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Útdráttur 
	

Markmið þessarar ritgerðar er að kortleggja intersex og skoða hvað felist í þeirri 

skilgreiningu, auk þess að skoða hver staða intersex einstaklinga sé í samfélaginu. Þá var 

einnig markmið að semja kennsluefni um intersex fyrir framhaldsskóla. Ritgerðin byggir á 

heimildaöflun og óformlegum viðtölum við formann félagsins Intersex Ísland. Einnig var 

óformlegt viðtal um kennsluefnið tekið við framhaldsskólakennara sem hefur reynslu af því 

að kenna kynjafræði í framhaldsskólum. 

Intersex er náttúrulegur margbreytileiki þar sem einstaklingar fæðast með líkamleg tilbrigði 

sem passa ekki við læknisfræðileg né samfélagsleg viðmið um kven- og karllíkama.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að staða intersex í samfélögum er veik og iðulega er 

brotið á mannréttindum þeirra. Óþarfa aðgerðir og meðferðaúrræði eru framkvæmd á 

intersex einstaklingum án þeirra upplýsta samþykki. Megintilgangur aðgerðanna er einungis 

að laga líkama intersex einstaklinga að tvíhyggjuhugmyndum samfélaga, sem segir að kynin 

séu aðeins tvö: karl og kona. Þörf er á að bæta stöðu intersex einstaklinga og auka rými 

þeirra innan samfélaga. 

Markmið kennsluefnisins er að auka samfélagsvitund um intersex með það að leiðarljósi 

að bæta stöðu þeirra og færð rök fyrir því að best fari á því að flétta efninu saman við 

jafnréttis- og kynjafræði kennslu, því markmiðin með þeirri fræðslu eru þau sömu. 
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Abstract 
 

The aim of this thesis was to learn about intersex and what lies in it´s definition, and what 

status intersex people have in the community. Also was the aim set out to write a educational 

material about intersex intended for high school teaching. The thesis is based on references 

collection, informal interviews with the chairman of Intersex Iceland and a informal interview 

about the educational material with a high school teacher with experience of teaching gender 

studies.  

Intersex is a natural diversity where an individual is born with physical variations that do 

not match medical nor social criteria for female and male bodies. 

The thesis conclusion is that intersex people status in communities is week and their 

human rights are broken frequently. Unnecessary surgeries and therapeutic treatments are 

implemented on intersex individuals without their informed consent. The main purpose of 

these interventions is to adapt intersex bodies to social binary ideas, that claim that the 

sexes are only male and female. There is a need to improve intersex people status in the 

community. 

The goal of the educational material is to enhance social awareness about intersex with 

the aim of improving their social status and argued why the material would fit well within 

gender equality and gender studies, because the goals within those educations are the 

same. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er metin til 30 eininga af meistaraprófi í menntun framhaldsskólakennara með 

kynjafræði sem kjörsvið við stjórnamálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin var skrifuð undir leiðsögn dr. Gyðu Margrétar Pétursdóttur, dósent við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Færi ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, 

hvatningu og gott samstarf. Þá vil ég einnig þakka Kitty Anderson fyrir hennar framlag, án 

hennar hefði ritgerðin ekki orðið sú sem hún er í dag. Einnig vil ég þakka Hönnu Björgu 

Vilhjálmsdóttur fyrir hennar ábendingar við gerð kennsluefnisins. Jafnframt þakka ég Hjálmari 

Benónýssyni fyrir yfirlestur og ábendingar og konu minni Írisi Neri Gylfadóttur fyrir gagnlegar 

ábendingar, hvatningu og ómælda þolinmæði. 

 

 

 

 

 

 



  

4 

Efnisyfirlit 
1	Inngangur	..................................................................................................................................	5	
1.1	Kveikjan	að	ritgerðinni	...............................................................................................................	5	
1.2	Rannsóknarspurningar	og	markmið	ritgerðar	..................................................................	6	
1.3	Hugtakaskýringar,	intersex,	kyngervi	og	kynvitund	........................................................	7	
1.4	Nálgun	og	upplegg	........................................................................................................................	8	
1.5	Uppbygging	ritgerðar	..................................................................................................................	9	

2	Hvað	er	intersex	...................................................................................................................	11	
2.1	Hugmyndir	Judith	Butler	um	kyn	og	kyngervi	..................................................................	11	
2.2	Intersex	..........................................................................................................................................	12	
2.3		Saga,	samfélög	og	intersex	......................................................................................................	13	
2.4		Mótun	vestrænna	viðhorfa	á	intersex	.................................................................................	14	
2.4.1	John	Money	..............................................................................................................................................	16	

2.4.1.1	Bruce,	Brenda,	David	........................................................................................................................................	18	
2.5	Læknisfræðileg	skilgreining	á	intersex	...............................................................................	19	
2.6	Viðhorf	til	intersex	á	Indlandi	og	Dóminíska	Lýðveldinu	.............................................	20	

3	Staða	intersex	einstaklinga	í	dag	....................................................................................	22	
3.1	Leyndarmálið	intersex	..............................................................................................................	22	
3.2	Stofnun	intersex	samtaka	........................................................................................................	23	
3.2.1	Intersex	Ísland	........................................................................................................................................	25	

3.3	Lög,	baráttumál	og	breytingar	................................................................................................	25	
3.3.1	Mannréttindi	...........................................................................................................................................	26	

3.3.1.1	Lagaleg	staða	intersex	fólks	á	Íslandi	..........................................................................................................	26	
3.3.1.2	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	..........................................................................................................	27	

3.3.2	Baráttumál	intersex	samtaka	...........................................................................................................	27	
3.3.3	Breytingar	til	hins	betra	.....................................................................................................................	29	

3.3.3.1	Breytingar	á	Íslandi	...........................................................................................................................................	31	
4	Grundvöllur	að	aukinni	þekkingu	og	viðurkenningu	..............................................	34	
4.1	Jafnrétti,	kynjafræði	og	menntakerfið	.................................................................................	34	
4.1.1	Hindranir	jafnréttis-	og	kynjafræðikennslu	..............................................................................	35	
4.1.2	Jafnréttis-	og	kynjafræðifræðsla	í	kennaramenntun	.............................................................	36	

5	Menntun	og	fræðsla:	lykill	að	samfélagsbreytingum	...............................................	38	
5.1	Markmið	með	menntun	............................................................................................................	38	
5.2	Afhverju	að	kenna	kynjafræði	................................................................................................	40	
5.3	Tillögur	að	kennsluaðferðum	og	verkefnum	....................................................................	41	
5.4	Gagnlegt	efni	og	frekari	fróðleikur	.......................................................................................	43	

6	Drög	að	kennsluefni	um	intersex	...................................................................................	45	
7	Lokaorð	...................................................................................................................................	55	

Heimildaskrá	............................................................................................................................	56	
 



  

5 

1 Inngangur 
Jörðin sem við búum á er full af fjölbreytileika en innan um allan þann fjölbreytileika eru 

ákveðin náttúrulögmál sem ekki er hægt að brjóta. Til að mynda ef ég stekk upp í loft þá fell 

ég aftur niður til jarðar.1 Í vestrænum samfélögum er almennt litið svo á að mannkyninu sé 

skipt upp í tvö kyn, þ.e. karl og konu. Því er nánast líkt við eitt af náttúrulögmálum 

jarðarinnar.2 Þessi viðhorf lýsa vel þeim tvíhyggjuhugmyndum sem ríkja í almennri 

samfélagsumræðu um kynin. Í augum flestra er fólk annað hvort karl eða kona. Slík einföldun 

á heiminum er skaðleg og jaðarsetur alla þá sem falla ekki inn í fyrirframgreinda staðla sem 

hafa verið félagslega búnir til.  

Intersex er náttúrulegur og líffræðilegur margbreytileiki sem lýsir sér þannig að ekki er 

hægt að skilgreina einstakling út frá líffræðilegum einkennum sem karlkyns eða kvenkyns 

eftir læknisfræðilegum og samfélagslegum stöðlum. Lífræðileg einkenni intersex einstaklinga 

geta verið margvísleg þar sem kynfæri, kynkirtlar, litningamynstur, genasamsetningar og/eða 

hormón eru frábrugðin hefðbundnum skilgreiningum um karlkyn og kvenkyn. Hugtakið er því 

ákveðið regnhlífarhugtak yfir þennan fjölbreytileika.3 Tölfræði um intersex einstaklinga er 

mikið á reiki en talið er að um 0.05% - 1.7% fæðist intersex.4  

Staða intersex einstaklinga er veik innan samfélaga. Mannréttindi þeirra eru iðulega brotin 

í þeim tilgagni að aðlaga líkama þeirra að tvíhyggjumiðuðu samfélagi. Intersex einstaklingar 

og samtök hafa verið að skapa sér meira rými í samfélagsumræðunni og kallað eftir því að 

raddir þeirra fái að heyrast í þeim málefnum er þau varðar.  

1.1	Kveikjan	að	ritgerðinni		
Áhugi minn á intersex kviknaði þegar ég sótti fyrirlestur um intersex. Fyrirlesturinn var hluti af 

áfanga sem ég stundaði í Háskóla Íslands. Einn af fyrirlesurunum var Kitty Anderson, 

formaður Intersex Íslands. Þessi fyrirlestur hafði mikil áhrif á mig og ég vissi um leið að ég 

vildi fjalla um intersex í lokaverkefni mínu til meistaraprófs í menntun framhaldsskólakennara.  

Í desember 2016 átti ég fund með leiðbeinanda mínum Gyðu Margréti Pétursdóttur um val 

á lokaverkefni. Eftir nokkrar vangaveltur ákváðum við að ég myndi semja kennsluefni um 

intersex fyrir framhaldsskólanemendur. Frá upphafi hafði ég tekið ákvörðun um að efnið ætti 

að vera samið í samræmi við baráttu intersex samtaka og einstaklinga. Ég byrjaði strax að 

afla mér heimilda víðsvegar af internetinu, fræðilegum heimildum og öðrum tengdum 

                                                
1 Finnur Dellsén. „Er hægt að brjóta náttúrulögmál? “ Vísindavefurinn, 6. janúar 2016. 2017. 
2 Claudia Lang og Ursula Kuhnle, „Intersexuality and Alternative Gender Categories in Non-Western 
Cultures,“ Hormone Research, nr.69 (2008): 240-250. Sótt 18. janúar 2017. DOI: 10.1159/000113025.   
3 OII Australia, „What Is Intersex? Defining Intersex,“ https://oii.org.au/18106/what-is-intersex/ (Sótt 19. 
janúar, 2017). 
4 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
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intersex, en hafði það þó ávallt að leiðarljósi að einblína á heimildir sem intersex samtök 

höfðu sjálf sett fram með einum eða öðrum hætti.  

Í janúar 2017 hafði ég samband við formann Intersex Ísland, Kitty Anderson í gegnum 

vefpóst. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna hittumst við ekki fyrr en 8. mars. Fundurinn var 

mjög ganglegur þar sem Kitty benti mér á gagnlegar heimildir sem urðu síðar 

meginundirstaða ritgerðar minnar. Auk þess gaf hún mér góðar ábendingar um hvað betur 

mætti fara. 

Þann 23. apríl sendi ég Kitty ritgerðina mína til yfirlestrar. Hún skilaði ritgerðinni til baka 

þann 3. maí með ábendingum. Sumar heimildir sem ég hafði unnið út frá voru orðnar úreltar 

sem og margt orðalag sem ég hafði stuðst við úr ýmsum heimildum. Einnig lagði hún til enn 

frekari heimildir sem hægt væri að vinna með.  

Við Kitty hittumst síðan aftur þann 15. maí og ræddum um ritgerðina, baráttumál intersex 

samtaka um allan heim og drög mín að kennsluefninu. Þar sem hvorki ég né Kitty höfum 

reynslu af því að kenna ákvað ég að hafa samband við framhaldsskólakennara með reynslu 

af því að kenna kynjafræði.  

