan tvíhyggjukerfis. Konurnar sögðu frá því að 

nafngiftin færði þeim aukið frelsi í foreldrahlutverkinu og líðan þeirra væri almennt betri 

(Padavic og Butterfield, 2011).  
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 „Mather“ var lausn samkynhneigðu mæðranna, sem gengu ekki með börnin sín, við 

vandanum sem fólst í því að hafa ekkert ákveðið heiti (Padavic og Butterfield, 2011). Rétt 

eins og „mather“ er mammí hlutlaust orð sem veitir móðurinni, sem ekki gengur með 

barnið, ákveðið svigrúm til að vera sú móðir sem hún vill vera, óháð ramma tvíhyggju 

samfélagsins. 
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3. Útilokun og afbrýðisemi  

Þegar samkynhneigðar konur ákveða að eiga barn saman þurfa þær að hugleiða hvað móðir 

er og hvert hlutverk hennar er, bæði með hliðsjóna af konunni sem gengur með og þeirri 

sem ekki gengur með barnið. Eins og fram hefur komið geta samkynhneigðar mæður, sem 

ganga ekki með börnin sín, átt erfitt með að staðsetja sig í foreldraparinu. Þar sem 

mæðurnar eru tvær um sama hlutverkið og önnur móðirin hefur gengið með barnið getur 

það skapað ójafnvægi í sambandi þeirra. Með þetta í huga getur konan, sem gengur ekki 

með barnið, upplifað tilfinningar á borð við útilokun og afbrýðisemi. Í þessum kafla verður 

farið í hvernig samkynhneigðu mæðurnar, sem ganga ekki með börn sín, bregðast við þeim 

útilokunum sem þær upplifa í tengslum við foreldrahlutverk sitt. Fjallað verður um 

afbrýðisemi í tengslum við brjóstagjöf ásamt því að fjalla stuttlega um hvernig skortur á 

líffræðilegum tengslum við barn getur haft áhrif á foreldra samkynhneigðu móðurinnar sem 

gengur ekki með barnið. 

3.1 Að deila móðurhlutverkinu: Útilokun 

Í áðurnefndri rannsókn Nelson (1999) kom fram að þær mæður, sem gengu ekki með 

börnin, töldu sig vera mæður þeirra og höfðu jafna umsjá með börnunum heima fyrir og 

líffræðilegu mæðurnar. Hins vegar reyndist það konunum, sem ekki gengu með börnin, 

erfitt að hafa ekki lagaleg réttindi sem foreldri barnanna. Nokkrar kvennanna lýstu 

erfiðleikum við að koma börnunum til læknis þar sem þær hefðu ekkert í höndunum um að 

þær væru mæður barnanna. Konurnar sögðu frá atvikum sem gerðu það að verkum að þær 

upplifðu útilokun frá lífi barna sinna.  

Padavic og Butterfield (2011) tóku viðtöl við 17 samkynhneigðar mæður, búsettar í 

Flórída. Í rannsókn þeirra sögðu konurnar frá ákveðinni útilokun sem þær upplifðu í  

samfélaginu, þar á meðal frá læknum, kennurum og öðrum foreldrum. Rúmlega helmingur 

kvennanna sagði frá samskiptum sem þær áttu við ofangreinda aðila þar sem þær þurftu að 

svara fyrir samband sitt við barnið og segja frá heimilisaðstæðum sínum. Læknar, kennarar 

og aðrir foreldrar sýndu skilningsleysi, ásamt því að viðurkenna ekki mammí sem móður. 

Viðbrögð þeirra grófu undan móðurídentíteti kvennanna sem ekki gengu með börn sín. 

Samkvæmt niðurstöðum Padavic og Butterfield (2011) hefur lagaleg mismunun sem 
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samkynhneigðar mæður þurfa að kljást við skaðlegri áhrif á móðurídentítetið en viðbrögð 

almennings sem þær geta hunsað. Í Flórída, þar sem rannsókn Padavic og Butterfield fór 

fram er mammí óleyfileg nafngift í lagalegum skilningi.Vegna þess að lögin viðurkenna 

ekki konurnar, sem ekki gengu með börnin, sem foreldra sögðu þær , allar nema ein, að þær 

ættu í erfiðleikum með að upplifa sig sem foreldri. Samkvæmt niðurstöðum (Padavic og 

Butterfield, 2011) hafði lagaleg mismunun skaðleg áhrif á andlegar- og félagslegar hliðar 

kvennanna.  

