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Útdráttur 

Barneignir samkynhneigðra karlmanna hafa fengið litla umfjöllun á opinberum vettvangi 

og hafa þeir upplifað áskoranir sem lúta að lagalegu umhverfi og fordómum 

samfélagsins. Samkynhneigðir karlmenn og fjölskyldur þeirra hafa verið fordæmdar og 

einkennist umfjöllun og rannsóknir um þeirra fjölskyldulíf af fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum um kyn og kyngervi ásamt samanburði við gagnkynhneigðar fjölskyldur. 

Samkynhneigðir hafa í auknum mæli verið að yfirstíga félagslegar hindranir og uppfylla 

löngun sína til að verða foreldrar. Samkynhneigðar fjölskyldur hafa lengi verið til en þær 

hafa orðið sýnilegri í kjölfar aukinnar réttarstöðu samkynhneigðra. Meginmarkmið 

þessarar heimildaritgerðar er að skoða með hvaða leiðum samkynhneigðir karlmenn 

geta eignast barn. Rannsóknir sýna að samkynhneigðir karlmenn hafa áhuga á því að 

eignast börn. Niðurstöður rannsókna hafa ennfremur sýnt að þeir geti tekist á við 

foreldrahlutverkið með góðum árangri og má því ætla að það séu í raun og veru 

fordómar samfélagsins sem telja þá ekki hæfa. 
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Formáli  

 
Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Mig langar til að koma á framfæri þökkum til þeirra sem aðstoðuðu mig við þetta 

verkefni. Fyrst og fremst vil ég þakka Anni G. Haugen, leiðbeinanda mínum, fyrir góða 

leiðsögn og ábendingar við vinnslu ritgerðarinnar. Þá vil ég þakka Helgu Rós Einarsdóttur 

og Þóru Pétursdóttur fyrir gagnrýninn yfirlestur og yfirferð á ritgerðinni. Að auki fær 

sonur minn og fjölskylda mínar bestu þakkir fyrir stuðning, aðstoð og trú á mér, án ykkar 

hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  
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1 Inngangur 

Þann 30. apríl 2015 birtist viðtal við samkynhneigt par í þættinum Ísland í dag á 

sjónvarpsrásinni Stöð 2. Í viðtalinu skýrðu mennirnir frá því hvernig þeir hefðu eignast 

son í nóvember 2014 með óhefðbundnari leið en gengur og gerist. Þeir höfðu verið par 

til margra ára, lengi langað í barn og auk þess verið bæði stuðnings- og fósturforeldar. 

Þeir kynntust erlendri konu á vefsíðu þar sem þeir komust í samband við 

staðgöngumæður. Staðgöngumóðirin er dóttir samkynhneigðs karlmanns og veit því 

hversu erfitt það er fyrir samkynhneigða karlmenn að eignast barn. 

Staðgöngumæðrunin var gerð í velgjörðarskyni og er annar faðirinn með líffræðileg 

tengsl við barnið. Faðerni barnsins er hins vegar véfengt og eru þeir grunaðir um lögbrot 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015). Þetta viðtal er það sem kveikti áhuga á viðfangsefni 

ritgerðarinnar.  

Í þessari ritgerð verður lagt upp með að skoða samkynhneigða karlmenn og 

barneignir. Rannsóknarspurningin sem lagt verður upp með í þessari ritgerð er: „Hvaða 

leiðir eru færar fyrir samkynhneigða karlmenn til að eignast barn?“ Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hversu auðvelt eða erfitt það er fyrir samkynhneigða 

karlmenn að eignast barn og skoða auk þess fordóma og hindranir sem þeir verða fyrir. 

Samkynhneigðir karlmenn hafa fengið litla umfjöllun á opinberum vettvangi í gegnum 

tíðina og því er vert að skoða hvaða áskoranir hafa mætt þeim og hvaða leiðir þeir hafa 

farið til þess að stofna fjölskyldu.  

Réttindabarátta samkynhneigðra hefur verið mikil áskorun en bæði samfélagið, 

trúarbrögð og löggjöf hafa sett þeim skorður. Barátta þessa hóps hefur verið löng en 

fyrir einungis 20 árum öðluðust samkynhneigðir rétt til þess að skrá sambúð sína og 

ættleiða barn (Lög um breytingar á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra 

(sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) nr. 65/2006; Þorvaldur Kristinsson, 2014). 

Samkynhneigðir foreldrar hafa lengi verið til og því áhugavert að skoða hvaða leiðir þeir 

hafa farið til að eignast börn (Cohen o.fl., 2006). Rannsóknir um samkynhneigðar 

fjölskyldur hafa verið skoðaðar í samanburði við gagnkynhneigðar fjölskyldur. 

Fjölskyldutengsl, uppeldisaðferðir og samskipti við börn hafa einkum verið viðfangsefni 
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rannsókna á samkynhneigðum foreldrum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Flestar 

rannsóknir um börn og samkynhneigða hafa beinst að lesbíum á meðan þögn hefur ríkt 

um homma og barneignir. Þær rannsóknir sem hafa beinst að samkynhneigðum 

karlmönnum hafa flestar skoðað hvort þeir séu hæfir uppalendur og hvort kyn eða 

kynhneigð skipti máli í foreldrahluverkinu (Mallon, 2012). 

Fyrst verður gerð grein fyrir nokkrum meginhugtökum. Hugtakið kynhneigð verður 

skilgreint og hvað felst í því að vera samkynhneigður einstaklingur. Einnig verður 

skilgreint hvað er fjölskylda og hvað felst í því að vera fjölskylda. Þar á eftir verður fjallað 

um rétt samkynhneigðra til að stofna til fjölskyldu. Farið verður yfir sögulegt ágrip og lög 

sem snúa að réttarstöðu hópsins til fjölskyldulífs og barneigna og mannréttindi 

einstaklinga innan hans. Í næsta kafla á eftir verður farið yfir fræðileg sjónarmið, 

kenningar um mótun og kynjakerfið, feminískar kenningar og fordóma. Þar á eftir verður 

fjallað um fjölskyldulíf samkynhneigðra og þær hindranir sem verða á vegi þeirra þegar 

kemur að barneignum. Fjallað verður um samkynhneigða feður, ættleiðinga- og 

fósturmál ásamt  staðgöngumæðrun. Í næsta kafla á eftir verður fjallað um rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á málefnum samkynhneigðra. Að lokum verður fjallað um störf og 

hlutverk félagsráðgjafa sem vinna með samkynhneigðum. Stuðst verður við íslenskar og 

erlendar ritrýndar greinar, skýrslur, lög og bækur. Vegna skorts á íslenskum gögnum um 

samkynheigða karlmenn og barneignir verður stuðst við nýlegar umræður úr 

fréttamiðlum um viðfangsefnið.  
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2 Hugtök og skilgreiningar 

Fyrsta opinbera notkun á hugtakinu samkynhneigð var í Þýskalandi árið 1869 en 

hugtakið gagnkynhneigð var ekki tekið í notkun fyrr en árið 1880. Orðið gagnkynheigð 

var því notað til að greina gagnkynhneigða frá samkynhneigðum (Pearson, 2003). 

Hugtakið samkynhneigð á bæði við um konur og karlmenn en einnig hefur verið notast 

við hugtökin lesbía og hommi. Í þessari ritgerð verður notast við bæði hugtökin, 

samkynhneigður karlmaður og hommi. Hugtök sem tengjast kynhneigð og 

fjölskyldumálum verða skilgreind í kaflanum hér á eftir.  

2.1 Kynhneigð 

Kynferði (e. sex) er líkamlegt og líffræðilegt og vísar til þeirra líffæra sem við fæðumst 

með (Vrangalova og Savin-Williams, 2012). Kyn (e. gender) vísar til atferlis, 

menningalegra og sálfræðilegra einkenna sem eru félagslega mótuð til að tjá kvenleika 

eða karlmennsku. Það getur farið eftir tíma, staðsetningu og menningu hvað það merkir 

að vera að vera karl eða kona (Morrow, 2006). Kyngervi (e. gender identity) vísar til 

persónubundinnar sjálfsmyndar sem er karlmannleg eða kvenleg. Hvernig 

einstaklingurinn upplifir kyn sitt lýtur að meðvitaðri hugsun eða atferli þar sem að baki 

liggja duldar eða bældar hvatir (Morrow, 2006).  

Kynhneigð (e. sexual orientation) er hægt að skilgreina sem kynferðislegt 

aðdráttarafl, sjálfsmynd, örvun, fantasíu og hegðun einstaklinga gagnvart öðru eða 

báðum kynjum. Kynhneigð ræðst af því af hvaða kyni einstaklingur laðast að 

kynferðislega. Fræðimenn flokka gjarnan einstaklinga í þrjá hópa, gagnkynhneigða, 

samkynhneigða og tvíkynhneigða. Þessir þrír hópar hafa tekið sér menningarlegan og 

pólitískan sess í nútímasamfélagi og þeir teljast vera innan normsins. Samfélagið gerir 

ráð fyrir að einstaklingur staðsetji sig í einn af þessum þremur hópum og tilgreini þar 

með kynhneigð sína, en ekki geta þó allir skilgreint hana með þessum hætti. Til eru 

einstaklingar sem finna sig ekki í þessum þremur hópum heldur skilgreina kynhneigð 

sína á annan hátt. Með samkynhneigð er átt við einstaklinga sem laðast kynferðislega og 

rómantískt að einstaklingi af sama kyni (Vrangalova og Savin-Williams, 2012).  

