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Ágrip	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	hvernig	sjö	hinsegin	konur	takast	á	við	
gagnkynhneigð	viðmið	í	uppeldi	barna	sinna.	Aðal	rannsóknarspurningin	er:	Hvernig	
lýsa	sjö	hinsegin	mæður	reynslu	sinni	af	því	að	takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	
uppeldi	barna	sinna?	Mótunarhyggjukenningar	um	síðtímafjölskyldur	(e.	post-modern	
families)	og	kenningar	Butler	(1993,	2006)	um	gjörning	(e.	performativity)	eru	leiðarljós	
í	verkinu	ásamt	útfærslu	Paechter	(2007)	á	iðjukenningu	Lave	og	Wenger	og	
hugmyndum	Bekrowitz	og	Ryan	(2011)	um	það	hvernig	hinsegin	fólk	ögrar	
gagnkynhneigðum	viðmiðum	í	uppeldi	barna	sinna.	

Tekin	voru	hálfopin	viðtöl	við	sjö	hinsegin	konur.	Auglýst	var	eftir	þátttakendum	á	
Facebook,	fjórar	kvennanna	svöruðu	auglýsingunni	en	í	kjölfar	hennar	fékk	rannsakandi	
ábendingar	um	hinar	þrjár.	Viðtölin	voru	hljóðrituð	og	afrituð.	Viðtölin	voru	greind	út	
frá	fyrirbærafræði.	

Niðurstöðurnar	leiddu	í	ljós	að	flestar	konurnar	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	töldu	
sig	hafa	orðið	fyrir	áhrifum	gagnkynhneigðs	forræðis	í	lífi	sínu	og	að	það	hefði	áhrif	á	
hvernig	þær	ala	börn	sín	upp.	Þær	fara	þrjár	mismunandi	leiðir	í	uppeldi	barnanna;	
styðja	við	gagnkynhneigt	forræði,	brjóta	það	upp	eða	fara	bil	beggja.	Tvær	kvennanna	
aðlaga	sig	að	gagnkynhneigða	forræðinu.	Ein	reynir	að	berjast	gegn	því	en	flækist	í	neti	
þess	en	hinar	eru	gagnrýnar	á	kynjakerfið	og	gagnkynhneigt	forræði.	Þær	skapa	usla	í	
viðteknum	venjum	og	bjóða	börnum	sínum	upp	á	sveigjanlegt	kyngervi.	Uslinn	sem	
konurnar	beita	er	ekki	átakalaus	og	glíma	konurnar	við	aðfinnslur	utanaðkomandi	fólks	
sem	skapa	efasemdir	um	leiðirnar	sem	þær	hafa	ákveðið	að	fara	í	uppeldinu.	
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Abstract	

Heteronormativity:	Queer	mothers´	struggle	from	adaption	to	gender	trouble	

The	aim	of	this	research	is	to	demonstrate	how	seven	queer	mothers	address	the	social	
norms	of	heterosexuality	in	the	upbringing	of	their	children.	The	main	research	
question	is:	How	do	seven	queer	mothers	describe	their	experience	of	bringing	up	
children	in	a	world	of	heteronormativity.	Social	constructionism	on	post-modern	
families	and	Butler´s	theories	(1993,	2006)	on	perfomativity	guide	the	study	together	
with	Paechter´s	implementation	(2007)	on	Lave	and	Wenger´s	theory	of	communities	
of	practice.	Furthermore,	Bekrowitz	og	Ryan´s	(2011)	ideas	of	how	queer	people	
provoke	heteronormativity	in	their	children’	s	upbringing	are	central	in	the	analysis.	
Seven	queer	mothers	were	interviewed.	Four	of	them	reacted	to	an	advertisement	on	
Facebook,	the	other	three	were	pointed	out	afterwards.	The	interviews	were	recorded	
and	transcripted.	Phenomenology	was	used	for	analysing.	

The	findings	indicate	that	the	women	are	all	influenced	by	heteronormativity	in	
their	children’s	upbringing	and	family	life.	They	mainly	take	three	different	routes.	Two	
of	the	women	adhere	to	heteronormativity	and	one	tries	to	fight	it	but	gets	caught	in	
its	net.	Four	of	the	women	are	critical	on	the	gender	structure	and	heteronormativity.	
They	make	gender	trouble	and	want	flexible	gender	images	for	their	children.	Making	
gender	trouble	results	in	conflicts	where	the	women	have	to	cope	with	criticism	and	
remarks	from	people	of	no	concern	to	their	families.	As	a	result	the	women	question	
the	route	they	choose	in	their	children’s	upbringing.	
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1 Inngangur		

Allir	foreldrar	standa	frammi	fyrir	því	verkefni	að	efla	og	styrkja	börn	sín,	sýna	þeim	ást	
og	umhyggju	og	hjálpa	þeim	að	móta	eigið	kyngervi.	Í	samfélagi	þar	sem	gagnkynhneigt	
forræði	er	ríkjandi	er	líklegt	að	hinsegin	fólk	þurfi	að	takast	á	við	og/eða	aðlagast	
ríkjandi	viðhorfum	um	gagnkynhneigð	viðmið	í	uppeldi	barna	sinna.	Í	flestum	
samfélögum	er	gagnkynhneigð	ríkjandi	og	tvíhyggju	kynjakerfi	ráðandi.	Þetta	þýðir	að	
gagnkynhneigð	er	ráðandi	menningarmynstur	sem	lýtur	kynjakerfi	þar	sem	karlar	eru	
yfirskipaðir	og	konur	undirskipaðar	(Connell,	1995;	Jafnréttisstofa,	e.d.).	Mótun	
kyngervis	í	æsku	er	flókið	ferli	og	eru	áhrifaþættirnir	margir.	Til	dæmis	segir	Paechter	
(2007)	að	strax	við	fæðingu	hefjist	kynjuð	aðgreining	barna	í	stúlkur	eða	drengi.	Í	
flestum	fjölskyldum	er	lögð	áhersla	á	að	börn	þrói	með	sér	gagnkynhneigð	og	
staðalmyndir	gagnkynhneigðar	blasa	hvarvetna	við	þeim.	Það	gerir	foreldrum	með	aðra	
kynhneigð	erfitt	fyrir.	Í	þessari	ritgerð	er	gerð	tilraun	til	að	varpa	ljósi	á	hvernig	hinsegin	
konur	takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna.	Er	það	gert	með	
eigindlegri	rannsókn	þar	sem	tekin	eru	hálf-opin	viðtöl	við	sjö	hinsegin	konur.		

Fjölmargar	rannsóknir	sýna	hvernig	börn	læra,	móta	hegðun	og	mynda	viðhorf	í	
gegnum	reynslu	sína	og	viðbrögð	við	fjölskyldulífi.	Til	dæmis	kemur	fram	í	niðurstöðum	
Berkowitz	og	Ryan	(2011)	á	hugmyndum	18	hinsegin	(í	þessari	ritgerð	er	hinsegin	notað	
sem	þýðing	á	enska	hugtakinu	,,queer”)	mæðra	og	22	feðra	um	foreldrahlutverkið	að	
foreldrarnir	töldu	sig	bera	ábyrgð	á	því	að	börn	þeirra	byggðu	upp	karlmennsku	og	
kvenleika	í	takti	við	ríkjandi	hugmyndir	um	gagnkynhneigð.	Paechter	(2007)	bendir	á	
hvernig	foreldrar	velja	leikföng	og	fatnað	eftir	kyni	barna	sinna.	Þórdís	Þórðardóttir	
(2012)	tekur	í	sama	streng	en	rannsókn	hennar	á	upplifun	og	reynslu	68	fjögurra	til	
fimm	ára	barna	í	tveimur	leikskólum	í	Reykjavík	af	barnabókmenntum	og	
afþreyingarefni	fyrir	börn	í	myndmiðlum	og	tölvum	sýndi	að	val	foreldra	á	barnaefni	
virtist	ráðast	að	mestu	af	kyni	barnanna.	Í	rannsókn	Suftin,	Fulcher,	Bowles	og	
Patterson	(2008)	á	tengslum	milli	kynhneigðar	foreldra	og	mótun	kyngervis	barna	kom	
fram	að	herbergi	barna	án	tillits	til	kynhneigðar	foreldra	voru	skreytt	með	skýrri	vísun	í	
kyn	þeirra.	Einnig	kom	fram	í	rannsókn	Suftin,	o.fl.	(2008)	að	hinsegin	mæðurnar	skiptu	
heimilisverkum	og	umönnun	barnanna	jafnar	á	milli	sín	en	gagnkynhneigðu	
foreldrarnir.	Þar	af	leiðandi	fengu	börn	hinsegin	mæðranna	aðrar	upplýsingar	um	
kynhlutverk	en	börn	gagnkynhneigðu	foreldranna.		

Síðustu	ár	hafa	orðið	straumhvörf	í	réttindabaráttu	hinsegin	fólks	á	Íslandi.	
Samtökin´78	hafa	barist	fyrir	lagalegum	réttindum	samkynhneigðra	og	séð	árangur	
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erfiðis	en	í	dag	búa	samkynhneigðir	við	sömu	lagalegu	réttindi	og	gagnkynhneigðir.	Lög	
um	ein	hjúskaparlög	fyrir	alla,	óháð	kyni	og	kynhneigð,	voru	samþykkt	á	Alþingi	í	júní	
árið	2010	(Lög	um	breytingar	á	hjúskaparlögum	og	fleiri	lögum.	Nr.	65/2010).	Árið	2006	
voru	sett	lög	þess	efnis	að	samkynhneigðar	konur	gátu	farið	í	tæknifrjóvgun	á	Íslandi	
ásamt	því	að	samkynhneigðir	fengu	réttindi	til	frumættleiðinga	(Lög	um	breytingu	á	
lagaákvæðum	er	varða	réttarstöðu	samkynhneigðra.	Nr.	65/2006).	Samfara	breyttri	
löggjöf	hafa	orðið	töluverðar	viðhorfsbreytingar	í	garð	hinsegin	fólks	og	fjölskyldna	
þeirra	en	jákvætt	lagaumhverfi	hefur	dregið	úr	fordómum	í	þeirra	garð.	Þrátt	fyrir	
breytta	löggjöf	og	jákvæðara	viðhorf	til	samkynhneigðra	og	þeirra	fjölskyldulífs	glíma	
samkynhneigðir	enn	við	gagnkynhneigt	forræði	sem	stýrir	orðræðunni	um	fjölskyldulíf.		

Þrátt	fyrir	að	í	nútímasamfélagi	séu	fjölskyldur	fjölbreyttar	og	margbreytilegar	þá	
standa	hinsegin	mæður	frammi	fyrir	því	verkefni	að	ala	upp	börn	sín	í	samfélagi	þar	sem	
orðræða	um	nauðsyn	bæði	móður	og	föður	á	heimilum	er	hávær.	Hefðbundnar	
hugmyndir	um	að	karlar	og	konur	sinni	ólíkum	hlutverkum	þegar	kemur	að	uppeldi	
barna	má	rekja	til	hugmynda	um	að	nauðsynlegt	sé	fyrir	þroska	barna	að	á	heimili	
þeirra	sé	faðir	sem	byggir	upp	karlmennsku	og	móðir	sem	byggir	upp	kvenleika	
(Berkowitz	og	Ryan,	2011;	Biblarz	and	Stacey,	2010).	Viðhorf	af	þessu	tagi	upphefja	
gagnkynhneigð	fjölskylduform	sem	gerir	það	að	verkum	að	fjöldi	fjölskyldna	á	erfitt	
uppdráttar	vegna	viðtekinna	staðalmynda	um	fjölskyldur,	þar	á	meðal	fjölskyldur	
hinsegin	kvenna.	Hinsegin	mæður	glíma	við	gagnkynhneigð	viðmið	samfélagsins	og	
getur	það	skapað	togstreitu	við	uppeldi	barna	þeirra.	Þær	takast	á	við	gagnkynhneigða	
kynjun	í	uppeldi	barnanna	þar	sem	þær	ýmist	velja	að	taka	þátt	í	að	viðhalda,	spyrna	
gegn	henni	eða	fara	bil	beggja	(Berkowitz	og	Ryan,	2011).		

Ýmsar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	með	það	í	huga	að	leiða	í	ljós	hæfni	hinsegin	
foreldra.	Iðulega	snúast	þær	um	að	bera	saman	hinsegin	og	gagnkynhneigða	foreldra	
þar	sem	gagnkynhneigt	fjölskylduform	er	viðmiðið	og	það	sem	talið	er	eðlilegt	
(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Rannsóknir	á	því	hvort	munur	sé	á	kyngervi	barna	
hinsegin	foreldra	og	gagnkynhneigðra	foreldra	eru	allnokkrar.	Til	að	mynda	sýndu	
niðurstöður	Fulcher,	Suftin	og	Patterson	(2008)	á	mótun	kyngervis	barna	hinsegin	og	
gagnkynhneigðra	foreldra	að	börn	hinsegin	mæðranna	sýndu	síður	hefðbundna	hegðun	
kynjanna.	Rannsókn	Goldberg,	Kashy	og	Smith	(2012)	á	hvort	kynhlutverk	í	leik	ungra	
barna	væru	breytileg	með	hliðsjón	af	fjölskyldugerð	þeirra	leiddi	í	ljós	að	minna	var	um	
hefðbundin	kynhlutverk	í	leik	barna	hjá	hinsegin	fjölskyldum	en	gagnkynhneigðum.		

Færri	rannsóknir	hafa	beint	sjónum	sínum	að	því	hvernig	hinsegin	foreldrar,	þá	sér	í	
lagi	mæður,	fást	við	kynjun	í	uppeldi	barna	sinna.	Áðurnefnd	rannsókn	Berkowitz	og	
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Ryan	(2011)	á	hugmyndum	hinsegin	foreldra	um	uppeldishlutverkið	sýndi	glöggt	hvað	
foreldrarnir	voru	meðvitaðir	um	hefðbundin	kynhlutverk.	Foreldrarnir	glímdu	við	ýmis	
áhyggjuefni	tengdum	kyngervi	barna	sinna.	Til	dæmis	kviðu	sumir	foreldrarnir	því	að	ala	
upp	börn	af	gagnstæðu	kyni.	Aðrir	kusu	heldur	að	ala	upp	börn	af	gagnstæðu	kyni.	
Flestir	foreldrarnir	vonuðu	að	börn	þeirra	fylgdu	hefðbundnu	kyngervi	drengja	og	
stúlkna.	Allir	foreldrarnir	töluðu	um	hvernig	þeir	mótuðu	kyngervi	barna	sinna	
meðvitað,	til	að	mynda	með	hefðbundnum	klæðnaði	drengja	og	stúlkna.		

Fæstar	þessara	rannsókna	hafa	litið	til	hugsanlegrar	togstreitu	sem	getur	myndast	
þegar	hinsegin	mæður	takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna	eða	
hvernig	og	hvort	þær	reyna	að	stýra	áhrifum	gagnkynhneigðarinnar	á	líf	sitt	og	barna	
sinna.	Þessi	ritgerð	er	tilraun	til	að	bæta	við	þá	þekkingu	sem	fyrir	er	á	sviðinu.	

Margar	hinsegin	konur	skilja	við	gagnkynhneigðu	normin	þegar	þær	koma	út	úr	
skápnum.	Þegar	þær	eignast	börn	geta	þær	staðið	frammi	fyrir	togstreitu	vegna	eigin	
gilda	og	ríkjandi	gagnkynhneigðra	viðmiða	sem	hvarvetna	blasa	við	í	samfélaginu.	Þá	
þurfa	þær	að	gera	upp	hug	sinn	um	það	hvort	þær	fylgi	gagnkynhneigða	straumnum,	
snúist	gegn	honum	eða	fari	bil	beggja	í	uppeldi	barnanna.	Í	því	ljósi	er	áhugavert	að	
velta	fyrir	sér	hvernig	hinsegin	mæður	takast	á	við	gagnkynheigð	norm	í	uppeldi	barna	
sinna.	Hvaða	leiðir	fara	þær?	Hvað	hefur	reynst	þeim	vel	og	hvaða	hindrunum	mæta	
þær?	Mikilvægt	er	að	öðlast	skilning	á	því	hvernig	hinsegin	mæður	takast	á	við	
gagnkynhneigð	norm	í	uppeldi	barna	sinna	vegna	þess	að	aukinn	skilningur	og	þekking	á	
þessum	þáttum	gæti	reynst	hinsegin	mæðrum	stuðningur	í	glímunni	við	hvernig	eigi	að	
vinna	með	gagnkynhneigð	norm	í	uppeldi	barnanna.		

Með	þessari	ritgerð	er	gerð	tilraun	til	að	skapa	aukna	þekkingu	á	uppeldi	barna	í	
fjölskyldum	þar	sem	tvær	hinsegin	mæður	ala	upp	börn	og	þurfa	að	taka	ákvörðun	um	
hvaða	gildi	og	viðmið	leiða	til	sem	mestrar	velferðar	barnanna.	Ætlunin	er	að	reyna	að	
varpa	ljósi	á	hvernig	hinsegin	mæður	takast	á	við	gagnkynhneigða	orðræðu	um	
kyngervi,	kynhneigð	og	fjölskyldulíf,	sem	byggist	á	eðlishyggju	og	upphefur	
gagnkynhneigð	og	stöðluð	(e.	normative)	kynjahlutverk	í	uppeldi	barna.	Markmið	
rannsóknarinnar	er	að	skapa	nýja	þekkingu	á	hvernig	gagnkynhneigð	forræðishyggja	
litar	hugmyndir	og	væntingar	hinsegin	mæðra	til	uppeldishlutverks	þeirra.	Vonir	eru	
bundnar	við	að	afraksturinn	verði	enn	eitt	framfaraskrefið	í	átt	að	betri	heimi	fyrir	
hinsegin	fólk	og	aðra	sem	eru	á	skjön	við	meginstrauma	samfélaga.		

Mikilvægt	er	fyrir	alla	sem	koma	að	uppeldi	og	menntun	barna	að	fá	innsýn	í	heim	
hinsegin	mæðra	og	öðlast	skilning	á	því	hvernig	þær	berjast	við	að	skapa	sér	og	börnum	
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sínum	rými	í	margbreytilegum	veruleika	eða	hvort	þær	gefi	eftir	og	felli	fjölskyldur	sínar	
að	gagnkynhneigðu	forræði.	

Niðurstöður	ýmissa	rannsókna	á	kynjun	barna	hinsegin	mæðra	gefa	vísbendingar	
um	að	kyngervi	barna	þeirra	sé	sveigjanlegra	en	barna	gagnkynhneigðra	foreldra.	
Hinsegin	foreldrar	virðast	vera	umburðalyndari	í	garð	kyngervismótunar	barna	sinna	og	
víðsýnni	í	viðhorfum	sínum	til	kynhlutverka	en	gagnkynhneigðir	foreldrar	(Berkowitz	og	
Ryan,	2011;	Goldberg,	Kashy	og	Smith,	2012;	Suftin,	Fulcher,	Bowles	og	Patterson,	
2008;	Fulcher,	Sutfin	og	Patterson,	2008).	Eigi	að	síður	geta	hinsegin	mæður	staðið	
frammi	fyrir	togstreitu	um	hvort	ala	eigi	börnin	upp	til	að	aðlagast	ríkjandi	viðmiðum	
um	gagnkynhneigð	eða	hvort	óhætt	sé	að	sigla	á	móti	straumnum	og	leggja	meiri	
áherslu	á	fjölhyggju	og	margbreytileika.		

Mikilvægt	er	fyrir	rannsakendur	að	staðsetja	sig	innan	fræðanna	og	vera	meðvitaðir	
um	hvert	viðhorf	þeirra	er	áður	en	rannsóknarvinnan	hefst.	Í	stað	þess	að	hugsa	um	
sjálfan	sig	sem	hlutlausan	aðila	skiptir	máli	að	hugsa	um	bakgrunn	og	reynslu	sína	
(Esterberg,	2002).	Þar	af	leiðandi	vill	höfundur	þessarar	ritgerðar	taka	fram	að	hann	er	
fylgjandi	hugmyndum	um	póstmódernisma	þar	sem	menningarlegur	margbreytileiki	og	
jafnræði	er	upphafið.	Þá	aðhyllist	höfundur	einnig	mótunarhyggju	(e.	social	
constructionism)	en	hún	felur	í	sér	þær	hugmyndir	að	kynin	séu	ólík	vegna	
samfélagslegrar	mótunar	í	karl-	og	kvennaflokka	(Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).	Að	
lokum	ræðst	val	á	efni	ritgerðarinnar	af	persónulegri	reynslu	höfundar	en	höfundurinn	
er	hinsegin	móðir	sem	elur	upp	börn	í	gagnkynhneigðu	forræði.		

Með	ofangreint	í	huga	var	eftirfarandi	rannsóknarspurning	sett	fram:		

• Hvernig	lýsa	sjö	hinsegin	mæður	reynslu	sinni	af	því	að	takast	á	við	
gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna?	

Undirspurningar	eru:		

1. Hvernig	lýsa	mæðurnar	kyngervismótun	barna	sinna?	

2. Hvernig	lýsa	þær	helstu	erfiðleikum	sem	þær	hafa	staðið	frammi	fyrir	í	
kyngervismótun	barna	sinna?	

3. Hvernig	leggja	mæðurnar	áherslu	á	kynusla	(e.	gender	trouble)	eða	hafna	þeirri	
nálgun	í	uppeldi	barna	sinna?	

4. Hver	er	reynsla	kvennanna	af	samfélagslegum	kröfum	um	karlfyrirmyndir?	

5. Hvernig	leggja	þær	áherslu,	eða	hafna	því,	að	börnin	þeirra	falli	inn	í	
gagnkynhneigð	viðmið/norm?	

6. Hvernig	lýsa	þær	aðferðum	sínum	við	að	afbyggja	gagnkynhneigt	forræði?	
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7. Hvernig	lýsa	þær	aðlögun	barna	sinna	(eða	uppgjöf)	á	gagnkynhneigðu	forræði?	

Ritgerðin	skiptist	í	fimm	kafla.	Í	fyrsta	kafla	má	finna	inngang.	Í	öðrum	kafla	er	farið	
yfir	skilgreiningar	á	helstu	hugtökum	ásamt	því	að	fjalla	um	þá	hugmyndafræði	og	þær	
kenningar	sem	liggja	að	baki	ritgerðarinnar.	Kafli	þrjú	fjallar	um	rannsóknina	sjálfa	og	
aðferðafræði.	Í	kafla	fjögur	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar	og	umræðukaflar.	Fimmti	
kafli	inniheldur	samantekt	og	lokaorð.	
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2 Hugmyndafræði	og	kenningar	

Í	öllum	samfélögum	eru	ákveðin	viðhorf,	hugmyndir,	venjur	og	gildi	talin	góð	og	gild.	
Hugmyndir	um	karlmennsku	og	kvenleika	eru	býsna	fastar	í	sessi	en	allar	hugmyndir	
taka	breytingum	í	samskiptum.	Enn	sem	komið	er	viðhalda	hugmyndir	um	kvenleika	og	
karlmennsku	kynjakerfi	þar	sem	konur	eru	undirskipaðar	körlum	(Þorgerður	
Einarsdóttir,	2006).	Til	þess	að	unnt	sé	að	spyrna	við	fótum	þarf	að	byggja	upp	skilning	á	
kyni,	kyngervi,	kynjakerfi	og	gagnkynhneigðu	forræði	og	átta	sig	á	flóknu	valdakerfi	þar	
sem	sumir	hópar	njóta	forréttinda	umfram	aðra	hópa.		

Í	þessum	kafla	eru	lykilhugtök	ritgerðarinnar	skilgreind.	Reynt	verður	að	varpa	ljósi	á	
hvers	vegna	þau	eru	mikilvæg	til	þekkingar	og	skilnings	á	ríkjandi	kynjakerfi	og	
gagnkynhneigðu	forræði.	Auk	þess	er	fjallað	um	rannsóknir	á	þróun	fjölskyldna	og	
fyrstu	ár	barna	í	fjölskyldum.	Kyngervi	og	þættir	sem	hafa	áhrif	á	kyngervismótun	barna	
frá	unga	aldri	til	fullorðinna	gagnkynhneigðra	karla	og	kvenna	eru	til	umfjöllunar.	Einnig	
má	finna	hér	ýmsar	rannsóknir	um	ólíkar	fjölskyldur,	þar	á	meðal	fjölskyldur	hinsegin	
fólks	og	hvernig	þær	hafa	áhrif	á	mótun	kyngervis	barna.		

2.1 Gagnkynhneigt	forræði	
Hugtakið	gagnkynhneigt	forræði	(e.	heteronormativity)	hefur	verið	notað	til	að	afbyggja	
og	endurskapa	ráðandi	hugmyndir	um	kynhneigð	í	þeim	tilgangi	að	skapa	aukið	
jafnræði	milli	gagnkynhneigðra	og	hinsegin	fólks.	Uppruna	hugtaksins	má	rekja	til	
Michael	Warner	en	hann	fjallaði	um	afstöðu	samfélaga	til	þess	að	allir	séu	
gagnkynhneigðir	og	eðlilegast	sé	að	lifa	gagnkynhneigðu	lífi.	Hann	lýsir	því	hvernig	
nútímasamfélög	eru	gegnsýrð	af	gagnkynhneigð	og	öll	náin	sambönd	eigi	þar	af	leiðandi	
að	eiga	sér	stað	milli	kynjanna	tveggja;	karla	og	kvenna	(Gunn,	2011;	Queen,	Farell	og	
Gupta,	2004).	Þetta	tengist	tvíhyggjukerfi	þar	sem	gert	er	ráð	fyrir	að	eingöngu	sé	
mögulegt	að	laðast	kynferðislega	að	gagnstæðu	kyni.	

Í	fræðilegu	samhengi	er	gagnkynhneigt	forræði	hugtak	sem	lýsir	ferli	þar	sem	
stefnur	og	stofnanir	samfélagsins	styrkja	þá	trú	að	manneskjur	skiptist	í	tvo	ólíka	flokka	
eftir	kyni	og	kyngervi.	Þetta	birtist	meðal	annars	í	því	að	stofnanir	samfélagins	styðja	
ráðandi	viðhorf	um	að	gagnkynhneigð	sé	eðlileg	og	allt	miðist	við	hana.	Kynjuð	norm	
sem	talin	eru	eðlileg	fyrir	karla	og	konur	fá	þannig	byr	undir	báða	vængi	(Jón	Ingvar	
Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2010;	Þorvaldur	Kristinsson,	2009;	Queen,	Farell	
og	Gupta,	2004).		
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Þannig	eru	hugmyndir	um	gagnkynhneigð	styrktar	með	viðhorfum	og	gildum	
samfélagsins	og	má	sjá	hvernig	gagnkynhneigð	verður	ráðandi	þáttur	í	daglegum	
gjörðum	og	samskiptum.	Gagnkynhneigt	forræði	hampar	samböndum	þar	sem	karl	og	
kona	koma	saman	(Queen,	Farell	og	Gupta,	2004)	og	ákvarðar	hvaða	sambönd	teljast	
„rétt“,	um	leið	er	fjöldi	einstaklinga	og	fjölskyldur	þeirra	útilokaður.	Gagnkynhneigð	er	
rótgróin	í	samfélögum	um	allan	heim.	Þrátt	fyrir	að	margt	bendi	til	þess	að	í	íslensku	
samfélagi	sé	fólk	meðvitað	og	vel	að	sér	þegar	kemur	að	kyni,	kyngervi	og	kynhneigð	er	
eðlishyggjan	oftast	skammt	undan	og	nær	ómögulegt	virðist	að	komast	undan	henni	
(Adams,	2004).		

Í	þessari	ritgerð	er	hugtakið	gagnkynhneigt	forræði	notað	til	að	lýsa	stöðu	hinsegin	
fólks	í	gagnkynhneigðu	forræði	og	til	að	varpa	ljósi	á	þá	togstreitu	sem	getur	myndast	
þegar	hinsegin	mæður	ala	upp	börn	í	því.		

2.2 Eðlishyggja	
Eðlishyggja	er	forn	kenning	sem	á	rætur	sínar	að	rekja	aftur	til	heimspekingsins	
Aristóteles	(Ásta	Kristjana	Sveinsdóttir,	2002).	Eðlishyggjusinnar	gera	ráð	fyrir	að	innra	
eðli	manneskjunnar	sé	mismunandi	eftir	kyni	og	því	sé	ekki	hægt	að	breyta.	Þetta	hefur	
verið	notað	til	að	útskýra	muninn	á	konum	og	körlum	(Ásta	Kristjana	Sveinsdóttir,	2002;	
Geir	Svansson,	1998a;	Svandís	Anna	Sigurðardóttir,	2011).		

Hugmyndir	um	ólíkt	eðli	kynjanna	hafa	verið	notaðar	til	að	skýra	hefðbundna	
skiptingu	kynhlutverka.	Umönnunarhlutverk	kvenna,	meint	blíða	þeirra	og	
þjónustuhlutverk	og	meintur	líkamlegur	styrkur,	dirfska	og	þor	karla	eru	talin	stafa	af	
náttúrulegu	eðli	þeirra.	Eðlishyggjan	veikir	stöðu	kvenna	á	flestum	sviðum	samfélagsins	
og	gerir	þær	háðar	körlum	(Þorgerður	Einarsdóttir,	2006).	

Samkvæmt	eðlishyggjusinnum	er	það	í	náttúrulegu	eðli	karla	og	kvenna	að	laðast	
kynferðislega	að	gagnstæðu	kyni.	Þannig	er	fjölgun	mannsins	viðhaldið	og	er	það	í	
höndum	kynjanna	tveggja	að	uppfylla	það	hlutverk.	Tvíhyggjuhugsun	af	þessari	gerð	
stillir	kynjunum	upp	sem	andstæðupari	og	hefur	sú	trú	í	för	með	sér	að	sambönd	fólks	
af	sama	kyni	eru	talin	ónáttúruleg	(Lovaas	og	Jenkins,	2007;	Queen,	Farell	og	Gupta,	
2004).	Einstaklingar	sem	eru	á	skjön	við	þetta	kerfi	eru	vanmáttugir	og	reynist	þeim	
erfitt	að	berjast	á	móti	valdinu	sem	felst	í	forræði	eðlishyggju	og	gagnkynhneigðar	(Geir	
Svansson,	1998a).		

Í	þessari	ritgerð	er	eðlishyggja	notuð	þegar	rætt	er	um	viðteknar	venjur	og	siði	
þjóðfélaga	um	kyn,	kynhneigð	og	kyngervi.	Hugtakið	er	notað	til	að	útskýra	tregðu	
samfélaga	gagnvart	hugmyndum	um	aukin	mannréttindi	og	jafnrétti.		
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2.3 Mótunarhyggja	
Í	femínískum	fræðum	er	hugmyndum	eðlishyggjunnar	hafnað	og	þróaðar	hafa	verið	
kenningar	um	sögu-,	félags-	og	menningarlega	þætti	sem	hafa	mótandi	áhrif	á	
hugmyndir	einstaklinga	um	sjálfa	sig	og	umhverfi.	Ein	af	þessum	kenningum	er	
mótunarhyggja	(e.	social	constructionism).	Þeir	sem	aðhyllast	hana	telja	að	kynin	séu	
ólík	vegna	samfélagslegrar	mótunar	í	karl-	og	kvennaflokka	sem	hefst	strax	við	fæðingu	
(Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).	Í	mótunarhyggju	er	lögð	áhersla	á	hvernig	
einstaklingurinn	öðlast	þekkingu	í	samskiptum	við	aðra	í	sögu-,	menningar-	og	
félagslegu	samhengi	(Þórdís	Þórðardóttir,	2012).	Mótunarhyggju	er	stundum	stillt	upp	
sem	andstæðu	eðlishyggjunnar	en	samkvæmt	henni	má	rekja	ólík	hlutverk	kynjanna	og	
stöðu	þeirra	í	samfélaginu	til	ráðandi	hugmynda	í	samfélaginu	í	stað	líffræðilegra	og	
eðlislægra	þátta	(Þórdís	Þórðardóttir,	2012).		

Mótunarsinnar	gera	ráð	fyrir	að	hugmyndir	og	væntingar	birtist	í	ólíkri	orðræðu	m.a.	
um	kyn	og	kynhneigð.	Þeir	sem	stunda	rannsóknir	út	frá	mótunarhyggju	leitast	við	að	
stuðla	að	auknu	jafnrétti	í	samfélaginu.	Að	mati	mótunarsinna	mótast	kyngervi	
einstaklinga	af	ríkjandi	hugmyndum	um	karlmennsku	og	kvenleika.	Einstaklingar	eru	
taldir	fæðast	jafn	ólíkir	og	þeir	eru	margir	og	ekki	sé	hægt	að	ánafna	öllum	
einstaklingum	af	sama	kyni	sömu	eiginleika	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	
2010).	Þeir	sem	aðhyllast	mótunarhyggju	leggja	áherslu	á	að	greina	á	milli	líffræði-	og	
félagslegs	kyns,	það	er	kyn	og	kyngervi	(Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).		

Í	þessari	ritgerð	er	hugtakið	mótunarhyggja	notað	til	að	skýra	hvernig	kyngervi	og	
kynhneigð	eru	félagslega	skapaðar	breytur	og	til	að	lýsa	því	hvernig	börn	frá	unga	aldri	
verða	fyrir	áhrifum	frá	samfélaginu	sem	mótar	þau	í	hlutverkin	sem	þeim	eru	ætluð.	

2.4 Kyn	og	kyngervi	
Hugmyndir	um	hvernig	kynin	eiga	að	hegða	sér	virðast	fastmótaðar	þó	þær	hafi	þróast	
með	breyttum	áherslum	samfélaga.	Í	vestrænum	samfélögum	einkennist	umræða	um	
karla	og	konur	af	tvíhyggju	og	andstæðupörum	sem	einkenna	eðlishyggjuna	og	gengið	
er	út	frá	því	að	kynin	séu	einungis	tvö.	Simone	De	Beauvoir	er	talin	hafa	fyrst	kvenna	
vakið	athygli	á	því	að	greina	á	milli	kyns	og	kyngervis	þegar	hún	sagði	„Við	fæðumst	ekki	
konur	heldur	verðum	konur“	(Ásta	Krisjana	Sveinsdóttir,	2002).	

