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Útdráttur 

Höfundi virðist sem það hafi færst í aukana að einstaklingar kenni sig við móður sína eða báða 

foreldra en ekki einungis við föður sinn eins og venja er. Lagalega er ekkert því til fyrirstöðu 

hér á landi heldur hefur hefðin stjórnað því að yfirgnæfandi meirihluti fólks kennir sig 

eingöngu við föður sinn.  

Hér verður skoðað hvort það sé í raun algengara en áður að einstaklingar breyti  

eftirnafni eða kenninafni eins og vísað er til í lögum. Til þess verður rýnt í tölur sem fengust 

hjá Þjóðskrá Ísland og varða breytingar á kenninöfnum. Þessar upplýsingar eru að sjálfsögðu 

ekki tæmandi þar sem ekki sést hversu margir eru upprunalega nefndir í höfuðið á móður 

sinni eða báðum foreldrum, þær taka einungis til þeirra sem hafa látið breyta kenninafninu en 

ekki er sagt til um aldur við breytingu eða kyn þess sem breytir um nafn. Haft var samband 

við einstaklinga sem hafa breytt um kenninafn og kannað af hverju fólk ákveður að gera það. 

Kenninafnabreytingar sem þessar eru skoðaðar hér í tengslum við jafnrétti og kynjakerfið. Þá 

voru einnig tekin viðtöl við virka femínista um málið. Öll voru þau kennd við föður sinn og 

þrátt fyrir að vera meðvituð um jafnréttismál var þetta þeim ekki endilega ofarlega í huga. 

Rannsóknin er þannig þríþætt og skiptist í megindlega og eigindlega rannsókn. 

Það sem kom í ljós var að það hefur aukist lítillega að fólk kenni sig við móður sína 

eða báða foreldra sína þótt það sé ekki enn algengt form nafns. Ein af helstu ástæðunum fyrir 

því að breytt er úr föðurnafni í móðurnafn sem kenninafn virðist vera ef faðirinn hefur ekki 

verið til staðar samkvæmt þeim er breytir um nafn. Ef einstaklingur breytir því svo að bæði 

föður og móður nafn er haft sem kenninafn virðist það einna helst vera af jafnréttishugsjónum. 

Það sem hamlar því helst að einstaklingar breyti um kenninafn, jafnvel þeim sem eru mjög 

jafnréttissinnaðir, er virðing við föður og hræðsla við að særa hann, sérstaklega virðing við 

minningu hans ef hann er látin. Þessari umræðu þarf að að skapa vettvang hér á landi.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin vegur 

12 einingar af 180 eininga námi. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Ingólfs V. Gíslasonar og 

vil ég færa honum miklar þakkir fyrir gott samstarf og góðar ábendingar. Einnig vil ég þakka 

þeim Hildi Björnsdóttur, Karen Ástu Kristjánsdóttur og Díönu Rós A. Rivera fyrir yfirferð á 

verkinu. Móður minni, systur minni og dóttur minni þakka ég fyrir umhyggju, tillitsemi og 

aðstoð.  
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Inngangur  

Í þessari ritgerð verða breytingar á kenninöfnum skoðaðar. Eru slíkar breytingar orðnar 

algengari og hvað liggur þá að baki? 

Fyrst verður farið í fræðilega nálgun á viðfangsefninu þar sem skoðuð eru mannanafnalög, 

hvað íslensk lög segja um breytingar á eftirnöfnum eða kenninöfnum, eins og er talað um þar. 

Viðfangsefnið er sérstaklega tengt við kenningar um karlmennsku og við femínískar 

kenningar um kynjakerfið. Aðeins er skoðað hvernig venjur að kenninöfnum eru erlendis og 

gerður samanburður á því. Þá eru notuð gögn frá Þjóðskrá til að sjá þróun þess og 

spurningarlisti sem sendur var til nokkurra einstaklinga sem hafa breytt kenninafni sínu og 

eins föður sem upplifði að börn hans breyttu um kenninafn. Einnig voru tekin viðtöl um málið 

við fimm virka femínista. Í lokin eru niðurstöður teknar saman og ræddar.  

Vonast er til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið í heild og vekja athygli á málefninu sem hefur 

ekki fengið mikið vægi í umræðu samfélagsins. 

Sem femínískur rannsakandi vil ég staðsetja mig sem slíkan og koma hreint fram varðandi 

það. Þetta mál hefur verið mér hugleikið um skeið og breytti ég sjálf kenninafni mínu við gerð 

þessarra ritgerðar og kenni mig nú við báða foreldra en ekki einungis föður minn. Mér finnst 

eðlilegt að kenna sig við báða foreldra sína þar sem flestir eiga alla jafna bæði móður og 

föður. Það er meira í anda jafnréttis, að mínu mati, að kenna sig við báða uppalendur sína þar 

sem það er hefð að kenna sig við foreldri sitt yfir höfuð. Svo geta einstaklingar auðvitað átt 

foreldra af sama kyni. Það verður ekki tekið sérstaklega fyrir hér en væri mjög áhugavert að 

skoða. Vissulega geta margar ástæður legið að baki því að kenna sig einvörðungu við föður 

sinn en helst er það hefðin sem ræður ríkjum. Mér þykir það ekki í takt við 

nútímajafnréttisbaráttu að kenna sig einungis við föður sinn og það er að mínu mati arfleið 

feðraveldisins og tákn um eignarrétt föðurins á fjölskyldunni. Að sama skapi getur fólk að 

sjálfsögðu tekið þá ákvörðun að kenna sig einungis við annað foreldri sitt, til dæmis ef hitt 

foreldrið hefur ekki verið til staðar að þeirra mati og á það jafnt við um mæður sem feður. 

Einnig geta ástæðurnar verið aðrar, til dæmis skipta sumir því á milli sín og kenna börnin sín 

við sitthvort foreldri, fyrsta barnið er þá til dæmis kennt við móðurina og svo er annað barnið 

kennt við föðurinn og svo framvegis. Þetta getur verið allavega og möguleikarnir margir. Hér 

er hins vegar ekki hægt að rekja það allt og einblínt er á þá sem hafa breytt um kenninafn.  
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1. Mannanafnalög 

Lög um mannanöfn, nr. 45/1996, segja til um hvernig nöfnum skal háttað hér á landi. 

Samkvæmt þeim er skylda að nefna barn innan sex mánaða frá fæðingu þess og skal það 

skráð í Þjóðskrá Íslands (mörg börn eru nefnd við skírn í kirkju en það er ekki nauðsyn, 

presturinn tilkynnir Þjóðskrá það). Eiginnöfn og millinöfn mega ekki vera fleiri en þrjú 

talsins. Ef nafn er ekki á mannanafnaskrá þarf að bera það undir mannanafnanefnd. Stúlku 

skal gefið kvenmannsnafn og dreng skal gefið karlmannsnafn. 

Í sumum tilvikum er ættarnafn notað sem millinafn. Í 8. og 9. grein laganna er talað 

um ákvæði sem varða kenninöfn. Þau eru tvenns konar: Föður- eða móðurnöfn og ættarnöfn. 

Skylda er að kenna sig við móður eða föður nema einstaklingur eigi rétt á að bera ættarnafn 

og kjósi það. Þá er einnig heimilt að kenna sig við báða foreldra sína eða bera ættarnafn til 

viðbótar því að kenna sig við móður eða föður. Einnig er heimilt að ófeðrað barn sé kennt til 

afa síns. Föður- og móðurnöfn eru mynduð þannig að á eftir eiginnafni og millinafni, eða 

eiginnöfnum og millinafni, kemur nafn föður eða móður í eignarfalli að viðbættu son ef 

karlmaður er en dóttir ef kvenmaður er. 

Sérstakar reglur eru um ættarnöfn og óheimilt er að taka upp nýtt ættarnafn hér á landi. 

Íslenskur ríkisborgari má ekki taka ættarnafn maka síns eftir að þessi lög tóku gildi en hafi 

einstaklingur borið ættarnafn maka síns fyrir gildistöku laganna má viðkomandi bera nafnið 

áfram. Í 13.-17. grein  laganna er svo talað um hvernig breytingum á eiginnöfnum, 

millinöfnum og kenninöfnum skuli háttað og fjallar 14. grein sérstaklega um breytingar á 

kenninöfnum. Samkvæmt því er nafnbreyting barns undir 18 ára aldri háð beiðni forsjámanna. 

Breytingar á eiginnafni, millinafni eða kenninafni fara eftir samþykki barns þegar það hefur 

náð 12 ára aldri. Þá er nafni gjarnan breytt vegna ættleiðingar eða þegar barn er kennt til 

stjúpforeldris eða fósturforeldra. Þegar nafni barns er breytt og það kennt til stjúpforeldris ber 

forsjálausu foreldri að samþykkja breytinguna, en Þjóðskrá Íslands getur engu að síður gefið 

heimild fyrir breytingunni ef talið er að ótvíræðir hagsmunir barnsins mæli með því. 

Samkvæmt 17. grein er heimild til nafnabreytinga einungis leyfð einu sinni nema sérstaklega 

standi á. 

 

Eins og sést á þessu eru lögin ekki því til fyrirstöðu að kenna sig við móður sína eða báða 

foreldra. Þau ákvæði í lögunum að ófeðruðu barni sé heimilt að kenna sig við afa sinn vekja 

mikla athygli rannsakanda, ekki er minnst á ömmuna. Það vekur upp spurningu hvort það sé 

virkilega ólöglegt að ófeðrað barn sé kennt við ömmu sína.  
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2. Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla verða skoðaðar þær kennningar og fræði sem stuðst er við í þessari ritgerð. 

Stuðst er við kenningu Silviu Walby um kynjakerfið sem og karlmennskufræði. Einnig verður 

litið á kenningar Foucault um völd og Karls Marx um firringu.   