 



9 

2.2 Fjölskylda 

Í gegnum tíðina hefur verið reynt að skilgreina hugtakið fjölskylda með því að setja það í 

samhengi við tímabil, formgerð, tegund og sögulega þætti. Fjölskyldur eru síbreytilegar 

og hefur því reynst erfitt að fá sameiginlega niðurstöðu um það hvað fjölskylda er í raun 

og veru (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fjölskyldumál snerta okkur hvað mest því allir 

einstaklingar fæðast inn í einhvers konar form af fjölskyldu. Fjölskylda er sú eining sem 

mótar einstaklinginn, flytur reynslu, gildi og venjur á milli kynslóða og er tilfinningalegur 

gangþráður samfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Samkvæmt opinberri fjölskyldustefnu íslenskra stjórnvalda er fjölskylda skilgreind á 

eftirfarandi hátt:  

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

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir hver öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri 

hollustu (Þingskjal 120, 1995).  

Fjölskylda er fyrst og fremst félagsfræðilegt hugtak og er hún talin vera grunneining 

samfélagsins (Hrefna Friðriksdóttir, 2011). Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki í lagalegum, 

efnahagslegum og siðferðislegum skilningi. Hún er sú umgjörð sem ætlað er að vernda 

meðlimi hennar og er frumhópur þar sem einstaklingar eiga að geta fundið 

tilfinningalegt og fjárhagslegt öryggi (Cohen ofl., 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þegar 

einstaklingur upplifir gleði, hefur náð áfanga í lífinu eins og til dæmis að fermast eða 

gifta sig, þegar hann verður sorgmæddur, þegar einhver deyr eða þegar erfiðleikar 

steðja að ætti hann að geta snúið sér fyrst að fjölskyldu sinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Engar fjölskyldur eru eins, hver og ein hefur sína sögu og miðlar hún ríkjandi hefðum, 

siðum, gildum og hlutverkum. Hún hefur áhrif á það hvernig meðlimir hennar koma 

fram, tjá sig við aðra og hvaða viðhorf þeir hafa til annarra (Anna Karólína Stefánsdóttir, 

1994). 
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3 Lagaleg staða samkynhneigðra á Íslandi 

Fjölskyldumyndun hefur verið stýrt af kirkju og stjórnvöldum sem hafa sett skorður á stofnun 

hjónabands og barneignir (Cohen ofl., 2006; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Ísland stendur 

framarlega hvað varðar réttarstöðu samkynhneigðra og margvíslegar breytingar hafa verið 

gerðar á löggjöf sem þeim tengist. Með breytingunum njóta samkynhneigð pör í sambúð 

sömu réttinda og lúta sömu skyldum og gagnkynhneigð pör hvað varðar meðal annars 

almannatryggingar, lífeyris-, skatta- og erfðamál, ættleiðingamál og tæknifrjóvgun (Lög um 

breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, 

tæknifjóvgun) nr. 65/2006). Barátta samkynhneigðra hefur ekki verið án sögulegra átaka og 

hafa bæði lög og pólitík komið í veg fyrir að þeir geti eignast börn og stofnað til hjónabands. 

Víða í dag hefur fjölskyldulíf þeirra fengið viðurkenningu, meðal annars í lagalegum skilningi, 

og geta samkynhneigðir einstaklingar staðfest sambúð, gengið í hjónaband, ættleitt og tekið 

börn í fóstur (Mallon, 2012). Saga helstu breytinga réttarstöðu þeirra verður rakin hér fyrir 

neðan.  

3.1 Réttur samkynhneigðra til fjölskyldulífs  

Samkynhneigð var hér áður talinn vera geðsjúkdómur og tilheyrðu samkynhneigðir 

einstaklingar neðanjarðarsamfélagi. Samkynhneigðir voru útlagar án lagalegrar stöðu (Lev, 

2004). Fyrstu heildstæðu hegningarlögin á Íslandi tóku gildi árið 1869 og voru þau samkvæmt 

fyrirmynd danskra laga. Samkvæmt hegningarlögum var einstaklingum refsað fyrir að hafa 

samræði við annan einstakling af sama kyni (Þorvaldur Kristinsson, 2014). Með nýjum 

hegningarlögum sem tóku gildi árið 1940 voru refsingarákvæðin felld úr gild. Ísland var 

annað land norræna þjóða til að afnema refsingar við samneyti samkynhneigðra (Þorvaldur 

Kristinsson, 2014). Samkvæmt lögunum var samræðisaldur samkynheigðra 18 ár, ef annar 

var eldri var það refsivert og gat sá hinn sami fengið allt að þriggja ára fangelsisdóm. Þessu 

ákvæði var beitt nokkrum sinnum gegn karlmönnum. Gagnkynhneigðir einstaklingar sem 

áttu samneyti utan hjónabands voru refsilausir ef bæði höfðu náð 16 ára aldri (Þorvaldur 

Kristinsson, 2014).  

Á tuttugustu öld fóru samkynheigðir að verða sýnilegri hér á landi og ófeimnari við að 

opinbera kynhneigð sína. Börn og fjölskyldur samkynhneigðra urðu einnig sýnilegri og í 
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kjölfarið fylgdi barátta um að fjölskylduform þeirra yrði viðurkennt (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Þingsályktunartillaga var samþykkt á Íslandi árið 1992 um afnám misréttis gagnvart 

samkynhneigðum. Breytingar voru gerðar á hegningarlögunum og var öll mismunun gagnvart 

samkynhnneigðum varðandi samræðisaldur felld niður (Almenn hegningarlög nr. 19/1940; 

Þorvaldur Kristinsson, 2014). Samkvæmt lögum um staðfesta samvist nr. 87/1996 sem tóku 

gildi 27. júní 1996 var samkynhneigðum heimilað að staðfest samvist sína. Staðfest samvist 

jafngilti hjónabandi gagnkynhneigðra en þó með þeim undantekningum að ættleiðingar og 

tæknifrjóvganir voru ekki heimilar. Borgaralegum vígslumanni var einungis heimilt að 

staðfesta samvist einstaklinga af sama kyni. Ísland bættist í hóp þeirra landa sem höfðu áður 

lögleitt staðfesta samvist en Ísland gekk lengra með lagasetningu sinni en Svíþjóð, Danmörk 

og Noregur. Íslensku lögin fólu í sér rétt til sameiginlegrar forsjár barna aðila í staðfestri 

samvist (Þorvaldur Kristinsson, 2014). Síðar voru gerðar breytingar á lögunum árið 2000 þar 

sem samkynhneigðum var heimilað að ættleiða börn maka síns. Frumættleiðing barna og 

tæknifrjóvgun var enn óheimil (Forsætisráðuneytið, 2004; Lög um breytingu á lagaákvæðum 

er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifjóvgun) nr. 65/2006; 

Þorvaldur Kristinsson, 2014). 

Forsetisráðherra skipaði nefnd árið 2003 til að kanna réttarstöðu samkynhneigðra á 

Íslandi. Nefndin sendi ári síðar frá sér skýrslu sem hefur myndað grunn að löggjafarvinnu er 

varða réttindi samkynhneigðra. Ljóst varð að ekki var í gildi heildstæð löggjöf um málefni 

samkynhneigðra og að bæta þyrfti úr réttarstöðu samkynhneigðra í sambúð og rétti þeirra til 

að eignast og ala upp börn. Í skýrslunni kom fram að mörgu væri ábótavant í réttarstöðu 

samkynhneigðra og að þeir byggju við lagalega mismunun á mörgum sviðum. Samkynhneigð 

pör ættu ekki kost á því að skrá sambúð sína og nytu því ekki sömu réttinda og 

gagnkynhneigð pör í sambúð. Tillögur nefndarinnar voru þær að gerðar yrðu lagabreytingar á 

lögum um lögheimili nr. 21/1990 þannig að samkynhneigðir hefðu þann kost að geta skráð 

sambúð sína á sameiginlegu lögheimili. Auk þessara lagabreytinga taldi nefndin nauðsynlegt 

að gera orðabreytingu á lagaákvæðum sem bundin voru við réttaráhrif við sambúð. Stigin 

hafa verið mikilvæg skref í átt að jafnari stöðu samkynhneigðra og gagnkynhneigðra í 

samfélaginu og breytingar voru gerðar á lagaákvæðum í kjölfar skýrslunar á réttindastöðu 

samkynhneigðra (Forsætisráðuneytið, 2004: Þorvaldur Kristinsson, 2014). 
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Árið 2006 var lögum almennt breytt er vörðuðu fjölskyldurétt og var réttur 

samkynhneigðra að öllu leyti jafnari gagnkynhneigðum. Samkynhneigðum var veittur réttur 

til þess að skrá sambúð sína til Hagstofu, ættleiða barn og lesbíum veittur réttur til 

tæknifrjóvgunar. Tveimur árum síðar var prestum og forstöðumönnum trúfélaga veittur 

réttur til þess að staðfesta samvist tveggja aðila af sama kyni (Lög um breytingar á 

lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) 

nr. 65/2006; Þorvaldur Kristinsson, 2014). Lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 voru ekki 

talin þörf og féllu því úr gildi árið 2010 og sameinuðust hjúskaparlögum nr. 31/1993. 