Pelka (2009) rannsakaði  upplifun 30 samkynhneigðra kvenna, sem gengu ekki með 

börn sín, og líðan þeirra eftir því hvort þær eignuðust þau með ættleiðingu (e. adoption) , 

tæknifrjógvun (e. assited insemination) eða glasafrjógvun (e. in-vitro fertilization). Í 

rannsókninni kom fram að þær konur sem notuðu glasafrjógvun, þar sem önnur konan gekk 

með egg úr hinni, fundu ekki fyrir eins miklu óöryggi vegna líffræðilegra tengsla við 

barnið. Að vera annað hvort líffræðileg móðir eða erfðafræðileg móðir barnsins virtist því 

draga úr óöryggi, einkum þegar kom að viðurkenningu almennings á móðurhlutverki þeirra.  

Í viðtölum Svandísar Önnu Sigurðardóttur (2011), í rannsókn hennar á kynjaflækju 

samkynhneigðra mæðra, sögðu konurnar einnig frá útilokun sem þær upplifðu frá 

opinberum stofnunum. Flestar nefndu ákveðna árekstra við kerfið, helst heilbrigðis- og 

skólakerfið, ásamt skráningu fólks og fjölskyldna hjá ríkinu. Margar kvennanna töluðu um 

útilokun sem fólst í því að þurfa í sífellu að skrá nöfn sín í dálka fyrir mæður og feður. Ef 

börnin voru kennd við móðurina, sem ekki gekk með börnin, komu fram erfiðleikar sem 

kölluðu á auka pappírsvinnu og eyðublöð sem gerðu einungis ráð fyrir gagnkynhneigð. 

Vert er að nefna annað form útilokunar sem kom fram í rannsókn Svandísar. Ein kvennanna 

í rannsókninni upplifði ákveðna útilokun frá fólki þegar kona hennar var ófrísk. Sagði 

konan það hafa verið eins og hún ætti ekki von á barni þar sem athyglin var öll á þunguðu 

konunni og bumbunni. Hún virtist gleymast (Svandís Anna Sigurðardóttir, 2011). 

Sjá má að samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börnin sín, upplifa ýmiss 

konar útilokun frá samfélaginu. Opinberar stofnanir og aðrir samfélagsþegnar draga í efa að 

þær séu raunverulegar mæður sem hefur í för með sér að þær  þurfa að sannfæra aðra um 

hið gangstæða. Niðurstöður rannsóknar sem Wilton og Kaufmann gerðu árið 2000 (sjá 

McManus o.fl., 2006, bls. 15), sýndi að yfir 30% samkynhneigðra mæðra sem gengu ekki 

með börn sín töldu sig hafa verið útilokaðar frá barneignaferlinu á einhverjum tímapunkti. 
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Eins og sjá má á ofangreindum rannsóknum virðist stór hluti samkynhneigðra mæðra sem 

ekki ganga með börn sín verða fyrir margvíslegri útilokun vegna skorts á lagalegum 

réttindum. Mæðurnar, sem ganga ekki með börnin, upplifa einnig ákveðna útilokun frá 

tengslamyndun milli líffræðilegrar móður og barns. Þær segjast finna til afbrýðisemi yfir 

því að deila ekki sömu tengslum.  

3.2 Að deila móðurhlutverkinu: Afbrýðisemi 

Útilokun og afbrýðisemi samkynhneigðra mæðra, sem ganga ekki með börn sín, eru atriði 

sem sjaldan eru nefnd í rannsóknum á samkynhneigðum mæðrum og í samfélagi 

samkynhneigðra kvenna. Þrátt fyrir það virðast mæðurnar, sem ganga ekki með börnin, 

finna fyrir tilfinningum á borð við útilokun og afbrýðisemi á fyrstu árum þeirra. Margar 

samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með barnið, lýsa því hvernig barnið sé tengdara 

líffræðilegri móður sinni og að það virðist óhjákvæmilegt. Þrátt fyrir að móðirin, sem gekk 

ekki með barnið, taki mikinn þátt í umönnun barnsins og jafnvel meiri en líffræðilega 

móðirin, virðist barnið tengdara líffræðilegu móðurinni. Mæðurnar, sem ganga ekki með 

börnin, telja að þetta geti orðið til þess að þær upplifi tilfinningar á borð við afbrýðisemi, 

útilokun og að höfnun geti komið upp (Pelka, 2009).  