 

2.1. Kynjakerfið 

Kynjakerfi (e. gender system) er hugtak sem notað er til að lýsa því félagslega yfirráðakerfi 

þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna (Walby, 1990). Það er ekki 

þar með sagt að allir karlar hafi yfirráð vegna kyns síns og að allar konur séu undirskipaðar, 

þess vegna er talað um það sem félagslegt kerfi. Stundum er talað um það sem feðraveldi (e. 

patriarchy) en hér verður notað orðið kynjakerfi í takt við kenningar Silviu Walby (1990). 

Hún talar um að konur verði fyrir útilokun, aðgreiningu og undirskipun í samfélaginu. Walby 

telur að kynjakerfið sé samsett úr sex meginþáttum: Launavinnu, heimili, menningu, 

kynverund, ofbeldi og ríki. Þá eru þessir þættir á hinu opinbera sviði og einkasviði.  

 Þegar kemur að launavinnu eru konur almennt með lægri laun en karlar. Það kemur 

ekki einungis til vegna þess að konur krefjast minna heldur eru störf þeirra, eða svokölluð 

kvennastörf, oft minna metin, en þau hafa oft verið framlenging á heimilisstörfum eins og 

umönnum barna og aldraðra. Karlar eru frekar í valdastöðum en konur samræma frekar 

vinnulífið og einkalífið. Konur bera enn höfuðábyrgð á heimilisstörfum en þær eru vissulega 

ekki eins háðar hjónabandinu og áður, færri giftast, fleiri skilja og fæðingartíðni fer lækkandi. 

Það var ekki fyrr en árið 1917 sem konur urðu jafngildir lögráðamenn ómyndugra barna sinna 

sem þýðir að áður var forsjáin ávallt í höndum föður. Nú er sameiginleg forsjá orðið algengara 

form þótt konur standi oft betur að vígi þegar kemur að börnunum (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006).  

Í menningu okkar er eðlishyggjuhugmyndin um karlmennsku og kvenleika sterk sem 

er mikil einföldun og gerir ekki ráð fyrir mótandi áhrifum samfélagsins á okkur sem 

einstaklinga. Karlmennsku hefur þá verið gert hærra undir höfði en kvenleika þar sem er 

meðal annars talið flott að vera strákastelpa en frekar ófínt að vera stelpustrákur. Því verða 

gerð betur skil í kaflanum um karlmennskufræði á eftir. Löngum hefur verið reynt að hamla 

kynverund (kynlífi) kvenna og stjórna í hinu karllæga samfélagi en það hefur breyst til 

batnaðar með betri getnaðarvörnum, skilnaðarlöggjöf og frjálsari fóstureyðingum. Möguleikar 

kvenna til kynlífs hafa því orðið betri þótt það hafi að sumu leyti skilað sér með verri hætti, 

eins og í klámiðnaðinum sem elur á hlutgervingu og kvenfyrirlitningu (Þorgerður Einarsdóttir, 
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2006).   

 Ofbeldi er ógn fyrir konur í samfélagi okkar og birtist það meðal annars í nauðgunum, 

heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi. Ofbeldið er ekki einstaklingsbundið eða 

einstaklingsvandamál heldur samfélagslegt vandamál. Það er birtingarform félagslegs 

taumhalds á konum og nauðgun er til dæmis versta birtingarmynd menningarbundinnar 

karlmennsku. Samkvæmt Walby er þetta að færast frá einkasviðinu til hins opinbera þar sem 

konur segja frá og krefjast úrbóta, stuðnings og réttlætis með dómskerfinu. Ríkið er þannig 

einnig hluti af kynjakerfinu. Hið opinbera þarf að gæta hagsmuna kvenna og hefur gert það að 

vissu leyti, eins og með því að bæta löggjöf en hefur svo brugðist í því að tryggja konum 

bætta stöðu þegar löggjöfinni er náð, því að hún er ekki nóg. Walby er því ekki sammála 

róttækum femínistum sem segja að ríkið sé tæki í höndum feðraveldisins og þjóni 

hagsmunum kynjakerfisins. Það er breytilegt eftir tíma, menningu og málefnum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006).  

Þessir þættir eru samþættir og því mikilvægt að huga að þeim öllum.  

 

Walby (1990) telur yfirráðin hafa færst mikið yfir til hins opinbera sviðs þar sem kynjakerfið 

var mjög sterkt á einkasviðinu en undirskipunin hefur nú meira færst yfir til hins opinbera. 

Konur höfðu til dæmis ekki opinber réttindi eins og eignarrétt og kosningarétt. Eftirnöfnin eða 

kenninöfnin eru þannig leifar af því og breytingar á kenninöfnun endurspegla ef til vill aukið 

jafnræði á einkasviðinu þar sem meira rými hefur skapast til þess. Konur hafa nú látið meira 

til sín taka á hinu opinbera sviði með meiri atvinnuþátttöku og eru því ekki eins einangraðar 

frá samfélagsþátttöku. Yfirráðin snúast þá frekar um útilokun þar sem reynt er að hindra 

aðgang þeirra að vinnumarkaði og valdastöðum og halda þeim í stöðum er samræmast 

einkalífinu betur. Konur eru orðnar sjálfstæðari á einkasviðinu en eiga jafnframt erfitt með að 

framfleyta sér og börnum sínum vegna hins karllæga vinnumarkaðs. Þannig má líta á 

hefðbundna nafnasetningu sem eina af orsökum kynjakerfisins frekar en afleiðingu þess. Það 

hafa orðið breytingar til batnaðar en samt sem áður eigum við langt í land þegar kemur að 

jafnrétti í okkar samfélagi og það má til dæmis sjá á launamismunun og kynbundnu ofbeldi 

svo eitthvað sé nefnt (Walby, 1990). 

Dæmi um hvað nafnið okkar er tengt einkasviðinu en getur jafnframt verið mjög opinber 

yfirlýsing á málstað ritar bell hooks, femínisti, bókmenntafræðingur og samfélagsrýnir, nafn 

sitt með litlum staf til að undirstrika það að nafn hennar skiptir ekki máli heldur það sem hún 

ritar. Hún breytti einnig kenninafni sínu til heiðurs móður sinni og ömmu, hún blandaði 
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nöfnum þeirra saman (Loyal Jones Appalachian Center, e.d.). Það er því ljóst að lög um 

nafnabreytingar í Bandaríkjunum eru sveigjanlegri hvað þetta varðar og fólk getur breytt nafni 

sínu og kenninafni eins og það kýs. Hér á landi verður kenninafnið að vera, eins og áður sagði 

kenning til föður, móður (eða beggja), ættarnafn eða kenning til afa eða stjúpforeldris (þá þarf 

að fara fram ættleiðing). Það þarf einnig að samræmast reglum og samþykki 

mannanafnanefndar en nöfn sem eru leyfileg eiga að vera í sérstakri mannanafnaskrá. 

Samkvæmt því þarf nafnið að geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í 

íslensku máli og þá sjáum við hvað hefðin er þar sterkt viðmót. Hefðinni er vísvitandi haldið 

með lögum. Nafnið má svo ekki brjóta í bága við íslenskt málkerfi og því skiptir hljómfall og 

útlit máli. Það er einnig skylda að rita nafnið í samræmi við íslenskar ritvenjur nema hefð sé 

fyrir öðrum rithætti þess. Nafnið má ekki vera þannig að það geti orðið þeim sem ber það til 

ama (Innanríkisráðuneyti, e.d.) en deila má um hvað telst til þess og mörg nöfn sem þykja 

verulega skrýtin, ef svo má að orði komast, hafa verið leyfð. Að vera öðruvísi og brjóta í bága 

við hefðina með nafni sínu, til dæmis með því að kenna sig við móður sína, er ekki trygging 

fyrir því að verða fyrir aðkasti en það er svo sannarlega ávallt möguleiki.  

 

2.2. Karlmennska 

Fræðimenn greinir á um hvort um eðli eða mótun sé að ræða þegar kemur að kvenleika og 

karlmennsku. Hvort það sé eitthvað í eðli okkar sem gerir okkur eins og við erum eða hvort 

það sé að mestu félagslega mótað af samfélaginu. (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). Í þessari ritgerð er talað út frá mótunarhyggju þar sem þessi ímynd 

okkar af karlmennsku og kvenleika er talin að mestu félagslega mótuð.  

 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) segir í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi (bls 13 

og 61) að þekking sé félagsleg afurð en þannig byggjast hugmyndir okkar á sögulegu 

samhengi og er því óstöðug. Þekking er í raun einungis það sem við teljum okkur vita, til 

dæmis samþykkjum við það betur núna að konur kjósi og mennti sig en áður var það ekki svo, 

þekking þess tíma gerði ekki ráð fyrir því. Þessi þekking endurspeglast í orðræðunni í 

samfélaginu, það eru síendurtekin viðhorf, hvað er orðað eða ekki og hvernig. Þannig er þessi 

hugmynd um að börn eigi að vera kennd við föður sinn orðræða og afurð þekkingar 

samfélagsins sem hefur staðnað. Hún þarfnast áskorunar og fyrirmyndar.  
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Connell (1995) talar um margar gerðir karlmennsku í bók sinni Masculinities þar sem líkt og í 

kynjakerfinu sé ákveðið valdakerfi við lýði innan karlmennskunnar. Það er þó ekki framhald 

af kynjakerfinu eða neitt slíkt heldur sjálfstætt valdakerfi. Þannig eru sumar tegundir 

karlmennsku eftirsóttari en aðrar. Það fer þá einnig eftir tíma og stað og getur það verið 

mismunandi eftir aldri og jafnvel landshluta hvað telst karlmannlegt sem og eftir sögulegu 

skeiði, það sem þykir  karlmannlegt nú þótti það kannski ekki áður. Ríkjandi karlmennska er 

sú karlmennska sem er eftirsóknaverðust á hverjum tíma fyrir sig. Hún þarf ekki að vera 

normið eða endurspegla hvernig flestir karlmenn eru í raun heldur er hún það sem er 

eftirsóknaverðust á þeim tíma. Það eru ekki allir karlmenn við völd og innan karlmennskunnar 

eru margir minnihlutahópar, eins og til dæmis samkynhneigðir.  