Samkvæmt hjúskaparlögunum var einungis karli og konu heimilað að stofna til hjúskapar en 

með sameiningu laganna gilda nú hjúskaparlög fyrir alla óháð kynhneigð (Hjúskaparlög nr. 

31/1993; Innanríkisráðuneytið, 2010a). Þessi breyting var brýn og talin vera liður í að auka 

jafnrétti og jafnræði samkynhneigðra hér á landi (Innanríkisráðuneytið, 2010a).  

Þingsályktun var samþykkt á Alþingi þann 15. janúar 2014 og í apríl sama ár var nefnd 

skipuð til að kanna málefni hinsegin fólks. Hlutverk nefndarinnar var að gera aðgerðaráætlun 

um tillögu um bætta stöðu þeirra í samfélaginu. Árið 2015 uppfyllti Ísland 64% þeirra skilyrða 

sem ríki þarf til þess að vera talið veita hinsegin fólki lagalega vernd sem er til jafns við aðra 

borgara samfélagsins (Páll Guðjónsson, 2015).  

3.2 Mannréttindi 

Mannréttindayfirlýsing var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1948 en 

markmið hennar er að aðildaríki sameinist um að það ríki mannréttindi og mannfrelsi. 

Samkvæmt lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 ber þeim löndum sem hafa 

undirritað samninginn að tryggja sérhverjum einstaklingi réttindi og frelsi. Samkvæmt 

lögunum á sérhver maður rétt á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Mismunun og réttur 

til jafnræðis er eitt af grundvallarhugtökum mannréttindasamningsins. Mismunun má 

skilgreina sem hverskonar útilokun eða aðgreiningu sem byggð er meðal annars á kynþætti, 

kynferði, uppruna eða félagslegri stöðu. Bann við mismunun er að tryggja ólíkum 

einstaklingum að komið sé fram við þá á sama hátt og að þeir standi jafnir frammi fyrir 

lögum. Réttur til jafnrar meðferðar krefst þess að allir einstaklingar séu jafnir fyrir lögum án 

tillits til ofangreindra þátta. Samkvæmt mannréttindayfirlýsingunni ber að veita börnum og 

fjölskyldum þeirra sérstaka vernd (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994; United 

Nations, e.d).  
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Mannréttindaákvæði íslensku stjórnarskrárinnar voru endurskoðuð árið 1995 og almenn 

jafnræðisregla lögfest. Samkvæmt stjórnarskránni, líkt og í mannréttindasáttmálanum, eiga 

allir að vera jafnir og njóta sömu réttinda án tillits til kyns, kynferðis, skoðana eða stöðu. Í 71. 

gr. kemur einnig fram að „allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu“ 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). Kveðið er á um að sérhver einstaklingur eigi 

rétt á að njóta sömu laga og mannréttinda án tillits til kynþáttar, kynferðis, uppruna, 

skoðana eða stöðu einstaklingsins (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 
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4 Fræðilegt sjónarmið 

Samfélagsleg norm, viðteknar venjur og gildi ákveða hvaða hegðun er rétt og röng innan 

samfélagsins og þeir sem fylgja því ekki eru taldir frávik, þar á meðal samkynhneigðir. 

Foreldrar, jafningjar, samfélagið og trúarbrögð hafa mótandi áhrif sem skilyrða og skilgreina 

viðeigandi kynhegðun (Eitzen og Zinn, 2006). Þær kenningar sem fjallað verður um í þessum 

kafla hafa þýðingu fyrir þróun fjölskyldumynsturs samkynhneigðra, þar sem samfélagið er 

mótað af gömlum hefðum sem og trúarbrögðum.  

4.1 Kenningar um mótun  

Kynjakerfið (e. gender system) er félagslegt yfirráðakerfi sem fyrirfinnst í öllum lögum 

samfélagsins og leitast við að draga fram þætti sem valda misrétti kynjanna (Gerður 

Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Kynjakerfi er til staðar í menningunni og býr 

til forskrift um hvernig einstaklingar eiga að hegða sér. Sömu reglur gilda ekki fyrir karla og 

konur og breytist því valdamisræmi kynjanna lítið. Kynjakerfið byggir á viðtekinni venju 

samfélagsins um kynjaviðhorf sem býr til kynjamismunun (Ridgeway og Correll, 2004). 

Kynjatvíhyggjan er hluti af kynjakerfinu sem er ákveðið valdakerfi. Valdakerfið skiptir 

einstaklingum í fastheldna hópa, karlmenn og konur og ætlast er til að þeir haldi sig þar (Geir 

Svansson, 2004). Ríkjandi viðmið samfélagsins og kynjaviðhorf verða að meginreglu í 

félagslegum samskiptum kynjanna. Samskipti milli kynjanna eru lituð af viðhorfum 

samfélagsins og um leið endurskapa samskiptin viðhorfin og viðhalda þeim (Ridgeway og 

Correll, 2004). 

Kenningin um kynjakerfið byggst á mótunarhyggju sem gerir ráð fyrir að mótun kyngervis 

sé félagslegt fyrirbæri. Mótunarhyggjan byggist á því að umhverfið móti einstaklinginn og 

viðmið samfélagsins ákveða hvað sé talið viðeigandi fyrir konur og karla sem skapar þannig 

þá möguleika sem kynin hafa. Mótunarhyggja er sett fram sem andstæða eðlishyggjunnar 

sem gerir ráð fyrir að kynin séu líffræðilega ólík sem réttlætir þannig kynhlutverk sem eru til 

staðar á milli karla og kvenna (Geir Svansson, 1998; Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2011). 

Eins og áður hefur komið fram vísar kyngervi til félagslegra einkenna kvenna og karla, 

eins og venja, hlutverka og samskipta við aðra. Það er breytilegt frá samfélagi til samfélags. 
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Einstaklingar fæðast flestir annaðhvort karlkyns eða kvenkyns og þeim eru kenndar 

viðeigandi reglur og hegðun samfélagsins, þar á meðal hvernig á að hafa samskipti við aðra 

einstaklinga af sama eða gagnstæðu kyni. Þegar einstaklingar eða hópar falla ekki að 

viðurkenndum viðmiðum kynjanna verða þeir fyrir fordómum, mismunun eða félagslegri 

útskúfun (WHO, 2016). Butler (2004), bandarískur heimspekingur og kynjafræðingur, telur 

hins vegar að flokkun karla og kvenna sé einföldun og það sé ekki sjálfgefið að einstaklingur 

sé fæddur annaðhvort karl eða kona. Að mati Butler er þessi flokkun þröng og útilokar þá 

sem ekki eru innan rammans. Butler telur að kyn og kyngervi sé hugmyndafræðilegs eðlis og í 

raun sé ekki hægt að aðskilja. Kyn og kyngervi er breytilegt frá einum tíma til annars og er í 

raun aldrei fullmótað eða endanlegt. Kynferði og kyngervi er almennt talið vera háð 

menningarlegri og félagslegri mótun en aðgreining á hugtökunum kyn, kynferði og kyngervi 

er oft óljós. Það skiptir máli að fá samþykki frá samfélaginu en til þess að öðlast 

viðurkenningu annarra er nauðsynlegt að laga sig að normum samfélagsins, að minnsta kosti 

að einhverju leyti (Butler, 2004; Geir Svansson, 1998).  

Femíniskar kenningar varpa ljósi á ranglæti sem byggt er á kyn og kynhneigð. Femínismi 

og mótunarhyggja eiga það sameiginlegt að deila með sér ákveðnum hugmyndum um 

kynhlutverk, til dæmis viðhorfum samfélagsins um foreldrahlutverkið. Viðhorf og hugmyndir 

sem meðal annars halda því fram að börn verði að alast upp hjá foreldrum sem eru af báðum 

kynjum til þess að þau mótist eðlilega (Gibson, 2010).  

4.2 Fordómar  

Árið 1972 kom fram hugtakið hommafælni (e. homophobia). Hugtakið vísar til gríska orðsins 

phobos sem þýðir ótti. Þetta hugtak vakti samfélagið til umhugsunar um hvernig það lítur á 

samkynhneigða (Herek, 2004). Hommafælni stafar af hatri og ótta gagnkynhneigðra í garð 

samkynhneigðra. Staðalímynd um gagnkynhneigð skapar aðstæður fyrir hommafælni með 

þeim forsendum að heimurinn sé og verði að vera gagnkynhneigður sem telst vera innan 

normsins því þeir sem eru ekki innan þess eru álitnir frávik (Pharr, 1997).  

Skilgreining á hugtakinu fordómar hefur breyst í tímans rás og hefur það orðið nokkuð 

einfaldara í nútímanum. Fordómar eru nú skilgreindir sem neikvætt viðhorf gagnvart 

einstaklingum eða hópi (Stangor, 2009). Eins og önnur form af fordómum hafa kynbundnir 

fordómar birst bæði á stofnunum samfélagsins og hjá einstaklingum. Innan stofnana ríkja 

grundvallarhugmyndir sem byggt er á sem skapa fordóma og mismunun vegna stöðu og 
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valda. Með kynbundnum fordómum er átt við öll neikvæð viðhorf á grundvelli kynhneigðar, 

sama hvort einstaklingurinn skilgreinir sig sem samkynhneigðan, tvíkynhneigðan eða 

gagnkynhneigðan. Hugtakið er meðal annars notað til að lýsa neikvæðum viðhorfum 

gagnkynhneigðra til samkynhneigðra (Herek, 2000).  