  Jafnrétti í samböndum samkynhneigðra kvenna hefur verið rannsakað töluvert. 

Konurnar virðast skipta heimilisverkum jafnt á milli sín, ásamt því að þær fjárhagslegu 

tekjur sem þær afla eru nokkuð jafnar. Í þeim samböndum þar sem önnur konan skilgreinir 

sig karlmannlega (e. butch) og verkaskiptingin skiptist þannig að önnur hugsi meira um 

heimilisverkin og hin sé meira útivinnandi virðast verkin metin jafn mikilvæg. Þótt margt 

bendi til áherslu á jafnrétti í samböndum samkynhneigðra kvenna getur skapast ójöfnuður 

milli þeirra vegna líffræðilegra tengsla við barnið. Það kemur því ekki á óvart að í 

sambandi, þar sem báðar konur vilja og geta gengið með barn, geta komið upp tilfinningar 

á borð við afbrýðisemi vegna ójafnra líffræðilegra tengsla við börnin (Pelka, 2009).  

Þrátt fyrir að samkynhneigðar konur virðist deila umönnun barna sinna af meiri 

jöfnuði en gagnkynhneigð pör þá hafa rannsóknir sýnt að í þeim samböndum sem konurnar 

notast við tæknifrjóvgun sinni líffræðilegu mæðurnar barninu meira (Pelka, 2009). Að 

halda jöfnum foreldrahlutverkum getur því reynst erfitt ef barnið sækir meira til 

líffræðilegu móðurinnar á fyrstu mánuðum lífs síns þar sem hún sér því yfirleitt fyrir 
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næringu. Mammí, upplifir þá ákveðna útilokun frá tengslamyndun milli líffræðilegrar 

móður og barns (Pelka, 2009). 

Ýmsar rannsóknir (sjá t.d. Pelka, 2009) á líðan feðra í kjölfar fæðingar barna þeirra 

gefa til kynna að þeir búist við því að konur þeirra sjái um umönnun barns á fyrstu 

mánuðunum og bindist barninu þannig nánum og órjúfanlegum tengslum. Þrátt fyrir að 

feður langi til að taka meiri þátt í umönnun barna sinna virðast þeir ekki finna til 

afbrýðisemi vegna tengsla kvenna sinna við börnin. Það er því eins og feður geri ráð fyrir 

því að mæður eigi nánari tengsl við börnin en þeir og þannig eigi það að vera (Pelka, 2009). 

Hins vegar þegar tvær konur deila móðurhlutverkinu getur það verið töluverð áskorun fyrir 

þær. Eins og fram hefur komið eru ráðandi hugmyndir samfélagins um móðurhlutverkið 

litaðar af eðlishyggju. Það getur reynst konum erfitt að deila móðurhluverki vegna þess að 

fyrirmyndirnar endurspegla eðlishyggjuna um að mæður tengist börnum sínum 

órjúfanlegum böndum vegna líffræðilegrar nándar. Þær upplifa ekki móðurhlutverkið í takt 

við mæðrahyggjuna sem byggir á líffræðilegum tengslum mæðra og barna þeirra. Það getur 

því reynst þeim erfitt að finna aðrar leiðir til að skilgreina móðurhlutverkið. 

Eins og áður hefur komið fram rannsakaði Pelka (2009) tilfinningar sem 

samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börnin, upplifa. Þátttakendur voru 30 

samkynhneigðar fjölskyldur með tveimur mæðrum, í norðausturhluta Bandaríkjanna. Pelka 

bar saman líðan kvennanna eftir því hvaða leiðir þær fóru til að eignast börn. Tíu pör 

ættleiddu nýbura, tíu pör notuðu tæknifrjógvun og tíu pör notuðu glasafrjógvun. 