Hugtakið	kyn	(e.	sex)	vísar	til	líffræðilegs	kyns.	Hugtakið	kyngervi	er	notað	um	það	
hvernig	fólk	lærir	að	tilheyra	kynjuðum	flokkum	sem	spyrtir	eru	saman	við	líffræðilegt	
kyn.	Í	samfélögum	má	finna	ákveðnar	væntingar	til	kynjanna	sem	endurspeglast	í	
ákveðinni	hegðun	og	hlutverkum	sem	eru	þeim	ætluð	og	þau	læra	að	tileinka	sér	(Ásta	
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Kristjana	Sveinsdóttir,	2002).	Þættir	eins	og	stétt,	uppruni	og	trúarbrögð	hafa	einnig	
áhrif	á	kyngervismótun	barna,	meðal	annars	vegna	þess	að	þessar	breytur	ásamt	öðrum	
mismunabreytum	eru	hluti	af	því	menningarlega	samhengi	sem	kyngervið	mótast	í.	
Hugtakið	samtvinna	mismunabreytur	(e.	intersectionality)	felst	í	því	að	horfa	á	hina	
mörgu	málaflokka	jafnréttis,	t.d.	kynhneigð,	kyn,	þjóðerni	og	fötlun	sem	eina	heild	í	
stað	þess	að	líta	á	þá	sem	aðskilda	flokka.	Flokkarnir	hafa	áhrif	hver	á	annan	og	skapa	
margbreytilegt	líf,	reynslu	og	tækifæri	einstaklinga,	oftar	þeirra	sem	eru	jaðarsettir.	
Hugtakið	er	notað	til	að	greina	mismunun	með	því	að	skoða	hvernig	flokkarnir	tvinnast	
saman	og	ýta	undir	félagslegan	ójöfnuð	(Herdís	Sólborg	Haraldsdóttir,	2013;	Kristín	
Björnsdóttir	og	Kristín	Stella	L´orange,	2014;	Nash,	2008).		

Börn	fá	kynjuð	skilaboð	frá	samfélaginu	strax	við	fæðingu	og	frá	þeirri	stundu	eru	
þau	aðgreind	sem	,,drengur“	eða	,,stúlka“.	Um	leið	og	búið	er	að	tilkynna	hvors	kyns	
nýfædda	barnið	er	teljum	við	okkur	vita	heilmargt	um	viðkomandi.	Líta	verður	til	allra	
þeirra	ólíku	þátta	í	umhverfi	einstaklinga	og	aðstæðum	sem	geta	legið	að	baki	
mismuninum	(Geir	Svansson,	1998a;	Paechter,	2007).	Hugtakið	kyngervi	(e.	gender)	
vísar	þannig	til	þeirrar	lærðu	hegðunar	og	eiginleika	sem	ætluð	er	hvoru	kyni	fyrir	sig	og	
lýsir	því	hvernig	fólk	lærir	viðeigandi	hegðun	í	gegnum	menningu	(Þórdís	Þórðardóttir,	
2005).	Vísbendingar	um	hvernig	kyngervi	er	félagslega	áunnið	má	finna	hvarvetna	í	
samfélaginu,	á	mismunandi	tímum	og	í	ólíkum	löndum.		

Umræða	um	kyn	og	kyngervi	snýr	einnig	að	hinsegin	fólki	og	þeim	sem	eru	á	
einhvern	hátt	á	skjön	við	forræði	gagnkynhneigðra.	Forræði	gagnkynhneigðarinnar	
byggir	á	megnri	eðlis-	og	tvíhyggjuhugsun	sem	skilyrðir	allar	birtingamyndir	kyngervis	
innan	hins	gagnkynhneigða	kerfis	(Geir	Svansson,	1998a).	Í	þessari	ritgerð	vísar	
hugtakið	kyn	til	líffræðilegs	kyns	en	kyngervi	er	notað	þegar	fjallað	er	um	lærða	kynjaða	
hegðun	sem	rekja	má	til	sögu-,	menningar-	og	félagslegra	þátta.		

2.5 Kynjuð	orðræða	
Orðræða	er	talin	hafa	mótandi	áhrif	á	þekkingu	og	trúverðugleika	þess	sem	er	sagt	og	
skrifað.	Orðræða	vísar	til	þess	hvernig	tungumál	eða	málfar	er	notað	innan	hópa	til	að	
marka	þeim	sess	og	greina	þá	frá	öðrum	hópum.	Orðræða	er	lýsandi	fyrir	þá	merkingu	
sem	lögð	er	í	töluð	orð.	Hún	getur	verið	menningarleg,	söguleg	eða	félagsleg	og	tengist	
því	hvernig	fólk	byggir	upp	þekkingu	um	sjálft	sig	og	umhverfi	sitt	(Þorgerður	
Einarsdóttir,	2004).	

Sú	þekking	og	lífsviðhorf	sem	viðurkennd	er	í	samfélaginu	má	rekja	til	mismunandi	
orðræðu	sem	veruleikinn	er	samsettur	úr	(Browne,	2004;	Geir	Svansson,	1998a).	
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Orðræður	hafa	mótandi	áhrif	á	hugsun	og	hegðun	fólks	og	fela	í	sér	vald	sem	getur	til	
að	mynda	viðhaldið	gagnkynhneigðri	samfélagsgerð	á	grundvelli	eðlishyggju	og	
tvenndarhugsunar	(Foucault,	2005;	Geir	Svansson,	1998a).	

Orðræður	um	karlmennsku	og	kvenleika	endurspegla	ráðandi	hugmyndir	um	
gagnkynhneigð	sem	hið	rétta	form	ástarsambanda.	Fræði-,	fjölmiðla-	og	embættismenn	
styrkja	þessa	hugmynd	með	því	að	viðhalda	orðræðu	af	þessari	gerð.	Þannig	fær	
orðræðan	vald	til	að	ákvarða	hvaða	ástarsambönd	eru	réttmæt	og	hvaða	sambönd	eru	
á	jaðrinum.	Hin	gagnkynhneigða	orðræða	útilokar	og	jaðarsetur	þá	einstaklinga	sem	
falla	ekki	innan	ramma	hennar	og	birtist	sem	andstæða	við	orðræðu	um	hinsegin	fólk	
(Geir	Svansson,	1998a).	Gagnkynhneigð	virðist	því	undirskipa	samkynhneigð	líkt	og	
kynjakerfið	yfirskipar	karla	og	undirskipar	konur.		

Þegar	rætt	er	um	gagnkynhneigða	orðræðu	í	þessari	ritgerð	er	átt	við	allt	sem	liggur	
að	baki	því	sem	er	sagt,	ósagt	og	skrifað	um	gagnkynhneigð,	endurspeglar	
tvíhyggjukerfið	og	andstæðupörin	sem	skapa	gagnhneigðum	sjálfkrafa	forréttindi	og	
jaðarsetur	þá	sem	eru	það	ekki.	Þá	verður	stuðst	við	gagnkynhneigða	orðræðu	til	að	
lýsa	því	hvernig	gagnkynhneigt	forræði	smýgur	inn	í	líf	hinsegin	fjölskyldna	og	hefur	
áhrif	á	daglegt	líf	þeirra.	

2.6 Kynjun	
Hugtakið	kynjun	(e.	gendering,	doing	gender)	er	mikið	notað	í	femínískum	fræðum	og	
getur	haft	ólíka	merkingu	eftir	samhengi.	Það	er	hlaðið	gildum	sem	eru	kynbundin	með	
einhverjum	hætti.	Hugtakið	lýsir	kyngervi	sem	félagslegri	iðju	(e.	practice).	Kynjun	er	
hluti	af	kyngervismótun	einstaklinga	og	felur	í	sér	mótun	á	því	hvernig	einstaklingar	
verða	að	gagnkynhneigðum	körlum	og	konum.	Hugtakið	lýsir	hvernig	hugmyndir	um	
hæfni	kynjanna	birtast	í	almennri	orðræðu,	lögum	og	reglugerðum	(Ásta	Kristjana	
Sveinsdóttir	2002;	Van	den	Brink	og	Stobbe,	2007;	Þórdís	Þórðardóttir,	2005).	Hugtakið	
lýsir	hvernig	hugmyndir	um	hæfni	kynjanna	birtast	í	almennri	orðræðu,	lögum	og	
reglugerðum	(Ásta	Kristjana	Sveinsdóttir	2002;	Van	den	Brink	og	Stobbe,	2007;	Þórdís	
Þórðardóttir,	2005).	Kynjun	vísar	til	þess	hvernig	einstaklingar		taka	á	móti	
hefðbundnum	viðhorfum	um	kynin	og	nota	þau	til	að	kynja	sjálfa	sig.	Hugtakið	kynjun	
lýsir	samspili	einstaklinga	og	samfélags	í	kyngervismótun	fólks.		

Kynjun	hefur	töluverð	áhrif	á	kynhneigð	en	flokkanir	í	samkynhneigð	og	
gagnkynhneigð	má	rekja	til	kynjunar	fólks.	Að	sama	skapi	hefur	kynhneigð	talsverð	áhrif	
á	kynjun	(Svandís	Anna	Sigurðardóttir,	2011).	Svandís	Anna	Sigurðardóttir	(2011)	segir	
auðvelt	að	lýsa	hvernig	kynjun	og	kynhneigð	eru	samtvinnaðar	en	orðin	lessa	og	hommi	
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séu	iðulega	notuð	í	neikvæðum	skilningi	til	að	lýsa	„karlmannlegri“	konu	og	
„kvenlegum“	karli.	Með	því	að	tengja	saman	kynjun	og	kynhneigð	með	þessum	hætti	er	
verið	að	jaðarsetja	hegðun	sem	er	á	einhvern	hátt	á	skjön	við	normið	og	hindra	þannig	
möguleika	fjölda	einstaklinga	til	fjölskyldulífs.	Þegar	rætt	er	um	kynjun	í	þessari	ritgerð	
er	vísað	til	kynjaðra	staðalmynda	sem	hefta	lífsgæði	þeirra	sem	standa	utan	við	þær.	Þá	
er	einnig	notast	við	kynjun	í	tengslum	við	uppeldishætti	hinsegin	mæðra	og	reynt	að	
varpa	ljósi	á	hvaða	hlutverk	kynjun	leikur	í	uppeldi	barna	þeirra	og	hvort	og	þá	hvernig	
kynjunin	hvetur	til	eða	hamlar	útvíkkun	þeirra	á	viðteknum	kvenleika	og	karlmennsku. 

2.7 Hinsegin	fræði	
Geir	Svansson	(1998b)	var	sennilega	fyrstur	Íslendinga	til	að	nota	íslensku	þýðinguna	
hinsegin	fræði	á	enska	heitinu	queer	studies	á	prenti.	Áður	var	orðið	hinsegin	notað	í	
neikvæðri	merkingu	um	samkynhneigða	einstaklinga.	Nú	hefur	orðið	öðlast	jákvæða	og	
ögrandi	merkingu	í	samræmi	við	hlutverk	hinsegin	fræða.	Barátta	hinsegin	fólks	hefur	
meðal	annars	falist	í	því	að	afbyggja	niðrandi	orð,	umbreyta	þeim,	gefa	þeim	nýja	
merkingu	og	draga	þannig	úr	skaðsemi	þeirra.	Hinsegin	fræði	eru	gott	dæmi	um	slíka	
afbyggingu	en	þeir	sem	stunda	rannsóknir	á	þessu	sviði	miða	að	því	beina	sjónum	fólks	
að	því	hvernig	gagnkynhneigð	hugmyndafræði	er	ráðandi	á	öllum	sviðum	
menningarsamfélaga	og	hvernig	hún	útilokar	þá	sem	eru	á	skjön	við	normið	(Geir	
Svansson,	1998b).	

Hinsegin	fræði	hafna	hinu	viðtekna	og	venjubundna.	Þau	byggja	á	fjölhyggju	og	
virðingu	fyrir	réttindum	allra	einstaklinga.	Með	hinsegin	fræðum	skapast	vettvangur	
fyrir	hinsegin	fólk	og	aðra	sem	eru	staðsettir	á	jaðrinum	til	að	vinna	gegn	útilokun	og	
jaðarsetningu.	Gagnrýni	á	forsendur	gagnkynhneigðs	forræðis	og	þau	forréttindi	sem	
það	skapar	gagnkynhneigðu	fólki	gerir	hinsegin	fólki	kleift	að	skapa	sér	rými	og	losa	sig	
undan	forræði	gagnkynhneigðarinnar	og	þannig	öðlast	réttlæti	(Geir	Sveinsson,	1998b;	
Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).	Hinsegin	fræði	byggjast	bæði	á	því	hvernig	kynjafræðin	
ögrar	viðteknum	hugmyndum	um	kyngervi	og	afbyggjandi	rannsóknum	á	því	hvernig	
viðteknar	hugmyndir	um	sjálfsmyndir	hinsegin	fólks	eru	litaðar	af	eðlishyggju-
hugmyndum	um	kynverund	og	gagnkynhneigt	ástarlíf.	

Í	þessari	ritgerð	verður	notast	við	hinsegin	fræði	til	að	útskýra	hvernig	
gagnkynhneigt	forræði	litar	daglegt	líf	hinsegin	mæðra	og	hefur	mótandi	áhrif	á	hvernig	
þær	kynja	börn	sín.	Með	því	að	beita	hinsegin	fræðum	er	hægt	að	skoða	hvernig	kyn,	
kynhneigð	og	kyngervi	tengjast	og	byggja	upp	gagnkynhneigt	forræði.	
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2.8 Fjölskylduþróun	
Flestir	fæðast	inn	í	fjölskyldur	af	einhverju	tagi	og	eyða	að	minnsta	kosti	hluta	af	lífi	sínu	
sem	meðlimir	í	þeim.	Flestir	hafa	því	nokkuð	ákveðna	hugmynd	um	hvað	felst	í	
hugtakinu	fjölskylda.	Einstaklingar	kynnast	fjölskylduhugtakinu	frá	fyrstu	hendi	og	læra	
frá	unga	aldri	hvernig	fjölskyldur	eiga	að	líta	út	og	hvert	hlutverk	þeirra	er.	Í	aldanna	rás	
hafa	hugmyndir	um	fjölskylduna	verið	hefðbundnar,	einsleitar	og	fastmótaðar.	
Fjölmiðlar,	bækur,	bíómyndir	og	sjónvarp	gera	gamalli	ímynd	kjarnafjölskyldunnar	hátt	
undir	höfði	og	hafa	jafnframt	sýnt	staðalímyndir	um	hinsegin	fólk	eins	og	sjá	má	til	
dæmis	í	sjónvarpsþáttum	á	borð	við	Will	og	Grace	og	the	L-word.	Hin	hefðbundna	
kjarnafjölskylda	samanstóð	af	hjónum,	karli	og	konu	með	börn;	föður	sem	sinnti	
fyrirvinnuhlutverkinu	og	móður	sem	sinnti	uppeldi	barnanna	og	heimilis-störfum.	
Kjarnafjölskyldan	naut	góðs	af	lagalegri	og	félagslegri	viðurkenningu	sem	festi	hana	enn	
frekar	í	sessi	og	gerði	hana	að	hefðbundinni	fjölskyldu.	Þannig	útilokaði	þessi	þrönga	
skilgreining	fjölskyldunnar	ýmsar	aðrar	gerðir	fjölskyldna	(Newman	og	Grauerholz,	
2002).		

Síðustu	áratugi	hefur	fjölskyldan	tekið	örum	breytingum	og	hafa	fræðimenn	(Sigrún	
Júlíusdóttir,	2006)	greint	á	milli	tveggja	gerða	fjölskyldna;	nútímafjölskyldu	(e.	modern	
family)	og	samtímafjölskyldu	(e.	postmodern	family).	Nútímafjölskyldan	táknar	
stöðugleika,	taumhald,	hefðir	og	reglur.	Nútímafjölskyldan	heldur	þannig	í	gömul	gildi	
og	ójafna	stöðu	kynjanna.	Samtímafjölskyldan	lýtur	öðrum	lögmálum	og	er	andstæða	
nútímafjölskyldunnar.	Hún	tekur	stöðugum	breytingum	og	er	gjarnan	kennd	við	
fjölhyggju.	Samtímafjölskyldan	tekur	upp	nýja	lífshætti	þar	sem	persónulegar	þarfir	
hvers	og	eins	skipta	máli	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2006).	Sigrún	Júlíusdóttir	(2006)	segir	að	í	
nútímasamfélagi	séu	hjóna-	og	parasambönd	samkomulag	tveggja	einstaklinga,	sem	
eiga	í	tilfinningasambandi	óháð	aldri	þeirra	og	kyni,	um	sanngjarnt	framlag	og	ávinning	
á	jafnréttisgrundvelli.	Samtímafjölskyldan	hefur	hafnað	þeirri	hugmynd	að	í	
fjölskyldunni	þurfi	að	vera	gagnkynhneigt	par	og	hefðbundin	kynhlutverk	(Howe,	2012).	

Aukin	fjölbreytni	í	fjölskyldugerð	síðustu	árin	hefur	útvíkkað	fjölskylduhugtakið	og	
hafa	óhefðbundnari	fjölskyldur	fengið	aukið	rými,	þar	á	meðal	hinsegin	fjölskyldur.	
Síðustu	áratugi	hafa	samkynhneigðir	barist	fyrir	rétti	sínum	til	fjölskyldulífs.	Þeir	hafa	
aukið	sýnileika	sinn	með	því	að	gangast	opinberlega	við	kynhneigð	sinni.	Í	kjölfarið	
hefur	réttarstaða	þeirra	batnað	og	er	til	að	mynda	hér	á	landi	jöfn	á	við	réttarstöðu	
gagnkynhneigðra	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Æ	fleiri	hinsegin	pör,	þá	sérstaklega	
lesbíur,	hafa	eignast	börn	með	mökum	sínum	með	aðstoð	tæknifrjóvgunar.	Einnig	
mynda	lesbíur	fjölskyldur	með	maka	sínum	og	börnum	úr	fyrri	samböndum.	Þar	af	
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leiðandi	eru	mörg	börn	alin	upp	á	heimili	þar	sem	tvær	konur	sjá	um	uppeldið	(Clarke,	
2008;	Rannveig	Traustadóttir,	2003).	

Mótun	kyngervis	er	einn	af	þeim	þáttum	sem	foreldrar	takast	á	við	í	uppeldi	barna	
sinna.	Líkindi	eru	til	að	það	veki	upp	fleiri	spurningar	hjá	hinsegin	foreldrum	en	
gagnkynhneigðum	vegna	reynslu	þeirra	sem	jaðarsettur	hópur.		

2.9 Mótun	kyngervis	
Paechter	(2007)	beitir	meðal	annars	kenningum	Lave	og	Wenger	um	iðjusamfélög	(e.	
community	of	practice)	til	að	útskýra	hvernig	drengir	og	stúlkur	læra	karlmennsku	og	
kvenleika	í	gegnum	iðjusamfélög	hvors	kyns.	Iðjusamfélag	merkir	samfélag	manna	sem	
taka	þátt	í	sömu	iðju.	Iðjan	einkennir	samfélagið	og	einstaklingar	innan	hvers	
iðjusamfélags	framkvæma	hlutina	á	ákveðinn	máta.	Nýliði	í	iðjusamfélagi,	til	dæmis	
barn	sem	er	að	byrja	að	fóta	sig	í	samfélaginu,	hefur	litla	þekkingu	á	viðmiðum	og	
gildum	þess	en	lærir	þau	smátt	og	smátt	í	gegnum	þá	sem	reyndari	eru	og	hafa	náð	
tökum	á	þeim.	Nýliðinn	hefur	inngöngu	sína	í	hópinn	á	jaðrinum	en	með	aukinni	
þekkingu	á	viðmiðum,	gildum,	viðteknum	venjum	og	menningu	hópsins	verður	hann	
miðlægur	og	tryggir	um	leið	sæti	sitt	í	iðjusamfélaginu.	Í	þessu	tilliti	eru	börn	nýliðar	í	
iðjusamfélagi	karlmennsku	og	kvenleika	þar	sem	þau	verða	að	læra	viðeigandi	hegðun	
til	að	öðlast	viðurkenningu	innan	síns	iðjusamfélags.	Þessi	nálgun	beinir	athyglinni	að	
börnum	hinsegin	mæðra,	sem	eru	nýliðar	í	iðjusamfélagi	barna,	kvenleika	og	
karlmennsku	og	aðstæðum	þeirra	til	að	skapa	sér	rými	innan	hins	gagnkynhneigða	
forræðis.	

Flestir	telja	mikilsvert	að	tilheyra	hópi.	Til	að	verða	fullgildur	meðlimur	innan	
hóps/iðjusamfélags	þarf	einstaklingur	að	tileinka	sér	þá	hegðun	sem	talin	er	æskileg	og	
viðurkennd	innan	iðjusamfélagsins.	Auðvelt	er	að	bera	þetta	saman	við	iðnnema	sem	er	
að	hefja	nám	og	kann	ekkert	fyrir	sér	í	iðninni.	Smám	saman	tileinkar	hann	sér	
verkfærni,	orðræðu	og	þekkingu	sem	einkennir	hans	iðjusamfélag	og	öðlast	um	leið	
viðurkenningu	annarra	í	sömu	grein.	Þegar	því	stigi	er	náð	verður	hann	miðlægur	í	
hópnum.	Í	iðjusamfélagi	kvenna	og	karla	ríkja	ráðandi	hugmyndir	og	viðhorf	um	
kynjakerfi	sem	byggir	á	eðlis-	og	tvíhyggju	og	halda	kyngervunum	tveimur	í	föstum	
skorðum.	Þegar	einstaklingar	hafa	tileinkað	sér	tvíhyggjuna	og	kynjakerfið	verða	þeir	
miðlægir	í	sínum	kynjuðu	iðjusamfélögum.	Þeir	einstaklingar	sem	stríða	gegn	hinu	
viðtekna	eiga	í	hættu	með	að	vera	ýtt	út	á	jaðarinn	og	eru	þannig	útilokaðir	frá	
iðjusamfélaginu	(Paechter,	2007).		
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Ráðandi	tvíhyggju	kynjakerfi	og	gagnkynhneigðar	forræði	gera	hinsegin	
einstaklingum	og	þeim	sem	eru	á	einhvern	hátt	á	skjön	við	normið	erfitt	fyrir.	Þeir	glíma	
við	að	fóta	sig	í	valdakerfi	sem	gerir	ekki	ráð	fyrir	þeim	og	heldur	þeim	undirskipuðum.		

Bandaríska	fræðikonan	Judith	Butler	(1993,	2006)	setti	fram	kenningu	um	kyngervi	
sem	hefur	verið	nefnd	gjörningskenningin	á	íslensku	(e.	performative	theory).	
Samkvæmt	kenningu	Butler	stjórnast	kyngervið	af	félags-	og	menningarlegum	þáttum	
og	er	þannig	breytanlegt	og	í	stöðugri	mótun.	Markmið	Butler	er	að	sýna	fram	á	að	
tvenndarhugsun	um	kyngervi,	„karl“	og	„kona“,	er	ekki	sjálfsögð	ásamt	því	að	skilja	milli	
kyns	og	kyngervis	þannig	að	öll	kyn	fái	rými	til	að	vera	til	án	samfélagslegra	þvingana	
(Gerður	Bjarnadóttir	og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).	Með	kenningu	sinni	stefnir	
Butler	að	því	að	sýna	fram	á	hvernig	kyngervin	eru	ekki	einungis	tvö	heldur	mörg.	Butler	
segir	kyngervi	leikið	(e.	performativity)	og	ráðandi	norm	í	samfélaginu,	sem	segi	
einstaklingnum	hvernig	honum	beri	að	leika	kyngervi	sitt.	Í	þessu	ljósi	skoðar	Butler	
kyngervi	sem	gjörning	í	félagslegu	samhengi.	Hún	segir	kyngervi	ekki	raunverulegan	
hluta	af	fólki,	heldur	sé	það	afleiðing	gjörða	sem	skapa	blekkingu	um	að	fast	kyngervi	sé	
til.	Hún	segir	engan	raunverulegan	kjarna	eða	frummynd	kyngervis	finnast	heldur	
myndist	það	í	gjörningnum	(Butler	1993).Vegna	þessa	þarf	einstaklingurinn	sífellt	að	
ítreka	kyngervi	sitt	til	að	staðfesta	það.	Butler	bendir	á	að	það	sé	í	endurteknum	
gjörningum	sem	óstöðugleiki	kyngervisins	kemur	í	ljós.	Endurtekningin	feli	í	sér	
breytingar	þótt	gjörningurinn	verði	vanabundinn	og	jafnvel	ómeðvitaður	og	án	frjáls	
vilja.	Fólk	býr	til	kyngervi	og	viðheldur	því	með	gjörningum	sem	eru	allt	í	senn	
persónulegir,	félagslegir	og	stjórnmálalegir.	Þannig	lærist	einstaklingum	að	leika	til	að	
mynda	gagnkynhneigt	kyngervi	sem	er	viðhaldið	með	stöðugum	og	mismunandi	
gjörningum	og	orðræðum.	Butler	telur	að	með	skjönun	(e.	queering)	kyngerva	sé	hægt	
að	valda	kynusla	(e.	gender	trouble)	og	grafa	undan	forræði	tvíhyggju	og	
gagnkynhneigðar	(Butler,	2006;	Geir	Svansson,	1998a;	Geir	Svansson,	1998b;	Gerður	
Bjarnadóttir	og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).		

Með	ofangreint	í	huga	má	ætla	að	kyngervismótun	einstaklinga	ráðist	af	
iðjusamfélögum	kvenleika	og	karlmennsku.	Í	iðjusamfélögunum	fara	fram	stöðugir	og	
endurteknir	gjörningar	þar	sem	einstaklingar	staðfesta	í	sífellu	kyngervi	sitt	og	styrkja	
um	leið	hefðbundna	sýn	á	kynin,	en	allt	fer	þetta	fram	undir	oki	gagnkynhneigðs	
forræðis.	
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2.10 Mótun	kyngervis	í	fjölskyldum	
Líffræðilegt	kyn	barns	kemur	oftast	í	ljós	við	fæðingu	þess	og	frá	þeirri	stundu	fær	
barnið	ákveðið	hlutverk	sem	er	skilgreint	eftir	kyni	þess.	Þessi	greinarmunur	sem	gerður	
er	á	kynjunum	stýrir	því	hvernig	komið	er	fram	við	börnin,	hvaða	hlutverk	þau	taka	að	
sér	í	samfélaginu	og	hvernig	þau	eiga	að	haga	sér	og	líða.	Þau	læra	hvers	konar	hegðun	
er	viðeigandi	og	vita	hvaða	væntingar	eru	gerðar	til	þeirra	vegna	þess.	Flest	börn	
sækjast	eftir	samþykki	frá	foreldrum	sínum	og	samfélagi	og	vilja	mæta	þeim	væntingum	
sem	gerðar	eru	til	þeirra.	Þar	af	leiðandi	eru	þau	fljót	að	taka	upp	hefðbundin	
kynhlutverk	(Howe,	2012).	Fjölskyldan	er	menningarleg	stofnun	innan	hvers	samfélags	
þar	sem	ákveðin	gildi	og	hegðun	eru	styrkt	og	kennd.	Börn	læra	hefðbundin	kynhlutverk	
víðs	vegar	í	samfélaginu,	til	að	mynda	af	félögum	sínum,	í	skólanum	og	af	fjölmiðlum	en	
lærdómurinn	hefst	innan	fjölskyldunnar	(Lev,	2010).	Til	að	byrja	með	eru	það	
foreldrarnir	sem	byggja	upp	kvenleika	og	karlmennsku	barnsins	með	ólíkri	umönnun	
stelpna	og	stráka	og	mismunandi	væntingum	til	þeirra	og	framtíðar	þeirra	(Paechter	
2007).		

Kyn	barnsins	ræður	þannig	vali	foreldra	á	til	dæmis	klæðnaði,	leikföngum	og	
barnaefni	(Paechter,	2007;	Þórdís	Þórðardóttir,	2012).	Þegar	börnin	eldast	er	ákveðinni	
hegðun	haldið	að	eða	frá	þeim.	Þetta	er	gert	til	að	börnin	átti	sig	enn	betur	á	til	hvers	er	
ætlast	af	þeim	vegna	kyns	þeirra.	Staðalmyndaðar	hugmyndir	um	kynin	(e.	gender	
stereotypes)	ráða	hvaða	skilaboð	börnin	fá	um	viðeigandi	og	rétta	hegðun.	Þannig	byrja	
börnin	að	greina	sjálf	milli	kynjanna	og	átta	sig	á	muninum	sem	er	milli	stráka	og	
stelpna	og	kvenna	og	karla	(Paechter,	2007).	Paechter	fjallar	einnig	um	kenningu	
Foucault	um	sjálfseftirlit	(e.	panoptic).	Samkvæmt	kenningunni	gæta	börn	frá	unga	aldri	
þess	sjálf	að	hegða	sér	í	samræmi	við	viðteknar	venjur	og	siði,	líkt	og	fullorðnir	fylgjast	
með	hvernig	þeir	falla	inn	í	mismunandi	aðstæður.	Kenninguna	um	sjálfseftirlitið	þróaði	
Micheal	Foucault	útfrá	hugsmíð	Jeremy	Bentham	um	hringlaga	fangelsisbyggingu.	Í	
fangelsinu	voru	fangaverðir	ekki	sjáanlegir	heldur	fylgdust	þeir	með	föngum	úr	
myrkvuðum	klefum,	en	fangarnir	sáu	alltaf	hver	annan	vegna	þess	að	fangelsið	var	
hringlaga.	Þetta	var	gert	til	að	fangarnir	fengu	á	tilfinninguna	að	það	væri	fylgst	með	
þeim	öllum	stundum	og	færu	í	kjölfarið	að	sýna	betri	hegðun.	Fangarnir	fylgdust	þannig	
sjálfir	með	hegðun	sinni.	Með	þessu	var	vonast	til	að	góð	hegðun	yrði	föngunum	eðlileg	
og	náttúrulegur	þáttur	í	eðli	þeirra.	Paechter	(2007)	bendir	á,	í	þessu	ljósi,	hvernig	
skólar	byggja	upp	karlmennsku	og	kvenleika	barna	og	nota	til	þess	sjálfseftirlit.	Þá	megi	
sjá	hvernig	sjálfseftirliti	er	beitt	í	iðjusamfélögum	kvenna	og	karla,	þá	sérstaklega	hjá	
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börnum	og	ungmennum	en	þau	hjálpast	að	við	að	passa	að	allir	hegði	sér	í	samræmi	við	
kyn	sitt.		

Niðurstöður	Goldberg,	Kashy	og	Smith	(2012)	og	Paechter	(2007)	leiddu	í	ljós	að	
vegna	félagslegs	þrýstings	velja	börn	sér	snemma	leikföng	og	sýna	ákveðna	hegðun	eftir	
kyni.	Drengir	velja	leikföng	og	leiki	sem	flokkuð	eru	sem	karlmannleg	meðan	stúlkur	
velja	á	sama	hátt	leikföng	og	leiki	sem	talin	eru	kvenleg.	Drengir	á	leikskólaaldri	hafa	
tilhneigingu	til	að	leika	sér	með	farartæki,	verkfæri,	bolta	og	sverð	á	meðan	stúlkur	
leika	sér	með	dúkkur,	bollastell	og	önnur	húsgögn,	ásamt	því	að	fara	í	mömmó	(e.	dress	
up).		

Þórdís	Þórðardóttir	og	Steinunn	Helga	Lárusdóttir	(2016)	skoðuðu	fyrstu	minningar	
fyrsta	árs	kennaranema	við	Háskóla	Íslands	af	því	að	vera	stúlkur	og	drengir.	
Niðurstöður	þeirra	sýndu	að	í	fystu	töldu	nemendurnir	að	þeir	hefðu	frelsi	til	að	velja	
hvernig	þeir	hegðuðu	sér	óháð	kyni	þeirra.	Nemendurnir	gerðu	sér	síðar	grein	fyrir	því	
að	valið	væri	takmarkað	við	hegðun	sem	væri	talin	ásættanleg	fyrir	kyn	þeirra.	Einn	
nemandi	segir	það	hafa	verið	augljóst	að	það	væru	ólíkar	kröfur	gerðar	til	stráka	og	
stelpna.	Strákarnir	komust	upp	með	að	vera	með	hávaða	og	stæla	á	meðan	stelpurnar	
áttu	að	vera	hljóðlátar	og	prúðar.	Annar	nemandi	lýsir	því	að	hafa	þurft	að	breyta	
hegðun	sinni	til	að	komast	inn	í	hópinn.	Hann	segist	ekki	hafa	skilið	reglurnar	um	
viðeigandi	hegðun	kynjanna	fyllilega	og	hafi	þar	af	leiðandi	átt	á	hættu	að	verða	fyrir	
stríðni	eða	útilokun.	Yfirgnæfandi	meirihluti	nemenda,	eða	94%,	upplifði	kynjaójafnrétti	
í	barnæsku.	Bæði	drengir	og	stúlkur	fengu	skýr	menningar-	og	félagsleg	skilaboð	um	til	
hvers	væri	ætlast	af	þeim	með	tilliti	til	hvors	kyns	þau	voru.	Stelpurnar	voru	hvattar	til	
að	líta	vel	út,	vera	prúðar	og	umhyggjusamar	á	meðan	strákarnir	áttu	að	vera	
sjálfstæðir	og	athafnasamir	(Þórdís	Þórðardóttir	og	Steinunn	Helga	Lárusdóttir,	2016).	