Kynhneigðarrembu (e. heterosexism) er hægt að skilja sem menningartengda 

hugmyndafræði sem felst í venjum stofnana sem vinna í óhag þeim sem eru í 

minnihlutahópum, til dæmis samkynhneigðum. Gengið hefur verið út frá þeirri forsendu að 

allir séu gagnkynhneigðir bæði hvað varðar trúarbrögð og löggjöf en þetta getur réttlætt og 

viðhaldið mismunun á milli gagnkynhneigðra og samkynhneigðra. Samkynhneigð hegðun og 

sambönd milli tveggja einstaklinga telst þannig vera óeðilegt og ónáttúrulegt fyrirbæri. 

Samkynheigðir flokkast sem annars flokks borgarar og gefur þetta tilefni til mismununar 

(Herek, 2016). 

Gagnkynhneigðarremba hefur í gegnum tíðina talið réttlætanlegt að ríkjandi sé munur á 

stöðu minnihlutahópa. Með tímanum hafa samkynhneigðir fengið þá viðurkenningu að vera 

minnihlutahópur. Sem slíkur á hann rétt á viðurkenningu, ekki eingöngu sem manneskjur 

heldur sem gildur meðlimur í samfélaginu. Þeir hafa með því öðlast ýmis réttindi sem 

samsvara réttindum hinna gagnkynhneigðu (Herek, 2016). 

Samkynhneigðir hafa notað ýmsar aðferðir til að fyrirbyggja að þeir verði fyrir 

fordómum, þar á meðal gert tilraunir til að falla inn í hóp gagnkynhneigðra. Þeir hafa gert 

það með því að sýnast vera gagnkynhneigðir en það getur aukið hættu á að þeim skorti 

félagslegan stuðning og aukið líkur á sálrænni og líkamlegri vanlíðan. Kynhneigð er yfirleitt 

óljós en til að samkynhneigðir sýnist gagnkynhneigðir hafa þeir tekið þátt í mismunun og 

fordómum sem beinast gegn samkynhneigðum og er það mjög algengt meðal homma 

(Herek, 2007). 

4.2.1 Samkynhneigð sem geðsjúkdómur  

Þar til árið 1973 var litið á samkynhneigð sem geðsjúkdóm sem átti að vera hægt að lækna 

(Eitzen og Zinn, 2006; Lev, 2004). Snemma á áttunda áratugnum áttu sér stað sögulegir 

atburðir sem síðar höfðu djúpstæð áhrif á orðræðuna um kynhneigð um allan heim. Árið 

1973 tóku bandarísku geðlæknasamtökin (American Psychiatric Association) ákvörðun um að 

fjarlægja samkynhneigð úr DSM-greiningakerfinu en samkynhneigð hafði verið til sem 

sjúkdómsgreining frá árinu 1952 (Herek, 2004; Herek, 2016). Ástæða þess að ákvörðun var 
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tekin um slíkt var sú að talið var að samkynhneigðir þjáðust ekki af andlegu eða líkamlegu 

meini (Mallon, 2008).  
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5 Fjölskyldulíf samkynhneigðra  

Snemma á 19. öld voru sambönd á milli tveggja einstaklinga af sama kyni talin vera óeðlileg 

og óholl (Heaphy o.fl, 2013) og var því ekki sérlega freistandi á árum áður að vera sýnileg. 

Mismunun gagnvart samkynhneigðum var regla fremur en undantekning. Skráð sambúð, 

gifting og barneignir samkynhneigðra var fjarlægur draumur á þessum tíma. Lesbíur voru í 

betri málum en hommar því flestum bauð við því að tveir karlmenn væru í sambandi 

(Ragnhildur Sverrisdóttir, 2008).  

Þó svo að samkynhneigðir hafi öðlast aukið frelsi á Vesturlöndum í kringum 1970 var það 

handan sjóndeildarhringsins að mögulegt væri eða jafnvel æskilegt að samkynhneigðir gætu 

gengið í hjónaband. Samfélagslegt norm var að hjónaband væri gagnkynhneigt bæði hvað 

varðar stöðu og viðmið þess (Heaphy o.fl, 2013). Þrátt fyrir að fjölskyldulíf samkynhneigðra 

sé umdeilt málefni síðustu áratuga hafa samkynhneigðir stofnað til fjölskyldu með ýmsum 

hætti (Patterson, 2000). Margir samkynhneigðir karlmenn lifðu jafnvel hluta af sínu lífi sem 

meðlimir í gagnkynhneigðri fjölskyldu og voru hluti af gagnkynhneigðu samfélagi (Cohen ofl., 

2006). Um miðjan níunda áratuginn eignuðust samkynhneigðir karlmenn börn öðruvísi en 

með gagnkynhneigðum konum og ögruðu þannig hefðbundum hugmyndum um kyn, 

kynhneigð og fjölskyldur (Heaphy o.fl, 2013). Algengt er að samkynhneigður einstaklingur 

hafi verið í gagnkynhneigðu sambandi áður en hann hafi opinberað kynhneigð sína (Cohen 

ofl., 2006). Margir samkynhneigðir karlmenn hafa einnig kosið að eignast barn með 

samkynhneigðum konum eða að lesbískt par og hommapar ákveða að eignast barn saman og 

ala það upp í sameiningu eða að hluta til (Berkowitz og Marsiglio, 2007; Goldberg, Gartrell og 

Gates, 2014; Patterson, 2000). Samkynheigðir hafa í auknu mæli orðið foreldrar, að hluta til 

með tæknifrjógvun eða ættleiðingum, en það hefur færst í aukana vegna viðurkenningar á 

samkynhneigðum foreldrum (Cohen ofl., 2006; Goldberg, o.fl., 2014; Patterson, 2000). Aðrar 

leiðir fyrir samkynhneigða karlmenn til að eignast barn er að ættleiða eða taka barn í fóstur 

(Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Barátta homma hefur falist í því að fá aðgang að þeim aðferðum sem standa öðrum til 

boða til að stofna fjölskyldu (Berkowitz og Marsiglio, 2007). Í nútímasamfélagi hafa viðmiðin 

breyst og fólk orðið opnara fyrir því sem er öðruvísi. Hjónaband samkynhneigðra er eitt 
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dæmi um aðskilnað frá kröfunni um kynferðislegan og kynbundinn mun. Þróunin hefur að 

einhverju leyti verið laus við gagnrýni og mótstöðu sem markar skref í áttina að jafnrétti 

(Heaphy o.fl, 2013). 

5.1 Samkynhneigðir feður 

Þrátt fyrir aukna fjölbreytni fjölskylduforma og að samkynhneigðir foreldrar séu ekki taldir 

vera eins mikil frávik og áður hafa samkynhneigðir karlmenn sem hafa löngun til að verða 

foreldrar ekki fengið mikla hvatningu eða stuðning frá samfélaginu. Gagnkynhneigðir 

karlmenn og konur hafa hins vegar fengið hvatningu og oft er gert ráð fyrir því að þau verði 

foreldrar (Goldberg, Drowing og Moyer, 2012). 

Að mynda fjölskyldu og ala upp börn er áríðandi hluti af lífi einstaklingsins. Hugmyndin 

um samkynhneigða feður eða jafnvel það að hommar hafi þá löngun til að verða feður hefur 

skorað á hefðbundnar hugmyndir um kyn, kynheigð og fjölskyldur samfélagsins. Karlmenn, 

bæði samkynhneigðir og gagnkynhneigðir, glíma við spurninguna sem snýr að getu þeirra til 

foreldrahlutverksins sem byggir eingöngu á hugmyndum samfélagsins um kynhlutverk 

(Berkowitz og Marsiglio, 2007). Gagnkynhneigð og foreldrahlutverk er svo órjúfanlega 

samtvinnað og því virðist hugmyndin um samkynhneigða feður undarleg, óeðlileg eða jafnvel 

ómöguleg (Lewin, 2006; Mallon, 2004). Foreldrahlutverkið í margra huga undir valdsviði 

kvenna og þær eru gjarnan taldar vera helsti umönnunaraðili barna (Lev, 2006; Mallon, 

2004). Þeir hommar sem kjósa að verða foreldrar, hvort sem þeir eru einhleypir eða par, 

verða að takast á við þá staðreynd að þeir ögra þeim hugmyndum sem ríkja í samfélaginu, 

það að kona sé helsti umönnunaraðili barna (Mallon, 2000).  

Margir telja að það að vera samkynhnneigður karlmaður jafngildi því að eiga barnlaust 

líf. Áður gerðu margir karlmenn ráð fyrir því að með því að opinbera samkynhneigð sína yrði 

líf þeirra án barna, þó svo að löngunin til að eignast barn væri til staðar (Berkowitz og 

Marsiglio, 2007). Fjölskyldutengsl eru mikilvæg fyrir samkynhneigða karlmenn og telja þeir 

barneignir vera eðlilegan hluta af lífinu. Fyrir marga getur það verið lykiláfangi á lífsleiðinni 

að fá að sinna foreldrahlutverki (Goldberg o.fl., 2012).  