Á síðustu árum hafa samkynhneigðar konur, í auknu mæli, kosið að nota glasafrjógvun 

til barneigna þar sem önnur konan gengur með egg/fósturvísi úr hinni. Þannig er önnur 

konan líffræðileg tengd barninu og hin erfðafræðilega tengd því. Þetta gerir það að verkum 

að báðar konurnar finna til líffræðilegra tengsla við barnið. Þessi aðferð getur dregið úr 

tilfinningalegu ójafnvægi milli kvenna en í rannsókn Pelka kom fram að þau pör sem 

notuðu glasafrjógvun  með þessum hætti sögðust síður finna fyrir  afbrýðisemi en þau pör 

sem notuðu tæknisæðingu. Þannig má ætla að með því að notast við glasafrjógvun þar sem 

egg úr annarri konunni er notað megi draga úr hættu á tilfinningum eins og afbrýðisemi, 

útilokun og höfnun í samskiptum samkynhneigðra mæðra. Sex paranna sem notuðu 

glasafrjógvun sögðu börn sín hafa tengst móðurinni, sem gekk með barnið, meira fyrstu 

mánuðina en þar sem konurnar gerðu ráð fyrir því frá upphafi fundu þær síður  fyrir 
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afbrýðisemi. Konurnar sögðu að glasafrjóvgun með eggi úr annarri móðurinni og 

meðgöngu hinnar veitti þeim öryggiskennd. Ekki væri hægt að spyrja hvor þeirra væri 

alvöru móðirin, þar sem þær væru báðar með líffræðileg tengsl við barnið (Pelka, 2009).  

Pörin sem notuðu tæknifrjógvun áttu það flest sameiginlegt að leggja sig fram um að 

koma í veg fyrir afbrýðisemi og halda jöfnuði í sambandinu. Konurnar skiptu fæðingaorlofi 

jafnt á milli sín til þess að hafa  jafnan tíma með barninu. Einnig skiptust þær á að baða 

barnið og svæfa það. Þessar ráðstafanir voru gerðar með það í huga að barnið yrði jafn 

tengt báðum mæðrum sínum og hvorug kvennanna fyndi til útilokunar eða afbrýðisemi. 

Þrátt fyrir slíkar ráðstafanir fundu konurnar fyrir afbrýðisemi, í þau skipti sem barnið tók 

líffræðilegu móðurina fram yfir móðurina sem gekk ekki með það, en það kom þeim að 

óvörum vegna þess að þær töldu sig undirbúnar fyrir slíka tilfinningatogstreitu.  

Mun færri pör, sem notuðu glasafrjógvun og ættleiðingu, fundu fyrir afbrýðisemi 

heldur en pör sem notuðu tæknifrjógvun. Hins vegar ber að hafa í huga að ákvörðunin um 

hvernig eignast skuli barnið virðist að mörgu leyti haldast í hendur við löngunina til að 

ganga með barn. Þrír fjórðu hlutar paranna, þar sem báðar konur höfðu löngun til að ganga 

með barn, völdu að nota tæknifrjógvun. Þær fundu allar fyrir einhverri afbrýðisemi.  

Eins og áður sagði er rannsókn Pelka (2009) sú fyrsta sem skoðar sérstaklega 

afbrýðisemi hjá samkynhneigðum mæðrum sem ganga ekki með börn sín. Þó hafa konur 

nefnt, í öðrum rannsóknum, að þær hafi fundið til tilfinninga á borð við útilokun og 

afbrýðisemi. Til að mynda má nefna viðtal sem Rannveig Traustadóttir tók árið 2003 við 

tvær mæður sem áttu saman dóttur. Aðstæður einar réðu því hvor kvennanna gekk með 

barnið en önnur þeirra var á réttum stað í tíðahringnum og réð það valinu. Aðspurð út í 

meðgöngu og fæðingu segir konan sem ekki gekk með barnið: ,,Ég hefði viljað ganga með 

barnið og var stundum afbrýðisöm því mig langaði líka að upplifa meðgönguna. Að hafa 

lífið í mér. Það er skrýtið að vera sá aðili sem er áhorfandi“ (Rannveig Traustadóttir, 2003, 

bls. 100).  

Afbrýðisemi kvennanna, sem gengu ekki með barnið, virtist vera í tengslum við 

líffræðilegan samruna móðurinnar við barnið, þ.e. meðgönguna og brjóstagjöfina. Þær 

virtust setja jafnaðarmerki milli náinna tengsla og brjóstagjafar (Zizzo, 2009). Það 

endurspeglar  líklega orðræðu um mæður, móðurhlutverk og eðlishyggju þar sem 
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brjóstagjöf er stundum hafin í æðra veldi þegar tengslum mæðra og ungra barna er lýst en 

ýmis dæmi um það má meðal annars finna í auglýsingum tengdum brjóstagöf. 