Þann 16. maí fór ég og átti óformlegt viðtal við Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur kennara í 

Borgarholtsskóla. Ég ræddi við hana um ritgerðina mína og markmið mitt að semja 

kennlsuefni um intersex. Hanna tók mjög vel í hugmyndir mínar og kom með mikið af 

gagnlegum punktum um hvernig mætti nálgast það að innleiða þessa fræðslu inn í hin ýmsu 

námskeið. Einnig bar ég það undir hana hvernig verkefni mætti leggja fyrir varðandi 

námsefnið og gaf hún mér nokkra góða punkta..  

Leiðbeinandi minn, Gyða hefur einnig gefið mikið af gagnlegum ábendingum og aðstoðað 

mig við að koma þessu öllu saman í réttan farveg. Frá desember og að skilum verkefnisins 

áttum við marga fundi sem reyndust gagnlegir.  

Kennsluefnið vann ég út frá meginhugmyndum sjónarmiðsfemínismans. Auk þess hef ég 

haft hugmyndir bell hooks í bókinni Teaching to Transgress að leiðarljósi, enda er markmiðið 

með þessu kennsluefni ekki aðeins að fræða, heldur einnig að höfða til tilfinninga nemenda í 

von um jákvæðar samfélagsbreytingar fyrir intersex fólk sem og samfélagið sem heild.  

1.2	Rannsóknarspurningar	og	markmið	ritgerðar	
Í þessari ritgerð er lagt upp með að leitað verði svara við eftirfarandi spurningum, hvað er 

intersex, hver er staða intersex fólks og hver eru helstu baráttumál þeirra, hvaða breytingar 

hafa orðið á undanförnum árum á réttarstöðu intersex fólks, hvers vegna er mikilvægt að 

fræða ungt fólk um intersex og afhverju sú fræðsla sé heppileg sem hluti af námi í jafnréttis- 

og kynjafræði? 
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Einnig er markmið ritgerðar að semja kennsluefni fyrir framhaldsskóla með það að 

leiðarljósi að auka samfélagslega vitund um málefni tengd intersex, í von um að aukin 

þekking leiði af sér samfélagslegar breytingar.  

1.3	Hugtakaskýringar,	intersex,	kyngervi	og	kynvitund				
Áður en haldið er áfram þarf að gera grein fyrir nokkrum hugtökum. Hugtök eru orð sem 

hjálpa okkur að útskýra og skilja betur samfélög og heiminn sem við lifum í. Þess vegna er 

mikilvægt að rétt hugtök séu notuð og þau uppfærð þegar þekking og vitund eykst. Hér verða 

skilgreind nokkur hugtök sem tengjast á einhvern hátt fjölbreytileikanum intersex og hvernig 

þau geta hjálpað okkur að auka skilning og vitund okkar um intersex.  

Intersex: Er meðfætt frávik á líkamlegum kyneinkennum. Þessi líkamlegi munur getur 

m.a. verið munur á litningum, erfðafræðilegum eiginleikum,hormónastarfsemi, kynfærum eins 

og eistum, getnaðarlim, kvensköpum, sníp, eggjastokkum svo eitthvað sé nefnt. 

Skilgreiningin á við um líkamleg einkenni og á því ekki við um kynhneigð eða kynvitund 

(skilgreint hér á eftir). Þetta er náttúrulegur breytileiki í mannfólki og er því ekki sjúkdómur. 

Hugtakið intersex vísar til ódæmigerðra einkenna/útlits á ytri og/eða innri kynfærum, þar sem 

kyneinkenni eru almennt skilgreind sem karl- eða kvenkyns, en intersex einstaklingur getur 

verið með blönduð kyneinkenni.5  

Vert er að benda á að ódæmigerð kyneinkenni ná betur yfir þann fjölbreytileika sem 

intersex felur í sér frekar en óræð kynfæri. Óræð kynfæri vísa einungis til ytri kynfæra og því 

nær sú skilgreining aðeins yfir lítinn fjölda þeirra einstaklinga sem eru skilgreindir sem 

intersex.6 Einnig má nefna að óræð kynfæri er fremur gildishlaðið hugtak sem felur í sér 

frekari sjúkdómsvæðingu frekar en ódæmigerð kyneinkenni. Hér á eftir verður fjallað nánar 

um hugtakið intersex.  

Kyngervi (e. gender): Er hugtak sem er notað til að útskýra félagslega tilbúin kynhlutverk 

eða kynhlutverk. Hlutverk karla og kvenna eru skilgreind út frá ríkjandi orðræðu í hverju 

samfélagi. Kyngervi er í megindráttum menningarbundinn munur á konum og körlum.7 

Hugmyndir okkar um karlmennsku og kvenleika eiga ekki rætur að rekja til líffræðilegra þátta, 

heldur er það menning okkar hverju sinni sem mótar merkinguna á bakvið þessa eiginleika.8 

                                                
5 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
6 OII Europe, „Recent Study on the Frequency of Genital Surgeries on Children Preformed in 
Germany,“ https://oiieurope.org/recent-study-frequency-genital-surgeries-children-performed-germany/ 
(sótt 8. maí 2017). 
7 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða,“ Söguþing 2012 ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, 
Reykjavík 2013. http://hdl.handle.net/1946/15839 (sótt 20. júlí 2017). 
8 Candace West og Don H. Zimmerman, „Doing gender.“ Í The Gendered Society Reader. 4. útg., 
ritstj. Michael Kimmel og Amy Aronson. (New York: Oxford University Press, 2011), 200. 
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Kynvitund: Vísar til þess hvernig við viljum vera í okkar kyni og hvernig við viljum lifa. 

Kynvitund hefur ekkert með líffræði, kynfæri eða útlit að gera. Heldur vísar hún til upplifunar 

okkar af eigin kyni. Sumt fólk upplifir sig sem karla, sumt sem konur, aðrir sem blöndu af 

hvoru tveggja og sumir upplifa sig hvorki sem karl né konu. Sumt fólk tekur hormón eða fer í 

aðgerðir til að breyta líkama sínum og útliti til þess að samræma það við kynvitund sína. 

Hugtakið trans er regnhlífarhugtak yfir einstaklinga sem skilgreinir sig utan þess sem almennt 

er talið hefðbundið kyn. Hugtakið nær yfir tans karla sem var úthlutað kvenkyni við fæðingu, 

trans konur sem var úthlutað karlkyni við fæðingu og sumt fólk vill hvorki skilgreina sig sem 

konu né karl, eða sem blöndu af báðum kynjum.9 Gjarnan er talað um að fólk sé kynsegin (e. 

non-binary) ef það vill hvorki skilgreina sig sem karl eða konu eða bæði í einu. Orðið er í raun 

regnhlífarhugtak fyrir alla sem skilgreina sig ekki bara sem karl- eða kvenkyn.10 

Í umræðunni um intersex er mikilvægt að skilja að intersex fólk fellur ekki undir 

transrenghlífina þ.e. að intersex vísar ekki til fjölbreytileika í kynvitund eða til kynleiðréttinga. 

Intersex á aðeins við um breytileika á líffræðilegum kyneinkennum.11 Samkvæmt rannsókn 

sem var framkvæmd í Ástralíu sem kom út árið 2015 skilgreina um 75% intersex einstaklinga 

sig sem annað hvort karl eða kona og 12% kjósa að skilgreina sig annað.12 Hugmyndir um 

kyngervi er mjög ríkt í öllum menningum eins og um ákveðin lögmál sé að ræða. Að 75% 

intersex einstaklinga skilgreini sig sem karl eða konu samkvæmt þessari rannsókn sýnir m.a. 

hversu mikil áhrif hugmyndir samfélaga um kyngervi hafa á einstaklinga innan samfélagsins. 

Eins og segir hér að ofan hefur kynvitund ekkert með líffræði eða útlit að gera og þess vegna 

getur kynvitund intersex einstaklinga verið jafn fjölbreytt og hjá þeim sem ekki falla undir 

skilgreininguna intersex, enda kynvitund tengd upplifun hvers og eins. 

1.4	Nálgun	og	upplegg	
Vinna að þessari ritgerð hófst haustið 2016. Eftir að val á viðfangsefni varð ljóst var lagt mikið 

upp úr því að vinna verkefnið út frá ákveðinni hugmyndafræði. Sú hugmyndafræði byggir á 

sjónarmiðsfemínisma þar sem viðhorf og persónuleg reynsla intersex einstaklinga er höfð í 

fyrirrúmi. Nálgun á kennsluefnið sjálft sækir innblástur sinn í kenningar bell hooks í bókinni 

Teaching to Transgress sem bendir á mikilvægi þess að höfða til tilfinninga fólks í kennslu og 

hvernig sú nálgun megi leiða til samfélagslegra breytinga.  

                                                
9 Samtökin78, „Hvað er hinsegin?,“ https://www.samtokin78.is/hvad-er-hinsegin/5870-hvad-er-
kynvitund (sótt 8. júní 2017). 
10 Gunnþórunn Jónsdóttir, „„Ég er kynsegin““ mbl.is, 8. ágúst 2015. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/08/08/eg_er_kynsegin_3/ (sótt 4. september 2017).    
11 Intersex Ísland, „Grundvallarmunur á intersex og trans,“ http://intersex.samtokin78.is/ (sótt 8. júní 
2017). 
12 OII Australia, „New publication “Intersex: Stories and Statistics from Australia“,“ 
 https://oii.org.au/30313/intersex-stories-statistics-australia/ (sótt 8. júní 2017).   
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Heimildasöfnun fór að mestu fram á internetinu þar sem fræðilegar heimildir og heimildir 

sem intersex samtök hafa safnað saman voru nýttar. Mér þótti mikilvægt að heimildir sem 

intersex samtök hafa safnað saman og birt skyldu hafa mikið vægi svo að sjónarmið þeirra 

væri áþreifanlegt í gegnum ritgerðina og kennsluefnið sjálft. Þessar heimildir koma víða að úr 

heiminum. Leitast var eftir því að draga fram það mikilvægasta og laga það að íslenskum 

aðstæðum svo efnið væri sem hnitmiðaðast. 

Óformleg viðtöl við formann Intersex Íslands Kitty Anderson voru mikilvægur hluti við gerð 

ritgerðarinnar, þar sem hún benti mér á mikið magn af heimildum auk þess sem hún las yfir 

ritgerðina og kom með gagnlegar ábendingar. Einnig átti ég óformlegt viðtal við Hönnu 

Björgu Vilhjálmsdóttur framhaldsskólakennara sem hefur m.a. kennt kynjafræði. Við ræddum 

um kennsluefnið sjálft, hvernig hægt væri að nálgast efnið, möguleikann á því að innleiða 

það í hina ýmsu áfanga og hvernig verkefni væri hægt að gera fyrir námsefnið.  

Ástæða þess að stuðst var við óformleg viðtöl en ekki eigindleg var m.a. vegna þess að 

markmið ritgerðarinnar var ekki að rannsaka viðhorf þeirra sem rætt var við, heldur frekar að 

fá þeirra innlegg og reynslu til þess að auka vægi textans. Eigindlegar rannsóknir leitast við 

að afla gagna um hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður og er það gert með því að 

fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess. Markmið slíkra rannsókna er að finna hvað er 

sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga.13 

Áður en lengra verður haldið er vert að taka það fram að ég sjálfur er ekki intersex og getur 

það því haft áhrif á sýn mína á efnið. Ég hef leitast eftir því að nálgast efnið af virðingu. Að 

loknu námi hef ég hug á því að starfa sem kennari á framhaldsskólastigi. Í huga mínum er 

menntun og menntakerfið farsæll vegur að samfélagsbreytingum.  

1.5	Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin hér á eftir skiptist í sex kafla. Fyrst verður gerð grein fyrir hugtakinu intersex. Farið 

yfir sögulegt samhengi og hvernig viðhorf samfélaga gagnvart intersex hefur þróast í gegnum 

tíðina. Einnig verður fjallað um viðhorf til intersex í Dóminíska lýðveldinu og  Indlandi. En 

með því að skoða viðhorf í þessum löndum gagnvart intersex má sjá hvernig menningarlegur 

munur skapar ólík viðhorf. Næst verður farið yfir hvernig intersex hefur verið nálgast innan 

læknasamfélagsins.  