Samkynhneigðir karlmenn verða ekki foreldrar fyrir tilviljun heldur hafa þeir hugleitt 

barneignir vel. Barneignarferli þeirra einkennist af mikilli skipulagningu og getur það falið í 

sér lagalegar og fjárhagslegar hindranir, fordóma og misrétti ásamt erfiðleikum í samskiptum 

við stofnanir (Berkowitz og Marsiglio, 2007; Goldberg o.fl., 2012). 
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Í nútímasamfélagi hafa hugmyndir samkynhneigðra um að eignast barn orðið opnari og 

hefur það komið til með tilstilli nýrra tækifæra og breytinga á réttarstöðu þeirra (Berkowitz 

og Marsiglio, 2007). Rannsóknir sýna að löngun samkynhneigðra karlmanna til að ættleiða 

barn getur verið af ýmsum ástæðum. Ættleiðing getur jafnvel verið eina leiðin fyrir þá til að 

verða foreldri, í ljósi þess hve staðgöngumæðrun getur verið kostnaðarsöm og vegna 

líffræðilegra ástæðna, auk þess sem hún er ekki lögleg í öllum löndum (Berkowitz og 

Marsiglio, 2007; Goldberg, 2010; Goldberg o.fl., 2012). Goldberg og félagar héldu því fram að 

líffræðileg tengsl séu ekki mikilvæg fyrir samkynhneigða karlmenn og getur það verið vegna 

þess að þeir hafi upplifað höfnun frá eigin fjölskyldu. Önnur ástæða getur verið að þeir vilji 

láta gott af sér leiða með því að ættleiða barn sem hefur átt erfitt uppdráttar í lífinu. Þessi 

fórnfýsi getur verið tilkomin vegna þess að þeir hafa upplifað erfiðleika og mismunun sjálfir. 

Samkynhneigðir karlmenn líta þannig á að með því að ættleiða barn sé líklegra að þeir fái 

félagslegan stuðning frá fjölskyldunni og öðlist í kjölfarið viðurkenningu samfélagsins. 

Samkynhneigðir karlmenn eru taldir líklegri til að velja ættleiðingu sem fyrsta valkost til að 

eignast barn (Goldberg o.fl., 2012). 

5.2 Að ættleiða barn 

Í eðli sínu er ættleiðing verndarúrræði fyrir barnið og leið til að tryggja að barn öðlist 

möguleikann á að alast upp hjá fjölskyldu sem getur veitt uppeldi og aðbúnað í samræmi við 

þarfir þess. Með ættleiðingu stofnast til ættartengsla og því rofna lagaleg tengsl barnsins við 

upprunafjölskyldu. Í ættleiðingarmálum ráða þarfir barnsins úrslitum og er það markmiðið að 

finna barninu fjölskyldu en ekki að finna barn fyrir fjölskyldu (Hrefna Friðriksdóttir, 2011; Lög 

um ættleiðingar nr. 130/1999). Hugtakið ættleiðing hefur þróast með tímanum og hefur 

merking hugtaksins mótast í takt við lög, menningu og aðstæður hverju sinni. Hugtakið 

kjörbarn er notað fyrir það barn sem er ættleitt og kjörforeldrar eru þeir sem ættleiða barn. 

Stjúpættleiðing er barn sem ættleitt er af maka foreldra barnsins (Hrefna Friðriksdóttir, 

2011). 

Samkvæmt lögum um ættleiðingar nr. 130/1999 geta hjón eða einstaklingar í óvígri 

sambúð ættleitt barn en sambúðin þarf að vera skráð í þjóðskrá og hafa varað í að minnsta 

kosti fimm ár. Einhleypur maður hefur einnig þann kost að ættleiða barn sé það talið 

hagsmunir þess. Annar aðili í hjónabandi eða einstaklingur í óvígðri sambúð má ættleiða 

barn maka síns með veittu samþykki hans (Lög um ættleiðingar nr. 130/1999). Samkvæmt 
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lögum mega löggilt ættleiðingafélög ein hafa milligöngu um ættleiðingar á erlendu barni. Á 

Íslandi hefur aðeins eitt ættleiðingafélag löggildingu frá innanríkisráðuneytinu, Íslensk 

ættleiðing, og er það í grunninn frjáls félagasamtök (Íslensk ættleiðing, e.d.; Lög um 

ættleiðingar nr. 130/1999).  

5.2.1 Ættleiðing samkynhneigðra  

Samkynhneigðir öðluðust rétt til að ættleiða barn í kjölfar breytinga á lögum um staðfesta 

samvist nr. 87/1996 árið 2006. Þrátt fyrir breytingar á lögum hafa engin íslensk 

samkynhneigð pör ættleitt barn erlendis frá en ástæða þess er að ekki gilda sömu lög eða 

reglur í öðrum löndum. Ísland er aðili að Haag-samningnum sem er alþjóðlegur samningur 

sem varðar samvinnu milli landa við ættleiðingu barna og var undirritaður árið 1993 (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2003; Íslensk ættleiðing, 2014).  

Kólumbía er eitt þeirra landa sem Ísland hefur samning við hvað varðar ættleiðingu 

barna. Samkvæmt nýlegri frétt kemur fram að þar í landi hafi stjórnarskrárdómstóll 

úrskurðað síðastliðinn nóvember að ættleiðingarskrifstofur hefðu ekki leyfi til að mismuna 

einstaklingum vegna kynhneigðar. Yfirvöld í Kólumbíu skoða nú drög að nýjum reglum um 

ættleiðingar og vonast Íslensk ættleiðing til þess að breytingar verði gerðar á næstu tíu árum 

þar í landi, óvíst er þó um framhaldið (Snærós Sindradóttir, 2016).  

Í viðtali við formann Samtakanna ‘78, sem er félag hinsegin fólks, telur hann Íslenska 

ættleiðingu ekki standa sig í að koma á samningum við lönd sem ættleiða börn til samkynja 

para. Þau lönd sem leyfa ættleiðingar til samkynhneigðra para eru Argentína, Brasilía, 

Úrúgvæ, Mexíkó, en auk þess hafa sum fylki í Bandaríkjunum veitt leyfi til þess (Snærós 

Sindradóttir, 2016).  

Fyrsta samkynheigða parið ættleiddi barn hérlendis frá árið 2012 þó svo að lög um 

ættleiðingu hafi tekið gildi hér árið 2006. Þeir voru á meðal allra fyrstu samkynhneigðu 

paranna á Norðurlöndum til að ættleiða barn. Haustið 2011 sóttu umræddir aðilar um hjá 

barnaverndaryfirvöldum um að fá fósturbarn og fengu þeir samþykki frá þeim sem síðan 

leiddi til ættleiðingar (Sunna Valgerðardóttir, 2013).  

5.3 Að taka barn í fóstur 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er barni ráðstafað af barnaverndarnefnd. 

Markmið fósturs er að tryggja barni sem býr við óviðunandi aðstæður það uppeldi, umönnun 
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og aðbúnað sem barnið hefur þörf fyrir. Með fósturbarni er átt við barn sem tekið hefur 

verið í fóstur tímabundið, þar sem barn er í fóstri hjá fósturforeldrum tímabundið eða 

varanlegt fóstur, þar sem ráðstöfun barns er varanleg og ekki fyrirsjáanlegt að barn snúi aftur 

til kynforeldra. Á meðan barn dvelur í fóstri fara fósturforeldrar yfirleitt með forsjárskyldur 

þess. Barnaverndarnefnd sér um að ráðstafa barni í fóstur og sendir beiðni um fósturheimili 

til Barnaverndarstofu. Fósturforeldrar eru valdir úr hópi þeirra sem eru á skrá hjá 

Barnaverndarstofu en mat á hæfni fósturforeldra er í umsjá Barnaverndarnefndar. 

Barnaverndarnefnd ber að velja fósturforeldra sem geta tryggt stöðugleika í lífi barnsins og 

með það fyrir augum að sem minnst röskun verði á högum þess (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Brooks og Goldberg (2001) hafa sett fram skýringu á því hvers vegna gengið sé framhjá 

samkynhneigðum einstaklingum, þótt ekkert í íslenskum lögum útiloki að þeir geti orðið 

fósturforeldrar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ástæðan sé sú að barnaverndarstarfsmenn 

hafi haldið því fram að samkynhneigðir séu óhæfir til að sjá um uppeldi ættleiddra barna eða 

fósturbarna (Downs og James, 2006). Þegar sótt er eftir því að taka barn í fóstur eða ættleiða 

er framkvæmt mat á fóstur- eða kjörforeldrum, óháð kyni og kynhneigð. Samkynhneigðir 

hafa hins vegar oft á tíðum lent í erfiðleikum í þessu ferli. Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir 

barnaverndarnefndir að skilja og koma á stöðluðum starfvenjum þegar unnið er úr 

umsóknum frá væntanlegum samkynhneigðum foreldrum. Rannsóknir hafa sýnt að 

samkynhneigðir karlmenn eru hæfir foreldrar en þeir hafa verið ónýttir sem úrræði fyrir þau 

fjölmörgu börn sem þurfa á heimili að halda (Mallon, 2012; McKinney, 2006).  