3.3 Brjóstagjöf 

Brjóstagjöf er talin vera ein af ástæðum þess að samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki 

með börn sín, finna fyrir afbrýðisemi (Pelka 2009, Zizzo, 2009). Vinsælar kenningar um 

tengslamyndun móður og barns upphefja brjóstagjöf og segja konur sem hafa börn sín á 

brjósti mynda sérstök tengsl við þau sem enginn annar getur átt við barnið (Farrell og 

Hequembourg, 1999). 

Ágætt dæmi um þetta má finna í frásögn Rosie O’Donnell, samkynhneigðar móður og 

þekkts skemmtikrafts frá Bandaríkjunum. O´Donnell hefur talað opinskátt um upplifun sína 

af móðurhlutverkinu. O´Donnell og kona hennar ættleiddu þrjú börn en fjórða barn þeirra 

varð til með tæknifrjógvun og kona O´Donnell gekk með það. O´Donnell viðurkenndi í 

sjónvarpsviðtali að hún hefði beðið konu sína um að gefa barninu ekki brjóst heldur myndu 

þær gefa barninu pela þar sem hún væri afbrýðisöm. Hún útskýrði það þannig að hvorug 

þeirra hefði gefið ættleiddu börnunum brjóst og tengsl þeirra við börnin verið jöfn. 

O´Donnell upplifði að kona hennar væri ein um tengslamyndun við fjórða barn þeirra því 

hún gæfi því brjóst. Þessi saga O´Donnell lýsir hennar upplifun af því  hvernig líffræðileg 

tengsl geta skapað mismunandi hlutverk fyrir mæðurnar tvær, en það er í samræmi við 

niðurstöður Zizzo (2009) þar sem fram kemur að vegna líffræðinnar myndist ákveðin 

hlutverk fyrir hvora móður. Það getur haft það í för með sér að móðirin, sem gekk ekki með 

barnið, finni fyrir útilokun frá móðurhlutverkinu og hún geti þess vegna átt erfiðara með að 

mynda tengsl við barnið.  

Sally, samkynhneigð móðir, sem gekk ekki með barnið sitt, segir í rannsókn Farrell og 

Hequembourg (1999) á móðurhlutverki samkynhneigðra kvenna að hún hafi upplifað að 

skortur á líkamlegum tengslum í gegnum brjóstagjöf hafi skapað tilfinningalega fjarlægð 

milli hennar og barns hennar. 

Í rannsókn Pelka (2009) á afbrýðisemi í samböndum samkynhneigðra kvenna sem 

deila móðurhlutverkinu kom skýrt fram hvað brjóstagjöf skipaði veigamikið hlutverk í 

upplifun kvennanna, sem gengu ekki með barnið. Nokkrar kvennanna, sem gengu ekki með 

börnin, hugleiddu að mynda brjóstamjólk (e. lactation), svo mæðurnar gætu báðar gefið 

brjóst og þannig báðar myndað trygg og náin tengsl við barnið. Athyglisvert er að þegar 
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líffræðilega móðirin gat af einhverjum ástæðum ekki gefið brjóst fundu mæðurnar, sem 

gengu ekki með barnið, ekki fyrir afbrýðisemi. Mæðurnar skiptust á að gefa barninu pela og 

tengdust því þannig jafnt (Pelka, 2009). 

Í viðtölum Svandísar Önnu Sigurðardóttur (2011) má einnig sjá hvernig líffræðin 

skapar mismunandi hlutverk fyrir mæðurnar tvær en í viðtölum við þær spurði Svandís 

meðal annars að því hvort munur væri á sambandi þeirra við börnin eða hlutverki þeirra 

gagnvart börnunum eftir því hvor kvennanna gekk með barnið/börnin, bæði að þeirra mati 

og annarra. Flestar konurnar sögðu engan mun vera á þeim. Þó nefndu konurnar að 

brjóstagjöfin gerði barnið háðara líffræðilegu móðurinni. Það breyttist þó eftir að 

brjóstagjöfinni lauk. Ein kona sagði frá því að hún upplifði sig sem meiri móður barnanna 

þar sem hún hefði gengið með þau, en kona hennar var henni ósammála.  