 

Ríkjandi karlmennska getur verið skaðleg karlmennska þar sem karlmenn eru frá upphafi 

hvattir til ágengnar hegðunar og hrósað fyrir að vera kröftugir og sterkir. Karlmannlegar 

íþróttir einkennast einnig af þessu, hörku og yfirráðum. Ríkjandi karlmennska sem byggir á 

undirskipan kvenna ýtir undir skaðlega karlmennsku, það er hegðun og viðhorf sem kemur í 

veg fyrir jafnrétti og félagslegt réttlæti í þjóðfélaginu. Þetta getur meðal annars leitt til 

ofbeldis, bæði beins og óbeins. Það væri því  mikill ávinningur fólgin í því fyrir samfélagið í 

heild að ýta undir karlmennskuhugmyndir sem eru ekki skaðlegar og stuðla að meira jafnrétti 

í þjóðfélaginu. Karlmenn og þá sérstaklega ungir karlmenn gætu þannig haft jákvæðari og 

fjölbreyttari fyrirmyndir sem myndi gagnast þeim og þjóðfélaginu betur en til dæmis þær 

hugmyndir um ákveðna karlmennsku þar sem ætlast er til af þeim að vera sterkir og 

tilfinningalausir og vera þessir bjargvættir eins og mýtan um prinsanna gefur til kynna (Ásta 

Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). 

Þegar ýtt er undir víðari og jákvæðari karlmennskuímyndir sem stuðla að jafnrétti er 

auðveldara fyrir alla að vera nógu öruggir til að mæta breyttum samfélagsaðstæðum eins og 

breytingum sem þessum á kenninöfnum. Dæmi um það hvernig reynt er að hafa áhrif á 

karlmennsku er herferð Ashton Kutcher og Demi Moore gegn mansali. Margir þekktir 

einstaklingar stigu fram í þeirri herferð og gáfu frá sér yfirlýsingu um að alvöru karlmenn 

kaupi ekki stelpur. Tekin var mynd af þeim með spjald með áletrunum sem tók það fram 

(Huffington post, 2011). Þá er þekkt herferð Nei hópsins hér á landi sem leggur áherslu á 

hlutverk karla í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi og ábyrgð gerenda. Þeir hafa dreift 

bæklingum, barmmerkjum, bolum og skiltum með áletrunni: Alvöru karlmenn nauðga ekki 

(feministinn, 2004). Auðvitað er óvíst hvaða árangri það skilar en ljóst er að karlmennskan er 

viðfang sem auðvelt er að ráðast á.  
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2.3. Völd og firring  

Foucault hefur sett fram áhugaverðar kenningar er varða völd og kynhegðan. Hann þróaði 

hugmyndir sínar um vald í samræmi við breytt samfélagskipulag. Á tímum konungsstjórnar 

var valdið beint og hefbundið. Þá tengdist valdið þvingun, höftum, bælingu og kúgun. Valdinu 

var viðhaldið með miklum refsingum og  mjög líkamlegum refsingum. Valdið hefur breyst í 

tímanna rás og er nú ekki svona lóðrétt og beint. Vald í nútímasamfélagi er frekar lárétt 

samkvæmt Foucault þar sem net valdatengsla liggja um samfélagið allt. Vald er þá ekki 

endilega það sem einhver hefur, það er enginn sérstakur valdhafi, valdið liggur í athöfnum 

sem hafa markvisst áhrif á athafnir annarra. Þannig tengir Focault vald mikið við þekkingu. 

Nútímarefsingar eru ekki líkamlegar eða opinberar, þær eru andlegar, duldar refsingar og 

eftirlitið er ekki eins augljóst. Eftirlit og fangelsun er tæki til að hafa stjórn á einstaklingum, 

það er hræðsla við refsingu sem skiptir máli en ekki aflið. Undir stöðugu eftirliti og eftirliti 

þar sem fólk veit ekki hvenær er verið að fylgjast með því, fer það á endanum að fylgjast með 

sér sjálft (Foucault, 1977 og Vísindavefurinn, e.d.). Þetta óformlega og ósýnilega vald sem 

Foucault talar um má yfirfæra á áhrif hefðarinnar á okkur. Valdið er mjög sterkt og setur 

okkur hömlur. Við vitum þannig ekki hvenær er fylgst með okkur og hverjir eru að fylgjast 

með okkur eða hvaða afleiðingar það hefur að brjóta reglurnar (Foucault, 1977), í þessu tilviki 

að brjóta hefðir,og venjur, reglur samfélagsins með því að stíga út fyrir normið í nafnagjöf. 

Nafn getur þannig verið form valds sem sýnir til dæmis stöðu fólks, tákn og eign.   

Samkvæmt Focault fæðumst við ekki frjáls heldur inn í ákveðin valdatengsl í samfélaginu. 

Þar sem er vald er hins vegar ávallt mótstaða gegn því, það mun ávallt vera minnihlutahópur 

sem berst gegn valdinu (Foucault, 1977). Það getur jafnvel leitt til breytinga og aukins frelsis 

hvað varðar valdið og það er einmitt von femínista þegar kemur að valdi kynjakerfisins. 

Karlmenn hafa völd í samfélaginu og viðhalda þeim, meðal annars með eignarétti sínum sem 

er undirstrikaður með nafnakenningu fjölskyldunnar við þá.  

Samkvæmt Karl Marx er það firring þegar við erum ekki tengd uppruna afurðarinnar. Karl 

Marx fjallaði mikið um firringu vinnunnar, hann einblíndi á efnahag og kapítalisma. 

Maðurinn firrist með vinnu sinni í kapítalísku samfélagi og getur ekki verið eitt með 

náttúrunni eins og dýrin, vinnan er einungis nauðsynlegur hluti af lífi mannsins til að komast 

af. Eigendur framleiðslutækjanna ákveða hvað á að framleiða en öreigarnir (þeir sem vinna 

fyrir þá) hafa ekki tækifæri til sköpunar. Þannig sjá þeir ekki ferlið í heild né útkomuna sem 

þeir eru partur af að skapa (Morrison, 2006). Þessar hugmyndir má vel heimfæra á firringu 

okkar hvað varðar uppruna kenninafna. Nú er það orðið hefð og við sjáum ekki hvaða 
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þýðingu það hefur fyrir samfélag okkar og sýn í heild sinni. Hefð kenninafna á uppruna sinn, 

eins og hefur verið fært rök fyrir, í kynjakerfinu þar sem það er táknmynd  fyrir eignarrétt 

föðurins á fjölskyldunni.  

Þessi nafnahefð hér á landi, að kenna sig við föðurinn, sýnir því ákveðið vald og við tengjum 

ekki við uppruna valdsins sem er feðraveldið eða kynjakerfið. Þetta er ekki einungis 

einstaklingsákvörðun heldur form hefðar þess samfélags sem við fæðumst inn í. Þess vegna er 

hægt að greina munstur í þeim efnum eftir samfélögum, hvað tíðkast hvar. Það er eitthvað 

stærra sem gerir það að verkum að hefðir myndast í kenninafnavali.  

Samfélagið í heild, þekking, fræðsla og samfélagsviðmiðin breytast smátt og smátt. Það 

gerist ef til vill með róttækri ákvörðun einstaklings sem brýtur blað í sögunni og rýfur hefðina 

og smátt og smátt vindur það upp á sig. Fjölmiðlar sýna því áhuga eður ei og fólk sameinast 

um skoðun á því máli, oft í tengslum við umræðuna í samfélaginu. Það hefur áhrif og spilar 

saman, orðræðan í samfélaginu hefur áhrif á val okkar í lífinu, til dæmis er varðar nafnagjöf.  

 

 

3. Erlendur samanburður 

Hér á Íslandi er hefð fyrir því að kenna sig við föður sinn, faðir rannsakanda heitir Karl svo 

rannsakandi var Karlsdóttir fyrir nafnabreytingu sína. Konur ættu ekki að vera í vafa um 

hvaða börn þær eiga, það fer yfirleitt ekki á milli mála þar sem þær ganga með þau. Því er 

ekki eins farið hjá feðrum. Það hefur gerst að börn séu rangfeðruð en það er ekki svo langt 

síðan byrjað var að skylda konur til að feðra börn sín. Það mætti ef til vill túlka það sem svo 

að kenninafnið sé trygging feðra fyrir því að börnin séu í raun þeirra og þurfa þeir einnig að 

samþykkja að barn sé þeirra ef móðir og faðir eru ekki í sambúð. Faðirinn verður þannig að 

gangast við barninu (Sýslumenn á Íslandi, e.d.). Þetta er þó misjafnt eftir löndum, á Spáni og í 

Portúgal tíðkast til dæmis að kenna sig við bæði föður og móður (Landsbókasafn Íslands, 

e.d.).  

Í rannsókn Goldin og Shim (2004) kemur fram að sú hefð sem hefur tíðkast víða 

erlendis, þar sem ákveðið ættarnafn er í fjölskyldunni, fjölskyldumeðlimar bera ættarnafn 

föðurins og kona skiptir alla jafna um ættarnafn þegar hún gengur í hjónaband, er að breytast 

og það hefur aukist að konur haldi sínu ættarnafni. Það er meðal annars vegna hinna lagalegu, 

félagslegu og fjárhagslegu breytinga í samfélaginu sem femínistar hafa barist fyrir. Einungis 

2-4% háskóla menntaðra kvenna í Bandaríkjunum héldu nafni sínu um 1975 en rétt um 20% 

árið 2001. Konur eru byrjaðar að skapa sitt eigið nafn með sjálfstæði sínu. Þær öðlast öryggi 
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með menntun sinni og vinnu og eru fjárhagslega sjálfstæðari en áður. Á heildina litið snýst 

þetta því augljóslega um jafnrétti. Mesta aukningin var í kringum 1985 en svo virðist það 

minnka aftur eftir árið 1990 til aldamóta, þótt það sé í heildina orðið algengara en áður að 

konur haldi nafni sínu. Það er eins og það hafi minnkað milli 1990 og 2000 og orðið ákveðið 

bakslag og femínismi litinn hornauga af mörgum. Það er val kvenna núna og er það ekki 

ólölegt að halda sínu nafni í Bandaríkjunum en sú hefð að taka upp nafn maka síns getur verið 

að endurfæðast eða þá að gleymt sé að taka inn í myndina þær konur sem breyta nafni sínu 

þannig að þær bæta ættarnafni maka síns við sínu ættarnafni en taka það ekki út. Maki þeirra 

gerir það jafnvel líka og bera þau þannig sama ættarnafn, ættarnafn þeirra beggja.  