Í þriðja kafla verður fjallað um stöðu intersex einstaklinga í dag og farið yfir stofnun 

intersex samtaka um heiminn. Einnig verður farið yfir lög og alþjóðlega sáttmála sem eiga að 

tryggja mannréttindi allra, þar á meðal intersex einstaklinga, en mannréttindi þeirra eru 

iðulega brotin víða um heiminn enn þann dag í dag. Að lokum verður farið yfir breytingar á 

lögum og reglugerðum sem tengdar eru intersex málefnum.  
                                                

13Jón Gunnar Bernburg, „Hvernig útskýrir maður aðgerðafræði félagsvísinda?“ Vísindavefurinn, 21. 
nóvember 2005, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5420 (sótt 5. september 2017). 
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Fjórði kafli fjallar um menntakerfið á Íslandi. Skoðað er markmið framhaldsskóla og færð 

rök fyrir því hvers vegna ætti að kenna jafnréttis- og kynjafræðikennslu í framhaldsskólum. 

Þar er rætt um þær hindranir sem standa í vegi fyrir slíkri kennslu í skólum. Fimmti kafli er 

skrifaður fyrir kennara sem hafa áhuga á því að innleiða fræðslu um intersex í kennslu sína. 

Þar er jafnframt farið yfir þá hugmyndafræði sem var stuðst við gerð kennsluefnisins og færð 

rök fyrir því hvers vegna sú hugmyndafræði var valin. Sjötti kafli er svo kennsluefnið sjálft. 

Efnið er sett upp á þann hátt að hægt verður að taka það beint úr ritgerðinni og dreifa því til 

nemenda. Í sjöunda og síðasta kaflanum eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og 

þeim gerð skil. 
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2 Hvað er intersex   
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugmyndum Judith Butler um kyn og kyngervi, kortlagt 

hvað felist í skilgreiningunni intersex, farið yfir sögulegt samhengi mótun viðhorfa vestrænna 

samfélaga á intersex og því til samanburðar verður fjallað um viðhorf Indlands og Dóminíska 

Lýðveldisins á intersex. 

2.1	Hugmyndir	Judith	Butler	um	kyn	og	kyngervi	
Judith Butler fjallar um kyn og kyngervi í bók sinni Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity, en sjónarmið hennar veitir aðra sýn á hvernig megi hugsa um kyn og 

kyngervi. Eins og fjallað hefur verið um hér áður er kyn líffræðilegur eiginleiki og kyngervi 

félagslega mótaður eiginleiki og gjarnan talað um að kyngervi komi af líffræðilegu kyni. Butler 

bendir hins vegar á að ef kyngervi sé félagslega mótað þá sé kyngervi hvorki afleiðing af kyni 

né fast við ákveðið kyn. Þarf af leiðandi getur kyngervi verið ólíkar túlkanir af kyni. Jafnframt 

ef kyngervi sé félagsleg hegðun sem kynjaðir líkamar taka upp, þá sé ekki hægt að segja að 

kyngervi sé bein afleiðing af kyni. Þar með er engin ástæða fyrir því að gera ráð fyrir að 

kyngervin séu aðeins tvö. Auk þess ef kyngervi sé einungis félagslega mótað sé ekkert sem 

segir að kynið karl og kyngervið karlmennska geti ekki átt við um kvenlíkama og öfugt.  

Einnig bendir hún á að ef við skilgreinum einstaklinga eftir ákveðnu kyni eða kyngervi, 

þurfi að spyrja að því hvernig kyni og kyngervi sé úthlutað. Butler spyr jafnframt hvað kyn sé, 

er það náttúrulegt, líffærafræðilegt, litningatengt, eða hormónatengt? Butler veltir því fyrir sér 

hvort að flokkunin kyn hafi sögulegt upphaf og hvort að kynin hafi mismunandi sögu og ef svo 

sé í hvaða tilgangi flokkunin sé sett fram og hverju hún þjóni? Ef greining og einkenni kyns 

eru umdeild er þá ekki hægt að álykta svo að flokkun kyns sé félagslega mótuð líkt og 

kyngervi?14  

Kenning Butler dregur þannig í efa samfélagslega tvíhyggju sem flokkar einstaklinga í 

kynin karl og konu sem leyfir engin frávik frá því. Kynjakerfið meðhöndlar síðan einstaklinga 

eftir því kyni sem þeim hefur verið úthlutað. Hún dregur í efa aðgreiningu kyns og kyngervis 

og bendir á að báðar flokkanirnar séu félagslega mótaðar og þar með sé ekkert sem getur 

verið náttúrulegt kyn. Kyn og kyngervi eru því ekki ákveðinn fasti eða lögmál. 

 

                                                
14 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, (New York: Routledge, 
Chapman & Hall, Inc., 1990), 6 – 7.  
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2.2	Intersex		
Er það strákur eða stelpa? Þetta eru oftast fyrstu spurningarnar sem verðandi og nýbakaðir 

foreldrar fá um barn sitt.15 Lífræðilegt kyn barna er í flestum tilfellum greint með tilliti til 

kynfæra þeirra.16 Intersex einstaklingar fæðast með líkamleg tilbrigði sem að passa ekki við 

læknisfræðileg né samfélagsleg viðmið um kven- og karllíkama. Það getur átt við um kynfæri, 

kynkirtla, hormón og litningamynstur sem samræmist ekki fullkomlega við karl eða konu og 

passa því ekki við tvíhyggjuhugmyndir samfélagsins um mannslíkamann.17 Til eru margar 

mismunandi formgerðir af intersex. Í stað þess að tala um intersex sem einn ákveðinn flokk 

þá er gjarnan talað um skala eða regnhlífarhugtak. Líkamleg einkenni intersex einstaklinga 

eru ólík á milli einstaklinga. Einkenni geta verið sambland af karl- og kvenkyns 

kyneinkennum eða hvorki karl- né kvenkyns.18 Intersex greining tengist því aðeins 

líffræðilegum þáttum en ekki kynhneigð, kynvitund eða tilfellum þar sem einstaklingar hafa af 

ásettu ráði breytt líkama sínum.19  

Tölfræði um einstaklinga sem fæðast intersex hefur verið á reiki, en lægsta algenga 

tölfræðin er um 1 af hverjum 2000 fæðingum eða frá um 0.05% til 1.7%.20 Sem er álíka 

algengt og rauðhært fólk í öllum heiminum sem er um 1.7% mannkyns.21  Þegar talað er um 

0.05% er aðeins átt við þegar ódæmigerð kyneinkenni eru sjáanleg við fæðingu.22 Stofnun 

félagsrannsókna í Hollandi framkvæmdi og gaf út skýrslu árið 2014 um intersex. Í henni er 

áætlað að um 0.5% þjóðarinnar í Hollandi fæðist intersex.23 Engin opinber tölfræði er til um 

intersex fæðingar á Íslandi en Ragnar Bjarnason yfirlæknir barnalækninga á Landspítalanum 

sagði í viðtali árið 2013 að hér á landi fæðist á bilinu 0-3 börn á ári af „óræðu kyni“ (orð 

Ragnars) .24 Sú tölfræði er einungis yfir sjánaleg einkenni og á því aðeins við um lítinn hluta 

af þeim sem eru intersex. Árið 2015 svaraði sitjandi heilbrigðisráðherra, Kristján Þór 

Júlíusson fyrirspurnum Bjartar Ólafsdóttur um meðhöndlun og fjölda aðgerða á intersex 

                                                
15 Mani Mitchell. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby Productions Limited, 
2012. 
16 Karen Gurney, "Sex and the Surgeon's Knife: The Family Court's Dilemma … Informed Consent 
and the Specter of Iatrogenic Harm to Children with Intersex Characteristics," American Journal of 
Law & Medicine 33, no. 4 (2007): , doi:10.1177/009885880703300403. 
17 OII Australia, „What Is Intersex? Defining Intersex,“ https://oii.org.au/18106/what-is-intersex/ (Sótt 
19. janúar, 2017). 
18 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
19 OII Australia, „Intersex,“ http://oll.org.au/19853/welcome/ (sótt 24 janúar 2017). 
20 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
21 OII Australia, „Intersex for Allies,“ https://oii.org.au/allies/ (Sótt 20. janúar 2017). 
22 Intersex Ísland, „Um fjölda intersex-fólks“ http://intersex.samtokin78.is/  (sótt 19. janúar, 2017). 
23Jantine van Lisdonk, Living with intersex/DSD, An exploratory study of the social situation of persons 
with intersex/DSD (Haag: The Netherlans Institute for Social Research, 2014). 
24 Erla Hlynsdóttir, „Eitt barn á ári af óræðu kyni,“ Fréttatíminn, 23. – 25. ágúst 2013.   
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5855671 (sótt 19. janúar 2017). 
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börnum hér á landi.25 Í svari heilbrigðisráðherra studdist hann að mestu við upplýsingar frá 

Landspítalanum – háskólasjúkrahúsi. Samkvæmt þeim upplýsingum höfðu þrjú börn með 

„óræð kynfæri“ (orðalag heimildar)  fæðst á síðustu 10 árum.26 Einstaklingar geta verið 

intersex án þess að vera með „óræð kynfæri“(orðalag heimildar). Misræmi í tölfræði á 

greiningum á intersex má m.a. rekja til þess að ekki eru öll dæmi um ódæmigerð kyneinkenni 

skilgreind sem intersex.27 

Greining á intersex getur átt sér stað hvenær sem er á æviskeiði fólks. Sumar algengar 

intersex formgerðir geta verið greindar á meðgöngu. Aðrir intersex eiginleikar eru greindir við 

fæðingu. Sumir einstaklingar eru greindir intersex við kynþroska eða þegar reynt er að 

eignast börn og stundum fyrir einskæra tilviljun.28 Allt þetta fer eftir líkama og lífsaðstæðum 

einstaklinga, sumt intersex fólk getur jafnvel lifað alla sína ævi án þess að vita að það sé 

intersex.29 Fjöldi greininga er aukaatriði að mati félagsfræðingsins Morgan Holmes. Lág tíðni 

greininga skiptir í raun meira máli heldur en há tíðni, þar sem það ýtir frekar undir undirokun 

intersex einsaklinga. Jafnframt bendir hún á að of mikil áhersla á fjölda greininga geti leitt af 

sér þá ályktun að málefni intersex einstaklinga og þá sem þá snertir, skipti aðeins máli þegar 

fjöldinn er orðinn ákveðið stór.30  

Hér að neðan verður farið yfir sögulegt samhengi intersex og skoðað hver staða intersex 

einstaklinga er í dag víðsvegar um heiminn. 

2.3		Saga,	samfélög	og	intersex	
Heimildir um intersex einstaklinga má finna um allan heim og er viðhorf samfélaga gagnvart 

þeim ólík. Intersex einstaklingar eru einnig stundum kallaðir tvíkynjungar (e. hermaphrodite), 

en það þýðir dýr sem hefur bæði karlkyns og kvenkyns kynfæri sem eru fullvirk. Sú staðreynd 

á því ekki við um intersex einstaklinga þar sem það er ómögulegt hjá spendýrum. Orðið 

hermaphrodite á rætur sína í gríska goðafræði. Hermaphroditus var bæði karlkyns og 

kvenkyns.31 Einnig má finna svipaðar goðsagnir í öðrum trúarbrögðum. Í hindú eru Vishnu og 

Krishna androgyn eða tvíkynja og geta breytt um kyn að vild. Jafnframt kemur fram í hindú 

                                                
25 Björt Ólafsdóttir. Intersex, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20150511T155856.html (sótt 22. mars 2017).   
26 Kristján Þór Júlíusson. Intersex, 1. umræða. 2014-2015. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20150511T160224.html (sótt 22. mars 2017). 
27 OII Europe, „Recent Study on the Frequency of Genital Surgeries on Children Preformed in 
Germany,“ https://oiieurope.org/recent-study-frequency-genital-surgeries-children-performed-germany/ 
(sótt 8. maí 2017). 
28 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
29 Intervisibility, „Velkominn í hinn sífellt sýnilegri heim intersex fólks í Evrópu,“ http://intervisibility.eu/is/ 
(sótt 21. mars 2017).  
30 Morgan Holmes, „Intersex and identity: the contested self,“ Contemporary Sociology 33, nr. 4 (2004) 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/009430610403300459  (sótt 15. febrúar 2017). 
31 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
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að allar manneskjur hafi bæði í sér karllæg og kvenlæg gildi. Hjá þeim er hermafródítismi hin 

fullkomna ímynd. Hinsvegar þarf ekki að fara alla leið aftur í goðsögulegan tíma og rými til að 

finna heimildir um einstaklinga sem falla ekki undir hefðbundnar samfélaglegar og 

læknisfræðilegar skilgreiningar kynjanna.32  

Heimildir um einstaklinga sem eru flokkaðir sem hvorki karl né kona má finna þvert á 

samfélög. Í löndum utan hins vestræna heims eru flestar heimildir að finna í verkum 

mannfræðinga. Lítið er til um heimildir um þessa einstaklinga í læknisfræðilegum 

heimildum.33 En af hverju eru viðhorf vestrænna læknavísinda svo að líta á intersex líffræði 

sem afbrigðileika sem þarf að laga? Í næsta kafla verður fjallað um ástæður og upphaf 

læknismeðferðar intersex einstaklinga. 