Með	aldrinum	byggja	börn	upp	karlmennsku	og	kvenleika	sem	þau	læra	af	þeim	sem	
standa	þeim	næst.	Þau	flokka	atferli	foreldra	sinna	í	karllæg	og	kvenlæg	hlutverk.	
Þannig	búa	þau	til	flokkunarkerfi	sem	hjálpar	þeim	að	læra	viðeigandi	atferli,	hegðun	og	
hlutverk	eftir	kyni	(Howe,	2012;	Paechter,	2007).		

Foreldrar	eru	virkir	þátttakendur	í	mótun	kyngervis	barna	sinna	og	telja	sig	bera	
ábyrgð	á	því	að	börn	sín	byggi	upp	karlmennsku	og	kvenleika	í	takti	við	ríkjandi	
hugmyndir	um	gagnkynhneigð	(Berkowitz	og	Ryan,	2011).	Í	þessu	ljósi	má	ætla	að	
viðhorf	fjölskyldunnar	spili	stórt	hlutverk	í	því	hvernig	börnin	móta	kyngervi	sitt.		
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2.11 	Karl-	og	kvenfyrirmyndir	
Þrátt	fyrir	að	margbreytilegar	fjölskyldur	hafi	rutt	sér	til	rúms	síðustu	ár	er	
kjarnafjölskyldan	enn	í	hávegum	höfð	í	samfélögum.	Hugmyndir	um	hvernig	strákar	
þarfnist	karlkynsfyrirmyndar	til	að	læra	karlmennsku	og	stelpur	kvenkynsfyrirmyndar	til	
að	læra	kvenleika	eru	fastar	í	sessi	í	menningu	samfélaga	(Bos,	Goldberg,	Gelderen	og	
Gartrell,	2012).	Því	fylgir	það	rótgróna	viðhorf	að	börn	þurfi	feður	til	að	vegna	vel	
(Goldberg	og	Allen,	2007;	Hicks,	2008).		

	Hinsegin	konur	sem	velja	að	eignast	börn	saman	ögra	þessum	vanabundnu	viðhorfum	
og	sýna	hvernig	hægt	er	að	ala	upp	börn	án	þess	að	karl	sé	í	foreldraparinu.		

Mikið	er	til	af	rannsóknum	sem	beina	sjónum	sínum	að	fjarveru	föður,	þá	
sérstaklega	á	heimilum	þar	sem	tvær	mæður	ala	upp	börn	(Goldberg	og	Allen,	2007).	
Goldberg	og	Allen	(2007)	gerðu	viðtalsrannsókn	þar	sem	þeir	töluðu	við	60	hinsegin	
mæður,	sem	voru	að	verða	foreldrar,	um	þátttöku	karla	í	lífi	þeirra	og	barnanna	þeirra.	Í	
fræðilegum	kafla	rannsóknar	þeirra	kemur	fram	að	rannsókn	framkvæmd	af	Gartrell	
árið	1996	hafi	leitt	í	ljós	að	76%	hinsegin	mæðra	vildu	að	börn	þeirra	væru	í	samskiptum	
við	góðan	og	elskandi	karl.	Eins	kom	fram	í	niðurstöðum	Dundas	og	Kaufman	frá	árinu	
2000	að	margar	hinsegin	mæður	hefðu	áhyggjur	af	því	að	börn	þeirra	væru	ekki	í	
nægilega	miklum	samskiptum	við	karlmenn	en	þó	ekki	þannig	að	þær	hefðu	trú	á	því	að	
það	skaðaði	börnin.		

Niðurstöður	Goldberg	og	Allen	(2007)	benda	til	að	meira	en	tveir	þriðju	kvennanna	í	
rannsókninni	hafi	áhyggjur	af	því	hvaða	áhrif	fjarvera	karlkynsfyrirmyndar	í	lífi	barna	
þeirra	hefði	á	líðan	þeirra	og	velferð.	Hugmyndir	kvennanna	um	þátttöku	karla	skiptust	í	
þrjá	flokka.	Þær	konur	sem	af	ráðnum	hug	vildu	hafa	karlmenn	í	lífi	barna	sinna	tóku	
auka	skref	til	að	sjá	til	þess	að	börn	þeirra	hefðu	örugglega	karlkynsfyrirmyndir	í	lífi	sínu	
Þær	konur	sem	töldu	þátttöku	karla	vera	mikilvæga	en	gerðu	ekkert	til	þess	að	tryggja	
þátttöku	þeirra	í	lífi	barnanna.	Að	lokum	þær	konur	sem	ætluðu	sér	ekki	að	falast	eftir	
þátttöku	karla.	Í	rannsókninni	drógu	konurnar	fram	alla	þá	karla	sem	komu	að	lífi	barna	
þeirra	með	einhverjum	hætti,	til	að	mynda	í	gegnum	fjölskyldu-	og	vinatengsl,	og	lögðu	
áherslu	á	mikilvægi	hlutverks	þeirra	sem	karlfyrirmynda	í	lífi	barnanna.	Aðspurðar	hvers	
vegna	þær	teldu	mikilvægt	að	börn	þeirra	hefðu	karlkynsfyrirmyndir	sögðu	sumar	
kvennanna	frá	því	að	þar	sem	þau	væru	fjölskylda	utan	hiðs	hefðbundna	norms	væri	
aukin	samfélagslegur	þrýstingur	á	þátttöku	karla	í	lífi	barna	þeirra.	Aðrar	sögðu	frá	því	
hvernig	þær	vildu	ekki	láta	dæma	sig	fyrir	að	bjóða	börnum	sínum	ekki	upp	á	
karlkynsfyrirmyndir	og	enn	aðrar	sögðu	frá	því	að	þær	ætluðu	ekki	að	láta	rótgróið	
viðhorf	um	nauðsyn	karlkynsfyrirmynda	hafa	áhrif	á	hvernig	þær	höguðu	þátttöku	karla	
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í	lífi	sínu.	Frásagnir	kvennanna	lýsa	því	vel	hvernig	gagnkynhneigða	forræðið	hefur	áhrif	
á	ákvarðanir	þeirra	um	þátttöku	karla	og	mótun	kyngervis	í	uppeldi	barna	þeirra.		

Stephen	Hicks	(2008)	fjallar	um	kynjafyrirmyndir	í	grein	sinni	,,Gender	Role	
Models...who	needs´em?!”.	Hicks	ræðir	með	hvaða	hætti	félagsráðgjafar	leggja	áherslu	
á	kynjafyrirmyndir	þegar	þeir	meta	hæfni	hinsegin	foreldra	til	að	ættleiða	eða	taka	börn	
í	fóstur.	Í	greininni	kemur	fram	hvernig	sumir	félagsráðgjafar,	sem	hafa	mælt	með	
hinsegin	foreldrum	til	ættleiðingar	eða	fósturs	barna,	leggja	töluverða	áherslu	á	
nauðsyn	kynjafyrirmynda	í	lífi	barnanna.	Mikilvægi	þess	að	börnin	hafi	karl-	og	
kvenfyrirmyndir	er	undirstrikað	með	því	að	taka	fram,	til	dæmis,	að	hinsegin	konurnar	
eigi	bræður	sem	koma	til	með	að	taka	virkan	þátt	í	lífi	barnanna.	Áherslan	sem	lögð	er	á	
að	konurnar	séu	í	samskiptum	við	karla	í	daglega	lífinu	er	notuð	sem	svar	við	áhyggjum	
sem	margir	hafa	af	börnum	sem	alast	upp	á	heimili	með	tveimur	mæðrum	og	án	
karlkynsfyrirmyndar.	Vegna	þess	hversu	rótgróið	viðhorfið	er	um	nauðsyn	
kynjafyrirmynda	krefst	áherslan	sem	lögð	er	á	hana	engra	útskýringa.	Er	þetta	ein	
birtingarmynd	þess	hvernig	hinsegin	foreldrar	takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	sínu	
daglega	lífi	og	hvernig	þeir	hafa	þurft	að	berjast	fyrir	réttinum	til	fjölskyldulífs.		

2.12 Hinsegin	foreldrar	og	kyngervi	barna	
Í	fjölda	ára	hafa	fræðimenn	rannsakað	hæfni	hinsegin	foreldra	til	að	ala	upp	börn.	
Rannsóknirnar	hafa	að	mestu	beinst	að	því	að	bera	saman	börn	sem	alast	upp	hjá	
samkynhneigðum	foreldrum	og	börn	sem	alast	upp	hjá	gagnkynhneigðum	foreldrum	
(Goldberg,	2007;	Rannveig	Traustadóttir,	2003;	Ripper,	2007).	Niðurstöður	þessara	
rannsókna	sýndu	að	börn	hinsegin	foreldra	eru	á	engan	hátt	frábrugðin	börnum	
gagnkynhneigðra	og	uppeldishættir	hinsegin	foreldra	svipaðir	uppeldisháttum	
gagnkynhneigðra	(Lev,	2010;	Rannveig	Traustadóttir,	2003).		

Í	kjölfar	þessara	og	annarra	svipaðra	rannsókna	jók	hinsegin	fólk	sýnileika	sinn,	á	
Íslandi	og	víðvegar	í	heiminum,	og	fór	að	berjast	fyrir	því	að	fá	að	ala	upp	börn	sín	og	
stofna	fjölskyldur.	Réttindi	þeirra	urðu	meiri	og	betri	og	fjölskyldur	hinsegin	fólks	urðu	
partur	af	fjölbreytilegum	fjölskyldugerðum	nútímans	(McManus,	Hunter	og	Renn,	2006;	
Rannveig	Traustadóttir,	2003).	

Rannsóknirnar,	sem	sýndu	að	enginn	munur	væri	á	börnum	hinsegin	fólks	og	
gagnkynhneigðra,	leiddu	til	aukins	umburðalyndis	gagnvart	hinsegin	uppalendum	sem	
var	þó	skilyrt	við	gagnhneigðan	lífsstíl.	Það	er,	á	meðan	hinsegin	foreldrar	rugguðu	ekki	
bátnum	og	ólu	upp	gagnkynhneigða	karlmannlega	drengi	og	gagnkynhneigðar	
kvenlegar	stúlkur	voru	þeir	taldir	hæfir	uppalendur	(Lev,	2010).	Þannig	var	settur	
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ákveðinn	þrýstingur	á	hinsegin	foreldra	um	að	ala	upp	börn	sín	innan	gagnkynhneigðs	
forræðis	og	hefðbundinna	kyngerva	(Lev,	2010).	Réttur	hinsegin	fólks	til	fjölskyldulífs	
virðist	bundinn	því	að	hinsegin	fjölskyldur	aðlagi	sig	að	gagnkynhneigðu	fjölskylduformi	
(Lev,	2010).	Gagnkynhneigðin	smeygir	sér	því	frá	upphafi	inn	í	fjölskyldur	hinsegin	fólks.	

Grein	Lev	(2010)	um	áhrif	gagnkynhneigðs	forræðis	á	mótun	kyngervis	barna	
hinsegin	foreldra	var	skrifuð	með	það	að	markmiði	að	vekja	athygli	fjölskylduráðgjafa	á	
þeim	þrýstingi	sem	hinsegin	foreldrar	geta	fundið	fyrir	er	kemur	að	kyngervismótun	
barna	þeirra.	Í	greininni	notar	Lev	dæmi	um	hinsegin	par,	tvær	mæður,	sem	eru	að	ala	
upp	fimm	ára	dreng	sem	er	með	kynáttunarvanda	(e.	gender	dysphoric)	til	útskýringar.		

Í	greininni	kemur	fram	að	það	geti	verið	sérstaklega	flókið	fyrir	foreldra	af	sama	kyni	
að	kljást	við	kyngervi	barna	sinna.	Lýsingar	á	áhyggjum	mæðranna	af	drengnum	sínum	í	
greininni	lýsir	vel	þeirri	togstreitu	sem	hinsegin	foreldrar	geta	glímt	við	í	uppeldi	barna	
sinna.	Önnur	kvennanna	segir	að	hún	viti	að	þær	hafi	ekki	gert	neitt	til	þess	að	gera	
hann	,,svona”	en	veltir	því	fyrir	sér	hvort	hann	sé	kvenlegur	af	því	að	hann	eigi	ekki	
föður.	Hin	konan	spyr	hvort	þær	ættu	kannski	að	hætta	að	leyfa	honum	að	leika	sér	
með	barbídúkkur.	Þær	taka	báðar	fram	að	það	sé	allt	í	lagi	þó	drengurinn	þeirra	verði	
hinsegin,	en	þrátt	fyrir	það	virðast	þær	áhyggjufullar	yfir	því	að	hann	sé	það	mögulega	
og	það	sé	á	einhvern	hátt	þeim	að	kenna	(Lev,	2010).		

Algengt	er	að	foreldrar	barna	sem	víkja	frá	hefðbundnu	kyngervi	séu	óöruggir	og	
óvissir	um	hvernig	best	sé	að	takast	á	við	það.	Eins	og	fram	hefur	komið	glíma	foreldrar	
hinsegin	barna,	sem	víkja	frá	hefðbundnu	kyngervi	að	auki,	við	þann	þrýsting	að	ala	upp	
gagnkynhneigða	karlmannlega	drengi	og	gagnkynhneigðar	kvenlegar	stúlkur.	Ef	það	
tekst	ekki	kljást	þeir	við	þær	hugmyndir	að	óhefðbundið	kyngervi	barna	þeirra	sé	þeim	
að	kenna.	Til	viðbótar	geta	hinsegin	foreldrarnir	átt	erfiðara	en	gagnkynhneigðir	
foreldrar	með	að	hugsa	til	þess	að	börn	þeirra	standi	á	jaðrinum	þar	sem	þeir	sjálfir	
hafa	staðið	og	vita	hvernig	umhorfs	er	(Lev,	2010).		

Eins	og	fram	hefur	komið	eru	foreldrar	virkir	þátttakendur	í	kyngervismótun	barna	
sinna	(Berkowitz	og	Ryan,	2011).	Til	eru	margar	rannsóknir	sem	beina	sjónum	að	
kyngervi	barna	hinsegin	foreldra	og	hvort	börnin	þeirra	samræmi	sig	hefðbundnum	
kynhlutverkum.	Færri	rannsóknir	skoða	hvernig	hinsegin	foreldrar	móta	kyngervi	barna	
sinna	í	gagnkynhneigðu	forræði.	Foreldrum	finnst	þeir	bera	ábyrgð	á	kyngervi	barna	
sinna	og	í	samfélagi	þar	sem	gagnkynhneigð	er	talin	eðlileg	virðast	hinsegin	foreldrar	
finna	fyrir	aukinni	ábyrgð	þar	sem	þeir	ala	upp	börn	utan	þess	sem	teljast	
,,hefðbundnar”	aðstæður	en	þær	miðast	við	gagnkynhneigt	forræði.	Hinsegin	foreldrum	
sýnist	að	frekar	sé	rýnt	í	athafnir	þeirra	sem	og	hegðun	barna	þeirra.	Undir	þessum	
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kringumstæðum	kynja	hinsegin	foreldrar	börn	sín.	Sumir	ala	þau	upp	við	vanabundin	
viðhorf	og	hefbundin	hlutverk	kynjanna,	á	meðan	aðrir	reyna	að	ögra	
gagnkynhneigðum	viðmiðum	og	ala	börn	sín	upp	við	sveigjanlegri	kyngervismótun	
(Berkowitz	og	Ryan,	2011).	Efasemdir	geta	gert	vart	við	sig	en	flestir	foreldrar	vilja	
vernda	börnin	og	koma	í	veg	fyrir	að	þau	upplifi	jaðarsetningu	af	einhverju	tagi.	Þar	af	
leiðandi	reynist	hinsegin	foreldrum	erfiðara	en	gagnkynhneigðum	foreldrum	að	ákvarða	
hvernig	sé	best	að	haga	kyngervisuppeldi	barna	sinna	(Kane,	2006;	Lev,	2010).		

Þegar	gagnkynhneigð	pör	eignast	barn	er	algengt	að	mæðurnar	minnki	við	sig	vinnu	
eða	jafnvel	hætti	að	vinna.	Börn	verða	fljótt	vitni	að	valdatengslum	og	
hlutverkaskiptingu	innan	heimilisins	þar	sem	mæður	bera	megin	þunga	af	vinnu	
heimilisins	á	meðan	feður	hafa	meira	frelsi	jafnt	utan	heimilis	sem	innan.	Faðirinn	
verður	valdameiri	en	móðirin	sem	fær	lægri	stöðu	vegna	bindingar	sinnar	við	börn	og	
bú	(Paecter,	2007).	Hins	vegar	hafa	rannsóknir	á	verkaskiptingu	hinsegin	kvennapara	
gefið	vísbendingar	um	að	meira	jafnræði	ríki	í	samböndum	þeirra	en	gagnkynhneigðra	
para	(Dunne,	1998;	Paechter,	2007).	Samkvæmt	niðurstöðum	Fulcher,	Sutfin	og	
Patterson	(2008)	móta	börn	hinsegin	mæðra,	í	hjónabandi	eða	sambúð,	sveigjanlegri	
kyngervi	en	börn	sem	alast	upp	hjá	gagnkynhneigðum	foreldrum.	Þau	verða	frekar	vitni	
að	jafnri	verkaskiptingu	á	heimilum	en	börn	foreldra	í	gagnkynhneigðum	samböndum	
og	hafa	því	sterkari	jafnréttisfyrirmyndir	á	heimilinu.		

Fulcher,	o.fl.	(2008)	könnuðu	tengsl	milli	kynhneigðar	foreldra,	verkaskiptingar	á	
heimilinu	og	mótun	kyngervis	barna.	Rannsóknin	fór	fram	á	heimilum	29	hinsegin	
mæðra	og	28	gagnkynhneigðra	foreldra	í	Bandaríkjunum.	Á	heimilunum	voru	börn	á	
aldrinum	tveggja	til	fjögurra	ára.	Foreldrarnir	svöruðu	stöðluðum	spurningalistum	og	
opnum	spurningum	rannsakenda	ásamt	því	að	rannsakendur	skráðu	niður	atriði	úr	
umhverfi	barnanna	sem	gáfu	vísbendingar	um	kyngervismótun	þeirra.	Niðurstöður	
þeirra	sýndu	að	börn	hinsegin	mæðra	fengu	aðrar	upplýsingar	um	kynhlutverk	en	börn	
gagnkynhneigðra	foreldra.	Hinsegin	mæðurnar	skiptu	heimilisverkum	og	umönnun	
barna	sinna	jafnar	á	milli	sín	en	gagnkynhneigðu	foreldrarnir.	Börn,	bæði	hinsegin	og	
gagnkynhneigðra	foreldra,	sem	voru	frjálslyndari	í	garð	staðalmynda	kynjanna,	til	
dæmis	með	jafnari	verkaskiptingu	á	heimilinu,	sýndu	meira	frelsi	þegar	kom	að	
kyngervi.	Til	að	mynda	sáu	börn	þeirra	fyrir	sér	framtíðarstarf	óháð	kyni	þeirra	og	
hefðbundnum	kynhlutverkum.	Það	má	ætla	að	þær	hinsegin	mæður	sem	skipta	verkum	
heimilisins	jafnar	á	milli	sín	skapi	meiri	sveigjanleika	í	kyngervi	barna	sinna	en	
gagnkynhneigðir	foreldrar.	Niðurstöður	þeirra	benda	þó	til	þess	að	kynhneigð	
foreldranna	ráði	ekki	úrslitum	heldur	sé	það	verkaskiptingin	á	heimilunum.Val	barnanna	
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á	framtíðarstarfi	tengist	verkaskiptingu	á	heimilinu	en	ekki	kynhneigð	foreldra.	Að	því	
gefnu	má	ætla	að	foreldrar	sem	gæta	jafnræðis	í	hugsun	og	verki,	sem	er	algengara	í	
samböndum	hinsegin	kvenna,	ali	upp	börn	sem	sýna	meira	frjálslyndi	í	viðhorfum	til	
kynjahlutverka	(Fulcher,	o.fl.,	2008).		

Hafa	ber	í	huga	að	ekki	er	líklegt	að	fjölskyldur	hinsegin	fólks	séu	frábrugðnar	öðrum	
fjölskyldum.	Eigi	að	síður	má	búast	við	að	jaðarsett	staða	hinsegin	fólks	skapi	þeim	
reynslu	sem	hefur	áhrif	á	hugmyndir	þeirra	og	viðhorf	um	uppeldi	barna.	Það	gæti	til	að	
mynda	birst	sem	ofuráhersla	á	að	börn	þeirra	falli	að	viðurkenndum	gagnkynhneigðum	
viðmiðum	eða	aukið	umburðarlyndi	og	skilningur	á	margbreytileika	mannlífsins.		

2.13 	Kynjun	barna	í	hinsegin	fjölskyldum	
Fræðimenn,	sem	aðhyllast	mótunarhyggju,	telja	að	kyngervi	barna	hinsegin	foreldra	sé	
frábrugðið	því	sem	algengast	er	hjá	þeim	sem	alin	eru	upp	hjá	gagnkynhneigðum	
foreldrum	(Goldberg,	Kashy	og	Smith,	2012).	Þeir	rekja	það	til	þess	hvernig	hinsegin	
foreldrar	skapa	heimilisaðstæður	fyrir	börn	þar	sem	viðhorf	um	kynin	byggja	minna	á	
stöðluðum	hugmyndum	um	kynin	en	þekkist	í	heimilsaðstæðum	gagnkynhneigðra	sem	
endurspegla	kynjakerfið	með	ójafnri	verkaskiptingu	innan	heimilanna.	Raunar	finnast	
vísbendingar	um	að	viðhorf	hinsegin	mæðra	til	staðalmynda	kynjanna	séu	frjálslegri	en	
gagnkynhneigðra	mæðra	(Fulcher	o.fl.,	2008).	Þetta	má	rekja	til	þess	að	hinsegin	
foreldrar	byggja	síður	á	staðalmyndum	kynjanna	en	gagnkynhneigðir.	Má	því	ætla	að	
frjálslegri	viðhorf	til	kyngervismótunar	skili	sér	í	uppeldi	barna	þannig	að	börn	sem	alast	
upp	við	frjálsleg	viðhorf	um	kynin	þrói	síður	með	sér	hefðbundin	kynhlutverk	(Goldberg,	
Kashy	og	Smith,	2012).	

Í	áðurnefndri	rannsókn	Fulcher,	o.fl.	(2008)	á	mótun	kyngervis	barna	hinsegin	fólks	
og	gagnkynhneigðra	foreldra	kom	fram	að	börn	hinsegin	mæðranna,	óháð	kyni,	sýndu	
síður	hefðbundna	hegðun	kynjanna	en	börn	gagnkynhneigðu	foreldranna.	Niðurstöður	
þeirra	sýndu	að	hinsegin	mæður	voru	frjálslegri	í	viðhorfum	sínum	til	kyngervismótunar	
barna	sinna	en	gagnkynhneigðu	foreldrarnir.	Þeim	fannst	ásættanlegt	að	synir	þeirra	
væru	feimnir,	eins	og	stelpur	væru	gjarnan,	og	að	stelpurnar	léku	sér	í	ærslafullum	
leikum,	eins	og	strákar	gerðu	stundum.	Þá	leiddu	niðurstöðurnar	einnig	í	ljós	að	
hinsegin	mæðurnar	leituðust	frekar	við	að	skapa	börnum	sínum	umhverfi	þar	sem	
minna	var	gert	úr	kynhlutverkum	barnanna	en	hjá	gagnkynhneigðu	foreldrunum.	Þetta	
mátti	m.a.	greina	af	skipulagi	barnaherbergjanna	en	gagnkynhneigðu	foreldrarnir	voru	
líklegri	til	að	skreyta	herbergi	þeirra	með	hlutum	og	litum	sem	drógu	athyglina	að	kyni	
þeirra.	Hinsegin	mæðurnar	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	sköpuðu	börnum	sínum	bæði	
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frjálslyndara	umhverfi	og	voru	víðsýnni	í	viðhorfum	sínum	til	kyngervis	en	
gagnkynhneigðu	foreldrarnir.		

Goldberg,	Kashy	og	Smith	(2012)	könnuðu	hvort	kynhlutverk	í	leik	ungra	barna	væru	
breytileg	með	hliðsjón	af	fjölskyldugerð	þeirra.	Rannsóknin	náði	til	126	para,	þar	af	44	
para	hinsegin	kvenna,	34	para	hinsegin	karla	og	48	gagnkynhneigðra	para	sem	áttu	
ættleidd	börn	á	aldrinum	tveggja	til	fjögurra	ára.	Pörin	voru	búsett	víðs	vegar	um	
Bandaríkin.	Niðurstöður	þeirra	sýndu	að	minna	var	um	hefðbundin	kynhlutverk	í	leik	
drengja	og	stúlkna	hjá	hinsegin	fjölskyldum	en	gagnkynhneigðum.	Einnig	sýndu	synir	
hinsegin	kvenna	að	þeir	léku	sér	minna	í	karlmannlegum	leikjum	en	drengir	í	öðrum	
fjölskyldugerðum.	Samkvæmt	niðurstöðum	Goldberg,	o.fl.	(2012)	eru	hinsegin	foreldrar	
líklegri	til	að	bjóða	börnum	sínum	upp	á	leiki	sem	hvetja	til	óhefðbundinna	
kynhlutverka.	Enn	fremur	virðist	sjálfsvitund	hinsegin	foreldra	síður	háð	hefðbundnum	
kynhlutverkum	sem	ýtir	undir	að	þeir	skapi	börnum	sínum	umhverfi	sem	hvetur	og	
styrkir	þau	til	að	takast	á	við	óhefðbundin	kynhlutverk.	Til	samanburðar	hafa	
gagnkynhneigðir	foreldrar	fremur	tilhneigingu	til	að	hvetja	til	hefbundinnar	hegðunar	
kynjanna,	þá	sérstaklega	er	kemur	að	drengjum	(Goldberg,	Kashy	og	Smith,	2012).	
Goldberg	(2007)	kannaði	upplifanir	46	karla	og	kvenna,	eldri	en	18	ára,	sem	ólust	upp	
hjá	að	minnsta	kosti	einu	hinsegin	foreldri.	Tekin	voru	símaviðtöl	við	þátttakendur	frá	
ýmsum	fylkjum	Bandaríkjanna.	Við	val	á	þátttakendum	var	stuðst	við	fjölda	samtaka	og	
heimasíður	á	vegum	hinsegin	fólks		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	karlar	og	konur	sem	ólust	upp	hjá	hinsegin	
foreldrum	töldu	það	hafa	áhrif	á	hugmyndir	þeirra	um	kynin	og	sambönd	þeirra	á	milli.	Í	
lýsingum	þeirra	á	sjálfum	sér	sögðust	þau	vera	frjálslegri	í	viðhorfum	sínum	til	
hefðbundinna	kynhlutverka	en	ef	þau	hefðu	alist	upp	hjá	gagnkynhneigðum	foreldrum.	
Þau	greindu	það	til	að	mynda	í	auknu	umburðalyndi,	minni	dómhörku	og	fordómaleysi	
gegn	jaðarhópum.	Töldu	þau	flest	að	rekja	mætti	frjálsleg	viðhorf	sín	til	uppeldis	til	
fordóma	sem	fjölskyldur	þeirra	urðu	fyrir	ásamt	því	að	fjölskyldugerð	þeirra	stæði	fyrir	
utan	hið	gagnkynhneigða	norm	sem	nýtur	forréttinda	í	samfélaginu.	Sögðu	
þátttakendur	í	rannsókninni	frá	því	hvernig	foreldrar	þeirra	hefðu	lagt	áherslu	á	
mikilvægi	umburðalyndis	og	margbreytileika	á	heimilinu.	

Þess	má	geta	að	svör	karlanna	og	kvennanna	gáfu	til	kynna	að	þau	tengdu	
frjálsræðið	ekki	endilega	við	uppeldi	hjá	hinsegin	mæðrum	heldur	töldu	það	fremur	
skýrast	af	því	að	alast	upp	hjá	sterkum	femínískum	konum.	Í	rannsókninni	sögðu	synir	
hinsegin	mæðra	frá	því	að	uppeldi	hjá	tveimur	sterkum	konum	hefði	kennt	þeim	að	
vera	tilfinninganæmari,	gert	þeim	frekar	kleift	að	láta	reyna	á	áhugamál	sem	væru	
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minna	karlmannleg,	eins	og	listir	eða	dans,	ásamt	því	að	kenna	þeim	að	meta	styrk	og	
færni	kvenkyns	félaga.	Dætur	hinsegin	mæðra	sögðu	frá	því	að	þær	hefðu	sterkari	
sjálfsmynd	og	væru	sjálfstæðari	sem	birtist	í	því	að	þær	væru	óhræddar	við	að	sækjast	
eftir	minna	kvenlegum	áhugamálum	og	störfum.	Þátttakendur	í	rannsókninni	lýstu	því	
einnig	hvernig	það	að	alast	upp	hjá	hinsegin	foreldrum	hefði	hvatt	þá	til	að	leggja	
áherslu	á	jafnræði	í	þeirra	eigin	samböndum.	Á	heimilum	þeirra	hefði	ríkt	jafnræði	og	
heimilisverkum	verið	skipt	jafnt	á	milli	foreldranna	(Goldberg,	2007).	

Folgerø	(2008)	skrifaði	grein	um	hvernig	hinsegin	foreldrar	í	Noregi	ögra	ríkjandi	
vanabundnum	viðhorfum	um	fjölskylduna.	Í	greininni	ræðir	hann	hvernig	hinsegin	
foreldrar	hugsa	fjölskyldulíf	sitt	í	tengslum	við	gagnkynhneigt	forræði.	Hann	segir	
hinsegin	fólk	glíma,	í	sínu	daglega	lífi,	við	gagnkynhneigða	orðræðu	um	fjölskylduna,	
móður-	og	föðurhlutverkið	þar	sem	það	annað	hvort	viðheldur	henni	eða	berst	gegn	
henni.	Greinina	byggir	Folgerø	á	fimm	viðtölum	við	hinsegin	foreldra.	Fjórum	viðtölum	
við	lesbísk	pör	og	einu	viðtali	við	hommapar.	Hinsegin	feðurnir	í	greininni	ákváðu	að	
eignast	börn	með	tveimur	hinsegin	konum	og	ala	þau	upp	með	þeim.	Í	viðtali	við	annan	
föðurinn	kemur	fram	hvernig	börn	þeirra	hafi	sveigjanlegar	hugmyndir	um	hefðbundin	
kynhlutverk.	Faðirinn	segir	frá	því	þegar	leikfangabíll	bilaði	á	heimilinu	og	maki	hans	
ætlaði	að	fara	að	laga	hann	þegar	eitt	af	börnum	þeirra	horfir	á	hann	í	forundran	og	
segir	það	vera	kvenmannsverk.	Á	heimili	mæðranna	varð	barnið	vitni	að	því	að	mæður	
þess	gengu	í	þessi	verk.	Faðirinn	taldi	þetta	merki	um	að	barnið	myndi	hafa	frjálslegar	
hugmyndir	um	eigið	kyngervi.		

Ofangreindar	rannsóknir	fjalla	um	hinsegin	mæður	(og	feður)	sem	skapa	usla	í	
viðteknum	venjum	fremur	en	þær	mæður	sem	nota	gagnkynhneigð	viðmið	í	uppeldi	
barna	sinna.	Rannsóknirnar	benda	flestar	til	þess	að	lítill	munur	sé	á	kyngervi	barna	
hinsegin	foreldra	og	barna	gagnkynhneigðra.	Börn	hinsegin	foreldra	virðast	þó	mörg	
búa	við	fjölbreytilegra	umhverfi	og	hafa	sveigjanlegri	hugmyndir	um	kyngervi	(Folgerø,	
2008;	Fulcher,	o.fl.,	2008;	Goldberg,	2007;	Goldberg,	o.fl.,	2012).	Engin	þessara	
rannsókna	beinist	þó	að	því	hvernig	mæðrunum	tókst	að	ala	börn	sín	upp	við	
margbreytilegar	hugmyndir	og	viðhorf	í	stað	þess	að	gefast	upp	fyrir	gagnkynhneigðum	
normum.		

2.14 Hinsegin	uppeldi	í	gagnkynhneigðu	samfélagi	
Gerð	hefur	verið	grein	fyrir	þróun	fjölskyldunnar	hér	að	framan.	Í	nútímasamfélagi	er	
talið	eðlilegt	að	fjölskyldugerðir	séu	margar	og	fjölbreytilegar.	Þótt	íhaldssamar	
hugmyndir	um	kjarnafjölskylduna	séu	töluvert	ráðandi	hefur	þróunin	síðustu	þrjá	til	
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fjóra	áratugina	verið	sú	að	margbreytileiki	fjölskyldna	hefur	orðið	sýnilegri	(Berkowitz	
og	Ryan,	2011;	Howe,	2012).	Eigi	að	síður	endurspeglar	orðræðan	um	nauðsyn	
karlkyns-	og	föðurímyndar	í	lífi	barna	gagnkynhneigð	viðmið	um	kynin.	Orðræðan	
einkennist	af	eðlishyggjuhugmyndum	um	kynin	sem	andstæður	og	því	er	haldið	fram	að	
börn	þurfi	annars	vegar	föður	sem	heldur	uppi	aga	og	lætur	í	té	karlmannlegt	uppeldi	
og	hins	vegar	móður	sem	er	umhyggjusamur	umönnunaraðili	og	veitir	kvenlegt	uppeldi	
(Berkowitz	og	Ryan,	2011).		

Ýmsar	rannsóknarniðurstöður	hafa	sýnt	að	ekki	reyna	allir	foreldrar	að	knýja	fram	
hefðbundin	kynhlutverk	hjá	börnum	sínum	eða	koma	öðruvísi	fram	við	börn	sín	eftir	því	
hvort	þeir	eiga	drengi	eða	stúlkur.	Sumir	foreldrar	virðast	meðvitað	reyna	að	spyrna	á	
móti	ráðandi	hugmyndum	um	kynhlutverk	(Kane,	2006).	Aðrar	niðurstöður	benda	þó	til	
að	staðalmyndir	kynjanna	ráði	miklu	um	hvaða	leikföng,	bækur	og	annað	
afþreyingarefni	er	valið	af	foreldrum	(Millard,	2006;	Þórdís	Þórðardóttir,	2013).	