Helsta áskorun sem samkynhneigðir hafa þurft að kljást við í Bandaríkjunum er særandi 

og óviðeigandi framkoma frá félagsráðgjafa. Löggjöf þar í landi vinnur gegn því að þeir geti 

sótt um að vera fósturforeldrar. Skortur er á viðurkenningu og stuðningi frá kerfinu þó svo að 

þeir uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til fósturforeldra. Kröfurnar eru að einstaklingar hafi 

velferð barna að leiðarljósi, hafi jákvætt viðhorf til barna í neyð og séu í góðu jafnvægi bæði 

andlega og líkamlega. Pólitískir þættir, trúarlegir þættir og umhverfisþættir eru ekki nefndir 

við val á fósturforeldrum en þó virðist sem kynhneigð hafi áhrif. Samkynhneigðir karlmenn 

vilja taka börn í fóstur eða ættleiða og hafa áhuga á að verða fósturforeldrar. Því væri rökrétt 

að opinberar stofnanir yrðu virkari í að bjóða þeim að gerast fósturforeldrar þar sem þeir eru 

fúsir til að veita börnum öryggi og heimili þar sem þau eru velkomin. Andstaða samfélagsins, 
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hommafælni, pólitísk viðbrögð og félagsleg staðalímynd gagnvart samkynhneigðum 

foreldrum kemur í veg fyrir að það sé mögulegt (Mallon, 2012; McKinney, 2006).  

5.4 Staðgöngumæðrun 

Staðgöngumæðrun er óheimil á Íslandi en engu að síður er hún skilgreind í lögum um 

tæknifrjóvgun. Staðgöngumæðrun er skilgreind sem meðganga þar sem kona eða 

staðgöngumóðir hyggst ganga með barn fyrir verðandi foreldra eða foreldri og er getnaður 

framkvæmdur með tæknifrjóvgun. Fyrir meðgöngu hefur staðgöngumóðir fallist á það að 

meðgöngu lokinni muni hún afhenda barnið til væntanlegra foreldra (Lög um tæknifrjóvgun 

og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 55/1996; 

Velferðarráðuneytið, 2010). Staðgöngumæðrun er hægt að framkvæma á tvo vegu, annars 

vegar er svokölluð hefðbundin staðgöngumeðganga (e. traditional or partial surrogacy) og 

hins vegar full staðgöngumæðrun (e. gestational surrogacy, full surrogacy) Hefðbundin 

staðgöngumæðrun felur í sér að staðgöngumóðir gengur með sitt eigið barn, en þá er átt við 

að egg staðgöngumóður sé frjóvgað með sæði frá erfðafræðilegum föður. Við fulla 

staðgöngumæðrun hefur staðgöngumóðirin enga erfðafræðilega tengingu við barnið. 

Kynfrumum frá verðandi foreldrum, eggi og sæði þeirra er komið fyrir með tæknifrjóvgun í 

staðgöngumóður sem gengur með barn þeirra (Smerdon, U. 2008-2009; 

Velferðarráðuneytið, 2010). 

Víða í Evrópu er staðgöngumæðrun óheimil, en þau lönd sem hafa heimilað hana hafa 

gert greinamun á hvort staðgöngumæðrun sé gerð í velgjörðarskyni eða hagnaðarskyni. 

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hefur verið leyfð í nokkrum löndum, til dæmis í 

Bandaríkjunum, Bretlandi, Grikklandi, Georgíu og Hollandi, og hún er framkvæmd án þess að 

hægt sé að hagnast á henni (Innanríkisráðuneytið, 2010b; Velferðarráðuneytið, 2010). Í 

nokkrum Evrópulöndum gilda engin lagaákvæði um staðgöngumæðrun og því er ekkert sem 

kemur í veg fyrir hana, en meðal þeirra landa má nefna Belgíu, Tékkland, Króatíu, Rúmeníu 

og Portúgal (Velferðarráðuneytið, 2010). Á Íslandi liggur fyrir frumvarp um að heimila 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og ef samþykki fæst taka lögin gildi 1. janúar 2017. 

(Þingskjal. 245, 2015-2016). 

Helsta gagnrýni sem staðgöngumæðrun hefur fengið er að það getur verið erfitt að 

hindra að hún verði að markaðsvöru og því þurfa mörkin að vera skýr. Barn á að líta á sem 

verðmæti en hættan við staðgöngumæðrun gæti verið sú að hún leiði til þess að litið verði á 
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barnið sem söluvöru og að sama skapi staðgöngumóðurina. Mögulegt er að 

staðgöngumæðrun verði eins konar kúgunartól þar sem konur eru neyddar til að ganga með 

börn fyrir aðra og hefur staðgöngumæðrun verið líkt við vændi. Í löndum þar sem 

staðgöngumæðrun hefur verið leyfð er yfirleitt mælt með því að kona sem ákveður að gerast 

staðgöngumóðir eigi börn fyrir og sé því meðvituð um ferli meðgöngunnar. Börn konunnar 

verða því óhjákvæmilega þátttakendur í ferlinu og því ekki hægt að útiloka að það hafi 

skaðleg áhrif því að þau upplifi sorg eða missi þegar barnið er gefið. Lög flestra þjóða sem 

leyfa staðgöngumæðrun skilgreina móðir barnsins sem þá konu sem fæðir barnið, sama 

hvort hún hafi erfðafræðileg tengsl við það eða ekki. Líkamleg tengsl eru þar með talin 

mikilvægari en erfðafræðileg tengsl og væntingar verðandi foreldra. Lög gera yfirleitt ráð 

fyrir þessari skipan en talið er að það sé of flókið í framkvæmd að breyta ákvæðinu. Annað 

álitamál um staðgöngumæðrun er hversu óljós foreldraábyrgðin er. Tilvik þar sem aðstæður 

verðandi foreldra höfðu breyst eða barnið ekki staðist væntingar þeirra vegna veikinda eða 

fötlunar barnsins eru dæmi um vel þekkt dómsmál í þeim löndum þar sem 

staðgöngumæðrun er leyfð. Fleiri álitamál eru ef staðgöngumóðir neitar að afhenda barnið, 

verðandi foreldrar neiti að taka við barninu eða staðgöngumóðir óskar eftir tengslum við 

barnið en verðandi foreldrar eru mótfallnir því (Velferðarráðuneytið, 2010).  
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6 Rannsóknir 

Á undanförnum áratugum hafa samkynhneigðir foreldrar orðið sýnilegri og í kjölfarið hafa 

rannsóknir á reynslu samkynhneigðra foreldra og barna margfaldast (Goldberg o.fl., 2014). 

Flestar hafa þær borið saman hvað er líkt og ólíkt með samkynhneigðum og 

gagnkynhneigðum foreldrum. Margar rannsóknir hafa beinst að samkynhneigðum mæðrum 

en færri rannsóknir hafa verið gerðar á samkynhneigðum feðrum. Þær rannsóknir sem hafa 

beinst að samkynhneigðum feðrum hafa einkum skoðað fjölskyldutengsl, tengsl við maka, 

upppeldisaðferðir og samskipti þeirra við börn sín (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Niðurstöður rannsókna sýna að samkynhneigðir foreldrar eru að mörgu leyti líkir 

sambærilegum hópi gagnkynhneigðra foreldra (Patterson, 2000).  

Það sem hefur valdið erfiðleikum við rannsóknir á samkynhneigðum fjölskyldum er að 

sumir samkynhneigðir karlmenn óttast mismunun og hlutdrægni af hálfu vísindamanna. Fyrri 

rannsóknir hafa haft þá tilhneigingu til að sýna samkynhneigða í neikvæðu ljósi. Í ljósi þess að 

flest ríki vernda ekki réttindi þeirra geta samkynhneigðir karlmenn verið tregir til að taka þátt 

í rannsóknum af ótta við afhjúpun eða aðrar neikvæðar afleiðingar sem gætu komið upp 

vegna þátttökunnar (McKinney, 2006). Það sem telst vera eðlileg fjölskylda útilokar aðrar 

fjölskyldugerðir eins og samkynhneigða karlmenn, maka þeirra og börn. Rannsakendur sem 

hafa skoðað samkynhneigðar fjölskyldur hafa nálgast viðfangefnið út frá gagnkynhneigðum 

sjónarmiðum eða fjölskyldum og gæti það haft áhrif á niðurstöður rannsóknanna. 

Fjölskylduform samkynhneigðra er einstakt og því er nauðsynlegt að rannsaka 

samkynhneigðar fjölskyldur út frá þeim sjálfum en ekki út frá sjónarmiðum gagnkynhneigðra 

(McKinney, 2006). 