Áhugavert er að ekki sést samband milli þess að konur taki upp ættarnafn maka síns 

og þess að þær hafi ekki verið í góðum tengslum við sína eigin fjölskyldu. Líklegt er að þær 

komi sjálfar úr hefðbundnum fjölskyldum og fylgi nafnahefðinni. Einnig er yfirleitt líklegra 

að fólk með hefðbundnara viðhorf gifti sig og það gifta sig ekki jafn margir nú og áður. 

Breytinguna má því einnig skýra með því (Hatherly, 2004) 

Á meðan berjast konur í Japan fyrir því að fá frelsi til að halda sínu nafni þegar þær 

ganga í hjónaband. Þar er lagaleg skylda hjóna að nota sama eftirnafn eða ættarnafni en hins 

vegar er afar sjaldgjæft að karlmenn taki upp ættarnafn konunnar (The Gold Coast Bulletin, 

2007).  

Ýmis vandkvæði geta sprottið af því að börn beri bæði ættarnöfn beggja foreldra sinna 

eins og tíðkast sums staðar. Nöfnin lengjast þá með hverjum ættlið og þarf á endanum að 

skera af nafninu sem getur orðið til þess að ættarnafn konunar gleymist. Við stöndum þó ekki 

frammi fyrir því vandamáli hér á landi þar sem ekki er venja að nota ættarnöfn sem 

kenninöfn.  

 

Rannsóknir sýna að konur bera enn höfuðábyrgð á heimili og uppeldi og við skilnað fylgja 

flest börn móður sinni (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Í raun ættu 

börn því ekki  síður að vera „eign“ mæðra sinna og ef málið er hugsað til enda er þetta ekki í 

takt við nútímann þar sem mörgu hefur verið áorkað með jafnréttis- og réttindabaráttu kvenna. 

Karlmenn ættu svo að sjálfsögðu að taka jafnan þátt í uppeldi og heimilislífinu.  

 

 

4. Aðferð 

Rannsókn þessi er þríþætt og eru fyrst skoðaðar formlegar tölur sem fengust hjá Þjóðskrá. Þá 

hafði rannsakandi samband við fjórar stelpur sem höfðu látið breyta kenninafni sínu, einn 
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strák sem hafði látið breyta kenninafni sínu og einn föður sem  upplifði að börn hans breyttu 

kenninafni sínu. Leitin fór fram á samskiptavefnum fésbókinni (e. facebook) og leitað var að 

nöfnum hjá vinum og vinum vina. Við leitina kom í ljós að ekki höfðu allir látið breyta 

kenninafninu formlega hjá Þjóðskrá. Mikla vinnu þurfti til að finna strák sem hafði látið 

breyta kenninafni sínu en það hafðist að lokum. Það er áhugavert þar sem mætti ætla að ekki 

sé eins algengt að karlmenn kenni sig við kvenmann, ef til vill vegna karlmennskuímynda. Því 

miður segja tölurnar frá Þjóðskrá ekki til um kyn þess sem breytir nafni sínu. 

Rannsakandi hafði samband við fyrrnefnda og útskýrði verkefnið og spurði hvort þau 

vildu taka þátt í því. Þegar þau svöruðu játandi, sem allir gerðu nema einn, sendi rannsakandi 

þeim netpóst með spurningum og í kjölfarið ítarlegri spurningar þegar þess var þörf. Í upphafi 

var tekið fram að ekki væri skylda að svara neinu og fyllsta trúnaðar væri gætt. 

Loks voru tekin viðtöl við fimm virka femínista um málið. Það er ósk rannsakanda að 

þessar upplýsingar lýsi stöðu mála eins vel og hægt er að þessu sinni. Kynjapólitískur 

bakgrunnur rannsóknarinnar er femínískur.  

  

Í þessari rannsókn er bæði notast við eigindlega og megindlega aðferð. Undirbúningur og 

vinna við rannsóknina hófst haustið 2011 þegar rannsakandi hafði samband við Þjóðskrá 

Íslands og fékk tölur frá þeim.Viðtölin voru svo tekin á tímabilinu maí−júní árið 2013 og 

afrituð og unnin í júní−júlí sama ár. Hvert viðtal stóð yfir í 20-40 mínútur. Spurningarlistinn 

var sendur út árið áður til þeirra sem höfðu skipt um nafn. Rannsókn þessi þróaðist frá því að 

vera upprunalega einungis megindleg yfir í eigindlega sýn á efnið þar sem leiðbeinandi og 

rannsakandi voru sammála um að það vantaði meiri dýpt í rannsóknina. 

 

4.1. Eigindleg rannsóknaraðferð 

Viðtölin sem rannsakandi tók við virku femínistana telst eigindleg rannsókn sem er þriðji og 

seinasti hlutinn í þessari rannsókn. Í eigindlegri rannsóknaraðferð er notast við opin viðtöl eða 

þátttökuathugun þar sem talið er að samfélagið verði best skilið út frá sjónarhóli þátttakenda. 

Rannsakandi tekur viðtal við ákveðið úrtak og fer með opnum huga í viðtalið. Hann reynir að 

ná fram upplifun viðmælanda og notar virka hlustun með því að hlusta á það sem er 

viðmælanda ofarlega í huga. Hér er notast við opin viðtöl með hálfstöðluðum spurningum þar 

sem ákveðinn rammi spurningalista er fyrir fram mótaður en rannsakandi hlustar einnig á 

viðkomanda og spyr nánar út í svör viðmælenda sem hafa tækifæri til að tjá sig um það sem 

liggur þeim á hjarta. Spurningarnar eru því fyrir fram ákveðnar en hafa visst svigrúm svo 
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hægt er að spyrja nánar. Úrtakið er markvisst þar sem þurfti ákveðin hóp sem hefur femíniska 

sýn að leiðarljósi. Rannsakandi talaði við þá sem hann þekkir til eða var bent á af öðrum og 

það getur vissulega skekkt niðurstöður þar sem ekki var valið af handahófi. Úrtök sem þessi 

eru ekki það stór að mögulegt sé að alhæfa nokkuð með þeim en hins vegar gefa þau góða 

mynd af því sem er að gerast í samfélaginu í dag og hvað þyrfti að rannsaka betur (Neuman, 

2003).  

 Í eigindlegum rannsóknum er afar mikilvægt að vernda trúnaðarupplýsingar og 

varðveita nöfn og annað sem getur komið upp um viðmælendur (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011). Þetta er lítið land og oft þarf ekki mikið til þess að einstaklingar geri sér grein fyrir því 

um hvern er verið að tala, sérstaklega þegar kemur að heimi fræða og femínista. Hér er því 

alger nafnleynd og ekki gefnar miklar upplýsingar um stöðu viðmælenda heldur einungis þær 

upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að varpa ljósi á niðurstöður. Rannsakandi kom hreint 

fram hvað varðar rannsóknina og sagði viðmælendum frá því um hvað hún snerist.  

Rannsakandi þekkir ágætlega til hins femíníska fræðaheims hér á landi svo haft var 

samband við þá sem rannsakandi kannaðist við. Einnig hafði rannsakandi samband við 

ritstjórn knúz sem er femínísk heimasíða, sem er virk í umræðum og birtir femínískar greinar. 

Fékk rannsakandi samband við einn aðila í tengslum við það. Vinkona rannsakanda stundar 

nám við kynjafræði í Háskóla Íslands og hún benti rannsakanda á einn aðila til að ræða við 

um málið. Rannsakandi hitti viðmælendur á skrifstofu þeirra, uppi í háskóla eða í vinnu 

þeirra.  

  

Rannsakandi byrjaði ávallt á því að kynna sig og rannsókn sína og þakka fyrir að fá að taka 

viðtalið. Viðmælendur voru minntir á að alger trúnaður ríkti  um málið sem og að þeir væru 

ekki skyldugir til að svara neinu. Viðmælendur verða kynntir betur hér á eftir en þeir voru 

fimm talsins, tveir karlmenn og þrjár konur. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og 

þau svo rituð niður og unnið úr þeim þannig. Rannsakandi eyddi viðtölunum úr tækinu um 

leið og búið var að afrita þau. Niðurstöðum var skipt í þemu sem verða kynnt á eftir. Byrjað 

var að spyrja um bakgrunn einstaklinga, starf, fjölskylduaðstæður og þeirra femínísku sýn. 

Þau voru spurð út í eigið uppeldi, samband við föður og upplifun hvað varðar jafnrétti á 

heimili þeirra nú og áður. Nafn þeirra var tekið fyrir og spurt var hvort þau hefðu íhugað að 

breyta  kenninafni og kenna sig við móður sína eða báða foreldra. Einnig voru þau spurð hvort 

þau hefði orðið vör við þessa umræðu og hvaða máli þeim finnst það skipta að hafa jafnrétti 

að leiðarljósi í kenninöfnum.  
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4.2. Megindleg rannsóknarðferð 

Gögnin sem fengust hjá Þjóðskrá Íslands sem og spurningarlistinn sem var sendur til þeirra 

sem vitað var til þess að höfðu breytt um nafn teljast til megindlegra rannsókna. Megindleg 

rannsókn er hefbundið rannsóknarform innan vísindanna sem leggur áherslu á nákvæmni og 

hlutlægni. Í megindlegum aðferðum sem þessum er gögnum safnað, unnið úr þeim og þau sett 

í samhengi. Gögnin skulu vera formföst, hlutbundin og fara eftir kerfisbundnu ferli. Þá er 

tölulegum gögnum safnað saman, til dæmis spurningalisti sem er lagður fyrir úrtak, og eru 

upplýsingar um niðurstöður gjarnan settar fram á tölfræðilegan hátt. Með úrvinnslu gagnanna 

fæst betra yfirlit yfir tiltekið svið og auðveldara er að alhæfa um þætti en í eigindlegum 

aðferðum þar sem ekki er hægt að alhæfa heldur einungis rýna í sýn fárra einstaklinga á efnið. 