Máttur orðræðunnar um líffræðina er sterkur í upplifun kvennanna, sem ganga ekki 

með börnin, af móðurhlutverkinu og hefur hamlandi áhrif á tengslamyndun þeirra við börn 

sín. Orðræðan hefur þó ekki einungis áhrif á líf kvennanna, sem gengu ekki með barnið, 

heldur einnig á líf foreldra þeirra. 

 

3.4 Amma og afi  

Í rannsókn Hequembourg og Farrel (1999) mátti sjá áhrif líffræðinnar og skorts á 

lagasetningum á upplifun foreldra móðurinnar sem gengur ekki með barnið. Hequembourg 

og Farrell tóku viðtöl við níu samkynhneigðar mæður búsettar í norðausturhluta 

Bandaríkjanna. Þau beindu sjónum sínum að daglegu lífi kvennanna og stórfjölskyldum 

þeirra. Foreldrar nokkurra mæðranna, sem gengu ekki með börnin, lýstu erfiðleikum við að 

átta sig á hvert hlutverk þeirra væri. Þau  höfðu áhyggjur af tengslamyndun við barn sem 

væri ekki líffræðilega skylt þeim og að tengslin væru ekki staðfest með lagasetningu. 

Stórfjölskylda konunnar virtist ekki líta á hana sem raunverulega móður og foreldrar 

konunnar sögðu frá áhyggjum sínum um að tengjast barni sem þau gætu mögulega þurft að 

sjá á bak ef til sambúðarslita kæmi (Hequembourg og Farrell, 1999). 

Sambærileg dæmi má sjá í eigindlegri rannsókn sem Hequembourg (2004) stóð fyrir 

þar sem tekin voru viðtöl við 40 samkynhneigðar mæður sem bjuggu í mismunandi 

fjölskyldumynstri. Í niðurstöðum kemur fram að foreldrar samkynhneigðar konu, sem gekk 

ekki með barnið, upplifðu erfiðleika við að ákvarða hlutverk sitt sem ömmu og afa barnsins 
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vegna skorts á  líffræðilegum tengslum við það. Annar viðmælandi Hequembourg, (2004), 

móðir sem ekki gekk með barnið sitt, lýsti erfiðleikum foreldra sinna við tilhugsunina um 

barnabarnið. Afinn og amman héldu til að mynda að vegna skorts þeirra á líffræðilegum og 

lagalegum tengslum við barnið myndu aðrir draga í efa lögmæti þeirra og stöðu sem 

„alvöru“ amma og afi barnsins. Það má velta fyrir sér, í þessu samhengi, hvernig  orðræðan 

um foreldrahlutverk gerir ráð fyrir líffræðilegum tengslum umfram samskipti og umhyggju 

og að þessi orðræða eigi einnig við um hlutverk afa og ömmu. Þessi orðræða þar sem 

umhyggja og ástúð foreldra og barna er talin afrakstur líkamlegs skyldleika en ekki þáttur í 

samskiptum veldur óöryggi hjá einstaklingum sem eru ekki líffræðilega skyldir börnunum. 

Orðræðan ýtir undir efasemdir náinna ættingja um tilkall sitt til barnsins og getur haft áhrif 

á tengslamyndun foreldra og barna og tengsla milli barna og afa og ömmu. 
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4. Lokaorð  

4.1. Niðurstöður og umræður 

Gagnkynhneigð er ríkjandi norm í samfélaginu. Það getur verið erfitt að viðurkenna að 

samfélagið sé mettað af gagnkynhneigð sem jaðarsetji samkynhneigðar mæður sem ganga 

ekki með börnin sín. Lögin (Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum. Nr. 