Talið er að samkynhneigðar konur séu öruggari uppalendur en samkynhneigðir karlar þar 

sem almennt er talið að móðir sé nauðsynleg í lífi barns (Wilson, 2013). Börn þurfa á 

móðurímynd að halda og það er eitthvað sem samkynhneigða karlmenn skortir (Goldberg 

o.fl., 2012; Wilson, 2013). Á grundvelli núverandi rannsókna hefur verið sýnt fram á að kyn 

foreldra eða kynhneigð hafi engin áhrif á hæfni þeirra í foreldrahlutverki. Samkynhneigðir 

karlmenn hafa getu til að sinna foreldrahlutverki sínu vel og hafa börn þeirra sýnt jákvæða 

aðlögun samanborið við börn gagnkynhneigðra (Mallon, 2012). Rannsóknir sýna að 
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stuðningur og tengsl við fjölskyldu og umhverfi skipta meira máli en fjölskyldugerðin þegar 

kemur að velferð barna og meiri möguleikar eru á því að einstaklingur sé virkur þátttakandi í 

samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Athygli hefur beinst að því að einstaklingar og fræðimenn telja að börn sem alast upp hjá 

samkynhneigðu foreldri þrói með sér brenglaða kynímynd og félagslegur þroski þeirra hljóti 

skaða. Rannóknir hafa hins vegar ekki getað staðfest að börn samkynhneigðra eigi við 

þroskavandamál, hegðunarvanda, geðrænan eða sálrænan vanda að stríða (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Það er ekkert sem bendir til þess að líðan, þroski eða félagsleg staða sé 

mismunandi milli barna sem eiga samkynhneigða foreldra samanborið við börn í 

gagnkynhneigðum fjölskyldum (Goldberg, 2007; Patterson, 2000). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsókna hefur ekki fundist munur á milli barna sem alin eru upp hjá samkynhneigðum og 

gangkynhneigðum foreldrum. Það er ekkert sem bendir til þess að þau séu frábrugðin þeim 

börnum sem alast upp hjá gagnkynhneigðum foreldrum (Goldberg, 2007; Guðrún R. 

Brynjólfsdóttir, 2003; Zanghellini, 2007). Börn samkynhneigðra eru hins vegar líklegri til að 

vera umburðarlyndari gagnvart öðrum, þau dæma síður aðra og þau eru opnari fyrir nýrri 

reynslu en þau börn sem alast upp í gagnkynhneigðum fjölskyldum. Talið er að þau séu 

opnari og frjálslegri þegar kemur að kynhneigð og séu umburðarlyndari gagnvart ólíkum 

hópum í samfélaginu (Brooks og Goldberg, 2001; Goldberg, 2007; Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

6.1 Gagnrýni rannsókna  

Helsta gagnrýni sem hefur verið sett fram á rannsóknir á þessu sviði er sú að fordómar 

gagnvart samkynhneigðum og þau samfélagslegu viðhorf sem eru ríkjandi í hinu 

gagnkynhneigða regluveldi geti litað niðurstöðurnar. Mikilvægt er rannsakendur og 

gagnrýnendur viðurkenni sín eigin viðhorf og skoðanir um samkynhneigð og fjölskyldulíf þar 

sem þær geta haft áhrif á hvernig þeir framkvæma og túlka rannsóknir sínar. Þeir sem 

aðhyllast réttindi samkynhneigðra lita niðurstöður rannsóknarinnar með eigin skoðunum og 

hugmyndum og leitast eftir því að sýna fram á að skaðlaust sé fyrir barn að alast upp hjá 

samkynhneigðum foreldrum. Þeir sem eru hins vegar andvígir réttindum samkynhneigðra 

leitast við að finna sannanir sem sýna neikvæðar niðurstöður, til dæmis að það hafi skaðandi 

áhrif á börn að alast upp hjá samkynhneigðum foreldrum. Fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

samfélagsins um það sem telst eðlilegt lita þannig gjarnan rannsóknir um samkynhneigða 
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foreldra. Gagnkynhneigðar fjölskyldur eru oftar en ekki notaðar sem viðmið um það sem 

telst eðlilegt og samkynhneigðar fjölskyldur því bornar saman við þær (Goldberg, 2007; 

Stacey og Biblarz, 2001).  



28 

7 Félagsráðgjöf 

Vegna þess hversu margbreytilegt fjölskylduformið er í nútímasamfélag ber félagsráðgjafa að 

hafa víðtæka þekkingu hvað varðar samkynhneigða og fjölskyldur þeirra (Mallon, 2012). 

Nýjar fjölskyldugerðir og sambúðarform hafa rutt sér til rúms í nútímasamfélagi og því þarf 

félagsráðgjafi að vera fróður um þau úrræði sem eru fyrir hendi til að geta veitt viðeigandi 

þjónustu. Félagsráðgjafar þurfa að hafa þekkingu á málefnum fjölskyldna almennt og þeir 

gegna mikilvægu hlutverki í ættleiðingar- og fósturmálum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Starf 

félagsrágjafa felst í því að útrýma fordómum og mismunun gagnvart minnihlutahópum í 

samfélaginu og hann þarf að vera meðvitaður um eigin fordóma í starfi sínu. Honum ber að 

fylgjast með rannsóknum á sviði fjölskyldumála, en með því að skoða rannsóknir sem 

tengjast samkynhneigðum foreldrum fæst skýrari mynd sem bætir við þekkingu á 

samkynhneigðum fjölskyldum (Hess og Feldman, 2008; Sigrún Júlísdóttir, 2001).  

Félagsráðgjafar sinna ákveðnu hlutverki í fóstur- og ættleiðingamálum hér á landi og þeir 

verða því að hafa víðtæka þekkingu í málaflokkunum (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; 

Reglugerð um ættleiðingar nr. 238/2005; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Félagsráðgjafinn veitir 

þeim sem sækja um slíkt stuðning og aðstoð óháð kynhneigð. Hann kemur líka að 

ákvörðunartöku um það hverjir fá leyfi til að ættleiða og taka börn í fóstur (Mallon, 2012; 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004; ). Almennur misskilningur hefur ríkt í Bandaríkjunum um 

að samkynhneigðum pörum sé mismunað á grundvelli kynhneigðar við umsókn um að taka 

börn í fóstur. Umræða um slíkan misskilning getur jafnvel komið í veg fyrir að 

samkynhneigðir sæki um því að á heildina litið hafa mun fleiri samkynhneigð pör, með 

góðum árangri, tekið að sér að börn í fóstur eða ættleitt en ráð er gert fyrir. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafar hvetji samkynhneigða til að sækja um að verða fósturforeldrar eða að 

ættleiða því í ljósi sögu mismununar hefur það orðið áhyggjuefni fyrir samkynhneigð pör að 

sækja um (Mallon, 2012).  

Félagsráðgjafa ber að hafa víðtæka þekkingu á málefnum samkynhneigðra og er 

þekkingargrunnur mikilvægt verkfæri til að skilja fjölbreytileika samfélagsins. Hann þarf að 

vera fróður um þau úrræði sem eru fyrir hendi í samfélaginu (Mallon, 2008) og leitast við að 

fyrirbyggja og útrýma mismunun gagnvart hvaða einstaklingi, hópi eða flokki á grundvelli 
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kynhneigðar (Hess og Feldman, 2008). Starf félagsráðgjafa felst einnig í að hafa góða 

þekkingu og þarf hann að vera vel að sér í málefnum fjölskyldna, fjölskyldugerðum og 

sambúðarformum til að geta veitt viðeigandi þjónustu, svo og ráðgjöf um stjúptengsl og 

ættleiðingar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Félagsráðgjafa ber að fylgjast með rannsóknum á 

sviði fjölskyldumála sem hafa það að markmiði að þróa nýja þekkingu, bæta meðferðartækni 

og þannig hafa áhrif á fjölskyldustefnu. Í nútímasamfélagi hafa nýjar fjölskyldugerðir og nýir 

fjölskylduhættir litið dagsins ljós. Hlutverk fjölskyldumeðlima, kynhlutverk og 

foreldrahlutverk hafa breyst með tímanum. Þessar breytingar krefjast nýrra úrræða og nýrrar 

aðlögunar í samfélaginu. Af þeim sökum þurfa félagsráðgjafar að afla sér þekkingar á 

málefnum fjölskyldna almennt og byggja starf sitt á fræðilegum kenningum (Farley, Smith, og 

Boyle, 2006; Sigrún, Júlíusdóttir, 2001). 

Félagsráðgjafar þurfa að vera meðvitaðir um persónulegar skoðanir sínar gagnvart 

samkynhneigðum og passa að þær liti ekki niðurstöður í viðkvæmum málum eins og þeim 

sem snúa að fjölskyldum. Viðhorf, væntingar og skoðanir gagnvart samkynhneigðum, bæði 

jákvæðar og neikvæðar, er mikilvægt fyrir fagaðila að skoða hjá sér og þarf hann að takast á 

við eigin fordóma til að allir málsaðilar fái sanngjarna meðferð. Virðing og hreinskilni þarf að 

vera til staðar í samskiptum við einstaklinga, óháð kynhneigð, sem hafa áhuga á að verða 

fóstur- eða kjörforeldar. Af því tilefni ættu fagaðilar að fá viðeigandi þjálfun um 

raunveruleika tilvonandi foreldra til að persónulegar skoðanir hafi ekki áhrif (Mallon, 2012; 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004).  

 



30 

8 Umræða og lokaorð 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í þessari ritgerð var eftirfarandi: „Hvaða leiðir 

eru færar fyrir samkynhneigða karlmenn til að eignast barn?“ Markmiðið var að skoða 

hversu auðvelt eða erfitt það er fyrir samkynhneigða karlmenn að eignast barn og þá 

fordóma eða hindranir sem þeir verða fyrir. Samkynhneigðar fjölskyldur hafa orðið sýnilegri 

undanfarin ár og í kjölfar þess er vert að skoða hvaða leiðir samkynhneigðir hafa farið til þess 

að stofna fjölskyldur. Lítið er um rannsóknir og umræðu um samkynhneigða karlmenn í 

tengslum við barneignir og fjölskyldulíf þeirra. Samkynhneigðir karlmenn búa við erfið 

skilyrði til fjölskyldumyndunar og þurfa að fara flóknar leiðir í barneignum og því er 

áhugavert að skoða þetta málefni. 