Megindleg aðferð er ódýr, fljótleg og hægt er að ná til stærri hóps fólks. Í megindlegri 

rannsókn er alla jafna erfiðara að spyrja af hverju eitthvað er eins og það er eða fá fram 

upplifun fólks (möguleiki er þó að hafa opin svör í svarkönnun líkt og rannsakandi gerir hér). 

Oftast er spurt um magn og staðreyndir og því er svo hægt að beita á hina ýmsu vegu. 

Megindleg aðferð hefur fest sig í sessi í félagsvísindum þar sem litið er svo á að hægt sé að 

skoða félagslegan veruleika með því að mæla hann og magnbinda eða skrá með tölum. Það sé 

ekkert öðruvísi en til dæmis eðlisfræði. Eigindleg aðferð gengur út frá því að svo sé ekki þar 

sem félagslegur raunveruleiki sé síbreytilegur og ómælanlegur (Healey, 2012; Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011).  

Hér var unnið úr gögnum sem fengust hjá Þjóðskrá Íslands þar sem skráð eru tilvik 

breytinga á hverju ári á tímabilinu 1992−2011 og eru teknir til greina allir íslenskir 

rískisborgarar á þeim árum. Auk þess var sendur opinn spurningarlisti til þeirra sem 

rannsakandi vissi til að höfðu breytt um eftirnafn. Það er ef til vill mitt á milli þess að kallast 

megindleg eða eigindleg aðferð þar sem ítarleg svör fengust og ekki voru margir sem svöruðu. 

Nú í dag eru þessar aðferðir gjarnan notaðar saman en ekki álitnar andstæður eða ádeila, 

þannig er  hægt að öðlast betri yfirsýn yfir hlutina líkt og er gert hér í þessari ritgerð.  

 

 

5. Viðmælendur  

Hér verða viðmælendur kynntir, fyrst þeir sem svöruðu spurningarlistanum er varðar 

breytingar á nafni sínu sem og upplifun föður á breytingu kenninafna barna hans. Þá eru 

kynntir þeir viðmælendur sem rannsakandi tók viðtal við um málið, viðhorf virku 

femínistanna um breytingar á kenninöfnum.  
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5.1. Nafnabreytingar, ástæða og upplifun  

Eins og áður sagði var haft samband við einstaklinga sem hafa breytt kenninafni sínu og við 

föður sem hefur upplifað slíka breytingu á kenninafni barna sinna. Vonast var til að öðlast 

skilning á því af hverju einstaklingar ákveða að breyta kenninafni sínu. Hér verða svarendur 

kynntir. Spurningar snerust um ástæðuna fyrir því að svarendur breyttu um kenninafn, hvenær 

þeir gerðu það, hvort systkini þeirra (ef þeir eiga systkini) breyttu einnig kenninafni sínu, 

hvernig þeir upplifðu það, hvort þeir upplifðu fordóma í samfélaginu, hvort faðir þeirra væri 

náinn þeim og hefði tekið þátt í uppeldinu og hvort þeir hefðu ekki breytt kenninafninu ef svo 

hefði verið. Faðirinn var einnig spurður hvort hann viti ástæður barna sinna fyrir því að þau 

breyttu kenninafni sínu, um upplifun sína á breytingum kenninnafna barna sinna, hvort 

breytingarnar hafi sært hann, hvort þær hafi haft áhrif á karlmennsku hans eða föðurhlutverk 

og hvort börnin hafi rætt þetta við hann og þá hvernig. Einnig var hann spurður hvort hann 

hafi tekið virkan þátt í uppeldinu og þá hvernig.  

 

Stúlka 1 breytti kenninafni sínu 10 ára gömul í samvinnu við móður sína. Hún þekkir ekki 

föður sinn og hann hefur ekki tekið þátt í uppeldinu sem var hennar ástæða fyrir 

kenninafnabreytingunni. Hún kennir sig nú eingöngu við móður sína.  

 

Stúlka 2 sem rannsakandi talaði við breytti kenninafni sínu þegar hún var orðin sjálfráða. 

Faðir hennar hefur ekki verið til staðar fyrir hana og það var hennar ástæða fyrir breytingunni. 

Hún kennir sig núna við móður sína.   

 

Stúlka 3 breytti kenninafni sínu þegar upp komst um framhjáhald föður hennar sem hafði 

haldi fram hjá móður hennar. Faðirinn skildi alfarið við fjölskylduna og hóf nýtt líf. Hann er 

ekki í sambandi við þau nú og það var hennar ástæða fyrir breytingunni. Merkilegt nokk 

breyttu hún og systir hennar kenninöfnum sínum en bróðir þeirra ekki. Það styður enn frekar 

þær hugmyndir að karlmenn kenni sig síður við móður sína. Hún kennir sig nú eingöngu við 

móður sína.  

 

Stúlka 4 kennir sig við báða foreldra sína. Hún byrjaði á því komin aðeins yfir tvítugt. Faðir 

hennar er henni mjög kær og hefur tekið virkan þátt í uppeldi hennar. Hún hefur ekki breytt 



18 
 

nafni sínu formlega í Þjóðskrá en hyggst gera það. Hún lítur á sig sem femínista og gerði þetta 

af jafnréttishugsjón.  

 

Strákurinn sem ég náði sambandi við er 26 ára og hefur nýlega breytt kenninafni sínu eða 

fyrir um tveimur árum. Hann kennir sig nú við báða foreldra sína. Hann telur sig femínista og 

gerði þetta af jafnréttissjónarmiðum.  

 

Faðirinn sem ég talaði við á þrjá stráka. Þeir breyttu kenninafni sínu í ættarnafn móður sinnar 

eftir skilnað foreldra þeirra. Það var hennar vilji og ákveðin hefnd af hennar hálfu að sögn 

föðurins. Það var ekki það sem hann vildi, hann kallar þá enn syni sína og fjölskyldan hans 

skrifar gömlu kenninöfnin þeirra enn á kort og annað. Það er sama sagan með stúlku 3, hún 

segir að faðir hennar hafi verið í afneitun og haldið áfram að kenna börnin sín við sig. Þar sem 

breyting á kenninöfnum barna föðurins sem var rætt við var ættarnafn mundi það ekki koma 

fram í rannsóknargögnum frá Þjóðskrá sem voru skoðuð.  

 

5.2. Viðtöl við virka femínista 

Tekin voru viðtöl við fimm virka femínista þar sem reynt var að fá þeirra sýn á breytingar á 

eftirnöfnum. Vonin var að fá femíníska sýn á efnið. Forvitnast var um hvernig umræðan væri 

um þessi mál innan femínískra fræða og heima og hvort sú umræða ætti sér yfir höfuð stað. 

Viðtölin stóðu yfir í 20-40 mínútur hvort og voru tekin frá tímabilinu maí−júní árið 2013. 

Viðtölin voru svo afrituð og unnin í júní−júlí sama ár. Hér verða viðmælendur kynntir með 

öðrum nöfnum en þeirra til að halda nafnleynd og trúnað.  

Ari: 28 ára karlmaður, í háskólanámi. Kenndur við föður sinn, hefur hugsað sér að breyta því 

en ekki gert það. Prufaði það á fésbókinni og faðir hans tók ekki vel í það, varð sár. Hann 

breytti því aftur. Faðir hans tók mikinn þátt í uppeldinu og var heimavinnandi á tímabili.  

 

Fríða: 23 ára kona í háskólanámi. Kennd við föður sinn og telur að hann yrði sár ef hún breytti 

kenninafni sínu en hefur ekki hugsað það af alvöru.  

 

Aldís: 49 ára kona, kennari. Er kennd við föður sinn sem er látin svo hún hefur ekki hugsað að 

breyta kenninafni sínu af virðingu við hann. Hún á tvö börn og gæti hugsað sér að þau myndu 

breyta kenninöfnum sínum, sérstaklega þar sem sá eldri hefur ekki samband við föður sinn.  
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Stefán: 59 ára karlmaður, kennari. Kenndur við föður sinn og hefur ekki hugsað sér að breyta 

kenninafni sínu. Faðir hans lést við ungan aldur og þetta er ein leið til að halda í minningu 

hans að hans sögn. Honum finnst enginn tilgangur í því að skeyta móðurnafninu við sem 

millinafni en finnst frelsi þurfa að vera í nafnavali og að ekki ættu að vera reglur um það.  

 

Kristín: 40 ára kona, kennari. Hún er kennd við föður sinn og vill ekki breyta því þótt hún hafi 

hugsað um það þar sem hún er skilnaðarbarn. Þetta var ein leið til að halda tengslum við 

föðurinn en hann er látinn núna. Hún á hins vegar þrjú börn og þau hafa öll mismunandi 

eftirnöfn. Miðjubarnið er kennt við báða foreldra sína. Hún hefur því sannarlega hugsað um 

ólík form kenninafna í tengslum við jafnréttishugsjónir.  

 

Áhugavert er að viðmælendur tala eins og föðurnafnið yrði tekið alveg út þegar rannsakandi 

fjallar um að hafa móðurnafnið  með og tók hann það sérstaklega fram. Þeir viðmælendur sem 

eru kennarar eru vissulega fræðimenn á sínu sviði en ekki verður farið nánar út í það til þess 

að tryggja nafnleynd.  