Þrátt	fyrir	að	ýmsar	rannsóknarniðurstöður	sýni	að	hinsegin	foreldrar	hafi	frjálslegri	
hugmyndir	um	kyngervismótun	en	gagnkynhneigðir	má	finna	rannsóknir	sem	sýna	að	
hinsegin	foreldrar	geta	líka	verið	íhaldssamir	þegar	kemur	að	hugmyndum	um	
kyngervismótun.	Rannsókn	Berkowitz	og	Ryan	(2011)	á	hugmyndum	18	hinsegin	mæðra	
og	22	feðra	um	foreldrahlutverkið	leiddi	í	ljós	að	hugmyndir	þeirra	um	framtíð	barna	
þeirra	byggði	á	tvíhyggjuhugsun	og	orðræðu	um	staðalmyndir	kynjanna	og	kyngervi.	
Rannsóknin	byggði	á	tveimur	aðskildum	rannsóknum	höfunda,	sem	báðar	fóru	fram	í	
Bandaríkjunum.	Annar	rannsakandinn	tók	viðtöl	við	hinsegin	feður	og	hinn	tók	viðtöl	
við	hinsegin	mæður.	Rannsakendur	voru	í	sama	skóla	og	ræddu	gjarnan	
rannsóknarverkefnin	sín	á	milli.	Þeir	sáu	fljótt	að	samræmis	gætti	í	svörum	viðmælanda	
þeirra	um	foreldrahlutverkið	þrátt	fyrir	að	rannsóknir	þeirra	væru	ólíkar,	öðruvísi	
rannsóknarspurningar	og	önnur	markmið.	Bæði	hinsegin	feður	og	mæður	lýstu	
svipuðum	áhyggjum	er	kom	að	kyngervismótun	barna	þeirra.	Rannsakendurnir	
sameinuðu	því	rannsóknir	sínar	og	greindu	svör	viðmælenda	við	þeim	spurningum	sem	
komu	fram	í	spurningalistum	beggja.	Þar	sem	rannsóknirnar	voru	í	upphafi	aðskildar	
voru	spurningalistarnir	ekki	nákvæmlega	eins.	Rannsakendur	voru	þó	með	svipuð	
markmið	og	voru	spurningalistarnir	því	ámóta.		

Sumir	hinsegin	feðurnir	og	mæðurnar	sögðu	frá	því	að	hafa	kviðið	því	að	ala	upp	
börn	af	gagnstæðu	kyni.	Þeir	lýstu	hræðslu	yfir	því	að	þekkja	illa	til	líkama	hins	kynsins	
og	höfðu	áhyggjur	af	eigin	færni	til	að	takast	á	við	ýmis	vandamál	sem	tengdust	líkama	
barnanna.	Aðrir	foreldrar	vildu	heldur	eignast	barn	af	gagnstæðu	kyni.	Helstu	ástæður	
þessa	voru	áhyggjur	af	því	að	þeir	væru	ekki	færir	um	að	byggja	upp	karlmennsku	eða	
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kvenleika	barnanna	í	ljósi	þess	að	þeirra	eigið	kyngervi	væri	ekki	hefðbundið	(Berkowitz	
og	Ryan,	2011).		

Merki	um	hvernig	foreldrarnir	kynjuðu	börn	sín	mátti	sjá	víða	í	rannsókn	Berkowitz	
og	Ryan	(2011)	en	allir	foreldrarnir	töluðu	um	hvernig	þeir	mótuðu	kyngervi	barnsins	og	
byggðu	upp	karlmennsku	eða	kvenleika.	Einn	faðir	sagði	frá	því	að	hann	hefði	þurft	að	
fara	í	búð	og	skipta	út	heilum	bláum	fataskáp	fyrir	bleikan	en	hann	og	maður	hans	
fengu	upplýsingar	um	að	þeir	ættu	von	á	dreng	en	eignuðust	stúlku.	Faðirinn	tók	það	
skýrt	fram	að	þeir	hefðu	viljað	klæða	stúlkuna	í	viðeigandi	kvenlegan	fatnað.	Í	
rannsókninni	kom	sterkt	fram	orðræða	um	nauðsyn	karl-	og	kvenkyns	fyrirmyndar	í	lífi	
barnanna.	Foreldrarnir	virtust	flestir	búnir	að	tryggja	börnum	sínum	kynfyrirmyndir	og	
margir	vörðu	stöðu	sína	með	því	að	telja	fram	alla	þá	karla	og	konur	sem	voru	í	
stórfjölskyldunni	og	í	umhverfi	þeirra.	Með	þessu	tóku	þeir	þátt	í	kynjaðri	orðræðu	
gagnkynhneigðra	viðmiða	og	viðhéldu	henni.	Nokkrir	foreldrar	voru	meðvitaðir	um	
kynjaða	orðræðu	og	sögðu	það	ekki	skipta	sig	máli	þó	börn	þeirra	teygðu	á	
kyngervishugtakinu	og	sýndu	ekki	hefðbundna	hegðun	drengja	og	stúlkna	(Berkowitz	og	
Ryan,	2011).	Flestir	foreldrarnir	nefndu	að	þeir	óskuðu	þess	að	börn	þeirra	fylgdu	
hefðbundnu	kyngervi	drengja	og	stúlkna.	Þeir	nefndu	ekki	sérstaklega	kynhneigð	barna	
sinna	en	mögulega	er	hægt	að	útskýra	það	með	vísun	í	ráðandi	gagnkynhneigð,	sem	
gerir	ráð	fyrir	því	að	allir	séu	gagnkynhneigðir	þar	til	annað	kemur	í	ljós.		

Í	áðurnefndri	rannsókn	Svandísar	Önnu	Sigurðardóttur	(2011)	á	hinsegin	konum	og	
hugmyndum	þeirra	um	kynjahlutverk	og	ímyndir	kynjaðs	valdakerfis	voru	þátttakendur	
spurðir	um	börn	sín.	Konurnar	í	rannsókninni	voru	misjafnlega	meðvitaðar	um	
kynhlutverk.	Sumar	reyndu	að	vera	sveigjanlegar	og	bjóða	börnum	sínum	upp	á	það	
sem	gæti	bæði	talist	sem	stelpu-og	strákalegt,	á	meðan	aðrar	virtust	hugsa	minna	um	
kynjunina	og	fylgdu	ómeðvitað	gagnkynhneigðum	normum.		

Kane	(2006)	tók	viðtöl	við	42	foreldra	þar	sem	hann	skoðaði	hvaða	skilning	þeir	
legðu	í	hegðun	barna	sinna	út	frá	kyni	þeirra	og	þá	sérstaklega	hvernig	þeir	brugðust	við	
frávikum	frá	hefðbundnum	kynhlutverkum.	Í	hópnum	voru	24	mæður	og	18	feður.	
Hópurinn	var	fjölbreyttur	hvað	varðaði	kynþátt,	stétt	og	kynhneigð.	Þátttakendur	áttu	
að	lágamarki	eitt	barn	á	leikskólaaldri.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	margir	foreldrar	höfðu	gaman	af	því	að	börn	
þeirra	fylgdu	ekki	hefðbundnu	kyngervi	til	fullnustu.	Foreldrarnir	lýstu	ánægju	með	að	
klæða	dætur	sínar	í	það	sem	talið	var	strákalegur	fatnaður	og	kaupa	handa	þeim	bíla	og	
gröfur.	Þá	sögðust	þeir	hvetja	dætur	sínar	til	að	taka	þátt	í	íþróttum	sem	talið	væri	að	
höfðuðu	meira	til	drengja.	Foreldrarnir	töluðu	jákvætt	um	það	hvernig	dætur	sýndu	
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marga	eiginleika	sem	fylgdu	hefðbundnu	kyngervi	þeirra	en	fögnuðu	því	einnig	þegar	
þær	stigu	út	fyrir	það	(Kane,	2006).	

Foreldrarnir	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	virtust	ekki	hafa	sama	umburðalyndi	
gagnvart	því	að	drengirnir	þeirra	sýndu	frávik	frá	hefðbundnum	kynhlutverkum.	Í	
svörum	þeirra	gætti	fremur	neikvæðni	en	jákvæðni	ef	synirnir	fóru	út	fyrir	
kynjarammann.	Foreldrarnir	voru	þó	helst	jákvæðir	ef	synir	þeirra	sinntu	heimilistörfum	
og	sýndu	hluttekningu.	Þeir	töldu	þetta	eiginleika	sem	stelpur	sýndu	venjulega	en	
fannst	jákvætt	að	drengir	hefðu	líka.	Foreldrar	leyfðu	drengjum	sínum	að	leika	sér	með	
hefðbundin	stúlknaleikföng,	dúkkur	og	barnaeldhús,	vegna	þess	að	það	hvetti	þá	til	að	
taka	ábyrgð	á	heimilisstörfum.	Foreldrarnir	voru	sérstaklega	neikvæðir	ef	synir	þeirra	
klæddust	bleiku,	sokkabuxum	eða	kjólum.	Foreldrarnir	voru	flestir	óánægðir	ef	synir	
þeirra	vildu	nota	naglalakk,	leika	sér	með	barbídúkkur	eða	stunda	ballet.	Sumir	
foreldranna	gripu	til	þess	að	stýra	drengjunum	sínum	frá	ákveðnum	fatnaði	í	búðum	til	
að	koma	í	veg	fyrir	að	þeir	veldu	stelpulegan	klæðnað	(Kane,	2006).		

Kane	(2006)	skoðaði	einnig	kynhneigð	foreldra	og	viðhorf	þeirra	til	kynhlutverka.	
Svör	hinsegin	foreldranna	voru	svipuð	svörum	gagnkynhneigðu	foreldranna	í	
rannsókninni.	Hinsegin	foreldrarnir	höfðu	áhyggjur	af	því	hvernig	samfélagið	liti	á	syni	
þeirra	ef	þeir	fylgdu	ekki	hefðbundnum	kynhlutverkum.	Hinsegin	mæðurnar	sögðust	
hafa	áhyggjur	af	því	hvernig	yrði	komið	fram	við	syni	þeirra	ef	þeir	hegðuðu	sér	
kvenlega	eða	væru	á	einhvern	hátt	kvenlegir.	Ein	móðir	sagðist	hvetja	son	sinn	til	að	
klæðast	strákalegum	fatnaði	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	hann	yrði	fyrir	aðkasti.	Flestar	
mæðurnar	hvöttu	drengina	sína	til	að	hegða	sér	samkvæmt	kyngervi	þeirra	og	virtust	
þær	flestar	telja	að	ef	þeir	stigju	út	fyrir	hefðbundið	kyngervi	yrði	þeim	strítt	eða	þeir	
yrðu	vinafáir.	Hinsegin	foreldrarnir	lýstu	því	hvernig	þeir	upplifðu	að	samfélagið	fylgdist	
betur	með	því	hvort	börn	þeirra,	þá	sérstaklega	drengir,	fylgdu	hefðbundnum	
kynhlutverkum.		

Niðurstöður	rannsóknanna,	sem	greint	er	frá	hér	að	ofan,	benda	til	þess	að	
eðlishyggju-	orðræða	og	tvíhyggjukerfi	setji	hinsegin	foreldrum	sams	konar	skorður	og	
gagnkynhneigðum	foreldrum,	til	dæmis	að	ala	börn	sín	upp	annars	vegar	sem	kvenlegar	
stúlkur	og	hins	vegar	sem	karlmannlega	drengi.	Hinsegin	foreldrar,	rétt	eins	og	
gagnkynhneigðir	foreldrar,	virðast	meðvitaðir	um	kyngervi	og	finnst	þeir	þurfa	að	móta	
það,	þá	sérstaklega	hjá	drengjum	sínum	(Kane,	2006).	

Hinsegin	foreldrar	virðast	upplifa	að	betur	sé	fylgst	með	þeim	og	börnum	þeirra	
heldur	en	gagnkynhneigðum	foreldrum	í	samfélaginu.	Það	má	því	ætla	að	orðræða	
gagnkynhneigðs	forræðis	hafi	þannig	bein	áhrif	á	upplifun	þeirra	og	reynslu	af	uppeldi.	
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Áhrif	gagnkynhneigðs	forræðis	á	upplifanir	hinsegin	foreldra	geta	verið	neikvæð	og	haft	
tilfinningar	á	borð	við	kvíða,	ótta	og	smán	í	för	með	sér	(Hanssen,	2012).	Gagnkynhneigt	
forræði	virðist	þannig	lita	hugmyndir	hinsegin	foreldra	og	viðhorf	og	hefur	áhrif	á	
kynjun	barnanna.	
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3 Aðferðafræði	

Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	framkvæmd	rannsóknarinnar	en	hún	er	unnin	út	frá	
eigindlegri	rannsóknarhefð.	Fyrst	er	greint	almennt	frá	eigindlegum	rannsóknum	og	
fyrirbærafræði	sem	er	höfð	til	viðmiðunar	við	úrvinnslu	og	greiningu	gagnanna.	Næst	er	
rætt	um	þátttakendur,	rannsóknarsnið,	gagnaöflun,	viðmælendur,	framkvæmd	viðtala	
og	rannsóknarferlið.	Þá	er	kafli	um	úrvinnslu.	Að	því	loknu	er	fjallað	um	siðferðileg	
álitamál.	

3.1 Eigindlegar	rannsóknir		
Eigindlegar	rannsóknir	byggja	á	kenningum	um	að	veruleikinn	sé	félagslega	skapaður	og	
litið	á	veruleikann	sem	flókinn	og	margræðan.	Allir	einstaklingar	eiga	sinn	veruleika	og	
enginn	einn	veruleiki	telst	réttur	eða	sannur.	Leitast	er	við	að	lýsa	veruleika	fólks	eins	
og	það	túlkar	hann	en	ekki	leggja	mat	á	hann	(Esterberg,	2002).	

Rannsakandi	reynir	að	setja	sig	í	spor	þeirra	sem	hann	rannsakar	til	að	geta	betur	
skilið	hvernig	þeir	upplifa	veruleika	sinn.	Rannsakandinn	er	rannsóknartækið	og	er	því	
einkar	mikilvægt	að	hann	leggi	til	hliðar	eigin	skoðanir	og	viðhorf	en	hugsunarháttur	
rannsakanda	getur	haft	áhrif	á	túlkun	rannsóknargagna	(Esterberg,	2002).	Rannsakandi	
ætti	að	falla	frá	fyrirfram	gefnum	hugmyndum	sínum	um	viðfangsefnið	og	taka	engu	
sem	gefnu	(Taylor	og	Bogdan,	1998).	Eigindlegar	aðferðir	tryggja	ekki	þekkingu	nema	
rannsókn	og	gagnagreining	sé	vel	unnin.	Ef	gætt	er	að	réttmæti	(e.validity)	rannsóknar	
er	hún	skýr,	vel	undirbyggð,	réttmætanleg,	sterk	og	sannfærandi	og	getur	rannsakandi	
öðlast	djúpa	þekkingu	og	skilning	á	viðfangsefni	sínu	(Taylor	og	Bogdan,	1998).	
Rannsakandi	skoðar	fáa	einstaklinga	og	reynir	að	öðlast	innsýn	í	hugarheim	þeirra	en	
alhæfir	ekki	út	frá	niðurstöðunum.		

Áhersla	er	lögð	á	trúverðugleika	(e.	trustworthy)	sem	fæst	með	vel	útskýrðu	
rannsóknarferli	og	tengingu	við	kenningar	og	viðfangsefni	rannsóknarinnar	(Helga	
Jónsdóttir,	2013).	Til	að	auka	réttmæti	rannsóknarinnar	er	talið	mikilvægt	að	lýsa	
rannsóknarferlinu	vel	en	nákvæmni	skiptir	miklu	máli	í	eigindlegum	rannsóknum	
(Esterberg,	2002;	Taylor	og	Bogdan,	1998).	Nauðsynlegt	er	að	skýra	svo	vel	frá	
rannsóknaraðferðinni	og	áherslum	rannsakanda	að	hægt	sé	að	endurgera	(e.	replicate)	
rannsóknina	og	fá	svipaðar	niðurstöður	þrátt	fyrir	að	annað	fólk	komi	að	henni	
(Mcmillan,	2008).	Í	eigindlegum	rannsóknum	er	áherslan	fyrst	og	fremst	lögð	á	
réttmæti	(e.	validity)	en	með	réttmæti	er	átt	við	samræmi	milli	viðfangsefnis,	frásagna	
þátttakenda	og	þeirra	kenninga	sem	rannsakandi	styðst	við	(Taylor	og	Bogdan,	1998).	
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Til	að	gæta	enn	frekar	að	réttmæti	í	rannsóknum	hefur	verið	lögð	áhersla	á	að	
rannsakandi	geri	grein	fyrir	eigin	reynslu	og	bakgrunni	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

Við	gagnagreiningu	er	aðleiðsluaðferðum	beitt.	Í	stað	þess	að	vera	með	fyrirfram	
mótaða	kenningu	sem	unnið	er	eftir	lætur	rannsakandi	gögnin	sem	hann	hefur	safnað	
leiða	sig	áfram.	Leitað	er	eftir	nýrri	sýn	og	skilningi	á	mannlegri	reynslu.	Eigindlegar	
rannsóknir	eru	þar	af	leiðandi	sveigjanlegar.	Lagt	er	af	stað	með	rannsóknarspurningu	
sem	getur	tekið	einhverjum	breytingum	í	rannsóknarferlinu.	Eigindlegar	rannsóknir	
henta	þess	vegna	vel	þegar	rannsakandi	veit	ekki	fyrirfram	hvað	hann	gæti	fundið	
(Esterberg,	2002).	Markmið	rannsókna	af	þessu	tagi	er	alltaf	að	kenningin	sé	í	samræmi	
við	gögnin	en	ekki	öfugt	(Taylor	og	Bogdan,	1998).		

Mikilvægt	er	að	gæta	þess	í	rannsóknum	að	veruleiki	allra	hópa	og	einstaklinga	sé	
skoðaður	jafnt.	Eitt	af	markmiðum	eigindlegra	rannsókna	er	að	fá	fram	ólík	sjónarhorn,	
þar	af	leiðandi	eru	sjónarhorn	allra	einstaklinga	jafn	mikilvæg.	Eigindlegar	rannsóknir	
eru	því	gjarnan	notaðar	til	að	varpa	ljósi	á	þá	sem	minna	mega	sín	í	samfélaginu.	Þeir	
hópar	sem	gjarnan	eru	jaðarsettir	fá	rödd	í	gegnum	eigindlegar	rannsóknir	(Taylor	og	
Bogdan,	1998).		

3.2 Fyrirbærafræði	
Fyrirbærafræði	(e.	phenomenology)	hentar	vel	til	að	lýsa	upplifun	hinsegin	kvenna	af	
uppeldi	í	samfélagi	sem	er	mettað	af	gagnkynhneigð.	Hún	er	ein	af	mörgum	nálgunum	
sem	notaðar	eru	innan	eigindlegra	rannsóknarhefða.	Upphafsmaður	nútíma	
fyrirbærafræði	var	Edmund	Husserl	(1859-1938).	Aðferðir	fyrirbærafræðinnar	í	
rannsóknum	hafa	þróast	og	margir	fræðimenn	lagt	út	frá	skrifum	Husserls.	Sameiginlegt	
í	skrifum	þeirra	allra	er	þó	að	reynsla	þátttakenda	er	túlkuð	sem	fyrirbæri	sem	eru	
merkingarbær	fyrir	hvern	og	einn.	Reynslan	getur	birst	í	frásögnum	og	líkamstjáningu	
og	er	alltaf	aðstæðubundin	(Creswell,	2007;	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		

Taylor	og	Bogdan	(1998)	segja	fyrirbærafræðina	kjarna	þess	að	skilja	eigindlega	
aðferðafræði	(Creswell,	2007).	Í	fyrirbærafræðilegri	nálgun	beinir	rannsakandi	sjónum	
sínum	að	því	hvernig	hópur	einstaklinga	upplifir	ákveðið	fyrirbæri	en	með	fyrirbæri	er	
átt	við	mannlega	reynslu	(Creswell,	2007;	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Einblínt	er	á	að	
lýsa	því	hvað	er	sameiginlegt	með	hópnum	í	upplifun	hans.	Reynsla	viðmælandans	og	
veruleiki	hans	er	það	sem	skiptir	máli	ásamt	þeirri	merkingu	sem	hann	leggur	í	gjörðir	
sínar	(Creswell,	2007;	Taylor	og	Bogdan,	2002).	Rannsakandi	leitast	við	að	lýsa	reynslu	
þátttakenda	eins	og	þeir	segja	frá	henni	(Creswell,	2007).	Leitast	er	við	að	veita	nýja	
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innsýn	í	félagslegan	veruleika	þess	fólks	sem	tekur	þátt	í	rannsóknum	og	komast	að	
einhverri	sameiginlegri	merkingu	um	líf	þess	og	aðstæður	(Neuman,	2006).	

Með	fyrirbærafræðilegri	rannsóknaraðferð	fást	verðmætar	upplýsingar	sem	
rannsakandi	á	erfitt	með	að	fá	með	öðrum	hætti.	Mannlega	reynslu	er	ekki	hægt	að	
mæla	heldur	er	einungis	hægt	að	reyna	að	skilja	hana.	Þátttakendur	í	
fyrirbærafræðilegri	rannsókn	eru	fáir	og	er	markmið	hennar	þar	af	leiðandi	að	dýpka	
þekkingu	og	skilning	á	fyrirbærinu	(mannlegri	reynslu)	en	ekki	að	alhæfa	um	það	
(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	2013.	Í	fyrirbærafræðinni	er	reynsla	fólks	flokkuð	sem	
fyrirbæri	til	að	mynda	reynsla	þeirra	af	hvers	konar	jaðarsetningu	t.d.	vegna	
kynhneigðar.	Fyrirbærafræðin	fellur	vel	að	mótunarhyggju	þar	sem		sjónum	er	beint	að	
sjónarhorni	einstaklinga	á	eigin	veruleika.	Gengið	er	út	frá	því	að	merkingin	sem	þeir	
leggja	í	veruleikann	sé	bundinn	áhrifum	af	félags-	og	menningarlegum	þáttum	og	
reynslu	fólks	af	þeim	(Creswell,	2007;	Esterberg,	2002;	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Í	
mótunarhyggju	er	talið	mikilvægt	að	gera	alltaf	ráð	fyrir	samfélaginu	sem	forsendu	
þeirrar	reynslu	sem	einstaklingurinn	býr	yfir.	Þannig	býr	einstaklingurinn	yfir	ákveðnum	
gildum	sem	eru	í	samræmi	við	þann	samfélagshóp	sem	hann	telst	til.	Þar	af	leiðandi	
getur	einstaklingurinn	lagt	mismunandi	merkingu	í	hluti	eftir	reynslu	hans	(Esterberg,	
2002).	Af	ofangreindu	að	ráða	henta	eigindlegar	aðferðir,	fyrirbærafræði	og	
mótunarhyggja	vel	viðfangsefni	þessarar	rannsóknar	um	reynslu	sjö	hinsegin	kvenna	af	
því	að	ala	upp	börn	í	samfélagi	sem	er	mettað	af	gagnkynhneigðu	forræði.	

3.3 	Þátttakendur	
Auglýst	var	eftir	hinsegin	konum	til	þátttöku	í	viðtalsrannsókn	inni	á	tveimur	hópum	
ætluðum	hinsegin	foreldum	á	samfélagsmiðlinum	Facebook.	Viðmiðið	sem	sett	var	fyrir	
þátttöku	var	að	konurnar	væru	í	sambúð	með	annarri	konu	og	að	börn	væru	á	heimilinu	
á	aldrinum	4-12	ára.	Fjórar	konur	svöruðu	auglýsingunni.	Í	kjölfar	auglýsingarinnar	
bárust	ábendingar	um	þrjár	til	viðbótar	og	því	voru	þátttakendur	sjö	konur.	Sex	voru	af	
stórhöfuðborgarsvæðinu	og	ein	utan	af	landi.		

Fjórar	kvennanna	áttu	eitt	barn	en	þrjár	tvö	börn.	Þar	af	átti	ein	kona	tvö	börn	úr	
fyrra	sambandi	með	karlmanni	en	hinar	höfðu	eignast	barn	með	konu	sinni.	Einnig	ól	
ein	kona	upp	barn	upp	með	konunni	sinni	sem	átti	það	frá	fyrra	sambandi	með	
karlmanni.	Þær	eignuðust	síðan	barn	saman.	Sex	konur	búa	á	stórhöfuðborgarsvæðinu	
og	ein	á	landsbyggðinni.	Konurnar	eru	á	aldrinum	30-50	ára,	flestar	á	milli	þrjátíu	og	
fjörtíu	ára.	Fimm	konur	eru	háskólamenntaðar,	tvær	konur	eru	með	iðnmenntun	og	ein	
með	stúdentspróf.	Allar	eru	konurnar	í	fastri	vinnu.	Konurnar	eru	allar	íslenskar	að	
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uppruna	nema	ein	sem	á	föður	af	erlendu	bergi	brotinn.	Konurnar	eru	allar	ófatlaðar.	
Konunum	hefur	verið	gefið	dulnefni	svo	ekki	sé	hægt	að	bera	kennsl	á	þær.	Konurnar	
eru:		

• Andrea	sem	er	á	fertugsaldri.	Andrea	er	gift	konu	og	á	tvö	börn,	stelpu	og	strák,	á	
grunnskólaaldri	úr	fyrra	sambandi	með	karlmanni.		

• Ingunn	sem	er	á	fertugsaldri.	Ingunn	er	gift	konu	og	á	strák	á	leikskólaaldri	með	
henni.		

• Ragna	sem	er	á	fimmtugsaldri.	Ragna	er	gift	konu	og	á	dóttur	á	grunnskólaaldri	
með	henni.		

• Dagný	sem	er	á	fertugsaldri.	Dagný	er	gift	konu	og	á	tvær	dætur	með	henni,	
önnur	er	á	grunnskólaaldri	en	hin	á	leikskólaaldri.		

• Tinna	sem	er	á	fertugsaldri.	Tinna	er	í	sambúð	með	konu	og	á	með	henni	dóttur	á	
leikskólaaldri.		

• Iðunn	sem	er	á	fimmtugsaldri.	Iðunn	er	gift	konu	og	á	dóttur	með	henni	á	
grunnskólaaldri.		

• Dröfn	sem	er	á	fertugsaldri.	Dröfn	er	gift	konu	og	á	með	henni	tvær	dætur.	Eldri	
dóttur	þeirra	átti	kona	hennar	frá	fyrra	sambandi	með	karlmanni	en	yngri	dóttur	
þeirra	eignuðust	þær	saman.	Þær	eru	báðar	á	grunnskólaaldri.		

3.4 Viðtöl	
Tekin	voru	hálfopin	viðtöl	veturinn	2016-	2017.	Í	hálfopnum	viðtölum	vinnur	
rannsakandi	eftir	ákveðnum	ramma	(sjá	viðauka	A)	sem	hann	notar	til	að	fá	fram	
reynslu	viðmælenda	um	ákveðin	fyrirbæri	(Esterberg,	2002;	Kvale	og	 Brinkman,	2009).	
Viðtölin	þróast	út	frá	svörum	viðmælenda	þar	sem	rannsakandi	leitast	við	að	fylgja	
þeim	eftir	og	spyrja	nánar	út	í	það	sem	viðmælandi	leggur	til	málanna.	Ákveðinn	
breytileiki	fylgir	viðtölum	en	þau	eru	mismunandi	frá	einum	þátttakanda	til	annars.	Þá	
skapa	rannsakandi	og	þátttakendur	rannsóknargögnin	saman	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	
Markmiðið	með	hálfopnum	viðtölum	er	að	rannsaka	viðfangsefnið	opinskátt	og	leyfa	
viðmælendum	að	tjá	skoðanir	sínar	og	hugmyndir	um	fyrirbærið	með	sínum	eigin	
orðum	(Esterberg,	2002).	Viðtalsramminn	(sjá	viðauka	A)	sem	notaður	er	í	þessari	
rannsókn	er	byggður	á	rannsóknarspurningunum	í	inngangskaflanum	hér	að	framan.	

Viðtölin	fóru	fram	á	heimilum	kvennanna,	fyrir	utan	eitt	viðtal	sem	fór	fram	á	
kaffihúsi.	Lengd	viðtalanna	var	misjöfn,	allt	frá	40	mínútum	upp	í	rúmlega	eina	og	hálfa	
klukkustund.	Með	samþykki	kvennanna	voru	viðtölin	hljóðrituð	og	í	kjölfarið	afrituð.	
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3.5 	Gagnagreining	
Viðtölin	voru	hljóðrituð	og	afrituð	orðrétt.	Greining	gagna	hófst	um	leið	og	
gagnasöfnunin	og	stóð	yfir	samhliða	gagnasöfnun	til	loka	skrifanna.	Viðtölin	voru	
marglesin	og	leitað	að	þrástefjum	og	þemum	sem	voru	dregin	út,	flokkuð	og	að	lokum	
sameinuð	til	að	fá	þéttriðnari	umfjöllun.		

3.6 Siðferðileg	álitamál	
Þátttakendur	fengu	upplýsingar	um	rannsóknina	á	upplýsingablaði	þar	sem	helstu	atriði	
rannsóknarinnar	eru	rakin.	Þátttakendum	var	ljóst	að	þeir	gætu	hætt	þátttöku	á	öllum	
stigum	rannsóknarinnar.	Þeir	gáfu	upplýst	og	óþvingað	samþykki	með	undirskrift	sinni	á	
þar	til	gert	samþykkisblað	(sjá	viðauka	Á).	Til	að	koma	í	veg	fyrir	að	hægt	væri	að	rekja	
rannsóknina	til	kvennanna	var	brugðist	við	með	því	að	gefa	þeim	dulnefni.	Rannsóknin	
hefur	ekki	alhæfingargildi	en	fjórar	kvennanna	sem	völdust	inn	í	rannsóknina	gáfu	sig	
fram	eftir	að	auglýst	var	eftir	þátttakendum	á	Facebook.	Því	má	ætla	að	þær	hafi	haft	
áhuga	á	að	leggja	málefninu	lið.	

Niðurstöður	rannsókna	eru	ævinlega	háðar	túlkun	rannsakenda	og	getur	
hugsunarháttur	rannsakenda	haft	áhrif	á	túlkun	gagnanna.	Við	gagnagreiningu	leitaðist	
höfundur	við	að	vera	gögnunum	trúr	og	túlka	merkingu	þess	sem	viðmælendur	sögðu	
þannig	að	raddir	þeirra	hljómuðu	í	niðurstöðunum.	Niðurstöðurnar	eru	framlag	til	
nýrrar	þekkingar	á	því	hvernig	hinsegin	mæður	á	Íslandi	glíma	við	gagnkynhneigð	
viðmið	á	heimilum	sínum	og	í	uppeldi	barna	sinna.	Þær	geta	reynst	valdeflandi	fyrir	allar	
konur	í	sömu	aðstæðum.	
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4 Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	er	greint	frá	niðurstöðum	viðtalsrannsóknarinnar	sem	fram	fór	veturinn	
2016	og	vorið	2017.	Við	greiningu	gagnanna	mynduðust	eftirfarandi	þemu:	jafnræði	og	
heimilisstörf,	aðlögun	og	kynusli,	togstreita	og	efasemdir,	gangkynhneigt	forræði,	
karlarnir	og	,,pabbarnir”.	Hverju	þema	fylgdu	ákveðnir	rauðir	þræðir.	Einnig	kom	í	ljós	
við	greininguna	að	fjórar	kvennanna,	Andrea,	Tinna,	Dröfn	og	Iðunn	reyndu	að	spyrna	
gegn	gagnkynhneigða	forræðinu.	Dagný	og	Ingunn	felldu	sig	að	gagnkynhneigða	
forræðinu	og	Ragna	fer	bil	beggja.	Greint	er	frá	hverju	þema	fyrir	sig	en	í	lok	hvers	kafla	
er	samantekt	og	umræður	þar	sem	þemun	eru	sett	í	fræðilegt	samhengi	og	
aðalrannsóknarspurningunni	svarað	með	vísan	í	undirspurningar	ritgerðarinnar.		

4.1 Jafnræði	og	heimilisstörf	
Í	viðtölunum	voru	viðmælendur	spurðir	um	hvernig	þeir	skiptu	með	sér	heimilisverkum	
og	uppeldi	barna	sinna.	Flestar	mæðurnar	töldu	að	jafnræði	ríkti	milli	þeirra,	bæði	í	
heimilisstörfum	og	uppeldi	barnanna.	Þegar	konurnar	lýstu	því	að	skiptingin	væri	á	
einhvern	hátt	ójöfn	vísuðu	þær	til	þess	að	ólík	verkaskipting	réðist	annað	hvort	af	
hentisemi	eða	mismunandi	áhugasviðum.	Einnig	virtist	fjarvera	kvennanna	frá	heimilinu	
vegna	atvinnu	skýra	skiptingu	verka	á	sumum	heimilanna.		

4.1.1 Áhrif	gagnkynhneigðs	forræðis	á	heimilisverk	kvennanna	

Margar	kvennanna	skýrðu	skiptingu	á	verkum	út	frá	áhugasviði	eða	hvar	hæfileikar	
þeirra	liggja.	Ragna	segir:	,,Fyrir	það	fyrsta	þá	hefur	hún	bara	rosalega	gaman	að	þessu,	
ég	gerði	þetta	alveg,	eldaði	alveg	en	þetta	er	svona	hennar	passion	og	henni	finnst	ekki	
gaman	að	þrífa	og	það	er	alveg	mitt	passion”.	Ragna	er	þarna	að	tala	um	að	konan	
hennar	sjái	algjörlega	um	matseldina	á	heimilinu.	Hún	heldur	áfram:	,,Við	náttúrlega	
setjum	alveg	báðar	í	þvottavélina	og	svona	og	hjálpumst	að	við	að	ganga	frá	en	hún	sér	
um	mat	og	bakstur,	ég	legg	á	borð	og	fæ	að	velja	servíettur”.	Lýsingar	Rögnu	eru	til	
marks	um	góða	samvinnu	á	heimilinu	sem	er	þó	lituð	af	gagnkynhneigða	forræðinu	
með	þeim	hætti	að	önnur	konan	tekur	að	sér	hefðbundin	hlutverk	karls	í	
gagnkynhneigðu	sambandi	og	hin	tekur	að	sér	hefðbundin	hlutverk	konunnar.		