Hið gagnkynhneigða regluveldi hefur mótað fyrirfram ákveðna mynd um hvernig 

fjölskylduformi skuli vera háttað. Samkynhneigðir og fjölskyldur þeirra hafa gjarnan verið 

bornar saman við gagnkynhneigða í rannsóknum. Gagnkynhneigð verður þannig viðmiðið 

sem viðheldur því sem telst innan normsins (Goldberg, 2007; Ridgeway og Correll, 2004; 

Stacey og Biblarz, 2001). Rannsóknir á samkynhneigðum foreldrum hafa einkum beinst að 

lesbíum og börnum þeirra og því eru fáar rannsóknir sem beinst hafa að samkynhneigðum 

karlmönnum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Viðhorf og gildi samfélagsins býr til það sem 

flokkast undir að vera norm og því virðist hugmyndin um samkynhneigða feður undarleg 

(Lewin, 2006; Mallon, 2004). Það telst samfélagslegt norm að foreldrahlutverkið sé á 

valdsviði kvenna (Lev, 2006; Mallon, 2004; WHO, 2016) og hafa fræðimenn bent á að börn 

verði að alast upp hjá foreldrum af báðum kynjum (Gibson, 2010). Samkynhneigðir feður 

hafa því skorað á hefðbundar hugmyndir samfélagsins um foreldrahlutverkið. Geta feðra til 

að sinna foreldrahlutverkinu hefur verið dregið í efa en rannsóknir hafa sýnt að 

samkynhneigðir karlmenn hafa alla burði til að sinna foreldrahlutverkinu (Berkowitz og 

Marsiglio, 2007). Samkynhneigðir hafa áhuga á að eignast börn og í ljósi þess hve 

barneignaferill þeirra getur verið strembinn hafa þeir augljóslega íhugað barneignir vel 

(Goldberg o.fl., 2012). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að samkynhneigðir foreldrar eru 

jafnhæfir og gagnkynhneigðir foreldar þegar kemur að uppeldi barna, hvort sem þau eru 

þeirra eigin eða ættleidd börn (Mallon, 2012; McKinney, 2006). Engar rannsóknir benda til 

þess að kynhneigð hafi áhrif þegar kemur að uppeldi barna (Mallon, 2012). Börn 
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samkynhneigðra eru talin þroskast eðilega og teljast ekki vera frábrugðin börnum sem alast 

upp hjá gagnkynhneigðum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Það sem getur komið í veg fyrir að 

samkynhneigðir fái að ættleiða eða taka börn í fóstur eru gamlar hefðir og reglur, 

trúarbrögð, löggjöf og viðhorf samfélagsins.  

Áður fyrr var algengast að samkynhneigðir karlmenn eignuðust börn í gagnkynhneigðu 

sambandi áður en þeir opinberuðu kynhneigð sína (Cohen o.fl., 2006). Margir 

samkynhneigðir karlmenn hafa eignast barn með samkynhneigðum konum, pör eða 

einstaklingar, og þau ákveðið að ala það upp í sameiningu. Samkynhneigðir hafa í auknum 

mæli eignast börn með staðgöngumæðrun eða ættleiðingu (Berkowitz og Marsiglio, 2007).  

Á Íslandi öðluðust samkynhneigðir rétt til þess að ættleiða barn í kjölfar breytinga á 

lögum er vörðuðu fjölskyldurétt (Lög um breytingar á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) nr. 65/2006; Þorvaldur Kristinsson, 

2014). Þó svo að samkynhneigðir eigi þann kost að geta ættleitt barn hér á landi gildir sú 

löggjöf ekki víða í heiminum, sem gerir þeim erfiðara fyrir að ættleiða. Þau lönd sem Ísland 

ættleiðir börn frá hafa ekki leyft samkynhneigðum að ættleiða barn en þó er eitt land sem 

hefur verið að skoða þann valmöguleika (Hrefna Friðriksdóttir, 2003; Íslensk ættleiðing, 

2014). Aðeins hefur eitt hommapar hér á landi ættleitt barn síðan lögin tóku gildi (Snærós 

Sindradóttir, 2016). Staðgöngumæðrun hefur ekki verið leyfð hér á landi en nú liggur fyrir 

frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Það er auðveldara fyrir 

samkynhneigðar konur að eignast barn vegna líffræðilegra ástæðna en margt getur breyst 

hjá samkynhneigðum karlmönnum við lögleiðingu á staðgöngumæðrun. Margt þarf þó að 

hafa í huga við lögleiðingu hennar (Innanríkiráðuneytið, 2010b). Gengið hefur verið framhjá 

samkynheigðum einstaklingum erlendis þegar þeir hafa sótt um að taka barn í fóstur en það 

er ekki þekkt hér á landi. Í ljósi þess að skortur er á fósturforeldrum víða er það 

kaldhæðnislegt að sum ríki leyfa samkynhneigðum pörum ekki að gerast fósturforeldrar 

(Mallon, 2012; McKinney, 2006). Með því að banna samkynhneigðum pörum erlendis að 

ættleiða eða taka barn í fóstur verður til mismunun sem ætti í raun ekki að eiga sér stað. Ef 

mannréttindasáttmáli Evrópu er skoðaður kemur fram að ekki megi mismuna einstaklingum 

vegna kynhneigðar og því má segja að það sé mannréttindabrot að banna slíkt (Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994; United nation, e.d). 
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Í kjölfar þess að samkynhneigðir fóru að verða sýnilegri í samfélaginu fóru þeir að berjast 

fyrir samþykki og viðurkenningu á kynhneigð sinni og fjölskyldulífi (Rannveig Traustadóttir, 

2003). Það var ekki fyrr en árið 1996 sem reynt var að koma til móts við samkynhneigða með 

lögum um staðfesta samvist. Við lagasetninguna fengu þeir sams konar rétt og 

gagnkynhneigðir en voru samt sem áður aðgreindir frá gagnkynhneigðum. Með lögunum 

fylgdu einnig takmarkanir sem sneru að börnum og barneignum. Þannig má túlka að þeir hafi 

fengið að einhverju leyti viðurkenningu frá samfélaginu gagnvart kynhneigð sinni en 

barneignir og fjölskyldulíf fékk hins vegar ekki samþykki. Samkynheigð hefur í auknum mæli 

fengið viðurkenningu og hefur það verið vegna þess að lög og stefnur hafa verið að 

samþykkja stöðu þeirra (Lög um breytingar á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) nr. 65/2006; Þorvaldur Kristinsson, 

2014). Það var ekki fyrr en lög um staðfesta samvist nr. 87/1996 sameinuðust 

hjúskaparlögunum nr. 87/1966 sem samkynhneigðir stóðu jafnfætis gagnkynhneigðum hér á 

landi.  

Eins og kom fram hér að framan er það samfélagið sem mótar einstaklinginn; viðmið 

samfélagsins ákveður hvað sé viðeigandi og hvernig einstaklingurinn á að hegða sér. Það telst 

ekki samfélagslegt norm að karlmenn séu helst umönnunaraðilar barns, hvað þá að þeir séu 

tveir og í sambandi og ali upp börn. Það er búið að ákveða að það sé rangt og óeðlilegt en 

þetta viðhorf er það sem getur viðhaldið fordómum í samfélaginu (Geir Svansson, 1998 ; 

Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011; Lev, 2006; Mallon, 2004).  

Þó svo að karlmaður sé samkynhneigður er ekki þar með sagt að hann þurfi að lifa lífi án 

barna (Goldberg, 2012). Samkynheigðar fjölskyldur eru ekki nýjar af nálinni. Þær hafa alla tíð 

verið til en hafa ekki verið eins sýnilegar og þær eru í dag (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Afstaða samfélagsins til barna í fjölskyldum samkynhneigðra hefur breyst undanfarin ár og 

hefur málefnið verið ofarlega í umræðu í nútímasamfélagi. 

Margir samkynhneigðir hafa upplifað mismunun og fordóma. Fordómar byggja á 

þekkingarleysi og ótta við hið óþekkta (Pharr, 1997). Það eru engin trúarbrögð sem taka á 

móti samkynhneigðum. Trúin hefur félagsmótandi áhrif og samfélagið sem við búum í er 

mótað af gömlum hefðum og trú (Eitzen og Zinn, 2006). Þótt viðhorf samfélagsins hafi breyst 

mikið er ljóst að ekki er hægt að útrýma öllum fordómum. Mikilvægt er að efla fræðslu um 

samkynhneigð og málefni þeirra sem tengjast ýmsum sviðum í samfélaginu. Fræðsla getur 
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unnið bug á fordómum og gert samkynhneigðum kleift að vera sýnilegri í þjóðfélaginu. 

Erfiðleikar sem samkynhneigðir upplifa eru ekki beinlínis vegna þess að þeir eru 

samkynhneigðir heldur vegna þess hvernig samfélagið hefur litið á þá. 
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