65/2010) hafa viðurkennt sambönd samkynhneigðra en viðhorf samfélagins hafa ekki fylgt 

með. Samkynhneigðum mæðrum, sem ganga ekki með börn sín, reynist erfitt að finna sér 

stöðu í gangkynhneigðum normum. Þó samkynhneigðir standi jafnfætis gagnkynhneigðum 

í lagalegum skilningi virðast þeir enn rekast á veggi gagnkynhneigðs samfélags sem ekki 

gerir ráð fyrir þeim þrátt fyrir breytta löggjöf. Samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki 

með börn sín, verða því annað hvort að reyna aðlaga sig að gagnkynhneigðu samfélagi eða 

fara áður ótroðnar slóðir og búa til stað fyrir sig. Hvora leiðina sem þær kjósa að fara 

virðast þær mæta erfiðleikum og mótlæti. Til að mynda þurfa mæðurnar, sem ganga ekki 

með börnin, að sýna fram á hæfni sína sem mæður þar sem ráðandi hugmyndir samfélagins 

um samkynhneigðar konur passa ekki endilega við staðalímyndina um móðurina. Þá standa 

þær frammi fyrir sérstækum hindrunum við að þróa móðurlegt ídentítet. Þær þurfa að takast 

á við gagnkynhneigð norm sem staðsetja þær í foreldrarhlutverki sem ekki er búið að 

skilgreina. Einnig upplifa mæðurnar sem ganga ekki með börnin, ýmiss konar útilokun frá 

samfélaginu. Opinberar stofnanir og aðrir samfélagsþegnar draga í efa að þær séu 

raunverulegar mæður sem hefur það í för með sér að þær þurfa að sannfæra aðra um hið 

gangstæða. 

Eftir úrvinnslu heimilda, sem nýttar voru við þessi skrif, er ljóst að þær sýna að 

gagnkynhneigð norm lita reynslu samkynhneigðra kvenna, sem ganga ekki með börn sín, 

og valda þeim vanlíðan í formi útilokunar, höfnunar, óöryggis og afbrýðisemi. Það er flókið 

og erfitt að vera samkynhneigð móðir en enn flóknara er að vera samkynhneigð móðir sem 

gengur ekki með barnið. Í samböndum samkynhneigðra kvenna deila tvær konur 

móðurhlutverki sem gagnkynhneigð norm gera ekki ráð fyrir. Samkynhneigðar mæður, sem 

ganga ekki með börn sín, víkja lengst frá ráðandi eðlishyggjuskilgreiningum á mæðrum og 

lenda  í ákveðnu tómarúmi í samfélagi sem gerir ekki ráð fyrir þeim.  
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Sú staðreynd að konur eru aldar upp í móðurhlutverkið frá því að þær eru litlar stelpur 

hefur þau áhrif að þær fá þær hugmyndir að móðurhlutverkið sé þeim í blóð borið og reikna 

með því að það verði eðlilegur þáttur í framtíð þeirra. Orðræða um móðurhlutverkið mótast 

í gagnkynhneigðu forræði sem ríkir í flestum samfélögum og þar af leiðandi lendir 

samkynhneigð kona, sem er móðir, mitt á milli samspyrtra hugmynda um að kona og 

gagnkynhneigð séu forsendur móðurhlutverksins. Samkynhneigðar mæður reyna eftir 

fremsta megni að eyða gagnkynhneigðum hugmyndum um staðalímynd samkynhneigðra 

kvenna um leið og þær aðlaga sig hefðbundinni ímynd móðurhlutverksins. Af þessu má sjá 

að samkynhneigð kona, sem gengur ekki með barn sitt, glímir við tvöfalda útilokun. Hún 

hefur ekki gengið með barnið, ekki gefið því brjóst og er að auki ekki gagnkynhneigð. Hún 

þarf að takast á við gagnkynhneigð norm og staðsetja sig í foreldrahlutverki sem ekki er 

enn búið að skilgreina. 

Heimildirnar sem unnið var úr gefa vísbendingar um að stærsta ákvörðunin sem 

samkynhneigðar konur, sem hyggja á barneignir saman, varði það hvor kvennanna eigi að 

ganga með barnið. Ákvörðunin hefur áhrif á allt sem er framundan og þegar ákvörðun hefur 

verið tekin eru konurnar staðsettar ananrs vegar sem líffræðileg móðir og hins vegar  

móðirin sem ekki gekk með barnið. Fram kemur að litið er á brjóstagjöf sem tákngervingu 

móðurhlutverksins og um leið útilokast önnur konan frá þeirri tákngervingu. Hugmyndir 

eðlishyggjunnar ýta móður, sem gengur ekki með börn út á jaðarinn þar sem þær upplifa 

útilokun og aðrar erfiðar tilfinningar. Jafnframt benda niðurstöður þeirra rannsókna sem 

lagðar voru til grundvallar þessari ritgerð til þess, þegar allt kemur til alls, að það sé ást og 

umhyggja sem myndi tengsl mæðra við börn sín en ekki líffræði. 