 

 

6. Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður kynntar. Byrjað verður á að skoða tölur sem fengust hjá Þjóðskrá 

Íslands og svo verður fjallað um niðurstöður úr spurningarlistanum og viðtölunum.  

Enn þá er langalgengast að kenna sig við föður sinn. Af þeim niðurstöðum má ætla að 

ef fólk gerir það ekki sé það í flestum tilfellum vegna þess að faðirinn hefur ekki verið til 

staðar fyrir barn sitt. Ef það er gert af pólitískum jafnréttishugsjónarástæðum er faðirinn ekki 

útilokaður heldur er nafn móður bætt við eftirnafnið. Þannig vill einstaklingur kenna sig við 

báða foreldra sína en ekki einungis annan þeirra.  

 

6.1. Tölur frá Þjóðskrá  

Ýmis vandkvæði geta komið upp þegar breyta á nafni. Þá þarf að fara eftir reglum sem 

stofnunin Þjóðskrá Íslands setur er varða nafnabreytingar. Líkt og áður sagði eru almennar 

reglur um mannanöfn og það á einnig við um breytingar á þeim. Hvert nafn getur ekki verið 

lengra en 31 stafur með bili á skrá hjá Þjóðskrá og það getur reynst erfitt ef á að kenna sig við 

báða foreldra sem tekur alla jafna fleiri stafabil. Þá er skráð skammstöfun en samt sem áður 

getur einstaklingur ritað fullt nafn sitt. Þegar breyta á kenninafni kostar það ekkert en ef 

breyta á eiginnafni eða millinafni kostar það 6.600 krónur. Til að taka dæmi breytti 
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rannsakandi um kenninafn við gerð þessarar ritgerðar, til að vera kennd við báða foreldra. 

Rannsakandi þurfti þá að vera Bryndísardóttir Karlsdóttir eða Karlsdóttir Bryndísardóttir, ekki 

má hafa það svo: Bryndísar- og Karlsdóttir, eins og rannsakandi vildi, þá væri móðurnafnið 

millinafn en ekki kenninafn sem slíkt og hefði þurft að borga fyrir það. Ritað var í þjóðskrá B. 

Karlsdóttir þar sem ekki var nægur stafafjöldi til að rita allt nafnið. Samkvæmt starfsmanni 

Þjóðskrár Íslands má rannsakandi svo rita nafnið eins og hún kýs og mun rannsakandi rita það 

sem Bryndísar-og Karlsdóttir. Einnig er von á því að Þjóðskrá lengi stafafjölda hvers nafns og 

þá verður auðveldara að breyta því (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Það er von rannsakanda að það 

auðveldi fólki breytingar á kenninöfnum. Ekki er heimilt að kenna sig við hvern sem er, líkt 

og áður segir þarf að kenna sig við foreldra eða í sérstökum tilfellum við afa barns samkvæmt 

lögum. Einnig eru til dæmi um að fólk beri ættarnafn móður sinnar sem millinafn en það er 

ekki hægt að rekja hér. Auk þess eru þeir ekki teknir með sem hafa borið slík nöfn frá upphafi, 

hér eru einungis tölur um þá sem hafa breytt nafni sínu í Þjóðskrá Íslands. 

Unnið var úr tölum sem fengust hjá Þjóðskrá um nafnabreytingar á árunum 1992−2011. Þar 

kemur glögglega í ljós að það að kenna sig við móður eða báða foreldra er algengara en áður  

þótt ennþá sé mikill minnihluti sem gerir það.  

 Nafnabreytingar á árunum 1992−2011 á eiginnöfnum, millinöfnum og kenninöfnum 

eru alls 32.336 og þar af er óalgengast að breyta um eiginnafn (2018 tilvik eða 6,2% af 

heildarbreytingum). Algengast er að breyta um kenninafn, alls 28.232 breytingar af 32.336 

eða um 87% af heildarbreytingum nafna á þessum árum. Þegar kemur að breytingum á 

kenninöfnum er langalgengast að breytt sé úr móðurnafni í föðurnafn (14.792 tilvik á þessum 

árum) þar sem börn sem fæðast utan sambúðar foreldra eru kennd við móður sína og 

breytingin er bein vísun í styrk hefðarinnar, að kenna sig við föður. Þegar breytt er um 

millinafn er algengast að ættarnafn sem náið skyldmenni ber/bar sé gert að millinafni. 

Breytingar á millinöfnum eru þá oftast í tengslum við ættarnöfn.  

 Ýmsar breytingar varða breytingar á kenninöfnum og hér skal  skýrt frá því hvernig 

Þjóðskrá skiptir þeim:   

1. Kenningu til föður breytt til móður.  

2. Kenningu til móður breytt til föður. 

3. Kenning til beggja foreldra (móðir-faðir).  

4. Kenning til beggja foreldra (faðir-móðir).  

5. Kenning til annars foreldris að viðbættu ættarnafni.  

6. Ættarnafn að viðbættri kenningu til annars foreldris.  
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7. Kenning til annars foreldris; nafn þess ekki á mannanafnaskrá.  

8. Ófeðrað barn kennt til afa síns.  

9. Ófeðrað barn kennt til stjúpföður síns.  

10.  Kenninafn dregið af erlendu eiginnafni foreldris/foreldra; leyfi mannanafnanefndar. 

11.  Ættarnafn fellt niður; kenning til foreldris/foreldra.  

12.  Ættarnafn tekið upp í karllegg.  

13.  Ættarnafn tekið upp í kvenlegg.  

14.  Ættarnafn maka fellt niður.  

15.  Föður- eða móðurnafn lagt niður við heimkomu (svo er breyting hjá niðjum þess). 

16.  Erlendur ríkisborgari tekur upp ættarnafn erlends maka.  

17.  Erlendur ríkisborgari tekur upp ættarnafn íslensks maka.  

18.  Erlendur ríkisborgari tekur upp foreldriskenningu íslensks maka.  

19.  Erlendur ríkisborgari tekur upp kenningu íslensks maka í sínu kyni. 

20.  Feðrað barn kennt til stjúpforeldris.  

21.  Fósturbarn í varanlegu fóstri kennt til fósturforeldris.  

22.  Breyting gerð í andstöðu við foreldri sem barn var kennt til.  

23.  Ættleitt barn kennt til kjörforeldris.  

Eins og sést kennir ýmissa grasa og flokkunin er mikil, sumt er varðar ættarnöfn, ættleiðingar 

og erlenda ríkisborgara. Hér verður einblínt á það þegar einstaklingar breyta kenningu sinni til 

móður eða beggja foreldra.  

 

Mynd. 1 Breyting úr föður- í móðurnafn sem kenninafn/eftirnafn.  
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Þessi mynd sýnir breytingar á kenninöfnum á árunum 1992−2011 þegar kenninafni er breytt 

úr föðurnafni í móðurnafn. Það hefur augljóslega aukist á síðustu árum en er þó alls ekki 

algengt. Alls eru það 1065 breytingar á árunum 1992−2011 sem er um 33% af 

heildarbreytingum nafna á þeim árum. Það er ákveðin samfélagsleg þróun í þessum tölum. 

Stórt stökk verður árið 1995 þegar breytingarnar fara úr 38 árið 1994 í 78 árið 1995. Það 

snarlækkar aftur árið 1997 og fer niður í 20 á því ári. Svo fer þróunin sífellt upp á við, 

sérstaklega eftir árið 2007 en fer þó aðeins niður á við á árunum 2010−2011 og væri 

áhugavert að skoða hvert þróunin stefnir í framtíðinni. 

Það er enn algengara að breyta kenninafni sínu úr móðurnafni í föðurnafn en alls eru það 

14.792 breytingar á árunum 1992−2011. Ætla má að það sé vegna þess að þegar barn fæðist 

utan sambúðar foreldra er það sjálfkrafa kennt við móður sína og því er oftast breytt, aðallega 

vegna hefðarinnar því að þótt skylda sé að feðra börn er það er auðvitað hægt þótt 

kenninafninu sé ekki breytt.   

 

Mynd2 Breyting úr móður- í föðurnafn sem kenninafn/eftirnafn.   
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Þetta er mun jafnari þróun en sú fyrri fyrir utan stökk á árunum 1992−1993. Það segir að þetta 

er eitthvað sem þróast ekki, þarna ræður hefðin ríkjum. Þegar við skoðum hins vegar töfluna 

þar sem breytt er úr föðurnafni í móðurnafn er frekar þróun í gangi með mun meiri sveiflum.  

Ekkert skráð tilfelli um breytingu á eftirnöfnum þar sem einstaklingur kennir sig við báða 

foreldra sína er að finna fyrr en árið 1997, það er þá frekar nýtt fyrirbæri. Þá er greint á milli 

þess hvort móður- eða föðurnafnið kemur fyrst: Móðir-faðir eða faðir-móðir. Hið fyrra er 

algengara, oft er þá móðurnafnið einskonar millinafn. Hér verður það skoðað saman. Alls 

voru það 318 breytingar á árunum 1997−2011 sem er  einungis tæplega 1% af 

heildarbreytingum á nöfnum, sem er verulega lítið. Þetta er einnig mun lægri tala en 

breytingar alls úr föður- í móðurnafn (sem voru eins og áður segir 1065 breytingar ).  

Það hefur færst í aukana að kenna sig við báða foreldra sína en sérstaklega þó þegar 

móðurnafnið er á undan, líkt og áður sagði. Miðjulínan sýnir það þegar móðurnafninu er 

skeytt framan við föðurnafnið, líkt og rannsakandi gerir, það er mun algengara en að hafa 

föðurnafnið á undan. Ef til vill  hljómar það betur eða þá að móðurnafnið er notað sem eins 

konar millinafn. Efsta línan táknar svo breytingarnar samanlagt, hún sýnir betur 

heildarþróunina og það er ljóst  að það er að aukast þótt afar sjaldgjæft sé. Spurningin er 

auðvitað hvort að foreldrar séu frekar farnir að kenna börn sín við báða aðila frá upphafi en 

það er ekki hægt að rekja hér.  