Tinna	skýrir	einnig	verkaskiptingu	á	heimilinu	út	frá	hæfileikum	eða	áhugasviði.	Hún	
segir:	,,Ég	á	svona	alla	tækni	heimilisins,	allar	snúrur	og	tölvur	og	sjónvörp	og	græjur,	
hún	á	svona	meira	svona	verkvitshluti,	setja	saman	húsgögn,	þú	veist,	hanna	inn	í	rými,	
ég	bara	hef	enga	rýmisgreind”.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	útskýringar	kvennanna	á	
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skiptingu	heimilistarfa	eftir	hentisemi,	áhuga	eða	hæfileikum	gefi	til	kynna	að	
gagnkynhneigðarforræði	smeygi	sér	inn	í	heimilishaldið	með	þessum	hætti	þar	sem	
konurnar	virðast	sumar	ganga	ómeðvitað	inn	í	hefðbundin	hlutverk	karla	og	kvenna.		

Dröfn	var	sú	eina	sem	tengdi	verkaskiptinguna	á	sínu	heimili	beint	við	hefðbundin	
karla-	og	kvennaverk.	En	hún	segir	það	frekar	fyndið	að	kona	hennar	gangi	í	karlaverkin	
á	heimilinu	en	hún	segir	einnig	að	það	sé	einfaldlega	af	því	að	henni	finnist	þau	verk	
skemmtilegri.	Dröfn	lýsir	því	hvernig	hún	sjái	um	allt	sem	tengist	þrifum	og	
eldamennsku	á	meðan	konan	hennar	sjái	um	garðinn,	þrif	á	bílnum,	setji	saman	
húsgögn	og	svo	framvegis.	Lýsing	Drafnar	er	skýrt	dæmi	um	verkaskiptingu	sem	
endurspeglar	gagnkynhneigðarforræði.		

Af	ofangreindu	má	sjá	að	einstaklingsmunur	er	á	þátttöku	kvennanna	þriggja	í	
heimilisverkum	en	eigi	að	síður	endurspeglar	verkaskiptingin	bæði	viðteknar	venjur	
gagnkynhneigðs	forræðis	og	kynjakerfisins	í	heild	sinni.	

4.1.2 Viðspyrna	gegn	gagnkynhneigðu	forræði	í	heimilisverkum	

Nokkrar	kvennanna	skiptu	meðvitað	verkunum	jafnt	á	milli	sín.	Tinna	segir	frá	því	
hvernig	hún	og	konan	hennar	skipti	verkunum	alveg	jafnt	á	milli	sín,	þegar	mikið	er	að	
gera	hjá	annarri	hvorri	þeirra	í	vinnunni	þá	,,grípi	hin	heimilið	á	móti”.	Dagný	lýsir	því	
hvernig	það	fari	eftir	vinnuskipulagi	hver	sjái	um	heimilisstörfin	en	heilt	yfir	sé	skiptingin	
alveg	jöfn.	Andrea	lýsir	því	hvernig	konan	hennar	hafi	tekið	fyrir	það	að	þær	ættu	
einhver	ákveðin	verk.	Hún	tekur	dæmi	um	að	konan	hennar	hafi	verið	klárari	í	að	hlaða	
niður	þáttum	á	netinu	og	viti	betur	hvaða	snúra	á	að	fara	hvar	og	hafði	konan	hennar	
sinnt	þessu	nokkrum	sinnum	áður	en	þær	í	sameiningu	ákváðu	að	skipta	verkinu	á	milli	
sín.	Það	væri	ekki	í	boði	að	eitt	verk	hvíldi	alltaf	á	sömu	manneskjunni.	Er	þetta	til	marks	
um	hvernig	konurnar	spyrna	meðvitað	gegn	gagnkynhneigða	forræðinu	og	
staðalmyndum	þess	um	karl-	og	kvenhlutverk	í	parasamböndum.		

Ragna	segir:	,,Það	er	ekkert	hér	sem	heitir	karla-	og	kvennastörf,	það	er	náttúrulega	
bara	mjög	mikilvægt	að	barnið	okkar	læri	ekki	að	það	eigi	bara	að	hringja	eitthvað	til	að	
fá	aðstoð,	þannig	að	við	reynum	alveg	ótrúlega	mikið	að	gera	sjálfar”.	

Á	þessu	má	sjá	að	konurnar	taka	sumar	hverjar	meðvitaðar	ákvarðanir	um	að	skipta	
heimilistörfunum	jafnt	á	milli	sín.	Eins	virðast	þær	ræða	sín	á	milli	hvernig	best	sé	að	
skipta	verkunum.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	umræða	af	þessu	tagi	eigi	sér	stað	vegna	þess	
að	ekki	eru	fyrirfram	gefin	hefðbundin	verk	karla	og	kvenna	sem	gripið	er	í.	Andrea	
segir:	,,Við	þurfum	bara	að	ræða	og	ákveða	hver	gerir	hvað	í	staðinn	fyrir	að	báðir	aðilar	
séu	að	ganga	að	því	sem	gefnu	að	annar	þvoi	þvottinn	og	hinn	festi	upp	ljósið”.	
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4.1.3 	Mismunandi	aðkoma	kvennanna	að	uppeldi	barnanna	

Allar	konurnar,	nema	Dröfn,	sögðu	að	í	barnauppeldinu	ríkti	algjört	jafnræði	sem	er	í	
samræmi	við	það	sem	hún	segir	um	verkaskiptinguna	á	heimilinu.	Hinar	konurnar	töldu	
sig	skipta	barnauppeldinu	jafnt	á	milli	sín	þótt	nokkrar	þeirra	hafi	lýst	ólíkri	aðkomu	
sinni	og	hinnar	móðurinnar	að	uppeldi	barnanna.		

Á	heimilum	Rögnu	og	Drafnar	er	önnur	móðirin	meiri	,,leikfélagi”	barnanna	á	meðan	
hin	kemur	meira	að	verkum	sem	snúa	að	daglegu	amstri,	eins	og	að	passa	hvað	á	að	
vera	í	skólatöskunni,	vera	í	samskiptum	við	leik-	og	grunnskóla,	útbúa	nesti,	baða,	huga	
að	frístundum	og	svo	framvegis.	Þessar	tvær	konur	lýstu	mismunandi	hlutverkum	sínum	
í	tengslum	við	hefðbundna	skiptingu	mæðra	og	feðra	í	gagnkynhneigðum	samböndum.	
Ragna	segist	til	að	mynda	sinna	meira	hefðbundnum	kvennastörfum	eins	og	að	klæða	
og	setja	í	skóla-	og	ferðatöskur.	Ragna	segir:	,,Ég	er	svona	miklu	meira	þannig	í	þessum	
kvennastörfum	hvað	varðar	barnauppeldið”.	Hún	segir	konuna	sína	vera	meiri	
leikfélaga	barnsins	þeirra,	þær	séu	meira	að	fíflast	og	leika.	Þarna	vísar	hún	til	
staðalímynda	samfélagsins	um	hefðbundin	hlutverk	mæðra	og	feðra.	Dröfn	hefur	
svipaða	sögu	að	segja:	

Ég	er	meira	þessi	sem	segi	þú	þarft	að	taka	lýsi,	gera	þetta,	bursta	tennur,	
ég	er	alltaf	að	hugsa	um	þessa	hluti,	sækja	um	skólavistina,	á	meðan	hún	er	
meira	svona	skemmtilega	mamman,	hún	er	miklu	flinkari	að	leika	við	þau,	
hún	getur	farið	út	að	leika	með	þau	heilu	klukkutímana,	allar	myndir	frá	
útlandaferðum	er	hún	að	skríða	í	jörðinni	með	þeim,	eitthvað	svona	sem	ég	
geri	bara	ekki,	ég	geri	eitthvað	annað	í	staðinn	þannig	að	hún	er	svona	
skemmtilega	mamman.	Þeim	finnst	hún	rosalega	skemmtileg,	hún	fer	með	
þau	út	að	smíða	og	eitthvað	svoleiðis	þannig	að	þetta	eru	rosalega	ólík	
umönnunarhlutverk	sem	að	við	sinnum.	

Áhugavert	er	að	sjá	hvernig	konurnar	koma	með	ólíkum	hætti	að	uppeldinu	og	hvernig	
þær	lýsa	mismunandi	hlutverkum	sínum	og	maka	sinna	í	uppeldi	barnanna.	

4.1.4 Áhrif	breyttra	tíma	á	uppeldi	barna	

Í	viðtölunum	voru	konurnar	spurðar	hvort	þær	teldu	börn	sín	upplifa	meira	jafnræði	í	
skiptingu	á	verkum	heimilisins	heldur	en	önnur	börn.	Þær	sögðu	að	tímarnir	hefðu	
breyst	og	almennt	væru	foreldrar	að	deila	ábyrgð	uppeldisins	nokkuð	jafnt.	Konurnar	
töldu	að	meira	jafnræði	ríkti	almennt	meðal	gagnkynhneigðra	para	en	áður	fyrr,	þar	af	
leiðandi	upplifðu	börnin	þeirra	ekki	meira	jafnræði	í	skiptingu	verka	en	önnur	börn.	
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Iðunn	lýsir	því	hvernig	dóttir	hennar	sér	hefðbundna	verkaskiptingu	á	heimili	afa	og	
ömmu	og	meira	jafnræði	hjá	yngra	fólki.	Hún	segir:	

Hún	sér	það	kannski	helst	hjá	ömmu	sinni	og	afa.	Þau	búa	hérna	rétt	hjá	
okkur,	amman	alveg	bakar	og	afinn	fer	út	og	þrífur	bílinn	og	þar	er	alveg	
hefðbundin	skipting	en	ég	held	að	það	sé	ekki	annars	staðar	í	kringum	hana	
sem	hún	sæi	þetta	þannig	bara	eins	og	börn	eru	að	alast	upp	í	dag.	Það	eru	
alltaf	báðir	foreldrar	útivinnandi,	það	eru	báðir	sem	þurfa	að	ganga	í	öll	
störf,	hvort	sem	það	heitir	foreldrafundir	eða	þrif	eða	eldamennska	eða	
hvað	það	er.	Ég	held	að	það	sé	bara,	held	að	þetta	sé	kynslóð	sem	á	ekki	
eftir	að	sjá	svona	konan	í	eldhúsinu	og	karlinn	út	í	bílskúr	þannig	að	ég	held	
að	hún	sjái	ekki	mikið	af	því.	

Til	marks	um	breytta	tíma	segir	Ragna	til	dæmis	frá	því	að	að	bróðir	sinn	fari	og	versli	í	
matinn,	fari	á	foreldrafundi	og	þrífi	húsið.	Iðunn	tekur	í	sama	streng	og	lýsir	því	hvernig	
karlmennirnir	á	hennar	vinnustað	séu	að	fara	úr	vinnu	til	að	fara	á	foreldrafundi,	séu	
heima	með	veik	börn	og	taki	sér	frí	til	að	sjá	sýningar	barna	í	skólanum.	Hún	segir	að	
þetta	hafi	breyst	mjög	mikið	og	telur	að	hennar	kynslóð	sé	að	breytast	og	búa	til	jafnari	
skiptingu	milli	karla	og	kvenna.	Ingunn	segir	svipaða	sögu	þegar	hún	segir:	,,Fólk	
allaveganna	sem	er	á	mínum	aldri	og	yngra	er	orðið	svona	frjálslegra,	frjálslyndara..	
allavega	í	kringum	mig..	ég	hugsa	það	nú”.	

Frásögn	Iðunnar	lýsir	vel	því	sem	hinar	konurnar	höfðu	að	segja	um	breytta	tíma	og	
aukið	jafnræði	í	fjölskyldum	gagnkynhneigðra	og	að	það	kæmi	einnig	fram	í	þeirra	
fjölskyldum.		

4.2 Samantekt	og	umræður	
Ljóst	er	af	frásögnum	kvennanna	um	jafnræði	á	heimilinu,	skiptingu	húsverka	og	í	
barnauppeldi,	að	einstaklingsmunur	er	all	nokkur.	Eigi	að	síður	má	greina	hvernig	
gagnkynhneigt	forræði	og	kynjakerfið	smýgur	inn	í	heimilislífið	í	samræmi	við	
niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	(2011).	

Breytileiki	kemur	meðal	annars	fram	þegar	skoðað	er	hvort	og	hvernig	
gagnkynhneigt	forræði	litar	heimilislífið	ásamt	því	að	skoða	hvort	konurnar	sjálfar	skýri	
skiptingu	verkanna	með	hefðbundin	karla–	og	kvenhlutverk	í	huga	í	samræmi	við	
niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	(2011),	Hanssen	(2012),	Sultin	o.fl.	(2008).	Konurnar	
virðast	flestar	vera	jafnréttissinnar	sem	ýmist	aðlaga	sig	að	gagnkynhneigðarforræðinu,	
spyrna	gegn	því	eða	gera	sitt	lítið	af	hvoru	í	samræmi	við	niðurstöður	Berkowitz	og	
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Ryan	(2011).	Þær	sem	fylgja	gagnkynhneigðarforræðinu	tala	ekki	um	að	þær	velti	því	
fyrir	sér	meðan	þær	sem	spyrna	á	móti	segjast	gera	það	á	meðvitaðan	hátt.	
Gagnkynhneigðarforræðið	blasir	samt	hvarvetna	við	eins	og	kemur	fram	í	lýsingum	
kvennanna	og	í	niðurstöðum	Gunn	(2011),	Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	
Jóhannesson	(2010)	og	Queen	o.fl.	(2004)	um	það	hvernig	gagnkynhneigðarforræðið	er	
yfir	og	allt	um	kring	í	lífi	hinsegin	fólks.	

Flestar	kvennanna	segjast	leggja	sig	fram	við	að	skipta	heimilisstörfum	og	uppeldi	
barnanna	jafnt	á	milli	sín	og	er	það	í	takti	við	niðurstöður	Fulcher,	o.fl.	(2008),	Paechter	
(2007)	og	Dunne	(1998)	sem	benda	til	að	meira	jafnræði	ríki	í	samböndum	hinsegin	
kvenna	en	gagnkynhneigðra	para.	Samt	sem	áður	útskýra	konurnar	skiptingu	verkanna	
á	heimilinu	með	svipuðum	hætti	og	gagnkynhneigð	pör,	það	er	með	ólíkum	áhuga.	Eins	
og	fram	hefur	komið	tengja	konurnar	jafnræði	á	eigin	heimilum	við	breytta	tíma	og	
breytta	verkaskiptingu	á	heimilum	gagnkynhneigðra.	Þær	vísa	þannig	til	
gagnkynhneigðs	fjölskyldulífs	sem	hefur	breyst	fremur	en	að	telja	sína	eigin	kynhneigð	
hafa	áhrif.	Þetta	er	í	samræmi	við	niðurstöður	Suftin	o.fl.	(2008)	um	hvernig	
gagnkynhneigða	forræðið	litar	upplifanir	hinsegin	fólks	af	heimilislífinu.	Þær	konur	sem	
lýsa	jafnræði	á	heimilum	sínum	eru	með	gagnkvæmt	samkomulag	um	að	ganga	jafnt	í	
öll	verk.	Þannig	spyrna	þær	gegn	og	brjóta	upp	forræði	gagnkynhneigðarinnar.	Með	því	
leitast	þær	við	að	brjótast	út	úr	iðjusamfélagi	kvenleika	og	karlmennsku	eins	og	
Paechter	(2007)	fjallar	um	og	um	leið	má	túlka	jafnræðið	sem	eins	konar	kynusla	sem	
gengur	þvert	á	hugmyndir	um	mismunandi	hlutverk	mæðra	og	feðra.	Dröfn	skar	sig	úr	
þegar	kom	að	skiptingu	heimilisverka	og	barnauppeldi.	Hún	lýsti	bæði	ójafnri	
verkaskiptingu	og	því	hvernig	hún	gekk	í	þau	störf	sem	oft	eru	talin	kvenleg	og	konan	
hennar	sinnti	karllægari	störfum.	Hún	notaði	gagnkynhneigð	viðmið	til	að	skýra	
verkaskiptinguna	á	heimilinu	þegar	hún	sagði	konuna	sína	sjá	um	karlaverkin	og	hún	
sæi	sjálf	um	eldamennsku,	þrif	og	þvott.	Með	þessum	hætti	lagar	hún	sig	að	
gagnkynhneigða	forræðinu	sem	gæti	fljótt	á	litið	verið	tilraun	til	að	falla	betur	inn	í	
viðteknar	venjur	samfélagsins.	

Fæstar	kvennanna	sögðust	nota	gagnkynhneigð	hefðbundin	kvenna-	og	
karlahlutverk	til	viðmiðunar	við	sín	heimilisverk.	Hins	vegar	kom	skýrari	tenging	við	
hefðbundin	hlutverk	mæðra	og	feðra	í	ljós	þegar	þær	ræddu	um	barnauppeldi.	Velta	
má	fyrir	sér	hvort	það	skýrist	af	því	að	hlutverk	mæðra	og	feðra	eru	sýnilegri	og	
umtalaðri	en	heimilistörfin	í	samfélaginu.	Það	heyrast	háværar	raddir	um	mikilvægi	
hvors	hlutverks	fyrir	sig	svo	ætla	má	að	þær	læði	sér	inn	í	heimilislíf	hinsegin	kvenna	í	
samræmi	við	niðurstöður	Biblarz	og	Stacey	(2010)	og	Berkowitz	og	Ryan	(2011).	Þar	
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kemur	fram	hvernig	ráðandi	orðræður	um	nauðsyn	bæði	móður	og	föður	á	heimilum	
eru	í	öllum	samfélögum.	Þau	segja	orðræðuna	sprottna	af	rótgrónum	hugmyndum	um	
að	börn	þurfi	móður	til	að	byggja	upp	kvenleika	og	föður	til	að	byggja	upp	karlmennsku	
en	nánar	verður	vikið	að	því	síðar	í	þessum	kafla	

Niðurstöður	þessa	þáttar	rannsóknarinnar	svara	því	að	hluta	til	hvernig	
kyngervismótun	barnanna	tengist	bæði	jafnræði	og	gagnkynhneigðu	forræði.	Það	birtist	
m.a.	í	því	hvernig	konurnar	skipta	með	sér	verkum	á	heimilunum	og	hvernig	þær	koma	
ólíkt	að	uppeldi	barnanna	en	hvort	tveggja	getur	haft	bein	áhrif	á	mótun	kyngervis	
þeirra	(Goldberg,	2007;	Goldberg,	Kashy	og	Smith,	2012;	Fulcher,	o.fl.,	2008;	Paechter,	
2007).	

4.3 Frá	aðlögun	til	kynusla	
Í	þessum	kafla	er	greint	frá	áherslum	mæðranna	við	kyngervismótun	barna	sinna. Þær	
telja	sig	hafa	ákveðnar	skoðanir	á	hefðbundnum	hlutverkum	kynjanna	og	eru	meðvitað	
að	reyna	að	fást	við	gagnkynhneigt	forræði	en	það	flækist	fyrir	sumum	kvennanna.	
Aðrar	eru	ákveðnar	í	að	brjóta	upp	fastmótaðar	hugmyndir	um	kynin	og	kyngervi	og	
spyrna	gegn	gagnkynhneigðu	forræði	af	nokkru	afli.	Í	viðtölunum	birtust	rauðu	
þræðirnir;	aðlögun,	kynusli	og	öflugar	stelpur.	

Þrjár	konur	þekktu	ekki	kyngervishugtakið.	Þá	var	hugtakið	útskýrt	á	einfaldan	máta	
með	því	að	segja	að	með	kyngervi	væri	átt	við	ákveðnar	hugmyndir	um	kynin	tengdum	
karlmennsku	og	kvenleika	sem	væri	iðulega	sett	í	samband	við	líffræðilegt	kyn.		

Frásagnir	kvennanna	af	kyngervismótun	barnanna	einkenndust	af	lýsingum	á	því	
hvaða	leikföng	börnin	þeirra	leika	sér	með,	hvaða	fatnaður	er	notaður,	hvaða	barnaefni	
er	á	boðstólum	og	gáfu	þær	góða	mynd	af	því	hvernig	konurnar	móta	kyngervi	barna	
sinna.	Nokkuð	misjafnt	var	hvort	konurnar	væru	meðvitað	að	brjóta	upp	hefðbundin	
kynhlutverk	stelpna	og	stráka	á	heimilum	sínum	eða	ekki.	Sumar	reyndu	af	ráðnum	hug	
að	rugla	í	,,kerfinu”	og	tóku	markvissar	ákvarðanir	um	að	ganga	þvert	á	staðalmyndir	
kynjanna	á	meðan	aðrar	fylgdu	fremur	meginstraumnum	og	leyfðu	börnum	sínum	að	
taka	upp	hefðbundið	kyngervi	hvors	kyns	fyrir	sig.	

4.3.1 Togstreita	og	aðlögun	

Konurnar	töluðu	allar	um	að	leyfa	börnunum	að	vera	þau	sjálf	og	sögðust	margar	ekki	
vilja	stýra	þeim	í	eina	ákveðna	átt	frekar	en	aðra.	Börn	Ingunnar	og	Dagnýjar	fylgdu	
hefðbundnu	kyngervi	síns	kyns	en	það	má	túlka	sem	ómeðvitaða	stýringu	að	
gagnkynhneigðarforræðinu.	Til	marks	um	það	lýsir	Ingunn	því	að	hún	leyfi	syni	sínum	að	
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velja	sjálfur	með	hvað	hann	leiki	sér	en	segir	jafnframt	frá	því	að	hún	og	kona	hennar	
hafi	aðallega	keypt	handa	honum	bíla.	Hún	segir	frá	því	hvernig	hann	leiki	sér	núna,	
tveggja	ára	gamall,	með	bíla	og	gröfur.	Hún	segir	einnig	frá	því	að	hann	hafi	gaman	af	
hlutverkaleikjum	og	sé	gjarnan	Súperman.	Hún	tekur	það	síðan	fram	að	hann	fái	mikið	
af	bílum	að	gjöf	og	hafi	nýlega	fengið	bílabraut.	Í	framhaldi	af	umræðu	um	gjafir	segir	
hún	að	hann	sé	svolítið	,,gauramiðaður”.		

Dagný	lýsir	því	hvernig	hún	leyfi	dætrum	sínum	að	ráða	sjálfar	hvernig	þær	klæða	sig	
og	segir	frá	því	að	dóttir	hennar	á	grunnskólaaldri	klæði	sig	gjarnan	í	pils	yfir	buxur:	Hún	
orðar	þetta	svo:	

Ég	vil	bara	að	þær	fái	að	vera	eins	og	þær	vilja	vera,	ef	þessi	vill	vera	í	bláu	
þá	bara	er	hún	í	bláu,	ég	vil	bara	að	þær	fatti	að	þær	ráði,	ég	er	ekkert	að	
fara	ýta	henni	í	kjól	af	því	að	hún	er	stelpa	ef	hún	vill	ekki	fara	í	kjól.	

Dagný	segist	leyfa	dætrum	sínum	að	byggja	upp	sveigjanlegt	kyngervi	en	þrátt	fyrir	það	
virðast	dætur	hennar	hafa	meiri	og	greiðari	aðgang	að	því	sem	telst	venjulega	vera	
,,stelpulegt”.	Til	að	mynda	segir	Dagný	dætur	sínar	helst	leika	sér	með	dúkkur	og	
pónýhesta	og	að	eldri	dóttir	sín	vilji	helst	horfa	á	poný	í	sjónvarpinu.	Hún	segir:	,,Eins	og	
í	jólagjöf	þá	hugsa	ég	að	þessi	yngri	fá	dúkku,	dúkkurnar	eru	allar	“eign”	þeirrar	eldri”.	
Af	þessu	dæmi	sést	hvernig	Dagný	styður	ómeðvitað	við	staðalmyndir	kynjanna	og	velur	
,,stelpu”	leikföng	handa	dætrum	sínum	þrátt	fyrir	að	hafa	lýst	vilja	til	að	leyfa	þeim	að	
velja.		

Ragna	segir	frá	því	hvernig	henni	ofbjóði	skipting	leikfangaverslana	í	stelpu-	og	
strákadeildir.	Hún	talar	um	hversu	fáranlega	hluti	er	hægt	að	kaupa	handa	stelpum	og	
nefnir	í	því	tilliti	leikfangaryksugu	og	þrifeiningu.	Hún	segir	frá	því	hvernig	hún	og	kona	
hennar	hafi	keypt	bæði	bílabraut,	fjarstýrðan	bíl	og	trommusett	handa	dóttur	sinni.	Hún	
segir	jafnframt	frá	því	hvernig	henni	hafi	fundist	dóttir	hennar	verða	að	vera	í	kjól	á	
fyrstu	jólunum	sínum	og	hún	hafi	keypt	handa	henni	dýran	kjól.	Eins	segir	hún	frá	því	
hvernig	hún	hafi	viljað	að	dóttir	sín	færi	í	kjól	í	afmæli.	Ragna	segir:	

Ég	man	alveg	að	fyrstu	skólaafmælin	að	hún	valdi	sér	eitthvað	þægilegt	til	
að	fara	í,	samt	alveg	fínt	og	ég	sagði	alveg	svona	við	hana	stundum,	viltu	
ekki	fara	í	kjól?	Það	er	fullt	af	kjólum	í	skápnum	þínum,	það	verða	örugglega	
allir	í	kjól,	þetta	er	afmæli..	og	hún	bara	nei,	ég	er	bara	rosa	fín,	og	ég	bara	
skammaðist	mín	pínu,	auðvitað,	ég	sagði	við	hana	þú	ert	rosa	fín	og	þér	
líður	vel.	
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Af	vangaveltum	Rögnu	má	sjá	hvernig	fastmótaðar	hugmyndir	um	hefðbundið	kyngervi	
stelpna	og	stráka	togast	á	í	henni.	Hún	lýsir	því	einnig	hvernig	hún	hafi	haldið	að	hún	og	
kona	hennar	ættu	von	á	strák	og	hún	hafi	strax	sett	sig	í	ákveðnar	stellingar,	hún	hafi	
hugsað	að	þetta	yrði	,,gaur”.	Það	hafi	svo	komið	í	ljós	að	þetta	var	stelpa	og	það	hafi	
komið	henni	í	uppnám.	Hún	segir	frá	því	hvernig	hún	hafi	skipt	um	gír	og	farið	að	hugsa	
um	að	hún	og	konan	hennar	kynnu	ekki	að	gera	fléttur.		

Ingunn	hefur	svipaða	sögu	að	segja	en	hún	lýsir	því	hvernig	hún	vonaðist	frekar	eftir	
að	eignast	strák.	Hún	segir:	

	Ég	hélt	svei	mér	þá	að	ég	myndi	bara	kunna	betur	á	stráka	en	stelpur	af	því	
að	ég	er	þú	veist,	ef	maður	hugsar	með	sér..	ef	það	kæmi	stelpa	og	það	væri	
bara	virkilega	mikil	stelpa	þá	bara,	ég	..	bara	já,	ég	þyrfti	að	læra	allt,	gera	
hárið	og	ég	bara	.	

Þarna	vísar	Ingunn	til	þess	að	hennar	eigið	kyngervi	er	ekki	hefðbundið.	En	Ingunn	talar	
um	sjálfa	sig	sem	strákastelpu.	Ingunn,	rétt	eins	og	Ragna,	flækist	í	tvíhyggju	
kynjakerfinu	þegar	hún	segist	halda	að	hún	kunni	betur	á	stráka	en	stelpur	þar	sem	hún	
sjálf	sé	,,strákaleg”.	

Af	ofangreindum	dæmum	má	ráða	að	togstreita	fylgi	aðlögun	að	gagnkynhneigða	
forræðinu.	Dagný,	Ingunn	og	Ragna	virðast	allar	finna	fyrir	vanmætti	gagnvart	
gagnkynhneigða	forræðinu	og	gefast	upp	fyrir	því.	

Aðrar	konur	reyndu	að	brjótast	út	úr	gagnkynhneigðarforræðinu	eins	og	sjá	má	í	
næsta	kafla.	

4.3.2 Kynusli	

Iðunn	velur	að	kynna	ýmiss	konar	leikföng	fyrir	dóttur	sinni.	Hún	segir	frá	því	hvernig	
hún	vilji	að	dóttir	sín	viti	að	það	sé	,,allt	í	boði	og	ekkert	sem	heitir	stráka	og	stelpu”.	
Hún	segist	hafa	markvisst	gefið	dóttur	sinni	leikföng	sem	séu	ætluð	strákum,	til	dæmis	
verkfærasett	og	járnbrautarlest.	Hún	segist	aldrei	hafa	keypt	handa	henni	dúkkur.	Hún	
segir	dóttur	sína,	sem	er	á	grunnskólaaldri,	hafa	beðið	um	smásjá	í	afmælisgjöf,	sem	
hún	hafi	fengið.	Hún	segir	að	dóttirin	velji	sér	iðulega	ekki	hefðbundin	leikföng	stelpna	
eða	stráka.	Iðunn	lýsir	þarna	markvisst	hvernig	hún	brýtur	upp	staðalmyndaðar	
hugmyndir	um	hvaða	leikföng	eru	ætluð	stelpum	og	strákum.	Iðunn	er	í	hópi	með	
Andreu	og	Tinnu	sem	allar	virðast	markvisst	leggjast	gegn	hinu	gagnkynhneigða	
forræði.	Þær	vilja	brjóta	upp	hefðbundin	hlutverk	kynjanna	og	leyfa	börnum	sínum	að	
hafa	sveigjanlegt	kyngervi.	Andrea	segir	að	hún	og	konan	hennar	séu	femínistar	og	séu	
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markvisst	að	brjóta	allt	upp.	Tinna	segir	frá	því	hvernig	hún	og	konan	hennar	séu	að	
pönkast	í	kerfinu.	Báðar	lýsa	því	hvernig	þær	spyrna	á	móti	hefðbundnum	hugmyndum	
um	kynin.	Andrea	segir	til	dæmis	frá	því	að	hún	kaupi	ekki	mikið	af	snyrtidóti	og	
skartgripum	handa	dóttur	sinni.	Þá	segist	hún	alls	ekki	kaupa	Barbiedúkkur	og	Bratz.	
Hún	lýsir	því	hversu	auðvelt	hafi	verið	að	stýra	dóttur	sinni	frá	þessum	hlutum.	Hún	
reyni	frekar	að	ýta	undir	kaup	á	öðrum	hlutum	eins	og	til	dæmis	hjólaskautum.	Andrea	
segir	einnig	frá	því	að	hún	vilji	ekki	að	sonur	sinn	leiki	sér	með	byssur	og	hún	reyni	að	
forðast	leikfangakarla	sem	eru	með	mikla	vöðva.	Hún	segir:	

Einhvern	tímann	fékk	hann	gefins	svona	Tarzan	fíguru,	með	einhverjum	
takka	aftan	á	og	þá	hreyfði	hann	hendurnar,	geðveikt	vöðvastæltur,	hann	
var	bara	lítill	þegar	hann	fékk	þetta	og	hérna	og	svo	áttum	við	eitthvað	
naglalakk	heima	og	ég	bara	eitthvað	heyrðu,	Tarzan	er	með	svona	fínar	
neglur,	hann	var	alveg	með	svona	detailed	putta	og	fætur	og	ég	sagði	eigum	
við	að	naglalakka	Tarzan	og	hann	bara	já	en	ótrúlega	fín	hugmynd,	gerum	
það	og	svo	var	bara	Tarzan	með	naglalakk,	hann	er	enn	til	heima.	Þannig	að	
maður	er	að	reyna	eitthvað	svona.	

Þarna	lýsir	Andrea	því	vel	hvernig	hún	dregur	úr	áhrifum	þessara	leikfanga	á	börn	sín	og	
brýtur	upp	staðalmyndir	kynjanna.	Athöfnina	að	naglalakka	Tarzan	má	túlka	sem	
gjörning	sem	felur	í	sér	kynusla	því	þarna	er	karlmennskan	sett	á	skjön	við	
staðalímyndirnar.	

Tinna	segir	frá	því	þegar	hún	og	kona	hennar	fóru	til	útlanda	þegar	þær	áttu	von	á	
barni,	stelpu.	Í	fataverslunum	voru	barnafötin	afar	kynjuð.	Hún	lýsir	því	hvernig	henni	
leið	þegar	hún	sá	að	fötin	í	stelpudeildinni	voru	öll	bleik	og	samfellurnar	flegnar.	Þær	
keyptu	þar	af	leiðandi	flest	fötin	á	dóttur	sína	í	strákadeildinni	en	það	má	túlka	sem	
gjörning	og	kynusla.	Þær	ráðast	gegn	hefðbundnum	staðalmyndum	um	kynjaðan	
klæðnað	ungbarna	og	velja	það	sem	þeim	finnst	hæfa,	á	skjön	við	viðteknar	venjur.	Hún	
segir	um	leið	að	þær	kaupi	alveg	kjóla	en	einungis	ef	þeir	eru	þægilegir	og	helst	í	
hlutlausum	litum.	Eindreginn	vilji	Tinnu	og	konu	hennar	til	að	ala	dóttur	sína	upp	í	
ókynjuðu	umhverfi	og	að	hún	fái	að	hafa	sveigjanlegt	kyngervi	kristallast	í	orðum	
hennar	þegar	hún	segir:	

Mér	finnst	mikilvægast	að	hún	fái	rými	og	þú	veist	enga	pressu	sem	ýtir	henni	hvert	
sem	er.	Við	höfum	stundum	sagt	að	hún	sé	stelpa	þangað	til	að	hún	ákveður	eitthvað	
annað.	
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Þessi	ummæli	hennar	eru	mikilvæg	í	ljósi	þess	að	í	viðtölunum	kemur	fram	að	flestar	
konurnar	leggja	áherslu	á	öflugar	stelpur.	