2.4		Mótun	vestrænna	viðhorfa	á	intersex	
Frá upphafi 20. aldar hafa vestræn læknavísindi litið á intersex greiningu sem líkamlegt frávik 

eða afbrigðileika á kynfærum og æxlunarfærum sem þarf að meðhöndla, leiðrétta og aðlaga 

að hefðbundnum hugmyndum samfélagsins um kynfæri og æxlunarfæri kynjanna tveggja. 

Slík meðhöndlun krefst ævilangrar læknismeðferðar og jafnvel margra skurðaðgerða svo að 

kynfæri intersex einstaklinga geti litið eðlilega út í samræmi við hugmyndir samfélagsins um 

kynin tvö. Slíkar aðgerðir eiga í hættu að draga úr kynferðislegri tilfinningu í kynfærum 

einstaklinga.34 Intersex breytileiki einn og sér er ekki heilsufarsvandamál.35  

Fram að 17. öld hafði áhugi og ótti mótað viðhorf almennings á hermafródítum í 

Frakklandi, Englandi og Þýskalandi, en þau ríki höfðu rannsakað hermafródítur hvað mest í 

hinum vestræna heimi. Hermafródítur dóu oft í barnæsku eða voru dæmd fyrir galdra eða 

kynvillu (e. sodomy).  Ef kyn einstaklings var dregið í efa var læknum falið að sanna rétt kyn 

hans. Ef ekki tókst að sanna rétt kyn mátti einstaklingurinn ákveða sjálfur sitt kyn en mátti 

ekki skipta um skoðun. Slíkt fæli í sér refsingu og jafnvel dauða. Í Evrópu voru þessi lög enn í 

gildi á 19. öld. Læknum var treyst fyrir því að sanna hið rétta kyn. Ákvörðunin var tekin með 

því að skoða ákveðin einkenni einstaklinga, eins og brjóst, skegg, rödd, lögun og virkni 

kynfæra. Konur áttu að fara á túr og karlar hafa sáðlát. Einnig höfðu persónueinkenni og 

hegðun áhrif á ákvörðun um rétt kyn. Náttúrulegur smekkur fyrir fötum sem hæfði réttu kyni, 

útlit og látbragð var tekið til greina og að hvaða kyni einstaklingurinn laðaðist að 

                                                
32 Geir Svansson, „Kynin tvö/Kynstrin öll. Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar eftirmyndir,“ í 
Flögð og fögur skinn. ritstj. Jón Proppé. (Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan art.is, 1998), 127. 
33 Claudia Lang og Ursula Kuhnle, „Intersexuality and Alternative Gender Categories in Non-Western 
Cultures,“ Hormone Research, nr.69 (2008): 240. Sótt 18. janúar 2017. DOI: 10.1159/000113025.   
34 Claudia Lang og Ursula Kuhnle, „Intersexuality and Alternative Gender Categories in Non-Western 
Cultures,“ Hormone Research, nr.69 (2008): 240-241. Sótt 18. janúar 2017. DOI: 10.1159/000113025.   
35 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
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kynferðislega. Þrátt fyrir að læknar væru oft ósammála hver öðrum hafði ákvörðun þeirra 

gríðarlegt vægi sem oft réði úrstlitum hvort einstaklingur fékk að lifa eða deyja.  

Í lok 19. aldar var farið að skoða kynkirtla til þess að greina kyn einstaklinga. Læknirinn 

Rudolf Virchow sagði að konan væri kona vegna æxlunarkirtla hennar. Líkamsbygging, 

hugarfar, siðferði, undarleg lögun mjaðma, þróun brjósta, fegurð hárs hennar, innsæi, 

blíðleiki, hollusta og tryggð sé allt háð eggjastokkuum hennar. Án þeirra væri sá einstaklingur 

viðbjóðslegur, flatbrjósta, stórbeinóttur, djúpraddaður, gramur og sjálfselskur. Áherslan á 

eggjastokka og eistu urðu megin forsenda fyrir því að ákveða kyn, bæði læknisfræðilega og 

lögfræðilega. Hættulegar aðgerðir voru framkvæmdar á einstaklingum til þess að reyna 

úrskurða um kyn. Sumir læknar jafnvel lofuðu einstaklingum að greina það kyn sem 

viðkomandi upplifði og óskaði eftir, og framkvæmdu aðgerð á þeim án þess að útskýra 

hættuna sem aðgerðin fæli í sér.36 

Erfðafræðingurinn Richard Goldschmidt var fyrstur til þess að koma með orðið 

intersexuality árið 1916. Hann rannsakaði mölflugur (Lymantria dispar) og komst að þeirri 

niðurstöðu að sumar flugur höfðu bæði karl- og kveneinkenni og þær væru því mitt á milli 

kynjanna.37 Markmið rannsókna hans var að reyna að komast af því hvers vegna sumir 

einstaklingar lendi á milli kynjanna tveggja.38 Í lok 19. aldar voru fræðimenn farnir að líta til 

litninga til þess að útskýra muninn á milli karla og kvenna.39 Þessir litningar urðu fljótt þekktir 

sem kynlitningar, XX og XY. Samkvæmt honum bera allar kynfrumur með sér annað hvort 

parið.40  Hann hélt því fram að þessar niðurstöður væri hægt að yfirfæra yfir á menn.41  

Miklar uppgötvanir hafa orðið sem hafa hjálpað sérfræðingum til þess að skilja 

mannslíkamann betur og hafa aukið skilning okkar á þróun líkamans. Sérfræðingar á 

mismunandi sviðum hafa litið til ólíkra þátta til þess að ákvarða kyn einstaklinga. Sem dæmi 

hafa líffræðingar haft tilhneigingu til að lýsa litningum sem megináhrifaþætti í þróun kyns. 

Læknar hafa hinsvegar talið kynkirtla skipta meira máli. Frá um miðri 20. öld til dagsins í dag 

hafa mismunandi þættir verið notaðir til þess að uppgötva hið rétta kyn einstaklinga 

samkvæmt læknisfræðilegum stöðlum. Þessir þættir eru meðal annars litningar, gen, 

kynkirtlar, innri kynfæri og ytri kynfæri. Þessar greiningar eru hinsvegar allar byggðar á 
                                                

36 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 91-93. 
37 Richard Goldschmidt, „ A Preliminary Report on Further Experiments in Inheritance and 
Determination of Sex,“ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 2 (1916): 53-54.  
38 Richard Goldschmidt, „Intersexuality and the Endocrine Aspect of Sex,“ Endorinology 1, tbl. 4. 
(1917): 433. 
39 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 94. 
40 Richard Goldschmidt, „Intersexuality and the Endocrine Aspect of Sex,“ Endorinology 1, tbl. 4. 
(1917): 434. 
41 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 95. 
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tvíhyggjuhugmyndinni um kynin tvö. Það er að konur hafi ákveðna líkamlega eiginleika og 

karlar aðra. Þessir eiginleikar eru afgerandi. Staðreyndin er hins vegar sú að margir 

einstaklingar hafa einkenni sem passa ekki við þessa föstu staðla. Sumir hafa t.d. 

litningaparið XX, sem er flokkað sem kvenlitningaparið, en hafa aftur á móti typpi og eistu 

sem framleiða sæði.42 Allir þeir einstaklingar sem falla ekki inn í þessa tvo skilgreindu flokka 

eru flokkaðir sem óeðlilegir eða afbrigðilegir og hafa því þurft að gangast undir aðgerðir 

og/eða hormónameðferð til þess að leiðrétta líkama þeirra. Slík inngrip á líkama fólks eru í 

mörgum tilfellum gerð stuttu eftir fæðingu eða á fyrstu árunum. Það þýðir að einstaklingurinn 

getur ekki gefið upplýst samþykki fyrir slíkum aðgerðum.43  

2.4.1	John	Money	
Um miðja 20. öld urðu aðgerðir á intersex einstaklingum mjög algengar. Fyrir þann tíma voru 

slíkar aðgerðir mjög hættulegar og því voru þær gerðar í fáum tilfellum. Vegna þess að 

læknar trúðu því að ytri kynfæri gætu þroskast og þróast með aldrinum, voru aðgerðir ekki 

gerðar fyrr en á aldrinum 20 til 25 ára.44 Mikil breyting varð á þessu á sjötta áratug 20. aldar. 

Hópur læknasérfræðinga frá John Hopkings háskóla þróuðu aðferð (e. optimum gender of 

rearing) við meðhöndlun á börnum með intersex greiningu. Hugmyndin á bakvið aðferðina 

var að í tilfellum intersex barna yrði að ákveða kyn barns sem allra fyrst svo að það myndi 

vaxa upp sem trúverðugur og gagnkynhneigður einstaklingur.45  

Sérfræðingarnirnir John Money, Joan G. Hampson og John L. Hampson héldu því fram 

með vísunum í verk Sigmund Freud og Konrad Lorenz að börn væru kynlaus við fæðingu.46  

Jafnframt að hægt væri að breyta hvaða barni sem er í „alvöru“ strák eða stelpu ef að 

líkömum þeirra yrði breytt nógu snemma, helst fyrir 18 til 24 mánaða aldur.47 Kyn og kyngervi 

barnsins þyrfti síðan að innræta í huga barnins og foreldra þess. Money og Hampsons töldu 

að það væri rangt að leyfa barni að alast upp með ódæmigerð kynfæri og óljóst kyn og 

kyngervi. Samfélagið gerir kröfu um fyrirfram ákveðið og skilyrt kyn og kyngervi, foreldrar 

bíða eftir því að eignast strák eða stelpu og hvern dag eru börn ávörpuð sem strákur eða 

                                                
42 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 98. 
43 Gate, „ Intersex in the International Classification of Diseases Intersex in the International 
Classification of Diseases (IDC),“ https://transactivists.org/2015/10/26/intersex-issues-in-the-
international-classification-of-diseases-icd/ (sótt 24. febrúar 2017).  
44 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 99. 
45 Intersex Society of North America, „What´s wrong with the way intersex has traditionally been 
treated?“ http://www.isna.org/faq/concealment (sótt 27. febrúar 2017).  
46 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 99. 
47 Intersex Society of North America, „What´s wrong with the way intersex has traditionally been 
treated?“ http://www.isna.org/faq/concealment (sótt 27. febrúar 2017). 
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stelpa.48 Þessar hugmyndir eru merki um sterka mótunarhyggju sem rímar vel við sumar 

femínískar nálganir, þótt tilgangurinn sé annar. Samkvæmt mótunarhyggju liggur munur á 

milli kynjanna í félagsmótun þ.e. að kyngervi einstaklings sé afsprengi félagsmótunar.49 

Money rannsakaði intersex börn og árið 1955 birti hann niðurstöður úr rannsókn sinni. Þar 

hélt hann því fram að félagslegt kynhlutverk (e. gender role) hefði meira vægi í kynvitund 

einstaklinga en áður hafði verið talið. Hann taldi að betra væri að tala um hið æskilega kyn 

frekar en rétt kyn einstaklinga, sem byggðist á litningagreiningu, til að taka á vandamáli 

intersex greiningarinnar. Meginforsenda hins æskilega kyns intersex einstaklings væri að 

einstaklingurinn ætti möguleika á því að stunda eðlilegt gagnkynhneigt kynlíf, eiga möguleika 

á því að eingnast börn og geta lifað eðlilegu lífi.50 En jafnframt að kynfæri þeirra litu eðlilega 

út. Money og samstarfsfélagar hans töldu að best væri að upplýsa barnið um greiningu þess 

þegar þroski þess leyfði.51 Læknum var jafnframt kennt hvernig þeir ættu að gefa misvísandi 

upplýsingar eða einfaldlega ljúga að sjúklingum sínum um ástand þeirra.52 Slíkt var gert í von 

um að einstaklingurinn myndi aldrei efast um kyngervi sitt og gæti lifað eðlilegu og heilbrigðu 

lífi sem annað hvort strákur eða stelpa.53 

Skilyrði fyrir íhlutun á líkama intersex barna, m.a. með skurðaðgerðum var að foreldrar 

þeirra gæfu leyfi og væru sátt við kynákvörðunina. Money taldi að barnið myndi aldrei efast 

um sitt eigið kyn og myndi samsama sig fullkomlega að samfélaginu sem eðlileg/ur og 

heilbrigð/ur stelpa eða strákur.54 Mikilvægt var að foreldrar og sérfræðingar yrðu algerlega 

staðföst í ákvörðun sinni á kyni barnsins og aðgerðinni.55 Kenning Money var að uppeldi og 

umhverfið hefði meiri áhrif á kyn og kyngervi einstaklings heldur en náttúrulegt kyn og 

kyngervi sem hefur þróast fyrir fæðingu. Money notfæri sér intersex einstaklinga til þess að 

sanna þessa kenningu.  