 

Mynd. 3 Breyting á kenninafni─kenning til beggja foreldra.  
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Þetta er mjög áhugaverð þróun og lítur út fyrir að ákveðnar bylgjur og lægðir séu í 

breytingum á nöfnum. Þá má velta fyrir sér hvort það sé eitthvað sem hefur  áhrif þar á, til 

dæmis umræða í samfélaginu (fjölmiðlum) og svo framvegis. Fyrsta lægðin árið 1998 er á 

svipuðum tíma og lægðin í breytingum á eftirnöfnum þegar breytt er í móðurnafn úr 

föðurnafni. Það er einnig mjög áhugavert en rannsakandi sér ekki í fljótu bragði hvað gæti 

orsakað það, ef til vill skortur á umfjöllun í fjölmiðlum. Þess má geta að það eru ekki margir 

sem hafa breytt kenninafni sínu. Það er enn mjög óalgengt og því hefur hver einstaklingur 

mikið vægi í þessari tölfræði.  

 

6.2. Breyting á nafni  

Faðirinn sem ég hafði samband við fannst það erfitt þegar synir hans þrír breyttu 

kenninöfnum sínum við skilnað hans og móður þeirra. Hann tók mjög virkan þátt í uppeldinu 

að eigin sögn: Eldaði ofan í þau í 18 ár, tók þátt í heimanámi, íþróttum, sinnti útiveru og ýmis 

konar nánd. Þeir breyttu  kenninafni sínu einu og hálfu ári eftir skilnað hans og móður þeirra. 

Hann sagði það vera hennar leið til að hefna sín á honum eftir skilnaðinn, þau skildu ekki í 

góðu. Þeir tóku upp ættarnafn móður sinnar. Hann fékk bréf sent heim og gat mótmælt þessu 

en nennti ekki að standa í því: „Þeir eru synir mínir hvað sem þeir heita“. Þeir hafa ekki mikið 

rætt þetta sín á milli en þeir afsökuðu æsing móður sinnar í byrjun að hans sögn. Hann segir 

þá hafa nóg annað að tala um. Hann vildi ekki meina að það hafi haft áhrif á  

karlmennskuímynd hans eða föðurhlutverk, þetta hafi einungis verið formlegheit á blaði. 

Hann skrifar þá ennþá með sínu kenninafni og hugsar um þá sem sín börn. En að sjálfsögðu er 

það ekki svo að börnin sé ekki manns eigin þótt þau beri ekki kenninafn þitt líkt og er raun 

flestra mæðra. Því má lesa úr þessu að þetta skiptir verulegu máli. 

Það má því ætla að breyting á kenninafni einskorðist ekki við að faðirinn hafi ekki 

staðið sig eða sé ekki til staðar. Þetta getur verið á alla vegu þó hitt sé líklega algengara eins 

og staðan er í dag. Þessi breyting kæmi hins vegar ekki upp við tölur frá Þjóðskrá Íslands sem 

er unnið úr hér þar sem þeir breyttu yfir í ættarnafn móður og er það ekki tekið sérstaklega til 

greina hér.   

 

Stúlkurnar sem ég talaði við breyttu allar kenninafni sínu þegar þær voru orðnar fullorðnar 

nema ein sem breytti því 10 ára gömul. Börn föðurins breyttu því snemma á unglingsárum og 

voru ekki orðin lögráða. Ein þeirra sem rannsakandi talaði við breytti kenninafni sínu þannig 

að hún kennir sig nú við báða foreldra sína. Hún hefur þó ekki breytt því formlega í Þjóðskrá 
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Íslands en hyggst gera það, henni finnst þetta vera ákveðið „statement“. Faðir hennar er  mjög 

náinn henni og hefur tekið virkan þátt í uppeldi hennar svo hún gerði þetta meira af 

jafnréttishugsjón en þess má geta að hún lítur á sig sem femínista. Öllum stúlkunum sem 

rannsakandi náði sambandi við sem höfðu breyttu kenninafni sínu í móðurnafn eingöngu ber 

saman um að það hafi verið vegna þess að faðir þeirra hafi ekki verið til staðar, þær hafi ekki 

verið í miklum tengslum við hann né nánar honum. Ein orðaði það svo: „Móðir mín hefur 

alltaf séð um mig ein og ætti því að fá heiðurinn, ef svo má að orði komast“. Önnur þekkti 

aldrei föður sinn á meðan þriðja upplifði það að faðir hennar yfirgaf fjölskyldna og systkinin 

eftir skilnað foreldranna. Líklega væri ekki sama upp á teningnum ef faðir stúlknanna væri 

látinn hvort sem það væri svo að hann hefði látist við ungan aldur þeirra svo þær hefðu aldrei 

þekkt hann. Í þessum tilvikum hafa þau upplifað  höfnun eða það að faðir þeirra hafi brugðist 

þeim á einhvern hátt.  

 

Strákurinn sem breytti nafni sínu og kennir sig við báða foreldra kveðst vera í góðu sambandi 

við föður sinn (og tekur fram að foreldrar hans eru enn giftir) en finnst þetta sjálfsagður hlutur 

þar sem hann er barn beggja foreldra sinna. „Mér fannst það bara sjálfsagt að kenna mig við 

báða foreldra mína fyrst maður er á annað borð kenndur við foreldri“. Hann segist ekki hafa  

fengið neikvæð viðbrögð heldur sé fólk aðallega forvitið, annars eru viðbrögð yfir höfuð ekki 

mikil að hans mati. Hann telur fólk almennt ekki verið mjög meðvitað um þessa hluti og 

finnst það ekki tiltökumál. „Ef til vill hugsar fólk að ég hljóti að vera femínisti eða sonur 

femínista fyrst ég kenni mig við báða foreldra sem er skrýtið en ekkert neikvætt finnst mér“. 

Hann tengir þetta ekki við karlmennsku sína og finnst í raun óþægilegt að tala um 

karlmennsku sem slíka. Hann vill frekar tala um fólk sem einstaklinga en sem meðlimi í 

ákveðnum hópum þar sem þarf að uppfylla ákveðna staðalímynd til að verða fullgildur 

meðlimur.   

 

6.3. Viðtöl  

Ljóst er af viðtölum mínum við virku femínistana að ekki hefur verið mikil eða hávær 

umræða um kenninöfn innan femínsku fræðanna. Þetta er auðvitað séríslenskt fyrirbæri, að 

kenna sig við föður og það hefur ekki verið rannsakað sérstaklega áður. Eitthvað hefur verið 

skrifað um það á erlendum vettvangi, aðallega hvað varðar að taka upp nafn maka við 

giftingu, sem viðmælendur höfðu margir mjög sterka skoðun á. Aldís segir gjörsamlega 

fráleitt að kona taki upp nafn maka síns við giftingu þar sem konan hættir einfaldlega að vera 

hún. Aldís tekur það þá fram að hún tali til dæmis aldrei um brúðkaup því það vísar til þess að 
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kaupa brúðina og þannig er tungumálið sjálft arfleið feðraveldisins. Annars voru viðmælendur 

sammála um að þau hafi ekki orðið vör við mikla umræðu hér um málefnið og hafi í raun ekki 

hugsað mikið um það sjálf, þó mismikið. Sum þeirra hafa velt því fyrir sér að breyta um 

kenninafn og brotið hefðina þegar kemur að eigin börnum. Öll kenna þau sig við föður sinn 

og finnst of viðvæmt að hrófla við því. „Þetta er enn pínu stimplun“ segir Ari. Aldís segist þó 

hafa orðið vara við aukningu á fjölbreytileika nafna hjá nemendum sínum en hún hugsar 

ósjálfrátt þegar hún sér einstakling sem ber nafn móður sinnar: „aaa það er saga þarna…“  

Það kom mjög greinilega í ljós að fólk vill ekki særa föður sinn með því að breyta 

kenninafni sínu. Það virðist sérstaklega ekki inni í myndinni ef faðirinn er látinn eða 

foreldrarnir skilin. Ari sagði að það mundi aðallega vera erfitt fyrir föður sinn að útskýra þetta 

fyrir öðrum, þá sérstaklega jafnöldrum sínum. Það væri ekki þessi femíníski skilningur hjá 

kynslóð föður hans og fólk mundi ef til vill stimpla hann sem skíthæl. Þegar hann gerði 

tilraun sína með nafnabreytinguna á fésbók varð faðir hans sár: „Þetta situr í honum [...] 

Maður vill ekki særa stoltið“. Fríða segir að það mundi særa pabba hennar mjög mikið ef hún 

breytti kenninafni sínu, sérstaklega núna þar sem foreldrar hennar eru nýskilinn, „fólk er mun 

hefbundnara en maður heldur, fólk er fast í hefðinni“ samkvæmt henni. Kristín sagði þetta ef 

til vill eiga rætur sínar í því að fólk veit alltaf móðurerni sitt, „þannig þetta er einhver 

staðfesting á faðerni líka út á við“. Faðir Aldísar, Stefáns og Kristínar er látinn svo þau tengja 

kenninafnið sérstaklega við það að heiðra minningu hans og halda í tengslin við hann með því 

að kenna sig við hann.  