	

4.3.3 	Öflugar	stelpur	

Ragna,	Iðunn,	Dröfn,	Andrea	og	Tinna	eru	allar	meðvitaðar	um	hefðbundin	hlutverk	
kynjanna	og	reyna	eftir	fremsta	megni	að	kynna	fyrir	börnum	sínum	mismunandi	fatnað	
og	leikföng,	ásamt	því	að	reyna	að	brýna	fyrir	þeim	jafnrétti	kynjanna.	Þær	eiga	allar	
dætur	og	má	velta	fyrir	sér	hvort	áherslan	sé	meiri	á	jafnrétti	kynjanna	þar	sem	
mæðurnar	reyna	að	blása	dætrum	sínum	eldmóð	í	brjóst	og	efla	þær	til	að	skapa	sér	
rými	í	annars	karllægum	heimi.	Ragna	segir:	

Ég	er	ekki	að	segja	svona	,,vertu	sæt	og	þögul”	.	Ég	er	meira	svona	að	segja	
henni	að	hún	eigi	sitt	pláss,	strákar	eru	plássfrekir,	stærri	og	frekari,	þú	átt	
pláss,	láttu	heyra	í	þér.	Láttu	röddina	þína	heyrast,	mér	finnst	það	
mikilvægt.		

Hér	lýsir	Ragna	bæði	áherslu	á	öflugar	stelpur	og	mikilvægi	þess	að	afbyggja	
kynjaorðræðuna	um	plássfreka	stráka	og	hógværar	stelpur.	Dröfn	lýsir	því	hvernig	hún	
horfi	á	allar	bíómyndir	með	dætrum	sínum	þar	sem	finna	má	kvenhetjur.	Hún	nefnir	að	
það	séu	fáar	myndir,	sérstaklega	teiknimyndir,	þar	sem	finna	má	kvenhetjur.	Dröfn	
segist	reyna	að	horfa	með	dætrum	sínum	á	sjónvarpið	til	að	geta	átt	í	samræðum	við	
þær	um	það	sem	fyrir	augu	ber.	Hún	segist	frekar	vilja	ræða	við	dætur	sínar	í	stað	þess	
að	halda	ákveðnu	efni	frá	þeim.	Hún	segir:	

Ég	er	örugglega	óþolandi,	alltaf	að	skjóta	einhverju	inní,	vorum	að	horfa	á	
Harry	Potter	í	gær	og	ég	bara,	ég	ætla	bara	að	segja	ykkur	frá	henni	Emmu	
Watson	og	Heforshe,	þannig	að	ég	reyni	að	gera	þetta	fyrst	og	fremst	svona.	

Dröfn	er	þarna	að	vísa	til	alþjóðlegrar	herferðar	UN	Women	sem	kallast	HeForShe.	
Herferðinni	var	ýtt	úr	vör	af	leikkonunni	Emmu	Watson	og	eru	karlmenn	sérstaklega	
hvattir	til	að	láta	til	sín	taka	í	baráttunni	fyrir	kynjajafnrétti.	

Tinna	er	í	svipuðum	hugleiðingum	og	Dröfn	en	hún	og	kona	hennar	settu	dóttur	sína	
í	Hjallastefnuskóla	með	það	að	markmiði	að	efla	sjálfstæði	hennar	og	hugrekki.	Hún	
segir:	,,Mér	finnst	það	mjög	mikilvægt	að	hún	viti	að	hún	megi	vera	hugrökk	og	
framfærin	og	stríðin	og	sterk	og	stór”.	Orð	Tinnu	lýsa	vel	tilhneigingu	kvennanna	til	að	
efla	og	styrkja	stelpurnar	sínar	í	heimi	þar	sem	karlar	eru	yfirskipaðir	konum.		
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4.4 Samantekt	og	umræður	
Frásagnir	kvennanna	hér	að	ofan	eru	lýsandi	fyrir	hvernig	konurnar	taka	með	ólíkum	
hætti	á	gagnkynhneigða	forræðinu	og	kynjakerfinu	í	kyngervismótun	barna	sinna.	Enn	
og	aftur	birtist	aðlögun	að	gagnkynhneigðu	forræði,	togstreita	og	kynusli,	en	með	því	
birtast	ákveðin	svör	við	því	hvaða	nálgun	konurnar	aðhyllast	í	uppeldi	barna	sinna.	Mikil	
margbreytni	var	í	frásögnum	kvennanna	og	ekki	skörp	skil	á	milli	þeirra	kvenna	sem	
aðlagast	gagnkynhneigða	forræðinu	og	þeim	sem	sigla	gegn	því.	Ragna,	Iðunn	og	Dröfn	
hneigjast	fremur	til	þess	að	láta	undan	viðteknum	venjum	og	staðalmyndum	um	kynin	
þó	þær	beiti	kynusla	í	einhverjum	mæli.	Andrea	og	Tinna	aðhyllast	gagnrýnna	
sjónarhorn	á	kyngervi	og	kalla	sig	femínista	og	segjast	vilja	,,pönkast”	í	kerfinu	og	beita	
gagngert	kynusla	(Folgerø,	2008;	Fulcher,	o.fl.,	2008;	Goldberg,	2007;	Goldberg,	o.fl.,	
2012;	Kane,	2006).	Dagný	og	Ingunn	aðlagast	gagnkynhneigða	forræðinu	og	viðhalda	
því.		

Konurnar	voru	allar	meðvitaðar	um	staðalmyndir	kynjanna	þrátt	fyrir	að	þrjár	þeirra	
hafi	ekki	þekkt	hugtakið	kyngervi.	Andrea,	Tinna,	Iðunn	og	Dröfn	reyna	allar	að	brjóta	
staðalmyndirnar	upp.	Dagný	og	Ingunn	sögðust	ekki	stýra	börnum	sínum	í	ákveðnar	
áttir	eftir	kyni	en	af	frásögnum	þeirra	að	dæma	stýrðu	þær	börnum	sínum	í	átt	að	
staðalmyndum	kynjanna.	Ragna	lýsti	því	hvernig	hún	bauð	barni	sínu	upp	á	fjölbreytt	
úrval	leikfanga	og	klæðnaðar	en	á	sama	tíma	flæktist	hún	í	fastmótuðum	hugmyndum	
um	kynin	sem	hafði	áhrif	á	hvernig	hún	talaði	við	barn	sitt	og	hafði	þær	afleiðingar	að	
hún	keypti	stundum	kynjaðan	fatnað.	Þrátt	fyrir	að	konurnar	telji	sig	ekki	stýra	börnum	
sínum	eftir	hefbundnum	hugmyndum	um	kynin	heldur	reyni	að	bjóða	börnum	sínum	
upp	á	sveigjanlegt	kyngervi,	virðast	staðalmyndir	kynjanna	svo	rótgrónar	í	menningunni	
að	þær	taka	yfir	tilraunir	kvennanna	til	að	vinna	gegn	þeim.	Er	þetta	í	samræmi	við	
niðurstöður	Kane	(2006)	um	hvernig	tvíhyggjukerfi	og	gagnkynhneigt	forræði	setur	
hinsegin	foreldum,	rétt	eins	og	gagnkynhneigðum	foreldrum,	skorður	við	að	ala	börn	
sín	upp	sem	gagnkynhneigðar	kvenlegar	stúlkur	og	karlmannlega	gagnkynhneigða	
stráka.	Með	því	að	velja	fatnað,	leikföng	og	afþreyingu	eftir	kyni	barnanna	ýta	þær	
undir	staðalmyndir	kynjanna	í	takti	við	niðurstöður	Paechter	(2011),	Svandísar	Önnu	
Sigurðardóttur	(2011)	og	Þórdísar	Þórðardóttur	(2012,	2016).	Konurnar	aðlaga	sig	að	
gagnkynhneigðu	forræði	og	viðhalda	tvíhyggjunni	sem	býr	í	því	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	
Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson, 2010; Þorvaldur	Kristinsson,	2009).	Niðurstöðurnar	falla	
því	vel	að	umfjöllun	Paechter	(2007)	og	Goldberg,	Kashy	og	Smith	(2012)	um	hvernig	
börn	læra	ung	að	tileinka	sér	ríkjandi	karlmennsku	og	kvenleika	í	gegnum	
fyrirmyndirnar	að	heiman.		
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Frásagnir	kvennanna	gefa	jafnframt	til	kynna	hvernig	gagnkynhneigt	forræði	læðir	
sér	hvarvetna	inn	í	líf	þeirra	þó	þær	vilji	spyrna	á	móti	í	samræmi	við	umfjöllun	Adams	
(2004)	um	að	nær	ómögulegt	virðist	að	komast	undan	eðlishyggjunni	og	staðalmyndum	
um	kynin	og	kyngervi	og	um	leið	gagnkynhneigðu	forræði.	

Frásagnir	kvennanna	gefa	til	kynna	að	þær	lendi	á	milli	viðtekinna	venja	sem	ráðast	
af	gagnkynhneigðu	forræði	og	tilrauna	til	að	brjótast	út	úr	því.	Af	þessu	má	ráða	að	
félagsleg	öfl	verða	yfirsterkari	ákvörðunum	um	að	berjast	gegn	staðalímyndum	
kynjanna	og	lita	athafnir	mæðranna	um	leið	og	þær	hafa	mótandi	áhrif	á	kyngervi	barna	
þeirra.	Niðurstaðan	verður	því	sú	að	börnin	hegða	sér	samkvæmt	staðalmyndum	
kynjanna	og	byggja	upp	hefðbundið	kyngervi.	Er	þetta	í	samræmi	við	niðurstöður	
Berkowitz	og	Ryan	(2011)	um	hvernig	hinsegin	foreldrar	kynja	börn	sín	undir	oki	
gagnkynhneigða	forræðisins.	

Lýsingar	Rögnu	á	því	þegar	hún	keypti	dýran	kjól	á	dóttur	sína	fyrir	fyrstu	jólin,	
ásamt	því	að	vilja	að	hún	færi	í	kjól	í	afmæli,	eru	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsóknar	
Berkowitz	og	Ryan	(2011).	Í	rannsókninni	kemur	fram	vilji	hinsegin	foreldra	til	að	klæða	
börn	sín	í	föt	sem	teljast	viðeigandi	fyrir	kynið.	Er	þetta	til	marks	um	hvernig	sumir	
hinsegin	foreldrar	óska	þess	að	börn	þeirra	falli	inn	í	hefðbundnar	hugmyndir	um	kynin	
og	lúti	forræði	gagnkynhneigða	normsins,	líklega	með	það	að	markmiði	að	hlífa	
börnunum	við	andstreyminu	sem	hlýst	af	því	að	sigla	gegn	straumnum.	Lýsing	Rögnu	á	
því	hvaða	tilfinningar	hún	upplifði	þegar	hún	hélt	að	hún	ætti	von	á	stelpu	og	lýsing	
Ingunnar	á	því	hvernig	hún	vonaðist	eftir	því	að	eignast	strák,	þar	sem	hún	myndi	kunna	
betur	á	hann	en	stelpu,	styðja	það	og	eru	í	samræmi	við	niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	
(2011)	um	þær	áhyggjur	sem	hinsegin	foreldrar	hafa	af	því	að	vera	ófærir	um	að	byggja	
upp	hefðbundna	karlmennsku	og	kvenleika	í	ljósi	þess	að	þeirra	eigið	kyngervi	er	
óhefðbundið.		

Frásagnir	flestra	kvennanna	eiga	sameiginlegt	að	þær	óska	þess	fyrir	börn	sín	að	þau	
alist	upp	í	óþvinguðu	umhverfi	og	fái	að	vera	eins	og	þau	vilja,	óháð	kyni,	kyngervi	og	
kynhneigð.	Er	þetta	í	samræmi	við	niðurstöður	fjölda	rannsókna	sem	ber	öllum	saman	
um	að	hinsegin	mæður	séu	frjálslegri	í	viðhorfum	sínum	til	kyngervismótunar	barna	
sinna,	búi	þeim	fjölbreytilegra	umhverfi	og	hafi	víðsýnni	hugmyndir	um	kyngervi	en	
gagnkynhneigðir	foreldrar	(Fulcher,	o.fl,	2008;	Folgerø,	2008;	Goldberg,	o.fl.,	2007;	
Golberg,	o.fl.,	2012).	Eins	og	fram	hefur	komið	fundust	ekki	rannsóknir	á	því	hvernig	
hinsegin	konum	tekst	að	ala	börn	sín	upp	við	margbreytilegar	hugmyndir	og	viðhorf.	
Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	benda	til	að	konurnar	taki	mismeðvituð	skref	í	áttina	
að	fjölbreytilegra	lífi	fyrir	börn	sín	um	leið	og	þær	eru	hluti	af	ríkjandi	hugmyndum	
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kynjakerfisins	og	gagnkynhneigða	forræðinu.	Þrátt	fyrir	að	lýsa	eindregnum	vilja	til	að	
ala	börn	sín	upp	við	fjölbreytileika	og	frjálsræði	festast	sumar	kvennanna	í	viðjum	
vanans	og	viðhalda	þannig	gagnkynhneigða	forræðinu.		

Dæmi	um	þær	sem	brjótast	út	úr	viðteknum	venjum	og	hvernig	þær	gera	það	er	
Tinna	sem	setur	dóttur	sína	í	Hjallastefnuskóla	og	klæðir	hana	í	fatnað	í	hlutlausum	
litum,	ásamt	því	að	hafa	að	leiðarljósi	í	uppeldinu	að	dóttir	hennar	sé	stelpa	þar	til	
dóttirin	ákveði	annnað,	Andrea	sem	málar	vöðvamikla	Tarzandúkku	með	naglalakki	og	
Ingunn	sem	kaupir	verkfærasett	handa	dóttur	sinni.	Þetta	á	einnig	við	um	Dröfn	sem	á	
ítrekaðar	umræður	um	staðalmyndir	kynjanna	og	jafnrétti	við	dætur	sínar.	Þessar	konur	
leggjast	gegn	gagnkynhneigða	forræðinu	og	reyna	eftir	ýmsum	leiðum,	eins	og	
ofangreind	dæmi	sýna,	að	leggja	áherslu	á	kynusla	í	uppeldi	barna	sinna.		

Dæmin	hér	að	ofan	gefa	skýra	mynd	af	því	hvernig	þessar	fjórar	konur	draga	
markvisst	úr	áhrifum	gagnkynhneigða	forræðisins	á	uppeldi	barna	sinna.	Lýsing	Andreu	
á	því	hvernig	hún	naglalakkar	vöðvamikla	Tarzandúkku	er	skýrt	dæmi	um	hvernig	hægt	
er,	með	skjönun	kyngerva,	að	valda	kynusla	og	grafa	þannig	undan	forræði	
gagnkynhneigðarinnar	eins	og	fram	kemur	í	umfjöllun	Butler	(2006)	um	
gjörningskenninguna	og	umræðu	Geirs	Svanssonar	(1998)	um	ok	gagnkynhneigða	
forræðisins.	Orð	Tinnu	um	dóttur	sína	og	að	það	sé	henni	í	sjálfsvald	sett	að	ákvarða	
hvaða	kyn	hún	er	lýsir	sterkri	meðvitund	Tinnu	um	að	kyngervi	sé	gjörningur	og	þar	
með	óstöðugt,	sem	er	einnig	í	samræmi	við	Butler	(2006)	um	kyngervi	sem	gjörning.	
Frásagnir	þessara	kvenna	um	hvernig	þær	beita	kynusla	í	uppeldi	sínu	lýsa	því	greinilega	
hvernig	þær	brjóta	upp	tvíhyggjukynjakerfið	og	spyrna	gegn	gagnkynhneigðu	forræði.		

Ofangreindar	niðurstöður	svara	aðalrannsóknarspurningunni,	ásamt	því	að	svara	
undirspurningunum	um	hvernig	mæðurnar	leggja	áherslu	á	kynusla	eða	hafna	þeirri	
nálgun	í	uppeldi	barna	sinna.	Einnig	svara	þær	því	hvaða	aðferðir	konurnar	nota	við	að	
afbyggja	gagnkynhneigt	forræði,	ásamt	því	að	svara	því	hvernig	konurnar	lýsa	aðlögun	
barna	sinna	eða	uppgjöf	á	gagnkynhneigðu	forræði.	

4.5 	Togstreita	og	efasemdir	
Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	þá	erfiðleika	sem	hinsegin	mæðurnar	töldu	sig	standa	
frammi	fyrir	við	kyngervismótun	barna	sinna.	Hér	er	bæði	að	finna	svör	við	
aðalrannsóknarspurningunni	og	spurningunni	um	hvaða	erfiðleikum	konurnar	hafa	
staðið	frammi	fyrir	í	kyngervismótun	barna	sinna.	

Í	frásögnunum	kemur	skýrt	fram	hvernig	Andrea	og	Tinna,	sem	beita	kynusla	í	
uppeldi	barna	sinna,	upplifa	togstreitu	og	glíma	við	efasemdir	um	hvort	þær	séu	að	gera	
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það	besta	fyrir	börn	sín.	Dagný	og	Ingunn,	sem	fella	sig	að	gagnkynhneigða	forræðinu,	
lýsa	ekki	sambærilegri	togstreitu.	Rauðir	þræðir	í	þessum	kafla	eru	efasemdir,	
erfiðleikar	og	togstreita.	

Ákvörðun	um	að	synda	á	móti	straumnum	og	beita	sér	markvisst	gegn	kerfi	sem	
byggir	á	megnri	eðlis-	og	tvíhyggjuhugsun	getur	verið	flókið	og	erfitt.	Frásagnir	
kvennanna,	sem	spyrna	á	móti	hefðbundnum	hlutverkum	kynjanna	og	bjóða	börnum	
sínum	upp	á	sveigjanlegt	kyngervi,	lýsa	því	hvernig	ákvarðanir	þeirra	hafa	vakið	athygli	
annarra	og	viðbrögðum	sem	sáðu	fræjum	efasemda	í	huga	þeirra.		

Eins	og	fram	hefur	komið	keypti	Tinna	barnaföt	á	dóttur	sína	aðallega	í	
strákadeildum	fataverslana	en	hún	velur	einnig	að	hafa	alls	konar	leikföng	í	boði	á	
heimilinu.	Hún	segir	það	flókið	að	vera	lesbíuforeldrið	sem	er	alltaf	með	stelpuna	sína	í	
bláu	og	að	hún	eigi	mikið	af	bílum.	Hún	lýsir	því	hvernig	samkynhneigður	vinur	
fjölskyldunnar	hafi	sífellt	gert	athugasemdir	við	að	þær	væru	að	klæða	dóttur	sína	í	
strákaföt	og	það	hefði	haft	áhrif	á	hana.	Hún	hafi	byrjað	að	efast	um	að	hún	væri	að	
gera	það	rétta	fyrir	dóttur	sína.	Hún	segir:		

Ég	byrjaði	einhvern	veginn	að	hugsa..	Er	ég	að	gera	eitthvað	skrýtið?	Er	ég	
að	troða	einhverju	upp	á	hana?	Er	ég	að	gera	henni	erfitt	fyrir	í	lífinu?	
Þannig	að	þetta	svona	..	æj	er	ég	að	vera	of	ókynjuð?	Ég	veit	ekki	alveg	
hvernig	á	að	útskýra	þetta,	jáá..	þetta	var	svona..	það	rákust	á	svona	allt	í	
einu	tveir	heimar	hjá	mér,	eitthvað	svona	sem	ég	vildi	og	ætlaði	alltaf	að	
vera	týpan,	ég	ætlaði	alltaf	að	vera	svona	foreldri	en	svo	eitthvað	svona	
samfélagsnorm	sem	mér	fannst	samt	eitthvað	erfitt	hennar	vegna	að	vera	
einhvern	veginn	að	hræra	upp	í.	

Tinna	heldur	áfram	að	lýsa	togstreitunni	sem	hún	hefur	fundið	vegna	þessa.	Hún	lýsir	
því	hvernig	hún	hafi	velt	því	fyrir	sér	hvort	dóttir	hennar	komi	til	með	að	líða	fyrir	þær	
ákvarðanir	sem	hún	og	konan	hennar	hafi	tekið.	Hún	segir:	

Maður	vill	ekki	að	hún	sé	targetuð	eitthvað	öðruvísi	en	maður	vill	ekki	ganga	
fullkomlega	inn	í	einhvern	ramma	og	allt	þetta	þú	veist..	allt	þetta	jafnvægi	
sem	við	erum	stöðugt	að	finna.	Við	erum	mikið	að	pæla	í	svona	þessarri	
kynjatvíhyggju	samfélagsins.	Við	erum	oft	mikið	að	velta	því	fyrir	okkur	en	
svo	er	maður	einhvern	veginn	..	líður	manni	eins	og	maður	sé	einhvern	
veginn	að	troða	einhverju	pólítísku	agenda	á	barnið	sitt	og	það	muni	
einhvern	veginn	líða	fyrir	það.	
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Tinna	segir	að	endingu	að	hún	og	konan	hennar	hafi	þurft	að	líta	inn	á	við	og	hunsa	
þessar	efasemdaraddir	í	hausnum	á	sér.	

Andrea,	ein	kvennanna	sem	berst	markvisst	á	móti	ráðandi	hugmyndum	um	kynin,	
lýsir	því	hvernig	hún	hafi	að	mestu	leyti	veitt	börnum	sínum	frelsi	til	að	velja	sjálf	
hvernig	þau	klæða	sig	og	hvað	þau	leika	sér	með.	Hún	segir	frá	því	hvernig	dóttir	hennar	
sé	,,strákastelpa”.	Hún	velji	strákaföt	þrátt	fyrir	að	skápurinn	hennar	skiptist	til	
helminga	í	,,stráka”	og	,,stelpu”	föt.	Einnig	kjósi	hún	að	klippa	sig	alveg	stutt.	Hún	segir	
frá	því	hvernig	hún	hafi	áhyggjur	af	því	að	annað	fólk	dæmi	þær	og	fólk	sjái	þetta	sem	
afleiðingu	af	því	að	þær	beiti	sér	fyrir	kynusla.	Hún	segist	upplifa	það	frá	fólki	að	hún	og	
konan	hennar	séu	að	þrýsta	á	dótturina	með	það	að	taka	upp	óhefðbundið	kyngervi.	
Hún	segir	þetta	vera	rugl	og	hana	langi	oft	að	sýna	fólki	fataskáp	dóttur	sinnar	þar	sem	
má	finna	jafn	mikið	af	stráka-	og	stelpufötum.	Eins	segir	hún	frá	því	að	fólk	hafi	spurt	
hvort	dóttir	hennar	velji	að	vera	,,strákastelpa”	vegna	áhrifa	frá	henni	sjálfri.	Andrea	
segist	jafnframt	benda	fólki	á	að	sjálf	gangi	hún	yfirleitt	í	kjólum	og	sé	með	sítt	hár.	Hún	
segir:	,,Það	hefur	alveg	komið	stundum	upp	í	umræðum	við	fólk	eitthvað	svona...að	við	
séum	einhvern	veginn	að	búa	til	einhverja	kynjaskæruliða”.	

Andrea	á	einnig	son	sem	hefur	fengið	sama	frelsi	og	systir	hans.	Andrea	segir	frá	því	
hvernig	henni	finnist	erfiðara	að	kenna	syni	sínum	auðmýkt	og	umhyggju,	sem	stelpur	
læra	af	umhverfi	sínu	en	kenna	dóttur	sinni	að	vera	hugrökk	og	ófeimin,	sem	strákar	
læra	af	umhverfi	sínu.	Hún	lýsir	því	hvernig	sonur	hennar	sé	besserwisser	og	hún	sé	að	
reyna	markvisst	að	vinda	ofan	af	því,	meira	heldur	en	hún	myndi	gera	hjá	dóttur	sinni.	
Hún	segir	það	flækjast	aðeins	fyrir	sér	og	sé	enn	erfiðara	þegar	áhrif	frá	vinum	komi	
sterk	inn.	Andrea	segir	einnig	frá	því	hversu	erfitt	það	sé	að	halda	að	börnum	sínum	
ókynjuðum	leikföngum	þegar	börnin	fá	kynjuð	leikföng	að	gjöf.	Hún	segir:	

Síðan	eru	afmæli...	mér	fannst	mjög	pirrandi	þegar	þau	voru	að	fá	þessi	
mjög	öfga	kynjuðu	leikföng	í	afmælis	og	jólafgjafir	sko	en	það	er	svona	
svoldið	hætt	svona	núna	held	ég	bara	afþví	að	fólk	er	bara	farið	að	þekkja	
okkur	betur	og	hún	er	svo	strákaleg	að	ég	held	að	foreldrar	vina	hennar	sem	
eru	almennt	strákar,	þegar	þeir	eru	að	velja	gjafir	núna	þegar	hún	er	bara	
með	alveg	stutt	hár	og	í	skyrtum	þá	eru	þeir	ekki	mikið	að	velja	
barbídúkkurnar.	

Dröfn	á	tvær	stelpur	á	grunnskólaaldri	sem	hún	segir	vera	gjörólíkar.	Eldri	dóttirin	
leiki	sér	með	legó	og	dýr	á	meðan	sú	yngri	vilji	helst	mála	sig	og	vera	í	mömmuleik.	Hún	
óski	þess	að	eignast	dúkku	og	dúkkuvagn.	Hún	segir	frá	því	að	yngri	dóttirin	vilji	leika	sér	
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með	barbídúkkur	og	hvernig	það	hafi	verið	erfitt	að	neita	henni	um	þessi	leikföng.	
Dröfn	segist	hafa	reynt	að	kaupa	helst	þær	barbídúkkur	sem	voru	í	miklum	fatnaði	og	
neitaði	að	kaupa	bratzdúkkur.	Eldri	dóttirin	er	ekki	með	hefðbundið	kyngervi	og	lýsir	
Dröfn	því	hvernig	það	hafi	verið	auðveldara	að	eiga	við	það	í	uppeldinu	heldur	en	yngri	
dótturina,	sem	vilji	fá	maskara	á	augnhárin.	Hún	segir	að	eldri	dóttirin	sé	sátt	við	eigin	
líkama	þrátt	fyrir	að	vera	með	óhefðbundið	kyngervi.	Hún	hafi	áhyggjur	af	því	að	eftir	
því	sem	hún	eldist	fari	áhrif	annarra	að	skipta	meira	máli.	Hún	segir:	

Ég	vona	að	hún	verði	nógu	sterk	en	við	þurfum	að	vera	rosalega	vakandi..	
hún	er	bara	stelpa	alveg	sama	hvernig	hún	klæðir	sig	eða	talar..	ekki	leyfa	
fólki	að	þröngva	þessum	hugmyndum	sínum	uppá	þig	og	hvernig	þú	átt	að	
vera	þannig	að	þér	finnist	þú	ekki	vera	alvöru	stelpa.	

Dröfn	er	þarna	að	vísa	til	þeirrar	kröfu	í	samfélaginu	að	stelpur	séu	kvenlegar	og	strákar	
séu	karlmannlegir.	Hún	segir	frá	því	hvernig	hún	ræði	reglulega	við	dóttur	sína	um	að	
það	sé	ekkert	sem	heiti	stráka	og	stelpu.	Þrátt	fyrir	að	hún	sé	með	óhefðbundið	
kyngervi	sé	hún	stelpa.	Hún	segist	margoft	þurfa	að	segja	við	dóttur	sína	að	þó	hún	velji	
sér	föt	sem	,,strákar	myndu	oftar	velja”	þýði	það	ekki	að	það	sé	strákabolur.	Frásögn	
hennar	er	lýsandi	fyrir	hvernig	tvíhyggjukerfið	jaðarsetur	hegðun	sem	er	á	einhvern	hátt	
á	skjön	við	normið	og	býr	til	flækjur	fyrir	þá	sem	standa	þar	fyrir	utan.	

	 Frásagnir	Dagnýjar	og	Ingunnar,	sem	aðlaga	sig	gagnkynhneigða	forræðinu	og	
ala	börn	sín	upp	við	hefðbundin	hlutverk	kynjanna,	lýsa	ekki	neinum	aðfinnslum	og	
virðast	þær	ekki	finna	fyrir	þrýstingi	frá	samfélaginu.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	þær	konur	
sem	fylgja	straumnum	fái	að	ala	börn	sín	upp	í	meiri	,,friði”	eða	hvort	þær	taki	það	
mikinn	þátt	í	að	viðhalda	gagnkynhneigða	forræðinu	að	þær	lendi	ekki	í	átökum	vegna	
þess.	Dagný	virðist	ekki	velta	því	fyrir	sér	hvernig	hún	styður	við	hefðbundnar	
hugmyndir	um	kynin	og	áhrif	hins	gagnkynhneigða	forræðis	á	líf	sitt	og	fjölskyldu	sinnar.	
Í	frásögn	hennar	birtist	endurtekið	stef;	að	hafa	ekki	reynslu	af	hlutunum,	hafa	ekki	
pælt	í	því	eða	orðið	vör	við.	Ingunn	elur	strákinn	sinn	upp	við	hefðbundin	viðhorf	um	
kynin.	Hún	virðist	sátt	við	hvernig	strákum	og	stelpum	er	stýrt	í	ákveðnar	áttir	eftir	kyni	
og	þarf	því	ekki	að	spyrna	á	móti	því.	Hún	hefur	ekki	rekist	harkalega	á	veggi	hins	
gagnkynhneigða	forræðis	sem	gæti	verið	vegna	þess	að	hún	hafi	aðlagað	sig	og	
fjölskyldu	sína	að	því.	
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4.6 	Samantekt	og	umræða	
Dæmin	hér	að	ofan	gefa	góða	mynd	af	því	hvaða	erfiðleikum	hinsegin	mæðurnar,	sem	
vinna	gegn	gagnkynhneigðu	forræði,	eðlishyggju	og	staðalímyndum,	standa	frammi	
fyrir	í	kyngervismótun	barna	sinna.	Þau	eru	líka	til	marks	um	félagslegan	þrýsting	sem	
fyrst	og	fremst	má	útskýra	með	fordómum	gagnvart	hinsegin	mæðrum	sem	vilja	
brjótast	út	úr	staðalmyndum	og	gagnkynhneigðu	forræði.	Þessi	þrýstingur	veldur	
konunum,	sem	fyrir	honum	verða,	togstreitu	og	áhyggjum	af	því	hvaða	áhrif	það	geti	
haft	á	börnin	að	stíga	út	fyrir	gagnkynhneigða	normið	og	fara	aðrar	leiðir	í	uppeldinu.	
Andstæðu	þessa	er	að	finna	í	frásögnum	kvennanna	sem	leggja	sig	fram	um	að	falla	að	
gagnkynhneigða	norminu.	Konurnar	sem	beita	kynusla	í	uppeldi	barna	sinna	lýsa	því	
allar	hvernig	þær,	á	einhverjum	tímapunkti,	hafi	efast	um	að	leiðin	sem	þær	hafi	valið	
að	fara	í	uppeldinu	sé	rétt.	Eins	velta	þær	vöngum	yfir	því	hvort	uppeldisaðferðir	þeirra	
verði	þess	valdandi	að	börnin	þeirra	verði	fyrir	útskúfun	vegna	þess	að	þær	eru	að	
byggja	upp	sveigjanlegt	kyngervi	fyrir	þau.	

Áhyggjur	Tinnu	af	því	að	dóttir	hennar	muni	líða	fyrir	að	vera	alin	upp	við	kynusla	
eru	í	samræmi	við	niðurstöður	Lev	(2010)	um	hvernig	erfitt	geti	verið	fyrir	hinsegin	
foreldra	að	hugsa	til	þess	að	börn	þeirra	séu	á	skjön	við	normið	þar	sem	þeir	sjálfir	hafa	
staðið	á	jaðrinum	og	vita	hvernig	það	er.	

Frásagnir	kvennanna	um	hvernig	þær	eru	litnar	hornauga	fyrir	að	ala	börn	sín	upp	
við	óhefðbundin	kynhlutverk	endurspegla	umfjöllun	Lev	(2010)	um	þann	þrýsting,	sem	
hinsegin	foreldrar	finna	fyrir	við	að	ala	upp	gagnkynhneigða	karlmannlega	drengi	og	
gagnkynhneigðar	kvenlegar	stúlkur.	Einnig	eru	þessar	upplifanir	kvennanna	í	takti	við	
niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	(2011)	um	þá	auknu	ábyrgð	sem	hinsegin	foreldrar	finna	
fyrir	þar	sem	þeir	móta	kyngervi	utan	normsins.	

Þær	konur	sem	hafa	lagað	sig	að	gagnkynhneigðu	forræði	endurspegla	sjálfseftirlits-
hugmyndir	(e.	panoptic)	Foucault	(1979)	um	hvernig	ytra	eftirlit	innhverfist	í	hugsun	
einstaklinga	sem	Paechter	(2007)	tengir	við	iðjusamfélög	kvenna	og	karla.	Leiða	má	
líkum	að	því	að	konurnar	gæti	þess	vel	að	,,hegða”	sér	í	samræmi	við	viðteknar	venjur	
allt	þar	til	hegðunin	verður	miðlægur	þáttur	í	lífi	þeirra.	Þær	móta	kyngervi	barna	sinna	
undir	oki	gagnkynhneigða	foræðisins	og	fella	sig	og	börn	sín	að	því	þar	til	tvíhyggjan	og	
gagnkynhneigða	forræðið	er	orðið	miðlægur	þáttur	í	lífi	þeirra.	Þær	verða	þar	af	
leiðandi	ekki	varar	við	þær	kröfur	og	áreiti	sem	gagnkynhneigða	forræðið	skapar	
mörgum	hinsegin	einstaklingum,	sérstaklega	þeim	sem	brjóta	upp	normið.	
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Niðurstöðurnar	renna	stoðum	undir	niðurstöður	Kane	(2006)	um	að	gagnkynhneigð	
smeygi	sér	með	ýmsum	hætti	inn	í	líf	hinsegin	kvenna	og	mæðra.	Í	næsta	kafla	verður	
fjallað	enn	frekar	um	það.	