Þrátt fyrir auknar aðgerðir á intersex einstaklingum voru ekki allir sammála kenningum 

Money. Milton Diamond prófessor við háskólann í Havaí trúði ekki kenningum Money um að 

kyn og kyngervi væri að mestu leyti lærð hegðun. Diamond benti á að kenningar Money 

                                                
48 Heinz-Jürgen Voss, „Sex in the making – a biological approach,“ í Double blind. ritstj Denis Marion, 
(Berlin: Revolver Publishing, 2012), 99. 
49 Þóra Sigurðardóttir, „Hvað er kona?“ 19. júní 53. árg. 1. tbl. (2004): 41 – 42. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5118008 (sótt 6. september 2017). 
50 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Eitt, tvö, þrjú kyn. Þverfræðilegar hugleiðingar um óljóst kyn og 
óvenjulega líkama,“ Ritið 2 (2014): 8-9. 
51 J. David Hester, „Intersex(es) and Informed Consent: How Physicians´Rhetoric Constrains Choice,“ 
Theoretical Medicine and Bioethics 25, nr. 1 (2004): 26.  
52 Mani Mitchell. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby Productions Limited, 
2012. 
53 J. David Hester, „Intersex(es) and Informed Consent: How Physicians´Rhetoric Constrains Choice,“ 
Theoretical Medicine and Bioethics 25, nr. 1 (2004): 26. 
54 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Eitt, tvö, þrjú kyn. Þverfræðilegar hugleiðingar um óljóst kyn og 
óvenjulega líkama,“ Ritið 2 (2014): 9. 
55 J. David Hester, „Intersex(es) and Informed Consent: How Physicians´Rhetoric Constrains Choice,“ 
Theoretical Medicine and Bioethics 25, nr. 1 (2004): 26. 
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byggðu ekki á neinum haldbærum staðreyndum, þar sem tilraunir hans innihéldu engan 

einstakling sem var ekki intersex og hefði verið alinn upp sem gagnstætt kyn.56 

2.4.1.1	Bruce,	Brenda,	David	
Árið 1965 fæddist David Reimer tvíburadrengur sem var ekki intersex. Stuttu eftir fæðingu 

var ákveðið að umskera drengina, en vegna læknamistaka í aðgerðinni missti David næstum 

allt typpið. John Money ráðlagði foreldrum hans að skipta um kyn á David og gera hann að 

stelpu.57  

Money hélt því fram að mál David sem var kallaður Brenda væri mál sem styddi kenningar 

hans.,Brenda væri raunveruleg stelpa. Money notaði málið til þess að auka gildi kenninga 

sinna og þar með fjölga aðgerðum á intersex einstaklingum. Slíkar aðgerðir eru notaðar enn 

þann dag í dag.58 Tíminn hefur þó leitt í ljós að kenningar Money byggi ekki á staðreyndum..  

„Kynleiðréttingin“ (mínar gæsalappir) heppnaðist vel í læknisfræðilegum skilningi, þ.e. að 

David leit út fyrir að vera stelpa. Money ráðlagði foreldrum hans að uppljóstra aldrei fyrir 

honum að hann hefði fæðst strákur, því þá myndi kynleiðréttingin mistakast.  

Þrátt fyrir að Money héldi því fram að kenning sín væri rétt og mál David væri sönnun 

þess, voru foreldrar David farnir að efast. David sem var kallaður Brenda sýndi mjög 

karllæga hegðun, átti erfitt með að sætta sig við það kyngervi sem honum var gefið og 

upplifði mikla tilvistarkreppu. Þegar David og bróðir hans voru 13 ára ákváðu foreldrar þeirra 

að segja þeim sannleikann. Stuttu eftir ákvað David að hann vildi verða strákur og tók upp 

nafnið David. Þegar hann var 14 ára fór hann í aðgerð til að búa til nýtt typpi.59 Þar með má 

segja að félagsmótun ein og sér nægi ekki til að ákvarða kyn einstaklings. 

Árið 1990 giftist David Jane Fontaine. Jane átti þrjú börn sem David gekk í föðurstað. Eftir 

mikil persónuleg áföll ákvað David að taka eigið líf. Hann skaut sig í hausinn með haglabyssu 

árið 2004. David hafði komið opinberlega fram í von um að enginn annar þyrfti að ganga í 

gegnum það sama og hann þurfti að upplifa. Hann væri lifandi sönnun þess að kenning 

Money væri röng. Hann velti því fyrir sér hvað þyrfti til að enda slíkar aðgerðir, hvort einhver 

þyrfti að skjóta sig í hausinn. Ljóst er að Money fjallaði einungis um þá þætti sem voru 

                                                
56 Milton Diamond. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby Productions 
Limited, 2012. 
57 Dilly Barlow. Dr. Money and the Boy with No Penis. Skrifað og framleitt af Sanjida O´Connell, 
Bretland, BBC, 2004. 
58 Mani Mitchell. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby Productions Limited, 
2012. 
59 Dilly Barlow. Dr. Money and the Boy with No Penis. Skrifað og framleitt af Sanjida O´Connell, 
Bretland, BBC, 2004. 
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kenningu hans í hag.60 Mál David var notað til þess að sanna kenningu Money. Kenning 

Money hafði gríðarlegar afleiðingar fyrir intersex einstaklinga fram til dagsins í dag. 

Herdís Þorgeirsdóttir lögfræðingur fjallaði um í pistli á heimasíðu sinni að foreldrar sem 

eignist börn með ódæmigerð kyneinkenni séu oftast ekki nægilega vel upplýst um eðli 

málsins og séu gjarnir að samþykkja að aðgerð sé framkvæmd á barninu, í þeim tilgangi að 

„leiðrétta“ kyn þess, þrátt fyrir að slíkar aðgerðir séu almennt ekki læknisfræðilega 

nauðsynlegar.61 Í rannsókn frá árinu 2013 um ákvarðanatöku foreldra barna með ódæmigerð 

kyneinkenni, kemur fram á að sú upplýsingagjöf sem foreldrum sé veitt getur haft mikil áhrif á 

ákvarðanatöku þeirra þegar kemur að skurðaaðgerðum á börnum þeirra.62  

Hér hefur verið fjallað um þróun viðhorfs vestrænna samfélaga til intersex einstaklinga. 

Næst verður fjallað um ólík viðhorf í löndum utan vesturlandanna, en viðhorf í þeim löndum 

sýna m.a. að viðhorf samfélaga eru menningarbundin. 

2.5	Læknisfræðileg	skilgreining	á	intersex	
Árið 2006 var tekin ákvörðun innan læknasamfélagsins að skipta út hugtakinu intersex fyrir 

DSD eða Disorders of sex development. Hugtakið DSD ýtir undir það viðhorf að intersex 

breytileiki sé að einhverju leyti kvilli eða sjúkdómur sem þarf að leiðrétta eða lækna.63  

Breytingin á hugtakinu hefur verið mjög umdeild þar sem hugtakið intersex nær betur yfir 

þann margbreytileika sem intersex er en einnig vegna þess að DSD hugtakið ýti undir meiri 

stigma í ljósi þess að það feli í sér enn frekari sjúkdómsvæðingu.  

Félagsfræðingurinn Georgiann Davis heldur því fram að hugtaka breytingin hafi verið gerð 

í þeim tilgangi að staðsetja kyn sem vísindalegt fyrirbæri innan læknisfræðinnar og með því 

yrði greiningin hafin yfir gagnrýni almennings. DSD hugtakið hefur einnig verið gagnrýnt fyrir 

að skapa kvilla eða sjúkdómsgreiningu þar sem hún hefði annars ekki verið.64 Intersex 

samtök hafa bent á að fordómafullt tungutak ýti undir jaðarsetningu, verri andlegri heilsu og til 

útilokunar frá mannréttindum og félagslegum stofnunum.65 Vert er að benda á að  greiningum 

                                                
60 Dilly Barlow. Dr. Money and the Boy with No Penis . Skrifað og framleitt af Sanjida O´Connell, 
Bretland, BBC, 2004. 
61 Herdís Þorgeirsdóttir, „Millikyn og friðhelgi einkalífs,“ http://herdis.is/?p=4089 (sótt 1. apríl 2017). 
62 Jürg C. Streuli, Effy Vayena, Yvonne Cavicchia-Balmer og Johannes Huber, „Shaping Parents: 
Impact of Contrasting Professional Counseling on Parents´Decision Making for Children with 
Disorders of Sex Development,“ The Journal of Sexual Medicine 10. 8. tbl. (2013): 1959, sótt 12 júní 
2017, doi: 10.1111/jsm.12214. 
63 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
64 Gate, „Intersex in the International Classification of Diseases (IDC),“ bls 2-3. 
https://transactivists.org/2015/10/26/intersex-issues-in-the-international-classification-of-diseases-icd/ 
(sótt 24. febrúar 2017).  
65 Intersex Ísland, „Hvað er intersex? Hvað getur þú gert?“ http://intersex.samtokin78.is/?cat=10 (sótt 
19. janúar, 2017). 
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og aðgerðum á intersex börnum hefur ekki fækkað undanfarin ár, heldur hefur skilgreiningum 

fjölgað og þær breyst til að réttlæta læknisinngrip.66 

Hér hefur verið fjallað um mismunandi viðhorf samfélaga til intersex einstaklinga og farið 

yfir sögulegt samhengi í vestrænum samfélögum, sem útskýrir að einhverjum hluta hvers 

vegna aðgerðir hafa verið gerðar á intersex einstaklingum. Í næsta kafla verða kortlögð 

mismunandi viðhorf í Indlandi og Dóminíska Lýðveldinu á intersex. Markmiðið með því  er að  

sýna hvernig ólík viðhorf samfélaga geta haft áhrif á hvernig komið sé fram við intersex fólk. 

2.6	Viðhorf	til	intersex	á	Indlandi	og	Dóminíska	Lýðveldinu	
Mannfræðingurinn Serena Nanda hefur haldið því fram að í indverskri menningu sé meira 

umburðarlyndi gagnvart þeim einstaklingum sem eru á milli kyngervisskilgreininga.. Hún 

hefur rannsakað ákveðna stétt einstaklinga innan samfélagsins sem eru kallaðir hijra. En 

útskýringu á þeim má rekja til indverkskrar goðafræði og um þá ríkir aldagömul hefð. Orðið 

hijra kemur úr Urdu-máli en það vísar fyrst og fremst til líkamlegs galla sem hefur áhrif á rétta 

kynferðislega starfsemi. Hijra hefur verið þýtt yfir á önnur tungumál sem geldingur eða 

tvíkynjungur. Getuleysi er meginskilyrði fyrir inntöku í hópinn. Trúarleg skylda hvers meðlims 

er að láta skera undan sér kynfærin og með því afneita öllu karllegu kynferði. Þeir líta á sig 

sem ekki-menn. Þeir taka upp kvenmansnöfn, haga sér kvenlega, er nánast skylt að ganga í 

kvenmannsfötum og vilja láta koma fram við sig eins og konur. Einnig má finna einstaklinga 

sem ólust upp sem konur en tóku ekki eðlilegan kynþroska og upplifa sig tilheyra flokki „ekki-

kvenna“. 