 

Áhugavert var að sjá að unga fólkið sem talað var við hafði hugsað um kenninöfn hvað 

varðaði sín börn og fannst eðlilegast að foreldrar ákveddu slíkt frá byrjun. Hins vegar var 

eldra fólkið frekar á því að fólk ætti að ákveða sjálft og breyta ef það vildi, það vildi ekki taka 

ákvörðun fyrir barnið sitt og stimpla það út á við en gæti hugsað sér að barnið breytti 

kenninafninu ef það fyndi það hjá sér, líkt og Aldís sem segir að hún hafi kennt börnin sín við 

föður þeirra vegna hefðarinnar og að hún hefði ekki lagt það á sig að lenda í útistöðum við 

föður þeirra: „Ég gæti kallað yfir mig þriðju heimsstyrjöldina ef ég legði í það með dóttur 

mína sem er í ágætu sambandi við pabba sinn. Hann yrði brjálaður ef ég mundi hugsa um 

þetta eða hefði rætt þetta frá byrjun, ég lagði ekki í það. En ef þetta kæmi frá henni, það yrði 

öðruvísi“. Eldri sonur hennar er ekki í sambandi við föður sinn og þótt hún  hafi ekki nefnt 

þetta við hann er hún  nokkurn veginn að bíða eftir því að hann breyti  kenninafni sínu en hún 

vill að það komi frá honum. Kristín hefur mismunandi form á kenninöfnum barna sinna. Það 

er einnig áhugavert að hún segist oft frekar nota eingöngu eiginnafn og millinafn og sleppa 
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kenninafni sínu til að einkenna sig en til þess getur nafnið að sjálfsögðu ekki vera of almennt 

eða algengt. 

Stefán talar um að fólk veigri sér oft við að vera öðruvísi og sé hrætt við að mæta 

mótlæti, sérstaklega ef það sker sig úr á öðru sviði, eins og til dæmis samkynhneigðir gera. 

Honum finnst hins vegar nafnakerfið á Íslandi frekar hliðhollt konum þar sem ekki er hefð 

fyrir því að þær taki upp nafn maka síns en margt annað mætti betur fara. Þá vísar hann í það 

hvernig fjölskyldunúmer eru mynduð hér á landi en þau eru tengd við eldri maka samkvæmt 

honum og hefur þær afleiðingar að fjölskyldan er yfirleitt kennd karlinum enda hann oftast 

eldri í gagnkynhneigðum samböndum.  

Ari sagði að hann og sambýliskona hans hefðu rætt hvernig þau myndu hafa kenninöfn 

barna sinna og jafnvel hugsað sér að kenna börn sín við báða foreldra eða skiptast á með það, 

það er að kenna ef til vill fyrsta barnið við móðurina og svo annað barnið við föðurinn og svo 

koll af kolli. Þá má ætla að pör sem eru jafnréttissinnuð og meðvituð um slík mál eigi bæði 

auðveldara með að hafa það svo og ræða það, en eins og Aldís segir getur kona kallað yfir sig 

þriðju heimsstyrjöldina með því að hrófla við þeirri hefð hjá karlinum. Þetta er viðkvæmt og 

tengist yfirráðum og karlmennskuímynd samkvæmt henni. Eldra barn hennar er ekki í 

sambandi við föður sinn og hefur aldrei verið það og hún upplifði að fólk í kring þrýsti mikið 

á hana að hafa kenninafnið hefbundið og láti barnið ekki að skera sig úr. Þrýstingurinn 

varðandi það var augljós samkvæmt henni og hún lét til leiðast og kenndi barnið við föður 

sinn samkvæmt hefðinni. Nú í dag, með sína sterku femínísku sýn, hefði hún ef til vill ekki 

gert það sama.  

 

Fólk er þannig hrætt við ákveðna stimplun og þeir sem skera sig úr nú þegar, eins og 

samkynhneigðir eða aðrir minnihlutahópar, reyna oft hvað mest að líkjast fjöldanum og skera 

sig ekki of mikið úr á annan hátt. Einnig getur fólk verið hrætt við að börn þeirra séu öðruvísi 

og verði höfð að háði. Eins og Fríða segir; „Fólk er mun fastara í hefðinni en maður heldur, 

fólk er fast í hefðinni“.  

 

6.4. Samantekt  

Af niðurstöðunum má ætla að fólk líti enn svo á þegar fólk breytir kenninafni sínu og kennir 

sig við móðurina í staðinn fyrir föðurinn að faðirinn hafi ekki staðið sig eða eitthvað sé ekki í 

lagi. Þannig er því auðvitað ekki háttað ef einstaklingar kenna sig við föður sinn enda er það 

hefðin og hefðin er svo sterk. Stúlkurnar sem rannsakandi hafði samband við sögðust mæta 

skilningi og sögðu fólk spyrja einstaka sinnum en að það skildi vel ástæðuna. Ein sagði að 
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fjölskyldunni hennar hafi fundist hún vera stimpla sig of mikið með þessu og að allir mundu 

þá vita að faðir hennar væri henni ekki góður pabbi. Einstaklingar kenndir við föður sinn 

veigra sér við að breyta kenninafni sínu ef faðirinn er látinn og vilja heiðra minningu hans 

með nafninu eða finnst það jafnvel viðkvæmt ef foreldrar þeirra eru fráskildir. Þeir vilja ekki 

særa hann eða láta líta út fyrir að þeir séu að afneita honum. Það snýst einnig um hversu nánir 

þeir telja sig vera föðurnum og um þátttöku hans í uppeldi þeirra.  

Það má meðal annars sjá þessa miklu stimplun í þjóðfélaginu á svörum þeirra sem 

rannsakandi hafði samband við. Faðirinn talar enn um þá sem sína syni og fjölskyldan hans 

skrifar þá enn með gamla kenninafninu sínu, þau afneita þannig breytingunni að einhverju 

leyti. Synirnir voru ungir þegar kenninafninu var breytt og móðir þeirra þvingaði þá til þess að 

sögn föðurins. Stelpa 2 sem breytti kenninafni sínu við 18 ára aldur sagðist í raun ekki vita 

alveg hvernig faðir hennar tók því í byrjun þar sem hún þekkir hann lítið en segir hann ef til 

vill skammast sín fyrir nafnabreytingu hennar og vera vandræðalegan yfir því. Hún telur að 

hann afneiti þessu þar sem hún hefur séð hann skrifa nöfn þeirra og kenna þau við sig á 

fésbókinni og slíkt. Af því mætti draga þá ályktun að kenninafnsbreytingar sem þessar sem 

brjóta í bág við hefðina sé ákveðinn stimpill og erfitt getur verið fyrir feðurna að sjá á eftir 

nafninu.  

Einnig má sjá af niðurstöðum frá spurningarlistanum sem sendur var til einstaklinga er 

hafa breytt um kenninafn að skrá Þjóðskrár Íslands gefur ekki tæmandi niðurstöðu, þar sem 

margir hafa ef til vill byrjað að kenna sig við báða foreldra sína án þess að breyta því 

formlega í Þjóðskrá, eins og stúlka  nr. 4 til dæmis.  

 

 

7. Umræður 

Sú hefð að kenna börn við föður sinn er enn rík í þjóðfélagi okkar þótt lögin hindri ekki að 

annað sé gert. Það hefur færst í aukana að kenna sig við móður sína og er það þá oft vegna 

þess að eitthvað er að, faðirinn hefur ekki verið til staðar eða ekki tekið þátt í uppeldinu þótt 

alls ekki sé hægt að alhæfa nokkuð um það. Að mati rannsakanda væri best að kenna börn við 

báða foreldra og tryggja þannig jafnrétti allra foreldra og barna því að í raun er fáránlegt að 

útiloka konur frá kenningu barns við sig, barns sem hún hefur alið og annast að mestu eins og 

oft er raunin. Það hefur einnig aukist að einstaklingar kenni sig við báða foreldra en það er þó 

mun óalgengara.  

Einhver hugsjón virðist að baki hjá þeim sem breyta  kenninafni sínu og kenna sig við 

báða foreldra og þeir telja sig gjarnan jafnréttissinna. Einnig eru þeir til sem nota einfaldlega 
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ekki kenninafnið sitt heldur einungis eiginnafnið sem eigið sérkenni en auðvitað bera allir 

kenninafn í Þjóðskrá. Það væri skemmtileg að skoða hvernig fólk kýs að gera það og í raun 

nauðsynlegt að sjá meiri umræðu og vitundarvakningu um málið. Nafnið er okkur yfirleitt 

kært og það skiptir máli og því er vert að velta fyrir sér hvernig nafn við berum og af hverju. 

Málefnið er bæði persónulegt og mjög pólitískt. Eins og áður sagði tengist það kynjakerfinu 

og karlmennskunni. Það er bein arfleið feðraveldisins að kenna börn við föðurinn. Víða 

erlendis er það meira segja svo að konan kennir sig einnig við manninn en ekki einungis 

börnin, það er augljós táknmynd  yfirráða og valds. Karlmennskan er einnig viðkvæm og fólk 

veigrar sig við að særa föður sinn með því að breyta kenninafni og þar spilar hefðin og 

stimplunin hvað það varðar  sterkt inn í. Fólk gerir ráð fyrir því að eitthvað sé að ef hefðin 

ræður ekki ríkjum í kenninöfnum, það er að vera kenndur við föður sinn.  

 

Takmarkanir rannsóknar eru helst þær að aldur einstaklinga við breytingu á kenninafni sést 

ekki, það er þá hvort breytingin er gerð við fæðingu barns eða á unglingsárum eða hvort það 

er þeirra ákvörðun. Viðhorf fólks almennt til breytinga sem slíka á kenninöfnum sjást ekki vel 

þótt viðmælendur hafi sjálfir komið með vangaveltur sínar sem eru góðar og gildar. 

Áhugavert væri að rannsaka betur viðhorf fólks til öðruvísi kenninafna, hvað það hugsar 

þegar það sér einstaklinga sem kenna sig við móður sína eða beggja foreldra. Hægt væri að 

gera könnun og athuga viðhorf fólks, hvort almenningur líti enn svo á að eitthvað sé að ef 

einstaklingur kennir sig við móður sína og það geti ekki verið af öðrum ástæðum. Það kann 

vel að vera að það sé raunin í mörgum tilfellum en það gerir það enn erfiðara að rjúfa hefðina. 

Til þess þyrftu sterkar fyrirmyndir að koma fram og vekja athygli á þessum málaflokki. Það 

þarf að gefa málaflokknum gaum og rými til umræðu í samfélaginu.   
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