4.7 Áhrif	gagnkynhneigða	forræðisins	á	mæðurnar	
Í	þessum	kafla	er	greint	frá	því	hvernig	hinsegin	mæðurnar	lýsa	því	hvernig	forræði	
gagnkynhneigðarinnar	myndar	þrýsting	á	hugmyndir	þeirra	um	hvernig	þær	vilja	móta	
kyngervi	barna	sinna.	Þær	segjast	glíma	við	þá	kröfu	samfélagins	að	börn	þeirra	sýni	
hefðbundna	hegðun	kynjanna.	Einnig	finnst	þeim	að	þær	þurfi	að	vera	framúrskarandi	
mæður	og	ekkert	megi	fara	úrskeiðis	í	uppeldinu.	Í	kaflanum	verður	
aðalrannsóknarspurningu	ritgerðarinnar	svarað,	ásamt	því	að	svara	því	hvort	konurnar	
leggi	áherslu	á,	eða	hafni	því,	að	börn	þeirra	falli	inn	í	gagnkynhneigð	viðmið.	Þeir	rauðu	
þræðir	sem	komu	fram	í	þessum	kafla	eru	,,eðlileg”	börn	og	framúrskarandi	foreldrar.	

4.8 Krafan	um	,,eðlileg”	börn	
Í	frásögnum	kvennanna	kom	fram	með	ýmsu	móti	hvernig	þær	höfðu	orðið	varar	við	
kröfu	af	hálfu	samfélagsins	um	að	ala	upp	karlmannlega	drengi	og	kvenlegar	stelpur.	
Orð	Iðunnar	lýsa	þessari	umræðu	vel:	,,Þegar	strákar	eru	gauralegir	þá	held	ég	að	fólk	
hugsi	kannski	stundum	bara	eitthvað	sko:	jæja	það	rættist	úr	honum	sem	strák	þrátt	
fyrir	að	hann	sé	á	heimili	með	tveimur	konum”.	Síðar	heldur	hún	áfram	með	þessa	
umræðu	og	segir	frá	því	hvernig	vinkonupar	hennar	sem	er	að	ala	upp	þrjá	stráka	passi	
að	þeir	fái	að	vera	gaurar.	Hún	segist	fá	þá	tilfinningu	að	þær	séu	hræddar	um	að	ef	þeir	
séu	ekki	nógu	miklir	gaurar	séu	þær	ekki	að	ala	þá	rétt	upp	sem	stráka.	Hún	segir	
vinkonuparið	ýta	að	sonum	sínum	strákadóti	og	tekur	dæmi	um	að	þær	hafi	sett	
drengina	sína	í	karate.	Ragna	tók	í	sama	streng	þegar	hún	sagði:	

Mér	finnst	líka	leiðinlegt	að	tvær	mömmur	upplifi	að	þjóðfélagið	kalli	á	að	
þær	kenni	strákunum	að	vera	strákar,	kenna	fimmu,	að	derhúfan	snúi	öfugt.	
Mér	finnst	það	rosalega	algengt	af	þeim	sem	ég	hef	séð.	Ég	er	alveg	að	spá	í	
það	af	því	að	sumar	mömmurnar	eru	alveg	bara	gauratýpur	sjálfar	en	þegar	
þær	eru	svona	rosalega	mikið	að	reyna	að	kenna	þeim	þetta.	

Tinna	hefur	svipaða	sögu	að	segja	þegar	hún	segir	frá	því	hvernig	hún	hafi	fundið	fyrir	
þrýstingi	að	vera	hinsegin	fjölskyldan	inni	í	gagnkynhneigðu	boxi.	Hún	hafi	upplifað	þá	
kröfu	frá	samfélaginu	að	allir	þyrftu	að	vera	eins.	Hún	segir	þó	að	henni	finnist	hlutirnir	
vera	að	breytast	og	að	í	dag	sé	meira	í	lagi	að	vera	öðruvísi	en	áður.	Hún	lýsir	því	
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hvernig	hinsegin	vinir	hennar	hafi	fyrir	nokkrum	árum	verið	uppteknir	af	því	að	börnin	
þeirra	væru	eðlileg.	Hún	segir:	

Það	var	svo	mikill	fókus	á	að	strákarnir	þeirra	væru	svo	miklir	strákar	þó	að	
þeir	væru	að	alast	upp	hjá	tveimur	mæðrum	og	stelpurnar	væru	pæjur	og	
væru	ekki	strákalegar	þó	að	þær	væru	að	alast	upp	hjá	tveimur	mæðrum.	

Dröfn	lýsir	því	hvernig	hún	upplifi	að	hinsegin	foreldrar	séu	sífellt	að	reyna	að	færa	
sönnur	á	að	þeir	séu	bara	venjulegir	foreldrar.	Hún	útskýrir	það	ekki	frekar	en	bendir	á	í	
þessu	samhengi	að	fólk	eigi	náttúrulega	auðveldara	með	að	sætta	sig	við	að	lesbíur	eigi	
börn	heldur	en	hommar.	Þessi	lýsing	Drafnar	sýnir	vel	hvernig	tvíhyggjan	setur	
kynjunum	ákveðin	mörk	en	frásögn	hennar	vísar	til	þess	vanabundna	viðhorfs	að	það	sé	
í	,,eðli”	kvenna	að	vera	mæður,	þar	af	leiðandi	eigi	fólk	auðveldara	með	að	sætta	sig	við	
það	að	tvær	konur	ali	upp	barn	saman,	frekar	en	tveir	karlar.	

Dagný	segist	upplifa	að	það	sé	ætlast	til	þess	að	hún	og	konan	hennar	sinni	
móðurhlutverkinu	meira	en	öðru.	Til	að	skýra	þetta	frekar	segir	hún:	

Kannski	fólk	horfir	meira	á	það	þannig	að	við	eigum	að	sinna	
móðurhlutverkinu	tvöfalt	af	því	að	við	erum	tvær..	fólk	er	kannski	að	pæla	í	
því	að	við	séum,	ef	þetta	væru	tveir	karlar	að	þá	væri	tvöfalt	meira	viðhald	á	
húsinu	og	við	ættum	að	vera	tvöfalt	meira	í	móðurhlutverkinu	og	ekkert	í	
hinu.	

Andrea	segir	sömu	sögu	og	segir	frá	því	hvernig	henni	finnist	vera	gerð	sú	krafa	að	
hinsegin	mæður	ali	upp	,,eðlileg”	börn.	

Af	dæmunum	hér	að	ofan	má	sjá	hvernig	meirihluti	kvennanna,	allar	nema	Ingunn,	
verða	varar	við	þá	kröfu	að	þær	ali	börn	sín	upp	við	hefðbundin	hlutverk	kynjanna	og	
hvernig	þær	og	aðrar	hinsegin	mæður	láta,	sumar,	undan	þeim	þrýstingi.	

4.9 Framúrskarandi	foreldrar	
Ráðandi	í	frásögnum	kvennanna	var	umræða	um	hvernig	þær	upplifðu	að	þær	þyrftu	að	
standa	sig	betur	en	aðrir	foreldrar	þar	sem	fjölskylda	þeirra	væri	,,óhefðbundin”.	Mátti	
heyra	hvernig	þær	sjálfar	höfðu	fundið	fyrir	þrýstingi	um	að	vera	framúrskarandi	
foreldrar,	ásamt	því	sem	þær	sögðu	sögur	af	hinsegin	vinkonum	sínum	sem	tóku	
aukaskref	til	að	uppfylla	þessa	kröfu	samfélagins.	Nokkuð	ljóst	er	að	þegar	konurnar	
tala	um	að	vera	framúrskarandi	foreldrar	eiga	þær	við	að	ala	upp	,,venjuleg”	börn,	það	
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er	gagnkynhneigða	karlmannlega	stráka	og	gagnkynhneigðar	kvenlegar	stelpur,	ásamt	
þeirri	heimtingu	að	ekkert	fari	úrskeiðis	í	uppeldinu.	Frásögn	Tinnu	endurspeglar	þessa	
umræðu,	en	hún	segir:	

Þetta	er	nátturlega	frekar	nýtt	fjölskylduform	þannig	séð,	það	er	ekkert	það	
langt	síðan	að	hinsegin	fólk	eignaðist	fjölskyldur	þannig	að	það	er	einhvern	
veginn	ekki	komið	mikil	reynsla	á	hinsegin	foreldra	þannig	að	ég	held	að	
fólki	líði	svoldið	eins	og	það	eigi	að	vera	300%	til	að	sanna	að	þau	séu	
jafngóð	og	hinir.	

Hún	heldur	áfram	og	lýsir	hvernig	hún	hafi	það	á	tilfinningunni	að	hinsegin	foreldrar	
,,reyni	svolítið	mikið	meira”	en	aðrir	foreldrar.	Hún	útskýrir	þetta	frekar	með	að	taka	
dæmi	um	hinsegin	feður.	Hún	segir	frá	því	hvernig	það	sé	erfiðara	fyrir	þá	að	verða	
foreldrar.	Hún	upplifir	hinsegin	feður	í	kringum	sig	álíta	sig	heppna	að	verða	foreldrar	
og	séu	því	í	,,yfirdrifi”.	Til	að	útskýra	þetta	frekar	segir	hún:	

Ég	þekki	ekki	virkari	foreldra,	bara	rosalega	til	fyrirmyndar,	alveg	bara	allt	
sem	þeir	gera	er	til	fyrirmyndar,	nánast	bara	..	of	mikið,	annað	parið	ræktar	
allt	sjálfir,	þeir	eru	alveg	bara..	vilja	vita	hvaðan	maturinn	kemur,	síðan	er	
horft	á	mann	hornauga	þegar	ég	hendi	í	dóttur	mína	skvísu.	

Iðunn	tekur	í	sama	streng	þegar	hún	segir	frá	því	að	hún	hafi	búið	í	útlöndum	þegar	hún	
var	yngri.	Þar	átti	hún	hinsegin	vinapar	sem	átti	barn	saman.	Hún	lýsir	því	hvernig	
mæðurnar	hafi	upplifað	að	þær	þyrftu	að	bera	af	í	foreldrahlutverkinu.	Hún	segir:	,,Þá	
sagði	mamman:	það	er	ekki	nóg	að	við	gerum	allt	100%	heldur	þurfum	við	að	gera	það	
120%	af	því	að	við	erum	tvær	mömmur”.	Iðunn	heldur	áfram	og	segir	því	næst:	

Ég	veit	ekki	hvort	að	samfélagið	var	að	ætlast	til	þess	af	þeim,	það	eru	alveg	
15	ár	síðan,	eða	hvort	að	henni	fannst	það	bara	en	ég	man	alltaf	eftir	þessu,	
henni	fannst	hún	þurfa	að	leggja	sig	120%	fram	af	því	að	það	mátti	ekkert	
fara	úrskeiðis,	þá	yrði	pikkað	í	hana,	þið	eruð	tvær	mömmur.	Það	væri	þá	
ástæðan	fyrir	því	að	hlutirnir	fóru	úrskeiðis,	þú	veist	,,Þú	hefðir	getað	sagt	
þér	þetta	sjálf,	þið	eruð	tvær	mömmur,	þetta	getur	ekki	gengið	upp”.	

Ragna	lýsir	því	hvernig	henni	og	konunni	hennar	hafi	fundist	þær	þurfa	að	standa	sig	
betur	en	aðrir	foreldrar	þar	sem	allir	myndu	horfa	á	þær.	Hún	lýsir	því	hvernig	þeim	hafi	
liðið	eins	og	fólk	væri	að	bíða	eftir	að	þeim	myndi	mistakast	í	uppeldinu.	Þær	hafi	síðar	
tekið	þann	pólinn	í	hæðina	að	ætla	ekki	öðru	fólki	að	hugsa	svona	til	þeirra.		
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Frásagnir	kvennanna	lýsa	því	vel	hvernig	umhverfi	þeirra	er	mettað	af	
gagnkynhneigð	og	hvernig	þær	takast	á	við	uppeldi	barna	sinna	í	því	en	einnig	því	
hvernig	gagnkynhneigða	forræðið	hefur	áhrif	á	upplifun	þeirra	af	foreldrahlutverkinu.	

4.10 Samantekt	og	umræða	
Ofangreind	dæmi	gefa	góða	innsýn	í	hvernig	hinsegin	mæðurnar	í	rannsókninni	glíma	
við	fastmótaðar	hugmyndir	um	að	í	foreldraparinu	skuli	vera	karl	til	að	byggja	upp	
karlmennsku	í	strákum	og	kona	til	að	byggja	upp	kvenleika	í	stelpum	samanber	
niðurstöður	Paechter	(2007).	Þessar	hugmyndir	hafa	þau	áhrif	að	sumar	kvennanna	
leggja	aukna	áherslu	á	að	ýta	börnum	sínum	í	ákveðnar	áttir	eftir	kyni	þeirra	svo	þau	
byggi	upp	hefðbundið	kyngervi.	Eins	hafa	þessar	hugmyndir	þau	áhrif	að	konurnar	
upplifa	að	frekar	sé	rýnt	í	fjölskyldulíf	þeirra	en	annarra.		

Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	umfjöllun	Lev	(2010)	um	hvernig	rannsóknir	á	
hæfni	hinsegin	foreldra	urðu	þess	valdandi	að	umburðarlyndi	í	þeirra	garð	jókst	en	var	
skilyrt	við	gagnkynhneigðan	lífsstíl.	Krafan	sem	konurnar	lýsa	er	í	takti	við	niðurstöður	
hans	um	hvernig	þessar	rannsóknir	hafi	sett	þrýsting	á	hinsegin	foreldra	um	að	ala	börn	
sín	upp	innan	gagnkynhneigða	forræðisins.	Frásagnir	Rögnu,	Tinnu	og	Iðunnar	um	
hvernig	hinsegin	foreldrar	leggja	sig	fram	við	að	byggja	upp	hefðbundið	kyngervi	með	
börnum	sínum	er	í	takti	við	þetta	og	skýra	vel	hvers	vegna	hinsegin	mæður	upplifa	
þennan	þrýsting	og	hafa	sögur	að	segja	af	mæðrum	sem	bregðast	við	honum.		

Velta	má	fyrir	sér	hvort	frásagnir	kvennanna	af	því	að	þurfa	að	leggja	harðar	að	sér	
en	gagnkynhneigðir	foreldrar	og	skara	enn	meira	framúr	í	uppeldinu	skapist	af	því	að	
hinsegin	foreldrar	fá	stöðugt	upplýsingar	sem	ýta	undir	tilfinninguna	um	að	þeir	séu	
óverðugir	foreldrar.	Þetta	má	tengja	við	niðurstöður	rannsókna	Goldberg	(2007),	
Rannveigar	Traustadóttur	(2003)	og	Ripper	(2007)	um	að	börn	hinsegin	foreldra	séu	
eins	og	börn	gagnkynhneigðra	foreldra	sem	gæti	skýrst	af	þrýstingnum	um	
gagnkynhneigða	kyngervismótun	barnanna.	Þetta	kemur	fram	í	frásögnum	kvennanna	
sem	þrýstingur	um	að	ala	upp	,,eðlileg”	börn.	Þó	ber	að	hafa	í	huga	rannsóknir	sem	sýna	
að	börn	hinsegin	foreldra	búa	oft	yfir	meira	umburðarlyndi	en	börn	gagnkynhneigðra	
foreldra	(Fulcher,	o.fl.,	2008;	Goldberg,	2007)	og	er	það	skýrt	með	því	að	þau	kynnist	
fleiri	hliðum	kyngervis	og	kynhneigðar	en	börn	sem	alast	upp	hjá	gagnkynhneigðum	
foreldrum.	

Frásögn	Rögnu	um	upplifun	hennar	og	konunnar	hennar	um	að	frekar	sé	horft	í	
athafnir	þeirra	í	uppeldinu	og	að	þær	séu	fremur	undir	smásjá	en	gagnkynhneigðir	
foreldrar	er	í	samræmi	við	niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	(2011),	Kane	(2006)	og	
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Hanssen	(2012)	um	hvernig	hinsegin	foreldrar	kynja	börn	sín	undir	vökulu	auga	
gagnkynhneigða	forræðisins.	Dæmin	hér	að	ofan	eru	skýr	merki	þess	að	hinsegin	
mæðurnar	upplifa	að	betur	sé	fylgst	með	þeim	og	fjölskyldum	þeirra	en	
gagnkynhneigðum	foreldrum	og	þær	megi	ekki	misstíga	sig	í	uppeldinu.	Þetta	eru	
sterkar	vísbendingar	um	vald	gagnkynhneigða	forræðisins	í	lífi	þessara	kvenna.	

Þessar	niðurstöður	svara	rannsóknarspurningunni	um	hvernig	mæðurnar	leggja	
áherslu	á,	eða	hafna	því,	að	börnin	þeirra	falli	inn	í	gagnkynhneigð	viðmið		

4.11 Karlarnir	í	lífi	hinsegin	kvenna	
Í	þessu	kafla	verður	rætt	um	hvernig	hugmyndir	um	nauðsyn	karla	og	feðra	birtast	í	
frásögnum	kvennanna.	Konurnar	fást	allar	við	orðræðu	um	fjarveru	karla	og	feðra	í	sínu	
daglega	lífi.	Rauðu	þræðirnir	í	þessum	kafla	eru	,,pabbinn”,	karlkynsfyrirmyndir,	
staðgenglar	,,pabbans”,	umræðan	við	börnin	og	vel	undirbúin	börn.	

4.11.1 ,,Pabbinn”	
Allar	konurnar	í	rannsókninni	ræddu	með	einum	eða	öðrum	hætti	um	
karlkynsfyrirmyndir	í	lífi	barna	sinna.	Margar	settu	þetta	í	samband	við	að	enginn	karl	
væri	á	heimilinu	og	hvernig	fólkið	í	kringum	þær	væri	upptekið	af	þeirri	staðreynd.	
Aðrar	ræddu	þetta	í	tengslum	við	umræðu	annarra	um	hvernig	börnin	þeirra	væru	búin	
til.	Enn	aðrar	ræddu	hvernig	sífellt	væri	gert	ráð	fyrir	að	í	foreldraparinu	væri	móðir	og	
faðir.	Þá	ræddu	konurnar	einnig	hversu	illa	þær	þyldu	að	fólk	notaði	gjarnan	orðið	
pabbi	yfir	sæðisgjafi.	Orð	Andreu	ramma	þessar	umræður	vel	inn	þegar	hún	segir:	,,Það	
er	eins	og	við	gætum	ekki	verið	heil	fjölskylda”.	Andrea	er	þarna	að	vísa	til	þess	viðhorfs	
að	tvær	konur	með	börn	geti	ekki	myndað	fjölskyldu	þar	sem	það	vanti	alltaf	föður.	
Dröfn	lýsir	svipaðri	upplifun	þegar	hún	segir:	

Eins	og	við	höfum	rænt	dóttur	okkar	einhverju,	að	tvær	mömmur	komi	ekki	
í	staðinn.	Tveir	foreldrar	af	sama	kyni	jafngildi	ekki	foreldrum	af	sitthvoru	
kyni.	Það	er	svoldið	megin	upplifunin.	

Andrea	á	börn	sín	með	manni	af	fyrra	sambandi.	Hún	segir	frá	því	hvernig	hún	
upplifi	að	sumt	fólk	andi	léttar	þegar	það	heyrir	að	börnin	hennar	eigi	pabba	sem	þau	
umgangast.	Hún	segist	halda	að	fólk	andi	léttar	vegna	þeirrar	trúar	að	strákar	þurfi	að	
hafa	karlkynsfyrirmyndir	ásamt	þeirri	umræðu	að	börn	eigi	rétt	á	að	þekkja	uppruna	
sinn.	Hún	lýsir	því	hvernig	hún	og	konan	hennar	fái	afslátt	vegna	þess	að	það	sé	faðir	í	
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spilinu.	Hún	segir	að	börnin	séu	bróðurpartinn	af	tímanum	hjá	henni	og	konunni	hennar	
og	það	veki	yfirleitt	áhuga	annarra	á	heimilislífinu.	Hún	segir:	

Ég	held	að	það	ýki	það	upp	það	að	við	séum	í	samkynja	sambandi,	að	það	
ýki	þessar	væntingar	með	að	þau	eigi	að	vera	í	rosa	mikilli	umgengni	við	
pabba	sinn..	og	það	er	svolítið	spurt	út	í	það,	,,af	hverju	eru	þau	ekki	viku	og	
viku”	og	maður	er	bara	einhvern	veginn.	Þetta	er	bara	rosalega	
persónulegar	spurningar,	kemur	þér	það	eitthvað	við	þú	veist,	það	kannski	
bara	hentar	fólki.	

Frásögn	Andreu	lýsir	því	hvernig	þær	hjónin	fá	mýkra	umtal	vegna	þess	að	börnin	þeirra	
eiga	föður	en	er	samt	ósátt	við	að	fá	persónulegar	spurningar	um	umgengni	föður.	En	
lýsingar	Tinnu	greina	frá	því	hvernig	afi	og	amma	í	fjölskyldunni	hafi	átt	í	erfiðleikum	
með	að	ná	utan	um	hvernig	tvær	konur	ætli	að	ala	upp	barn	saman	án	þátttöku	föður.	
Hún	tekur	dæmi	og	segir	þau	hafa	spurt	um	faðernið.	Hún	segir:	

Þau	bara	spurðu	,,Með	hverjum	ætlaðu	að	ala	upp	þetta	barn?”.	,,Hver	á	
þetta	barn?”	,,Hver	er	pabbi	þessa	barns?”.	Allt	þetta	..	sem	ég	einhvern	
veginn	fattaði	ekki	einu	sinni	að	yrði	möguleiki.	

Tinna	segir	að	ömmunni	og	afanum	líði	eins	og	sæðisgjafinn	eigi	tilkall	til	barnsins.	
Hún	tekur	fram	að	þau	séu	alveg	búin	að	taka	fjölskylduformið	í	sátt	í	dag	en	hún	finni	
alltaf	öðru	hvoru	fyrir	þrýstingi	frá	þeim	og	tengir	það	þá	aðallega	við	skort	á	
karlfyrirmynd.	Iðunn	segist	oft	fá	spurningar	um	hvor	sé	mamman.	Hún	segist	iðulega	
þurfa	að	árétta	við	fólk	að	hún	og	konan	hennar	séu	báðar	mæður	dótturinnar.	Hún	
lýsir	því	hvernig	í	kjölfarið	komi	svo	holskefla	af	spurningum	um	,,pabbann”.	Þegar	þær	
svari	að	það	sé	enginn	pabbi	komi	setningar	á	borð	við:	,,En	einhver	bjó	hana	til”.	Hún	
segir	frá	því	að	þær	reyni	að	útskýra	skilmerkilega	að	þær	hafi	notað	sæðisgjafa	og	að	
hans	hlutverk	hafi	einungis	verið	að	láta	þær	hafa	frumu	sem	þær	áttu	ekki	sjálfar	til.	
Hún	lýsir	því	hvernig	hún	og	konan	hennar	hafi	ekki	viljað	þriðja	aðila	í	foreldraparið.	
Hún	segir:		

Við	erum	fjölskylda	og	annað	hefur	ekki	þurft	og	ég	get	ekki	séð	að	dóttur	
okkar	vanti	uppá	neitt,	hvort	sem	er	fyrirmynd	eða.	Hún	sér	okkur	bara	
mála	íbúðina,	bora	eða	laga	þakið	eða	„whatever“,	þá	bara	gerum	við	allt	og	
við	keyrum	alveg	bíl	þú	veist,	alltaf	karlinn	sem	keyrir	sko.	
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Ljóst	er	af	frásögnum	mæðranna	að	afskiptasemi	annarra	af	meintum	föðurskorti	
gengur	nærri	þeim	og	setur	þær	í	þá	stöðu	að	þurfa	stöðugt	að	verja	sínar	fjölskyldur.	
Frásögn	Andreu	af	því	að	fá	afslátt	vegna	þess	að	faðir	er	í	spilinu	skerpir	enn	frekar	á	
því	hvernig	vanahugsun	um	tilvist	barna	tekur	hvorki	mið	af	nútíma	tækni	né	börnum	
sem	eignast	fjölskyldu	með	öðrum	en	líffræðilegum	foreldrum.		

Mikilvægi	þess	að	karl	sé	í	lífi	kvennanna	og	barna	þeirra	kemur	einnig	fram	sem	
þrýstingur	annarra	um	nauðsyn	karlkynsfyrirmyndar.	

4.11.2 Aðrar	karlkynsfyrirmyndir	

Dröfn	segist	eiga	auðvelt	með	að	lenda	í	rökræðum	við	fólk	um	mikilvægi	
karlfyrirmynda.	Hún	segir	að	aðalmálið	sé	að	börn	hafi	góða	fyrirmynd,	kyn	hafi	ekkert	
um	það	að	segja.	Eins	og	Tinna	og	Iðunn	lýsir	hún	því	hvernig	hún	hefur	verið	spurð	um	
,,pabbann”.	Hún	segist	lenda	ítrekað	í	því	að	þurfa	að	segja	að	dóttir	sín	eigi	engan	
pabba.	Hún	segist	í	dag	vera	orðin	öruggari	í	þessum	umræðum	og	sé	bara	með	tilbúið	
staðlað	svar.	Hún	segir:	

Ég	held	að	fólk	sé	að	þessu	af	því	að	fólki	finnst	svo	mikilvægt	að	börn	eigi	
pabba	en	ég	meina	af	hverju?	Hún	á	tvo	foreldra.	Fólk	getur	samt	ekki	
svarað	því	af	hverju	það	er	mikilvægt.	Það	eru	engin	almennilega	rök.	

Eins	og	fram	hefur	komið	brjóta	Dröfn,	Tinna,	Andrea	og	Iðunn	allar	upp	
gagnkynhneigða	forræðið	í	uppeldi	barna	sinna	með	einhverjum	hætti.	Þær	setja	
spurningarmerki	við	hugmyndir	fólks	um	nauðsyn	þess	að	börn	þeirra	hafi	karlfyrirmynd	
og	eru	gagnrýnar	á	spurningar	annarra	um	fjölskylduform	þeirra.		

Dagný	lýsir	svipuðum	spurningum	og	umræðum	og	dæmin	sýna	hér	að	ofan.	En	í	
stað	þess	að	horfa	á	umræðuna	gagnrýnum	augum	afsakar	hún	umræðuna	og	segir	,,að	
fólk	sé	eðlilega	bara	forvitið”.	Hún	segir	jafnframt	að	fólk	sé	ekki	að	pæla	í	föðurímynd	
og	lýsir	samt	samræðum	við	fólk	þar	sem	hún	hefur	verið	spurð	um	hvernig	börnin	
hennar	voru	búin	til.	Hún	segir	frá	því	hvernig	dætur	hennar	umgangist	karla,	bæði	eiga	
hún	og	konan	hennar	mikið	af	strákavinum,	ásamt	því	að	dætur	hennar	leiki	sér	jafnt	
við	stráka	og	stelpur.		

Ingunn	ræðir	um	son	sinn	og	karlfyrirmyndir	með	þeim	hætti	að	telja	upp	alla	þá	
karla	sem	eru	í	umhverfi	sonarins.	Hún	segir	til	að	mynda	frá	öfunum	sem	eru	duglegir	
að	vera	með	hann.	Hún	segir	að	henni	sjálfri	finnist	ekki	nauðsynlegt	að	hann	hafi	karla	í	
kringum	sig	en	segir	að	strákurinn	hennar	virðist	hafa	þörf	fyrir	að	vera	í	umgengni	við	
karla.	
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Bæði	Dagný	og	Ingunn	aðlaga	sig	og	fjölskyldur	sínar	að	gagnkynhneigða	forræðinu,	
eins	og	fram	hefur	komið	í	ofangreindum	köflum.	Frásagnir	þeirra	hér	að	ofan	styðja	
það	enn	frekar.	

Ragna	flækist	einnig	í	forræði	gagnkynhneigðarinnar	þegar	hún	lýsir	afstöðu	sinni	til	
karlfyrirmynda	í	lífi	dóttur	sinnar.	Hún	lýsir	því	hvernig	hún	hafi	glaðst	yfir	því	að	dóttir	
hennar	hafi	haft	karlkyns	leikskólakennara.	Hún	segir	dóttur	sína	umgangast	margar	
konur	og	þar	af	leiðandi	hafi	henni	fundist	gott	að	vita	að	í	daglegu	lífi	hennar	væri	
karlfyrirmynd.	Ragna	segir	frá	þeim	körlum	sem	eru	í	lífi	dóttur	hennar,	bræður	og	afar	
til	að	mynda.	Hún	segir	jafnframt	að	hún	hafi	viljað	að	hún	umgengist	karla	en	hafi	ekki	
verið	upptekin	af	því.	Hún	telur	að	hún	hafi	jafnvel	verið	uppteknari	af	því	ef	hún	ætti	
strák	en	ekki	stelpu.	Hún	segir	um	leið:	

En	að	sjálfsögðu	vill	maður	að	hún	umgangist	karlmenn	en	ég	var	ekkert	
upptekin	af	því	að	mér	fyndist	hana	vanta	eitthvað.	Við	erum	miklu	
uppteknari	af	því	að	við	erum	fjölskyldan.	Við	erum	þrjár	og	myndum	
fjölskylduna.	

Hugmyndir	um	nauðsyn	karla	og	feðra	birtast	í	frásögnum	kvennanna.	Konurnar	fást	
allar	við	orðræðu	um	fjarveru	karla	og	feðra	í	sínu	daglega	lífi.	Börn	kvennanna	verða	
einnig	fyrir	áhrifum	af	rótgrónum	hugmyndum	um	nauðsyn	feðra	eða	annarra	karla	í	lífi	
sínu.	Flestar	kvennanna	tóku	dæmi	um	hvernig	börn	þeirra	hefðu	farið	í	gegnum	tímabil	
þar	sem	þau	ýmist	voru	að	uppgötva	að	á	heimilinu	væru	tvær	mæður,	fundu	skýringar	
á	fjarveru	,,föður”	og/eða	fundu	staðgengla	fyrir	hann	í	nánasta	umhverfi	sínu.	

4.11.3 	Staðgenglar	,,pabbans”	
Margar	kvennanna	lýsa	því	hvernig	börn	þeirra	hafi	fundið	staðgengil	fyrir	pabba	í	
nærumhverfinu.	Eitt	barnanna	kallaði	frænda	sinn	pabba	á	meðan	annað	barn	sagðist	
eiga	pabba,	hann	væri	bara	dáinn	og	það	þriðja	sagðist	eiga	ósýnilegan	pabba.	
Mæðurnar	virtust	taka	vangaveltum	barnanna	af	skilningi	og	tóku	flestar	fram	að	
vangavelturnar	ættu	rétt	á	sér	þar	sem	fjölskylduform	barnanna	væri	öðruvísi	en	
algengasta	mynd	fjölskyldunnar.	

Til	marks	um	hvernig	gagnkynhneigðar	staðalmyndir	ryðja	sér	leið	inn	í	líf	hinsegin	
fjölskyldna	þá	lýsir	ein	móðirin	því	hvernig	sonur	hennar	noti	alltaf	,,mömmur	og	
pabba”	í	leik.	Ingunn	segir:	,,Hann	er	oft	í	hlutverkaleik	og	er	þá	alltaf	mamma	og	pabbi	
en	aldrei	þar	sem	eru	tvær	mömmur”.	
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Ragna	segir	frá	samtölum	sem	hún	hafi	þurft	að	eiga	við	foreldra	annarra	barna.	
Dóttir	hennar	hafi,	í	nokkur	skipti,	verið	með	vini	í	heimsókn	sem	hafi	spurt	út	í	
fjölskylduformið	og	í	kjölfar	umræðu	við	börnin	hafi	hún	viljað	tala	við	foreldra	þeirra	
svo	enginn	misskilningur	yrði	og	foreldrarnir	færu	að	halda	að	það	væri	eitthvað	skrýtið	
í	gangi	á	heimilinu.	Hún	segir:	

Ef	umræðan	kemur	upp	og	auðvitað	hefur	hún	komið	upp,	einhver	kemur	
og	segir	hvernig	geti	þær	tvær	mömmur	átt	barn	og	segir	kannski,	það	þarf	
að	vera	pabbi	og	þá	tekur	maður	umræðuna.	Við	höfum	látið	vita,	þegar	
börnin	eru	svo	sótt,	bara	heyrðu,	það	var	smá	umræða,	bara	svona,	maður	
veit	ekki	hvað	börnin	taka	með	sér	heim,	hvernig	umræðan	heldur	áfram.	
Maður	veit	ekki	framhaldið	og	þá	gæti	orðið	einhver	misskilningur	,,þær	
voru	að	segja	þetta”	og	svo	er	það	ekkert	rétt	og	þá	bara...hvað	gengur	á	á	
þessu	heimili	eiginlega.	

Frásögn	Rögnu	lýsir	því	hvernig	hinsegin	foreldrar	óttast	að	gagnkynhneigt	fólk	misskilji	
fjölskylduform	þeirra	og	er	það	bundið	á	klafa	vanahugsunar	um	hefðbundnar	
fjölskyldur	sem	viðmið	fyrir	alla.	

Af	frásögnum	kvennanna	um	karlkynsfyrirmyndir	í	lífi	barnanna	má	ráða	að	flestum	
konunum	finnst	þær	ekki	skipta	sköpum	í	uppeldi	barnanna	á	meðan	aðrar	telja	upp	
karlkynsfyrirmyndir	í	fjölskyldu	og	vinahópi	um	leið	eins	og	til	að	réttlæta	áhrif	
gagnkynhneigða	forræðisins	á	fjölskyldulíf	þeirra.	