Hijra gegna ýmiss konar störfum í samfélaginu, bæði kvenlægum og karllægum störf. Þeir 

gegna jafnframt hlutverki við vissar trúarlegar hátíðir eða athafnir. Samfélag hijra dregur að 

sér einstaklinga sem falla ekki að hinu gagnkynhneigða normi. Í þeirra hópi má finna 

einstaklinga sem á Vesturlöndum eru skilgreindir sem samkynhneigðir, transfólk, 

klæðskiptingar, geldingar og intersex einstaklingar. Hijra fá að lifa eiginlegu sýnilegu lífi 

óáreittir sem eins konar þriðja kyngervi. Þeir verða hinsvegar fyrir einhverju aðkasti og mæta 

fyrirlitningu, en hafa samt viss völd og heilagleika vegna tengsla þeirra við goðsagnir og 

trúarlegar athafnir.67 Þrátt fyrir að hijra samfélög séu að mestum hluta sett saman af tansfólki 

og klæðskiptingum telur meginþorri fólks að hijra einstaklingar fæðist með intersex 

                                                
66 OII Europe, „Recent Study on the Frequency of Genital Surgeries on Children Preformed in 
Germany,“ https://oiieurope.org/recent-study-frequency-genital-surgeries-children-performed-germany/ 
(sótt 8. maí 2017). 
67 Geir Svansson, „Kynin tvö/Kynstrin öll. Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar eftirmyndir,“ í 
Flögð og fögur skinn. ritstj. Jón Proppé. (Reykjavík: Íslenska menningarsamsteypan art.is, 1998), 127-
128. 
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kyneinkenni. Foreldrar sem eignast intersex barn í Indlandi óttast að hijra einstaklingar muni 

stela barninu þeirra til að viðhalda samfélagi sínu.68         

Í sumum samfélögum í Dóminíska lýðveldinu eru börn sem fæðast með XY litningagerð 

og hafa innvortis æxlunarfæri karla en kvenleg ytri kynfæri, þar sem snípurinn er mjög stór 

eða typpið mjög lítið, kölluð guevedoce. Guevedoce þýðir reður á 12 ára aldri (e. phallus at 

age 12) og snýr að líkamlegri breytingu á kynþroskaskeiði. Almennt eru börnin alin upp í 

kvenhlutverki en eru kölluð guevedoce um kynþroskaaldur þar sem gert er ráð fyrir karl 

þróun. Svo virðist sem að samfélagið þekki vel slíkt ástand  og greini það við fæðingu og hafi 

gert það um nokkurt skeið. Þrátt fyrir að börnin hafi upphaflega hagað sér eins og stelpur þá 

taka þau flest upp karl kyngervi og karl kynvitund um kynþroskaskeiðið. Að mati Imperato og 

McGinley sýnir þetta fram á að náttúrulegt eðli einstaklinga hafi meiri áhrif en uppeldi þeirra.69 

Sem er í mótsögn við mótunarhyggju. Mannfræðingar og ýmsir sálfræðingar tengja hins 

vegar kynjahlutverksbreytinguna út frá samfélagslegri stöðu einstaklinganna sem guevedoce 

eða þriðja kynið, en ekki sem stelpur eða strákar. Breytingin er þess vegna ekki stelpa í 

strák, heldur frekar þriðja kynið sem tekur upp karllægt kyngervi. 

Mannfræðingurinn Gilbert Herdt hefur bent á að svipaðar aðstæður og í Dómíníska 

lýðveldinu megi finna hjá ættbálknum Sambía í Papúa Nýju-Gíneu. Sambía ættbálkurinn 

flokkar kynin í þrjá flokka, menn, konur og kwolu-aatmwol (e. female thing which transforms 

into a male thing), sem mætti lauslega þýða yfir í kvenvera sem umbreytist í karlveru. Slíkt 

fyrirbæri þar sem stelpur þróast yfir í karla hefur verið þekkt í gegnum margar kynslóðir. Þeir 

einstaklingar verða ekki fyrir mismunun í samfélaginu vegna þess að þeir eru taldir hafa 

sérstaka andlega hæfileika. Hins vegar álítur samfélagið að umbreytingin sé sorgleg og 

dularfull örlög. Einstaklingarnir lifa sem sér kyn, hvorki karl né kona.70  

Í næsta kafla verður fjallað um stöðu intersex einstaklinga í dag, farið yfir stofnun intersex 

samtaka og fjallað um lög, baráttumál og breytingar tengdar intersex. 

                                                
68 Garry L. Warne og Jamal Raza, „Disorders of sex development (DSDs), their presentation and 
management in different cultures,“ Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders  9, nr. 3 (2008) 236, 
DOI: 10.1007/s11154-008-9084-2 
69	Claudia Lang og Ursula Kuhnle, „Intersexuality and Alternative Gender Categories in Non-Western 
Cultures,“ Hormone Research, nr.69 (2008): 241-242. Sótt 18. janúar 2017. DOI: 10.1159/000113025.  	
70 Claudia Lang og Ursula Kuhnle, „Intersexuality and Alternative Gender Categories in Non-Western 
Cultures,“ Hormone Research, nr.69 (2008): 241-242. Sótt 18. janúar 2017. DOI: 10.1159/000113025.   



  

22 

3 Staða intersex einstaklinga í dag 
Samfélag okkar er tvíhyggju miðað í þeim skilningi að kynin eru bara tvö, karl og kona. En 

eins og fram hefur komið hér á undan er það ekki staðreyndin. Slík afstaða skapar vandamál 

þar sem almenn viðhorf stangast á við raunveruleikann. Læknar hafa framkvæmt aðgerðir á 

intersex einstaklingum til þess að reyna að leiðrétta líkama þeirra svo þeir geti passað í þetta 

fyrirframgreinda tvíhyggjumódel. Kyn og þar með kyngervi þeirra er einnig oft ákveðið fyrir þá 

snemma óháð því hvernig einstaklingurinn upplifir sig sjálfur.  

Umræðan um intersex hefur verið og er enn þann dag í dag mikið tabú sem eykur  

fáfræði, fordóma og skömm í garð intersex einstaklinga. Hér verður fjallað um réttindabaráttu 

og lagalega stöðu intersex einstaklinga. 

3.1	Leyndarmálið	intersex	
Ósýnileiki intersex fólks í samfélaginu er alvarlegt vandamál. Lífsreynsla þeirra er oft og 

tíðum full af leyndarmálum og skömm, sem má oft rekja til þeirrar staðreyndar að margir 

intersex einstaklingar eru ómeðvitaðir um þær aðgerðir og meðferðir sem hafa verið 

framkvæmdar á þeim snemma á lífsleið þeirra. Aðgengi að eigin sjúkraskýrslum getur oft 

reynst erfitt að fá og hið sama má segja um heimildir um æsku þeirra, t.d. myndefni úr æsku 

og aðrar minningar. Intersex einstaklingar sem fá greiningu seinna á lífsleiðinni geta einnig 

upplifað sömu ívilnanir eins og aðgerðir og homónameðferðir svo eitthvað sé nefnt, án þess 

að gefa upplýst samþykki fyrir þeim. Óttinn við fordóma í sinn garð og samfélagslega útilokun 

getur þvingað fólk að „halda sig inn í skápnum“ með líffræðilegan breytileika sinn.71  

Á vísir.is birtist greinin „Ég er líka til“ eftir Bríeti Finnsdóttur varaformann Intersex Ísland. Í 

greininni segir Bríet að intersex eistaklingar séu ósýnilegir í samfélaginu sem þurfi oft að lifa 

með leyndarmálið sitt og hafa oft og tíðum enga stjórn á því hvaða aðgerðir og meðhöndlanir 

séu gerðar á þeim. Jafnframt segir hún að viðhorf læknastéttarinnar séu aðallega 

tvennskonar, annað hvort þekkja þeir ekki til intersex greiningar eða telja að það sé 

vandamál sem þurfi að leysa. Að mati Kitty Anderson formanns Intersex Ísland er intersex 

ekki vandamál heldur náttúrulegur fjölbreytileiki sem má finna alls staðar í náttúrunni.  

Oft og tíðum er litið svo á að intersex sé vandamál á hinu persónulega sviði og því sé best 

haldið í innsta hring nánustu fjölskyldumeðlima og með því verði það að algjöru 

leyndarmáli.72 Að mati Kitty þarf að uppræta feluleikinn, það er mikilvægasta atriðið.73 

                                                
71 Council of Europe, Commissioner for Human Rights, CommDH/IssuePaper(2015)1, „Human rights 
and intersex people,“ 12. maí 2015. 2. útg. Bls 14. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH/IssuePaper(2015)1&Language=lanEngli&direct=tr
ue (sótt 29. mars 2017). 
72 Bríet Finnsdóttir, „Ég er líka til,“ Skoðun á vísir.is, 3. mars 2017. http://www.visir.is/eg-er-lika-
til/article/2017170309588 (sótt 20. mars 2017).   
73 Hinsegin dagar, „Leyndarmálið Intersex,“ 5. ágúst 2014.  
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3.2	Stofnun	intersex	samtaka		
Ein fyrstu intersex samtökin voru stofnuð árið 1985 í Ástralíu. Samtökin The Androgen 

Insensitivity Support Group Australia (AISSGA) var stofnað af Dr. Garry Warne. Markmið 

samtakanna er m.a. að hafa sameinaða opinbera rödd um málefni intersex, auka þekkingu 

almennings með það að leiðarljósi að uppræta skömm og fordóma sem intersex einstaklingar 

verða fyrir.74 

Árið 1993 birti Anne Fausto-Sterling greinina The five sexes: Why male and female are 

not enough. Í þeirri grein fjallar hún um að tvíhyggjuhugmyndir um kynin séu rangar og telur 

hún að betra sé að tala um fimm gerðir af kyni eða hann, hún, herm, merm og ferm.75 

Talsmenn intersex einstaklinga hafa hins vegar gagnrýnt þessa flokkun Fausto-Sterling. Þeir 

segja að þessi flokkun sé of mikil einföldun og sitji of föst í tvíhyggjuhugmyndinni og nái því 

ekki yfir þann fjölbreytileika sem intersex greining felur í sér.76  

Í kjölfar birtingu greinar Fausto-Sterling ákvað Cheryl Chase stofnandi ISNA: Intersex 

Society of North America sem eru réttindasamtök intersex einstaklinga í Bandaríkjunum að 

senda Fausto-Sterling opið bréf í tímaritinu The Siences.77 Samtökin hafði hún stofnað fyrr á 

árinu en á þeim tíma höfðu samtökin enga yfirbyggingu.78 Í bréfinu fer hún lauslega yfir ferlið 

sem margir intersex einstaklingar séu látnir ganga í gegnum. En jafnframt nýtti hún tækifærið 

til að hvetja intersex einstaklinga og þá sem eru nákomnir þeim að hafa samband við 

samtökin ISNA, en markmið samtakanna var að stofna stuðningshóp fyrir intersex 

einstaklinga og að skrásetja lífshlaup þeirra.79 Stuttu eftir birtingu bréfs hennar var fólk farið 

að hafa samband.  Anne Fausto-Sterling gaf út árið 2000 greinina The Five Sexes, Revisited. 

Í henni leiðréttir hún margt sem að hún hafði skrifað í fyrri grein sinni, m.a. fimm flokka 

greiningu sína eftir að hafa lesið bréf Cheryl Chase.80 

Þann 31. ágúst 1996 var haldin fyrsta alþjóðlega samkoma intersex einstaklinga. 