Jafnframt kom fram að orðræðan um líkamlegan skyldleika ýtti undir að 

samkynhneigðar konur í barneignahugleiðingum , gripu  til þess ráðs að önnur konan gangi 

með egg úr hinni. Þessi aðlögun að ráðandi gagnkynhneigðri orðræðu um líkamlegan 

skyldleika virtist draga úr óöryggi vegna skorts á skyldleika og lagalegum rétti til 

foreldrahlutverksins. En þó ber að geta þess að þótt lagasetningar á Íslandi skapi 

samkynhneigðum sama rétt og gagnkynhneigðum hafi það ekki enn haft áhrif á ráðandi 

orðræðu um foreldrahlutverk gagnkynhneigðra. 

Kynjuð foreldrarhlutverk sem sprottin eru upp úr forræði gagnkynhneigðarinnar gera 

það að verkum að flestar samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, finna sig 
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knúnar til að samsama sig með öðrum hvorum flokknum sem tvíhyggjukerfið býður upp á, 

móður eða föður. Þær passa þó raunverulega ekki í flokkana samkvæmt ráðandi 

hugmyndum samfélagins um skilgreiningu orðanna. Konurnar verða því óvissar um 

ídentítet sitt. Að mynda nýtt orð eins og „mather“ er lausn á niðurnjörvuðum 

staðalímyndum um foreldrahlutverkið. Með orðinu fæst frelsi frá gagnkynhneigðu forræði. 

Samkynhneigðar mæður, sem ganga ekki með börn sín, geta ákvarðað sjálfar hvað felst í 

því að vera foreldri og þurfa ekki að beygja sig undir ráðandi hugmyndir samfélagins um 

foreldrahlutverkið. Hér má huga að því hvort ekki sé tímabært að afbyggja kynjuð 

foreldrahlutverk og fastmótaðar hugmyndir eðlishyggjunnar. Mikilvægt er að reyna að 

breyta gagnkynhneigða norminu og veita svigrúm fyrir fleira en það sem tvíhyggjan bíður 

upp á. Þá þarf að breyta þeirri miklu áherslu sem lögð er á að líffræðin myndi fjölskyldur 

og tengsl milli fjölskyldumeðlima og leggja frekar áherslu á að umhyggja skapi náin og góð 

tengsl.  

Málefni samkynhneigðra mæðra, sem ganga ekki með börn sín, hafa lítið verið 

rannsökuð á Íslandi. Fjölskyldum þar sem tvær mæður eru foreldrar fer fjölgandi og má 

gera ráð fyrir að fjölskyldur samkynhneigðra kvenna komi við sögu í mörgum lögum 

samfélagins.  

Það er því afar mikilvægt að skapa  þekkingu og varpa ljósi á fjölskyldumynstur af 

þessari gerð, t.d. fyrir fyrir kennara og aðrar uppeldisstéttir, til þess að hægt sé að auka 

skilning þeirra og víðsýni til ólíkra fjölskylduforma. Til að draga úr fordómum er 

mikilvægt að efla skilning og þekkingu á óhefðbundnu fjölskylduformi samkynhneigða 

kvenna og þeim erfiðleikum sem þær standa frammi fyrir vegna ráðandi hugmynda 

gagnkynhneigðs samfélags. Í kjölfar nýrra lagasetninga er enn mikilvægara en áður að 

draga fram hvernig eðlishyggjuhugmyndir  hafa  áhrif á líðan og upplifanir þessara kvenna. 

Hjónabönd samkynhneigðra og barneignir eru lögleg á Íslandi. Það er því afar mikilvægt að 

viðhorf samfélagins fylgi með. Nauðsynlegt er að viðurkenna margbreytileikann sem norm 

til að koma í veg fyrir að útilokun og jaðarsetning hafi í för með sér óþarfa tilfinningalegt 

álag sem getur komið hart niður á þeim sem verða fyrir útskúfuninni. Ritgerðin er  framlag 

mitt til umræðu um óhefðbundin fjölskylduform og vona ég að hún gagnist 

samkynhneigðum mæðrum, kennurum og öllum þeim sem koma að uppeldi og menntun 

barna í íslensku þjóðfélagi. 
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