Í	lífi	kvennanna	og	barna	þeirra	er	gagnkynhneigða	forræðið	allt	umlykjandi.	Áhrif	
þess	eru	meðal	annars	þau	að	konurnar	finna	sig	knúnar	til	að	undirbúa	börn	sín	
sérstaklega	undir	spurningar	annarra	um	fjölskylduna.	

4.11.4 Umræðan	og	vel	undirbúin	börn	

Með	ofangreinda	umfjöllun	í	huga	er	nokkuð	ljóst	að	konurnar	glíma	við	umræðu	um	
karlana	í	sínu	daglega	lífi	og	staðalmyndir	um	gagnkynhneigða	foreldra.	Til	að	mynda	
töluðu	nokkrar	konur	um	að	þurfa	að	undirbúa	börn	sín	undir	spurningar	um	
fjölskylduformið.	Tvær	konur	töluðu	um	skort	á	hinsegin	fyrirmyndum	í	lífi	barnanna	og	
nokkrar	sögðu	frá	því	hvernig	börn	þeirra	þyrftu	ítrekað	að	svara	spurningum	um	
fjarveru	föðurins	á	heimilinu.	

Fjölbreytileiki	fjölskyldna	í	samfélögum	er	mikill	og	eru	mörg	heimili	án	feðra	og	
nokkur	án	mæðra	en	á	heimilum	hinsegin	kvenna	eru	tvær	mæður,	sem	hafa	í	mörgum	
tilfellum	ákveðið	í	sameiningu	að	stofna	fjölskyldu.	
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Eins	og	áður	sagði	nefndu	allar	konurnar	nema	ein	þörfina	á	að	undirbúa	börn	sín	
vel	fyrir	utanaðkomandi	áreiti	vegna	þess	að	fjölskylduform	þeirra	væri	öðruvísi	en	hið	
hefðbundna	gagnkynhneigða	fjölskylduform.	Þá	virtist	föðurleysið	vega	þungt	og	þurfa	
töluverðrar	útskýringar	við.	Flestar	konurnar	töluðu	um	að	þurfa	að	taka	umræðuna	við	
börn	sín.	Með	umræðu	eiga	þær	við	að	hafa	átt	samræður	við	börn	sín	þar	sem	þær	
útskýra	að	börnin	eigi	ekki	pabba	heldur	tvær	mömmur.	Oft	endar	umræðan	ekki	þar	
heldur	þurfa	bæði	mæður	og	börnin	sjálf	að	svara	fyrir	fjölskylduform	sitt.	Tvær	
kvennanna	tala	um	að	þær	hafi	alltaf	vitað	að	þörf	væri	fyrir	umræðuna,	hins	vegar	hafi	
það	komið	þeim	á	óvart	hversu	ung	börn	þeirra	voru	þegar	vangaveltur	um	fjarveru	
föður	komu	fyrst	upp.	Tinna	segir	frá	því	hvernig	tveggja	ára	dóttir	hennar	sé	nýlega	
búin	að	uppgötva	að	ekki	sé	pabbi	á	heimilinu.	Hún	segir	frá	því	að	hún	hafi	alltaf	vitað	
að	þessi	stund	kæmi	en	hún	hafi	ekki	átt	von	á	henni	svona	fljótt.	Hún	segist	hafa	haldið	
að	hún	hefði	lengri	tíma	til	að	undirbúa	sig	fyrir	umræðuna.	Ingunn	tekur	undir	þessi	
orð	og	segist	vita	til	þess	að	börn	á	aldri	sonar	síns,	sem	er	tveggja	ára,	séu	mörg	hver	
farin	að	spyrja	um	pabbana.	Hann	sé	hins	vegar	ekki	farinn	að	spyrja	enn	þá.	Hún	segist	
kvíða	deginum	sem	hann	fari	að	spyrja.	Vangaveltur	Tinnu	og	Ingunnar	eru	til	marks	um	
togstreituna	sem	gagnkynhneigðarforræði	getur	skapað	í	lífi	þessara	kvenna.		

Dagný	lýsir	því	hvernig	hún	heyri	umræðu	í	leikskólanum	um	að	barnið	hennar	eigi	
ekki	pabba	.	Segist	hún	hafa	heyrt	dóttur	sína	svara	fyrir	það	að	eiga	ekki	pabba.	Hún	
segir:	

Ég	heyri	hana	stundum	fá	þessa	umræðu	á	leikskólanum,	þegar	ég	kem	eða	
er	að	sækja,	hann	er	að	leika	og	ég	er	bara	að	hlusta	á	hann	og	þá	fær	hún	
oft	þessa	spurningu,	sérstaklega	ef	vinirnir	koma	hingað	og	svona	og	þeir	
eru	svona	,,af	hverju?”.	Hún	segir	bara,	ég	á	bara	tvær	mömmur	og	svo	
byrjar	hún:	,,Sumir	eiga	engan,	sumir	eiga	einn	pabba,	sumir	tvo,	ég	á	tvær	
mömmur	og	þú	mömmu	og	pabba”.	

Mæðurnar	virtust	allar	meðvitaðar	um	að	allt	í	kringum	þær	og	börnin	þeirra	væru	
gagnkynhneigðar	fyrirmyndir.	Var	þeim	tíðrætt	um	að	í	flest	öllu	barnaefni,	
barnabókum	og	barnalögum	væru	mömmur	og	pabbar.	Tinna	sagði	að	hún	og	konan	
hennar	hefðu	hugleitt	að	skrifa	sjálfar	bókaflokk	þar	sem	hinsegin	fjölskyldur	kæmu	
fyrir.	Ætla	má	af	vangaveltum	kvennanna	að	þær	hafi	áhyggjur	af	því	hversu	ráðandi	
gagnkynhneigðar	staðalmyndir	eru	í	kringum	þær.	

Mæðurnar	tala	allar	um	að	spurningar	um	pabbana	komi	í	bylgjum.	Yfirleitt	sé	ekki	
um	langan	tíma	að	ræða	þar	sem	börnin	séu	að	velta	þessu	fyrir	sér.	Hins	vegar	komi	
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vangavelturnar	upp	af	og	til.	Þegar	börnin	eru	komin	á	ákveðinn	aldur	virðist	umræðan	
detta	niður.	Dagný	segir	um	fimm	ára	dóttur	sína:	,,Hún	er	löngu	hætt	að	pæla	í	því	af	
hverju	hún	á	ekki	pabba,	hún	á	tvær	mömmur”.	Dröfn	segir	um	dóttur	sína	sem	er	á	
grunnskólaaldri:	,,Henni	fannst	það	mjög	leiðinlegt	þegar	hún	var	yngri,	mér	finnst	hún	
ekki	tala	mikið	um	það	núna”.	

Ljóst	er	af	frásögnum	kvennanna	hvernig	þær	þurfa	að	fást	við	spurningar	barna	
sinna	um	fjarveru	föður	á	heimilunum.	Eins	bera	frásagnir	kvennanna	með	sér	áhyggjur	
þeirra	af	því	hvernig	börnin	þeirra	þurfa	að	svara	spurningum	sem	ráðast	af	
gagnkynhneigðu	forræði	og	ýta	undir	einsleitni	en	draga	úr	margbreytileika.	

4.12 Samantekt	og	umræða		
Eins	og	ofangreind	dæmi	sýna	er	krafan	um	karlkynsfyrirmyndir	sterk	í	lífi	þessara	
kvenna.	Þær	hafa	allar	þurft	að	svara	fyrir	fjölskylduform	sitt	og	meinta	vöntun	á	föður	
eða	karlkynsfyrirmynd.	Óviðkomandi	fólk	virðist	miskunnarlaust	í	spurningum	sínum	
um	sæðisgjafann.	Þær	konur	sem	fella	sig	að	gagnkynhneigða	forræðinu	benda	á	allar	
karlkynsfyrirmyndirnar	sem	börn	þeirra	hafa	í	umhverfi	sínu	á	meðan	þær	sem	berjast	á	
móti	því	eru	gagnrýnar	og	benda	á	hvers	vegna	börnin	þurfi	ekki	karlkynsfyrirmyndir	og	
vísa	til	þess	að	þær	hjónin	og	börnin	séu	fjölskylda.	Þannig	eru	þessar	mæður	óháðari	
stífum	viðteknum	hugmyndum	um	fjölskyldulíf	og	líta	fremur	til	fjölbreyttra	
fjölskylduforma	síð-nútímans	eins	og	Howe	(2012)	fjallar	um	og	segir	jafnframt	að	
staðalmynd	um	kjarnafjölskylduna	eigi	illa	við	á	21.	öldinni.	

Þær	konur	sem	berjast	við	gagnkynhneigða	forræðið	eru	meðvitaðar	um	þá	kröfu	
samfélagins	að	börn	þurfi	á	karlkynsfyrirmyndum	að	halda	en	á	sama	tíma	ákveða	þær	
að	hafna	þessu	viðhorfi.	Með	því	að	hafna	nauðsyn	föður	eru	þær	að	fremja	kynusla	
eins	og	Butler	(1993,	2006)	fjallar	um.	Í	umræðum	kvennanna	endurspeglast	jafnframt	
umfjöllun	Bos,	o.fl.	(2012),	Goldberg	og	Allen	(2007)	og	Hicks	(2008)	um	hvernig	
hugmyndir	um	nauðsyn	karl-	og	kvenkynsfyrmynda	leiða	af	sér	það	viðhorf	að	börn	
þurfi	feður	til	að	vegna	vel.	Frásagnir	Dagnýjar,	Iðunnar	og	Rögnu	gefa	til	kynna	að	þær	
samsami	sig	þessum	hugmyndum	eins	og	sést	á	því	að	þær	telja	sig	knúnar	til	að	telja	
upp	karlmenn	í	lífi	barna	sinna	og	finnst	gott	að	vita	til	þess	að	börn	þeirra	hafi	
karlkynsfyrirmyndir.	Þær	útskýra	ekki	hvers	vegna	þeim	finnst	þetta	mikilvægt	en	það	
er	í	samræmi	við	niðurstöður	Hicks	(2008)	um	hvernig	nauðsyn	karlkynsfyrirmynda	
þarfnist	engra	útskýringa	vegna	þess	hversu	hugmyndin	er	rótgróin	í	samfélögum.		

Tinna,	Iðunn,	Andrea	og	Dröfn	eru	gagnrýnar	á	umfjöllun	um	nauðsyn	
karlkynsfyrirmynda	í	lífi	barna	sinna.	Þær	takast	á	við	umræður	og	erfiðar	persónulegar	
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spurningar	um	fjarveru	föðurins	og	karlkynsfyrirmynda.	Það	er	til	marks	um	að	
kynuslinn,	sem	þær	valda	með	því	að	hafna	nauðsyn	feðra,	hefur	í	för	með	sér	innri	
átök	um	réttmæti	kynuslans.	

Eins	og	sjá	má	á	ofangreindum	dæmum	skiptast	konurnar	í	tvo	ólíka	hópa	þegar	
kemur	að	viðbrögðum	við	nauðsyn	karlkynsfyrirmynda	en	það	er	í	samræmi	við	
niðurstöður	Goldberg	og	Allen	(2007)	um	aðlögun	og	viðnám	gegn	viðteknum	venjum.	

Það	eina	sem	aðgreinir	tveggja	mæðra	fjölskyldur	frá	öðrum	fjölskyldum	eru	ríkjandi	
viðhorf	um	gagnkynhneigða	foreldra.	Af	frásögnum	kvennanna	má	sjá	hvernig	
gagnkynhneigða	forræðið	er	allt	umlykjandi	í	kringum	þær.	Sú	staðreynd	að	
fjölskylduform	þeirra	er	annað	en	það	algengasta	virðist	hafa	töluverð	áhrif	á	þær	og	
koma	fram	með	mismunandi	hætti.	Til	dæmis	í	því	hvernig	konurnar	segjast	hafa	vitað	
að	þær	þyrftu	að	eiga	umræðu	við	börn	sín	um	fjölskylduformið	og	hvernig	þær	virðast	
allar	vilja	undirbúa	börn	sín	fyrir	spurningar	annarra	um	fjölskylduna	með	því	að	vera	
búnar	að	skýra	þetta	vel	út	fyrir	börnunum	áður	en	þau	fá	spurningarnar.	Það	að	
konurnar	og	börn	þeirra	hafi	ítrekað	þurft	að	svara	fyrir	fjölskylduform	sitt	lýsir	því	vel	
hvernig	gagnkynhneigðarnormið	smeygir	sér	inn	í	líf	hinsegin	fjölskyldna.	Konurnar	telja	
sig	ekki	upplifa	fordóma	og	þær	gera	lítið	úr	áhrifunum	sem	þetta	hefur	á	fjölskyldulíf	
þeirra.	Hugsanlega	telja	konurnar	þetta	eðlilegan	fórnarkostnað	þess	að	lifa	öðruvísi	lífi	
og	reyna	þar	af	leiðandi	að	láta	þetta	hafa	sem	minnst	áhrif	á	sig	og	líf	sitt.	

Frásögn	Rögnu	af	því	hvernig	hún	ræddi	við	foreldra	annarra	barna	til	að	koma	í	veg	
fyrir	að	þeir	héldu	að	eitthvað	skrýtið	væri	í	gangi	á	heimili	hennar	er	til	marks	um	þá	
fordóma	sem	hinsegin	fólk	þurfti	að	glíma	við	hér	áður	fyrr	(Rannveig	Traustadóttir,	
2003).	Þrátt	fyrir	töluverða	viðhorfsbreytingu	í	garð	hinsegin	fólks	má	sjá	greinileg	
merki	um	áhrifin	sem	fordómarnir	hafa	enn	í	dag.	Á	árum	áður	ríkti	sú	skoðun	að	
hinsegin	foreldrar	væru	óhæfir	uppalendur	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Enn	eimir	
eftir	af	þessum	fordómum	og	því	eru	flestar	konurnar	varar	um	sig.	Þetta	er	í	samræmi	
við	niðurstöður	Berkowitz	og	Ryan	(2011)	sem	fjalla	um	hvernig	hinsegin	foreldrar	
upplifa	að	frekar	sé	rýnt	í	athafnir	þeirra	og	barna	þeirra.		

Lýsingar	Drafnar	á	því	hvernig	dóttir	hennar	svarar	spurningum	um	fjölskylduformið	
eru	dæmigerðar	fyrir	það	umburðarlyndi	sem	börn	hinsegin	mæðra	virðast	mörg	hver	
búa	yfir.	Þetta	er	í	samræmi	við	niðurstöður	Golberg	(2007)	að	börn	hinsegin	foreldra	
telji	sig	hafa	frjálsleg	viðhorf,	hafi	minni	dómhörku	og	aukið	umburðarlyndi.	Börnin	
sögðust	halda	að	viðhorf	sín	kæmu	til	vegna	þess	að	þau	hefðu	alist	upp	í	fjölskyldgerð	
sem	stæði	fyrir	utan	hið	gagnkynhneigða	norm.	Börn	kvennanna	verða	fyrir	því	að	
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hugmyndakerfi	gagnkynhneigða	forræðisins	er	þröngvað	upp	á	þau	og	þess	krafist	af	
þeim	að	þau	svari	fyrir	öll	frávikin	sem	verða.	

Viðbrögð	barnanna	við	staðalmyndum	um	gagnkynhneigða	foreldra,	sem	lýst	er	hér	
að	ofan,	er	til	marks	um	hvernig	börnin	samsama	sig	að	gagnkynhneigða	forræðinu.	
Undirbúningur	mæðranna	og	umræða	þeirra	við	börnin	um	fjölskylduformið	lýsir	
áhrifum	gagnkynhneigða	forræðisins	og	hvernig	það	verður	til	þess	að	konurnar	grípa	til	
þess	að	undirbúa	börn	sín	með	þessum	hætti.	

Niðurstöður	þessar	svara	því	hvernig	konurnar	takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	
uppeldi	barna	sinna,	ásamt	því	að	varpa	ljósi	á	reynslu	kvennanna	af	samfélagslegum	
kröfum	um	karlkynsfyrirmyndir.	
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5 Samantekt	og	lokaorð	

Hér	verða	helstu	niðurstöður	dregnar	saman	og	síðan	fjallað	í	lokaorðum	um	ályktanir	
sem	höfundur	dregur	af	verkinu.	

5.1 	Samantekt	
Í	samfélagi	sem	er	mettað	af	gagnkynhneigð	kemst	enginn	undan	oki	þess.	Allra	síst	þeir	
sem	eru	á	skjön	við	ráðandi	hugmyndir	og	viðhorf	sem	fylgja	þeim.	Hinsegin	mæður	
standa	á	jaðrinum	og	glíma,	á	degi	hverjum,	við	áhrif	forræðis	gagnkynhneigðarinnar	á	
líf	sitt.	

Í	niðurstöðukaflanum	hér	að	ofan	var	aðalrannsóknarspurningu	rannsóknarinnar	
svarað	með	vísan	í	undirspurningar	hennar	í	hverjum	kafla	fyrir	sig.	Þegar	svörin	við	
meginspurningu	ritgerðarinnar:	,,Hvernig	lýsa	sjö	hinsegin	mæður	reynslu	sinni	af	því	að	
takast	á	við	gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna?”	eru	dregin	saman	kemur	í	
ljós	að	margir	samverkandi	þættir	hafa	áhrif	á	hvernig	hinsegin	mæðurnar	fást	við	
gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna.	Þetta	eru	þættir	eins	og	að	vera	
fyrirmyndir	barna	sinna	eða	taka	ýmist	jafna	ábyrgð	á	uppeldinu	eða	skipta	með	sér	
verkum	í	takti	við	gagnkynhneigða	forræðið.	Sumar	mæðurnar	fella	sig	að	
gagnkynhneigða	forræðinu	meðan	aðrar	spyrna	gegn	því	og	beita	kynusla.	Enn	aðrar	
fara	bil	beggja,	flækjast	í	neti	gagnkynhneigða	forræðisins	og	gefast	jafnvel	upp	fyrir	því.	
Þær	glíma	við	persónulegar	spurningar	um	einkahagi	sína	og	finnst	þær	vera	meira	
undir	smásjá	samfélagsins	en	gagnkynhneigðir	foreldrar	og	þurfa	að	styðja	börn	sín	í	að	
svara	áleitnum	spurningum	um	einkahagi	sína.	Forræði	gagnkynhneigðarinnar	blasir	alls	
staðar	við	þeim,	hvort	heldur	um	er	að	ræða	verkaskiptingu	á	heimilum	eða	hvernig	
þær	fara	frá	aðlögun	að	usla	í	kyngervismótun	barnanna	sinna.	Hvernig	þær	verða	fyrir	
þrýstingi	af	hálfu	samfélagsins	um	að	ala	upp	,,eðlileg”	börn	og	hvernig	þeim	finnst	þær	
þurfa	að	vera	framúrskarandi	foreldrar.	Eins	hvernig	þær	glíma	við	utanaðkomandi	
viðhorf	um	að	í	foreldraparinu	skuli	vera	karl	og	kona.	Ásamt	þessu	fást	þær	við	það	
rótgróna	viðhorf	að	karlkynsfyrirmynd	sé	nauðsynleg	til	að	börnum	vegni	vel.		

Niðurstöðurnar	leiða	í	ljós	margbreytni	kvennanna,	sem	kemur	glöggt	fram	þegar	
frásagnir	þeirra	eru	skoðaðar	með	hliðsjón	af	því	hvernig	gagnkynhneigða	forræðið	litar	
veruleikann.	Þrátt	fyrir	það	er	hægt	að	skipta	viðbrögðum	kvennanna	í	þrjá	flokka.	Þær	
konur	sem	aðlaga	sig	að	hinu	gagnkynhneigða	forræði,	þær	konur	sem	berjast	á	móti	
því	og	þær	konur	sem	reyna	að	berjast	á	móti	gagnkynhneigða	forræðinu	en	flækjast	í	
net	þess	og	fella	sig	að	því	í	kjölfarið.	Ekki	eru	skörp	skil	á	milli	þessara	viðbragða,	sem	
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má	túlka	sem	vald	gagnkynhneigða	forræðisins	í	lífi	þeirra.	Þær	konur	sem	sigla	gegn	því	
eru	að	einhverju	leyti	litaðar	af	áhrifum	þess	og	í	lífi	hinna	kvennanna	er	
gagnkynhneigða	forræðið	orðið	svo	miðlægur	þáttur	að	þær	taka	ekki	eftir	oki	þess.		

Nokkuð	ljóst	er	af	frásögnum	kvennanna	að	þær	bera	allar	þá	von	í	brjósti	að	börn	
þeirri	upplifi	að	þeim	standi	allar	dyr	opnar	og	þau	fái	rými	til	að	vera	nákvæmlega	eins	
og	þau	vilja,	hvort	sem	þær	aðlaga	sig	rótgrónum	hugmyndum	og	viðhorfum	eða	rísa	
gegn	þeim.	

Rúmlega	helmingur	kvennanna	í	rannsókninni,	Tinna,	Andrea,	Díana	og	Ingunn	valda	
usla	í	viðteknum	venjum	og	bjóða	börnum	sínum	upp	á	sveigjanlegt	kyngervi.	Þær	stýra	
áhrifum	gagnkynhneigða	forræðisins	á	líf	barna	sinna	með	því	að	gæta	jafnræðis	í	
skiptingu	á	heimilisverkum	og	í	uppeldi	barnanna.	Ásamt	því	að	bjóða	börnum	sínum	
upp	á	ókynjuð	leikföng,	fatnað	og	afþreyingu.	Þá	leggja	þær	sig	fram	við	að	rækta	
eiginleika	hins	kynsins	í	börnum	sínum.	Þær	eru	vakandi	fyrir	staðalmyndum	um	
gagnkynhneigða	foreldra	í	lífi	barna	sinna	og	undirbúa	börn	sín	vel	fyrir	hvers	kyns	
umræður	um	,,óhefðbundið”	fjölskylduform.	Þá	eru	þær	gagnrýnar	á	viðhorf	um	
nauðsyn	karlkynsfyrirmyndar	og	hafna	því	viðhorfi.	Uslinn	sem	konurnar	beita	er	ekki	
átakalaus	og	glíma	konurnar	við	athugasemdir	annarra	um	leiðina	sem	þær	hafa	valið	
að	fara.	Aðfinnslur	annarra	finna	sér	stað	í	hugum	kvennanna	og	efast	konurnar	um	
hvort	sú	leið	sem	þær	hafa	ákveðið	að	fara	í	uppeldinu	sé	farsælasta	leiðin	að	velferð	
barna	þeirra.	

Tvær	konur,	Dagný	og	Ingunn,	aðlaga	sig	að	gagnkynhneigða	forræðinu	en	
gagnkynhneigða	forræðið	er	miðlægt	í	lífi	þeirra	og	taka	börn	þeirra	upp	hefðbundið	
kyngervi	hvors	kyns.	Dæmi	um	hvernig	þær	aðlaga	sig	að	forræði	gagnkynhneigðarinnar	
má	til	að	mynda	finna	í	fatnaði,	leikföngum	og	afþreyingu	sem	þær	halda	að	börnum	
sínum.	Þær	réttlæta	skort	á	karlkynsfyrirmyndum	á	heimilinu	með	því	að	telja	til	alla	þá	
karlmenn	sem	eru	í	lífi	þeirra	og	barnanna.	Þær	afsaka	umræðu	og	spurningar	fólks	og	
finnst	eðlilegt	að	fá	spurningar	um	fjölskylduformið	þar	sem	það	er	,,óhefðbundið”.	
Einnig	virðast	þær	lifa	átakalausara	lífi	en	þær	konur	sem	valda	usla	í	viðteknum	
venjum.	Þær	virðast	ekki	glíma	við	athugasemdir	og	aðfinnslu	annarra	á	sama	hátt	og	
konurnar	sem	brjóta	upp	normið	og	taka	kröfurnar	og	áreitið	sem	forræði	
gagnkynhneigðarinnar	skapar	ekki	jafn	mikið	inn	á	sig.	

Ein	kona	í	rannsókninni,	Ragna,	reynir	eftir	fremsta	megni	að	bjóða	barni	sínu	upp	á	
sveigjanlegt	kyngervi	en	net	gagnkynhneigða	forræðisins	er	stórt	og	auðvelt	að	flækjast	
í	því.	Mótsagnar	gætir	í	frásögnum	hennar	þar	sem	hún	endurspeglar	
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tvíhyggjukynjakerfi	og	gagnkynhneigt	forræði	á	sama	tíma	og	hún	lýsir	yfir	vilja	til	að	
breyta	ráðandi	hugmyndum	um	stelpur	og	stráka.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiða	í	ljós	með	nokkuð	afgerandi	hætti	að	hvort	sem	
konurnar	aðlaga	sig	gagnkynhneigðu	forræði,	berjast	gegn	því	eða	fara	bil	beggja	fást	
þær	allar	við	gagnkynhneigt	forræði	í	uppeldi	barna	sinna	og	sínu	daglega	lífi.	Það	gefur	
tilefni	til	bjartsýni	að	fjórar	kvennanna	í	rannsókninni	horfa	gagnrýnum	augum	á	
kynjakerfið	og	gagnkynhneigða	forræðið	og	eru	virkar	í	að	berjast	gegn	því.	Hins	vegar	
gefur	togstreitan	sem	konurnar	lýsa	til	kynna	að	þrátt	fyrir	að	berjast	fyrir	
margbreytileikanum	með	virkum	hætti	nær	forræði	gagnkynhneigðarinnar	samt	til	
þeirra	og	litar	upplifanir	þeirra	og	reynslu.	

Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	varpa	áður	óþekktu	ljósi	á	hvernig	sjö	hinsegin	
konur	á	Íslandi	takast	á	við	kyngervismótun	barna	sinna	í	samfélagi	sem	er	gegnsýrt	af	
gagnkynhneigðu	forræði.	Niðurstöðurnar	gætu	orðið	hvati	að	frekari	rannsóknum	á	því	
hvernig	hinsegin	fólk	skapar	sér	og	fjölskyldum	sínum	rými	í	margbreytileika	21.	
aldarinnar.	

5.2 Lokaorð	
Þrátt	fyrir	að	allir,	hinsegin	fólk	og	gagnkynhneigðir,	standi	nú	jafnir	frammi	fyrir	lögum	
benda	niðurstöður	rannsóknarinnar	til	þess	að	björninn	sé	ekki	unninn.	Allt	umlykjandi	
gagnkynhneigt	forræði	hefur	áhrif	á	líðan	og	upplifanir	hinsegin	mæðra	og	það	hvernig	
þær	ala	börn	sín	upp.	Veggir	hins	gagnkynhneigða	forræðis	eru	þykkir	og	lenda	
konurnar	ítrekað	á	þeim.	Þótt	nú	sé	lagalegu	jafnrétti	náð	er	brýnt	að	ná	fram	jafnrétti	á	
félagslegum	grunni.	Til	að	það	takist	þarf	að	verða	viðhorfsbreyting	í	samfélaginu.	
Viðurkenna	þarf	að	samfélagið	er	mettað	af	gagnkynhneigðum	viðmiðum	og	að	enginn	
virðist	komast	undan	fargi	þeirra.	Opna	þarf	enn	frekar	á	umræðu	um	ólík	
fjölskyldumynstur	en	í	fjölbreytilegu	samfélagi	koma	börn	með	ýmsum	hætti	inn	í	
fjölskyldur	sínar.	Orðræða	sem	byggir	á	eðlishyggjuhugmyndum	dregur	úr	velferð	
þessara	fjölskyldna	en	með	opinni	umræðu	um	margbreytileika	manneskjunnar	skapast	
aukið	rými	fyrir	hana	í	allri	sinni	mynd.	Veruleiki	hinsegin	foreldra	býður	upp	á	tækifæri	
til	að	sporna	gegn	hefðbundnum	hugmyndum	um	fjölskylduna	og	uppeldi	yfirleitt.	
Niðurstöðurnar	benda	til	að	barátta	kvennanna	fyrir	viðurkenningu	á	mismunandi	
fjölskylduformum	hafi	haft	í	för	með	sér	óþarfa	tilfinningalegt	álag	sem	brýnt	er	að	
draga	úr.	Til	þess	þarf	að	opna	umræðuna	um	styrk	margbreytileikans.	Þær	hinsegin	
mæður	sem	brjóta	upp	gagnkynhneigða	forræðið	ala	upp	nýja	kynslóð	einstaklinga	sem	
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eru	síður	fastir	í	viðjum	vanans	og	hafa	aðrar	og	fjölbreytilegri	hugmyndir	um	kyn	og	
kyngervi.	

Í	frásögnum	kvennanna	kemur	skýrt	fram	að	lagalegt	jafnræði	er	ekki	það	sama	og	
raunverulegt	jafnræði	og	við	því	þarf	að	bregðast.	Til	að	mynda	gætu	kennarar	og	aðrir	
sem	vinna	við	uppeldi	og	menntun	barna	unnið	betur	með	hugtökin	fjölmenning	og	
margbreytileiki	með	skapandi	verkefnum	sem	ýta	undir	gagnrýna	hugsun	og	opna	huga	
nemenda	fyrir	aflinu	sem	býr	í	margbreytileika	manneskjunnar.	
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Viðauki	A:	Viðtalsrammi	

Bakgrunnur:	Aldur,	hjúskapar-	og	fjölskyldustaða,	starf.	Fjöldi	barna	og	aldur	þeirra.		

1. Ertu	til	í	að	segja	mér	aðeins	frá	bakgrunni	þínum?	Það	er	aldur,	hjúskaparstaða,	
hvað	þú	átt	mörg	börn	og	hvað	þau	eru	gömul.		

Dagskipulag	

2. Hvernig	er	venjulegur	dagur	á	heimili	þínu?	Hvað	vinnur	þú	lengi?	En	konan	þín?	
Hvernig	skiptið	þið	heimilisstörfum	á	milli	ykkar?	Veistu	af	hverju	þið	skiptið	
þessu	svona?	En	þegar	kemur	að	börnunum?	Er	ákveðin	skipting	þar?	Heldur	þú	
að	börnin	þín	upplifi	meira	jafnræði	í	skiptingu	heimilistarfa	á	heimili	ykkar	
heldur	en	börn	gagnkynhneigðra?	Hver	fer	með	þau	í	skólann,	tómstundir?	Hver	
lætur	þau	læra	heima?		

3. Þegar	þið	voruð	að	skipuleggja	barnaherbergin,	manstu	hvernig	þið	hugsuðuð	
að	búa	herbergin?	Var	eitthvað	sérstakt	sem	þið	vilduð	hafa	eða	ekki	hafa	í	
herbergjunum?	

4. Hafið	þið	eitthvað	í	sérstakt	í	huga	þegar	þið	klæðið	börnin	ykkar?	Hvernig	dót	
leikur	barnið	ykkar	sér	með?	Hafið	þið	keypt	eitthvað	sérstakt	handa	barninu?	
Hvaða	barnaefni	horfir	barnið	ykkar	á?	Viljið	þið	að	það	horfi	á	eitthvað	
sérstakt?	En	bækur?	

5. Hefur	þú	einhverja	reynslu	af	því	að	fólk	sé	að	gera	kröfur	um	karl-	og	
kvenfyrirmyndir?	Hvernig	karlfyrirmyndir	og	hvernig	kvenfyrirmyndir?	Hvað	
finnst	þér	um	þetta?	Kemur	þetta	fram	í	samskiptum	þínum	við	börnin?	Ef	þú	
átt	strák	finnst	þér	mikilvægt	að	hann	tileinki	sér	einhverja	sérstaka	eiginleika	
sem	tengjast	karlmennsku	eða	reynir	þú	að	berjast	gegn	þessu?	Finnst	þér	
mikilvægt	að	berjast	gegn	þessu?	

6. Hvað	finnst	þér	mikilvægast	í	kyngervismótun	barna	þinna?	(með	kyngervi	er	átt	
við	ákveðnar	hugmyndir	um	kynin	tengdum	karlmennsku	og	kvenleika)	

7. Hvað	finnst	þér	mikilvægt	að	leggja	áherslu	á	sem	hinsegin	foreldri	í	uppeldi	
barna	þinna?	

8. Er	eitthvað	í	kyngervis	uppeldinu	sem	hefur	gefist	vel?	Hvað	hefur	verið	erfitt	
eða	jafnvel	erfiðast?	

9. Finnst	þér	mikilvægt	að	börnin	þín	aðlagist	gagnkynhneigðum	viðmiðum?	Af	
hverju?	Af	hverju	ekki?	

10. Telur	þú	að	það	séu	einhver	ávinningur	sem	fylgir	því	að	alast	upp	hjá	hinsegin	
foreldrum?	Eru	einhverjar	annmarkar?	
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11. Finnst	þér	vera	gerðar	aðrar/öðruvísi	kröfur/væntingar	til	ykkar	sem	fjölskyldu	
vegna	kynhneigðar	ykkar?		

12. Hafðir	þú	einhverjar	hugmyndir	um	hvort	kynið	þú	vildir	eignast?		

13. Eitthvað	að	lokum	sem	ég	hef	ekki	spurt	um	sem	þér	finnst	mikilvægt?		
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Viðauki	Á:	Leyfisbréf	

____________________________	

Staður	og	dagsetning	

	

	

	

Upplýst	samþykki	

Ég	hef	lesið	kynningu	á	rannsókninni	og	þar	með	alla	þá	

skilmála	sem	hafa	verið	settir	fyrir	þátttöku.	Ég	treysti	

því	að	öll	gögn	verði	meðhöndluð	sem	trúnaðarmál.	Ég	

samþykki	hér	með	þátttöku	í	rannsókninni	og	staðfesti	

það	með	undirskrift	minni.	

	

												__________________________________________________	

Viðmælandi	(má	setja	merki	í	stað	nafns)	

																										___________________________________________________	

Rannsakandi	

	

	