Samkoman varð grundvöllur fyrir intersex einstaklinga til þess að deila reynslu sinni og heyra 

reynslu annarra. Var þetta í fyrsta skiptið sem margir hittu aðra intersex einstaklinga og fengu 

að heyra reynslusögur þeirra. Samkoman leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem tóku þátt 

                                                
74 Anthony Briffa, „Discrimination against People affected by Intersex Conditions,“ Tillaga til NSW Anti-
Discrimination Board and NSW Law Reform Commission. (Ástralía, 2003), 3.  
75 Anne Fausto-Sterling, „The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough,“ The Sciences 33 
tbl. 2 (1993): 21. 
76 Stephanie S. Turner, „ Intersex Identities: Locating New Intersections of Sex and Gender,“ Gender 
and Society 13. tbl. 4 (1999): 469. 
77 Cheryl  Chase, „Letters from Readers,“ The Sciences (1993): 3. 
78 Cheryl Chase. Intersexion. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby 
Productions Limited, 2012. 
79 Cheryl  Chase, „Letters from Readers,“ The Sciences (1993): 3.  
80 Anne Fausto-Sterling, „The Five Sexes, Revisited,“ The Sciences 40 tbl. 4 (2000) 18-23.  
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upplifðu að læknasamfélagið hefði brotið á þeim og skilið þau eftir með limlesta líkama og 

brotna sjálfsímynd.81  

Þann 26. október 1996 stóðu 26 meðlimir ISNA samtakanna fyrir mótmælum fyrir utan 

árlega ráðstefnu Bandarískra barnalækna sem var haldin í Boston (e. The American 

Academy of Pediatrics). Baráttumál þeirra var að kalla eftir nýju meðferðarmódeli fyrir börn 

sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Þau kröfðust þess að ónauðsynlegar aðgerðir á 

kynfærum og kynkirtlataka yrði stoppuð, að fjölskyldur intersex barna skyldu fá ráðgjöf 

varðandi framtíðar læknisaðstoð sem börn þeirra gætu þurft á að halda og væru upplýst um 

hvaða möguleikar væru í boði, að aðgengi að sjúkraskýrslum intersex einstaklings yrði opið, 

að einstaklingum og foreldrum væri vísað á intersex samtök til að fá stuðning frá jafningjum 

og að upplýst samþykki einstaklings yrði að liggja fyrir áður en einhver læknismeðferð væri 

gerð.82  

Árið 2001 var The Blue Diamond society stofnað í Nepal. Samtökin vinna fyrir 

minnihlutahópa sem tengjast kyni og kynferði (e. sexual minorities). Markmið samtakanna er 

að auka kynheilbrigiði, mannréttindi og velferð kyn/kynferðis minnihluahópa, þar á meðal 

intersex fólks. Samtökin áttu þátt í því að auka réttindi og umburðalyndi þessara hópa í áður 

mjög íhaldssömu landi.83 Jafnframt var Nepal fyrsta landið til þess að gefa út vegabréf fyrir 

ótilgreint kyn.84  

Í dag starfa vel yfir 50 intersex samtök víðsvegar um heiminn.85 Intersex samtök hafa verið 

stofnuð í flestum löndum þar sem intersex einstaklingar telja sig örugga að koma opinberlega 

fram. Óttinn við fordóma, útilokun og jafnvel gróft ofbeldi og limlestingar getur hindrað 

intersex fólk við að koma „út úr skápnum“ sem intersex. Julius Kaggwa framkvæmdastjóri 

SIPD (Support Initiative for People with atypical sex Development) sem eru intersex samtök í 

Úganda segir að í mörgum afrískum löndum sé venjan að meðhöndla afbrigðileika á 

kynfærum með ýmiss konar helgiathöfnum, sem enda oft með dauða þeirra barna sem verða 

fyrir þeim.86 Það er ein ástæða þess að fólk telur ekki öruggt að koma opinberlega fram.  

                                                
81 Cheryl Chase. Intersexion. Leikstýrt af Grant Lahood, Nýja Sjáland, Ponsonby Productions Limited, 
2012. 
82 Stephanie S. Turner, „ Intersex Identities: Locating New Intersections of Sex and Gender,“ Gender 
and Society 13. tbl. 4 (1999): 457. 
83 Blue Diamond Society, „ About us,“ http://www.bds.org.np/about-us/ (sótt 23. mars 2017). 
84 Blue Diamond Society, „Achievement, Challenges And Risks,“ http://www.bds.org.np/key-
achievements/ (sótt 23. mars 2017). 
85 Intersex Day, „Intersex-led and allied organizations,“ http://intersexday.org/en/links/ (sótt 24. mars 
2017). 
86 Naomi Larsson, „Is the world finally waking up to intersex rights?“ The Guardian 10. febrúar, 
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/feb/10/intersex-human-
rights-lgbti-chile-argentina-uganda-costa-rica (sótt 1. apríl 2017).  



  

25 

3.2.1	Intersex	Ísland	
Félagið Intersex Ísland var stofnað 27. júní 2014 og er það sjálfstætt starfandi með 

hagsmunaaðild að Samtökunum 78.87 Formaður samtakanna er Kitty Anderson sem 

jafnframt er fyrsti intersex einstaklingurinn til þess að koma opinberalega fram á Íslandi. Í 

viðtali við tímarit Hinsegin daga sagði Kitty að ástæðan fyrir því að samtökin starfi undir 

regnhlíf Samtakanna 78 sé sú að hún telur að hópur intersex fólks á Íslandi sé svo lítill að 

erfitt væri fyrir hann að starfa fullkomlega sjálfstætt. Reynsla og þekking Samtakanna 78 geti 

einnig nýst samtökunum vel. Það er ekki óalgengt að intersex samtök starfi með ýmsum 

hinsegin samtökum víða um heim.88 Þrátt fyrir að samtökin séu ekki stór eða með marga 

meðlimi eru þau mjög virk. Þau halda úti vefsíðu þar sem má finna mikinn fróðleik um málefni 

intersex, og halda þau reglulega fundi.89 Ef skoðuð er rannsókn stofnunar félagsrannsókna í 

Hollandi um intersex frá árinu 2014, mætti áætla að fjöldi intersex einstaklinga á Íslandi væri 

að lámarki um 1600 manns eða um 0.5% þjóðarinnar.90 Höfundur ritgerðar hefur ekki 

nákvæma tölu um fjölda meðlima í samtökunum, en eins og Morgan Holmes hefur bent á og 

hefur verið fjallað um í þessari ritgerð, er það ekki fjöldinn sem skiptir máli.  

Næst verður fjallað um helstu baráttumál sem intersex samtök vinna að og hvaða 

lagalegu breytingar hafa verið gerðar sem snerta málefni intersex einstaklinga. 

3.3	Lög,	baráttumál	og	breytingar		
Málefni intersex einstaklinga voru lengi einungis innan læknasamfélagsins og stjórnað af 

sérfræðingum með það að leiðarljósi að líkamar intersex fólks sé eitthvað sem þurfi að laga, í 

samræmi við tvíhyggjuhugmyndir samfélaga. Intersex einstaklingar og samtök hafa verið að 

brjótast upp á yfirborðið og kalla eftir því að raddir þeirra fái að heyrast, að þau hafi eitthvað 

að segja um það hvað sé gert við þau og aðra sem flokkast sem intersex.  

Viðhorf hins almenna samfélags sem hafa heyrt um intersex virðist vera að líkamar 

intersex fólks séu öðruvísi. Þetta reynist mörgum erfitt að viðurkenna og umbera, sem leiðir 

af sér að intersex einstaklingar eiga í hættu á að verða fyrir fordómum, stimplun (e. 

stigmatized) og verða fyrir margvíslegum mannréttindabrotum. Þar má m.a. nefna skort á 

heilbrigðisþjónustu, frelsi frá pyndingum og jafnrétti.91 

                                                
87 Samtökin78, „Starfshópar og félög,“ http://www.samtokin78.is/um-felagid/starfshopar (sótt 20. mars 
2017). 
88 Hinsegin dagar, „Leyndarmálið Intersex,“ 5. ágúst 2014. 
89 Intersex Ísland, „Um félagið,“ http://intersex.samtokin78.is/?page_id=2 (sótt 20. mars 2017). 
90Jantine van Lisdonk, Living with intersex/DSD, An exploratory study of the social situation of persons 
with intersex/DSD (Haag: The Netherlans Institute for Social Research, 2014). 
91 Morgan Carpenter, „Intersex person´s human rights defenders,“ Myndband, 55:49, sótt 21. mars 
2017 á  https://www.youtube.com/watch?v=uPGOnBSYbOc  
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Næst verður fjallað um rétt einstaklinga í ríkjum sem hafa samþykkt mannréttindasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og þau lög sem eiga að tryggja mannréttindi íslenskra intersex 

borgara. 

3.3.1	Mannréttindi		
Sameinuðu þjóðirnar voru stofnaðar árið 1945 og eru 193 aðildarríki meðlimir þeirra í dag.92 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var rituð í beinu framhaldi af seinni 

heimsstyrjöldinni. Markmið yfirlýsingarinnar er að hafa sameiginleg, alþjóðleg grundvallar-

mannréttindi fyrir alla. Yfirlýsingin er hinsvegar ekki lagalegur grundvöllur sem ríki verða að 

fylgja, heldur á hún að vera ákveðinn leiðarvísir um hvernig ríki eigi að semja lög og reglur 

fyrir þegna sína.93 Greinar yfirlýsingarinnar eru 30 talsins og eiga að tryggja að allir njóti 

sömu réttinda. Áhugavert er að skoða sumar greinar í ljósi þeirrar meðferðar sem margir 

intersex einstaklingar þurfa að upplifa. Í 1. gr. segir m.a. að allir séu bornir frjálsir og jafnir 

öðrum að virðingu og réttindum. 2. gr. segir að allir eigi kröfu á þeim réttindum sem eru 

listaðar í yfirlýsingunni og ekki megi gera greinarmun vegna m.a. kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, trúar, þjóðernis svo eitthvað sé nefnt. Í tengslum við réttindi intersex fólks er eflaust 

5. gr. yfirlýsingarinnar hvað mikilvægaust. 5. gr. segir að enginn skuli sæta pyndingum, 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.94  

Reynsla margra intersex einstaklinga t.d. af skurðaðgerðum, sem hafa verið 

framkvæmdar án þeirra samþykkis, er ákveðin sönnun þess að mörg ríki fara ekki eftir 

yfirlýsingunni eða að minnsta kosti ekki þegar kemur að intersex fólki. Næst verður skoðað 

hvaða lög og sáttmála Ísland hefur samþykkt í tengslum við mannréttindi.  

3.3.1.1	Lagaleg	staða	intersex	fólks	á	Íslandi	
Á Íslandi hafa verið samþykkt lög og reglugerðir sem eiga að tryggja grundvallarmannréttindi 

allra borgara landsins. Sjöundi kafli stjórnarskrár Íslands fjallar um mannréttindi og var 

honum bætt við stjórnarskrána árið 1995.95 Við lestur kaflans má greina að hann er að 

miklum hluta byggður á mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, þar sem margar 

greinarnar fela í sér sömu réttindi og þar eru rituð. 65. gr. stjórnarskrárinnar fjallar um að allir 

skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tilits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis, og stöðu að öðru leyti.  

                                                
92 United Nations, „Overview,“ http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html (sótt 27. 
mars 2017). 
93 United Nations, „The Universal Declaration of Human Rights,“ http://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/index.html (sótt 27. mars 2017). 
94 Utanríkisráðuneytið, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna,“ 
https://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/un/mannrettindayfirlysing-sth/ (sótt 
27. mars 2017). 
95 Lög um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
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68. gr. stjórnarskrárinnar á að tryggja að engan megi beita pyndingum, né annarri 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð.96 Þrátt fyrir að þessi grundvallarmannréttindi séu 

tryggð í okkar æðstu lögum hafa verið framin mannréttindabrot gegn interex einstaklingum.  

3.3.1.2	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna		
Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir hönd Íslands árið 1992 og síðar lögfestur 20. febrúar 2013 

og er því orðinn hluti af íslenskri löggjöf.97 Markmið sáttmálans er að tryggja velferð og öryggi 

barna þar sem þau hafa ekki tekið út líkamlegan og andlegan þroska til þess að standa vörð 

um þau sjálf. Sáttmálinn inniheldur 54 greinar.  

6. gr. sáttmálans krefur aðildarríki að viðurkenna að sérhvert barn hafi meðfæddan rétt til 

lífs og aðildarríkjum skuli eftir fremsta megni tryggja að börn megi lifa og þroskast. 8. gr. segir 

m.a. að aðildarríki skuldbindi sig til að virða rétt barns til að viðhalda því sem auðkennir það 

sem einstakling. Í 24. gr. kemur m.a. fram að ríki beri að viðurkenna rétt barns til að njóta 

besta heilsufars sem hægt sé að tryggja, en jafnframt að allir þjóðfélagshópar, en einkum 

foreldrar og börn, fái upplýsingar, hafi aðgang að fræðslu og fái aðstoð við að beita 

grundvallarþekkingu á heilbrigði barna. En eins og var nefnt hér að ofan hefur Herdís 

Þorgeirsdóttir nefnt að foreldrar sem eignast börn með ódæmigerð kyneinkenni séu oftast 

ekki nægilega vel upplýst um eðli málsins. 37. gr. á að tryggja að ekkert barn sé látið sæta 

pyndingum eða annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð.98 Hér hefur verið 

stiklað á stóru um þau lög og samþykktir sem m.a. íslenska ríkið hefur samþykkt, sem á að 

tryggja grundvallarmannréttindi allra.  

Ljóst er, í samræmi við þessar greinar og vitnisburð margra intersex einstaklinga, að 

mannréttindabrot hafa verið framin gegn intersex fólki, með því að breyta líkömum þeirra í 

þeim tilgangi að „laga“ líkama þeirra að tvíhyggjuhugmyndinni. Næst verður fjallað um helstu 

baráttumál intersex einstaklinga og samtaka.     

3.3.2	Baráttumál	intersex	samtaka		
Ótal margar ráðstefnur hafa verið haldnar á vegum intersex samtaka víða um heim. Á 

þessum ráðstefnum eru rædd málefni intersex fólks og kröfur þeirra til samfélagsins um betra 

og réttlátara líf. Á dögunum 29. nóvember til 1. desember 2013 var haldið þriðja alþjóðlega 

málþing intersex fólks, í samvinnu við ILGA og ILGA-Europe (e. International Lesbian, Gay, 

Bisexual, Trans and Intersex Association) í borginni Vallettu á Möltu. 34 fulltrúar frá 30 

intersex samtökum um allan heim tóku þátt.  

                                                
96 Lög um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
97 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, „Um barnasáttmálann,“ 
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html (sótt 28. mars 2017). 
98 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, „Barnasáttmálinn – Heildar texti,“ 
http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html (sótt 29. mars 2017). 
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Markmið fundarins var að gera intersex fólk sýnilegt í hinu alþjóðlega samfélagi. Sýna 

fram á að intersex fólk sé til og eigi rétt á sinni tilveru og að intersex einstaklingar eigi að hafa 

áhrif á ákvarðanatökur sem snerta þá á öllum sviðum samfélagsins. Á fundinum voru listaðar 

upp 17 kröfur intersex samtaka til alþjóðasamfélagsins. Meginmarkmið þeirra er að enda 

mismunun gagnvart intersex fólki og að tryggja rétt þeirra að líkamlegri friðhelgi, sjálfstæði og 

sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama og lífi.99  

Þann 8. október 2014 var haldinn fundur evrópskra intersex samtaka. Markmið fundarins 

var að greina markmið og aðgerðir til að vinna að fullri innleiðingu mannréttinda, líkamlegri 

friðhelgi og sálfsákvörðunarrétti intersex fólks í Evrópu á grundvelli Möltuyfirlýsingarinnar frá 

2013, sem fjallað var um hér á undan.100 Fjögur meginmarkmiðin voru eftirfarandi:  

 

• Að setja spurningarmerki við þá skilgreiningu að kyn innihlaldi aðeins karl og konu 

og að auka þá vitneskju að kyn líkt og kyngervi sé skali eða samfella. 

• Að tryggja að intersex fólk njóti fullrar verndar gegn nokkurs konar mismunun. Til 

að ná þeim markmiðum er lagt til að tekin verði upp löggjöf gegn mismunun á 

grunvelli kyneinkenna, óháð ákveðinni birtingarmynd eða samsetningum af 

þessum einkennum. Kyneinkenni vísa í fyrsta lagi til litninga, kynkirtla og 

líffærafræðilegra séreinkenna manneskju, sem jafnframt innihalda æxlunarfæri og 

kynfæri, og/eða litninga- og hormónasamsetningu; og í öðru lagi einkenni eins og 

vöðvabyggingu, dreifingu hárs, brjóstavaxtar og/eða hæðar svo eitthvað sé nefnt 

en ekki einvörðungu.  

• Að tryggja að allir hagmunaaðilar sem hafa sérstakt hlutverk í lífi og velferð 

intersex fólks þar með talið heilbrigðisstarfsfólk, foreldrar og fagfólk sem starfa á 

sviði menntunar ásamt samfélaginu sem heild, fái leiðbeiningar og leiðsögn um 

málefni intersex á grundvelli mannréttindasjónarmiða.  

• Að vinna að því að gera læknisfræðilega og sálfræðilega meðferð ólögmæta nema 

að liggi fyrir upplýst samþykki einstaklingsins. Starfsfólk heilbrigðisgeirans sem og 

annað fagfólk framkvæmi ekki neina meðferð til að breyta kyneinkennum sem 

getur beðið þangað til að einstaklingurinn sé fullfær um að veita upplýst 

samþykki.101  

Intersex samtök og sjálfstæðir talsmenn intersex fólks frá Ástralíu og Nýja Sjálandi gáfu út 

sameiginlega yfirlýsingu þann 10. mars 2017, sem ber heitið Darlington Statement. 
                                                

99 ILGA Europe, „3rd International Intersex Forum,“ http://ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-
work/trans-and-intersex/intersex/events/3rd-international-intersex-forum (sótt 22. mars 2017).  
100 OII Europe, „Statement of the European Intersex Meeting in Riga, 2014,“ 
https://oiieurope.org/statement-of-the-european-intersex-meeting-in-riga-2014/ (sótt 22. mars 2017).  
101 Intersex Ísland, „Riga yfirlýsingin,“ http://intersex.samtokin78.is/ (sótt 22. mars 2017). 
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Yfirlýsingin samanstendur af 6 köflum sem innihalda 59 greinar. Kaflarnir eru Inngangur, 

mannréttindi og lagabreytingar, heilsa og velferð, jafningjastuðningur og að lokum menntun, 

vitundarvakning og atvinna. Yfirskrift kaflanna 6 eru lýsandi fyrir þau málefni sem intersex 

hópar berjast fyrir.102  

Dagana 30.-31. mars 2017 héldu samtökin Organisation Intersex International Europe (OII 

Europe) viðburð í Vín í Austurríki. 28 intersex einstaklingar tóku þátt, þar sem þeir komu 

saman og deildu reynslu sinni, markmiðum og aðgerðum í því að innleiða að fullu 

mannréttindi, sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, friðhelgi líkama og samfélagslegt samþykki 

intersex einstaklinga innan Evrópu. Í yfirlýsingu viðburðarins lögðu þau m.a. áherslu á að yfir 

50 stofnanir, svæðisbundnar og alþjóðlegar mannréttindastofnanir, auk Sameinuðu 

þjóðanna, hafa krafist þess af ríkisstjórnum, stefnnumótendum og hagsmunaaðilum að enda 

þau mannréttindabrot sem intersex fólk verður fyrir. Jafnframt lögðu þau áherslu á að 

intersex fólk verði að vera stutt af meginstoðum samfélagsins til þess að vera leiðandi í 

samfélagslegum, pólitískum og lagalegum breytingum er þau varða. Á viðburðinum áréttuðu 

þau fyrri yfirlýsingar sem fjallað hefur verið um hér að ofan.103  

Breytingar á réttindum intersex fólks hafa gengið hægt en þó hafa nokkrar breytingar verið 

gerðar í nokkrum löndum sem hafa aukið lagalegan rétt þeirra. Umfjöllunin hér að ofan er 

ekki tæmandi listi yfir baráttumál eða viðburði sem intersex samtök og fólk hafa staðið fyrir en 

gefur ágætis yfirsýn. Næst verður fjallað um nokkrar breytingar sem hafa aukið réttindi 

intersex fólks.  

3.3.3	Breytingar	til	hins	betra		
Réttindi intersex fólks hafa ekki verið virt víðsvegar um allan heim, þrátt fyrir að þau eigi að 

vera tryggð í sumum stjórnarskrám landa, mannréttindasáttmálum og almennum lögum. 

Breytingar á lögum og reglum sem tengjast intersex einstaklingum og réttindum þeirra hafa 

litið dagsins ljós í sumum löndum. Umræðan um réttindi intersex í hinu alþjóðlega samfélagi 

er hafin og farin að skapa sér rými til að knýja áfram jákvæðar breytingar. Eins og var fjallað 

um hér að ofan var t.d. Nepal fyrsta landið til þess að gefa út vegabréf fyrir ótilgreint kyn. Hér 

verða tekin nokkur dæmi um breytingar á lögum og reglum sem varða réttindi intersex fólks.  

Ríkisstjórn Suður Afríku breytti lögum sínum gegn mismunun árið 2005. Ein af 

viðbótargreinum sem var bætt við lögin var að intersex væri og ætti að flokkast sem kyn. Þar 

er jafnframt sagt að öll mismunun á grundvelli kyns væri óréttlát og þar af leiðandi bönnuð.104 

                                                
102 OII Australia, „Darlington Statement,“  https://oii.org.au/darlington-statement/ (sótt 16. ágúst 2017). 
103 OII Europe, „Statement of the 1sr European Intersex Community Event (Vienna, 30st – 31st of 
March 2017),“ https://oiieurope.org/statement-1st-european-intersex-community-event-vienna-30st-
31st-march-2017/ (sótt 12. júní 2017).    
104 Suður Afríka. Lög gegn mismunun nr. 28391 (e. Promotion of Equality and Prevention of Unfair 
Discrimination Act, 2000). http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2000-004.pdf (sótt 12. júní 2017). 
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Árið 2013 bætti ríkisstjórn Ástralíu viðbótargrein í lög sín um verndun gegn mismunun. 

Viðbótargreinin fjallar um lagalega verndun intersex einstaklinga gegn mismunun.105 

Þann 1. nóvember 2013 varð Þýskaland fyrsta landið í Evrópu til að setja lög um börn 

með ódæmigerð kyneinkenni.  Lögin kveða á um að heimilt sé að láta ógert að flokka kyn 

barns við fæðingu, ef að læknar telja sig ekki geta greint kynið með fullri vissu. Bókstafurinn 

X er þá gefinn í staðinn fyrir M fyrir karlkyn eða F fyrir kvenkyn. Sá einstaklingur sem er 

merktur X getur svo valið sjálfur hvaða kyn hann vill skilgreina sig sem.106 Þessi lög hafa 

hinsvegar verið töluvert gagnrýnd. Silvan Agius fyrrum framkvæmdastjóri stefnumála hjá 

ILGA-Europe segir að lögin nái ekki utan um rót vandans. Lögin hindri ekki aðgerðir á 

intersex börnum. Hann nefnir einnig að intersex einstaklingar eigi í hættu á að verða fyrir 

mun meiri mismunun sökum þess að þeir séu sjálfkrafa settir í þennan nýja flokk.107 Þrátt fyrir 

að nýju lögin feli í sér val foreldra, hafa sumir bent á að staðreyndin sé hins vegar sú að 

skráningin X sé í raun skylda. Þeir sem ákveða í hvaða flokk börn eru skráð séu læknarnir en 

ekki foreldrarnir. Til þess að foreldrar geti skráð barnið sitt sem stelpu eða strák verða þau að 

samþykkja „leiðréttingaraðgerð“  á barni sínu.108 

Malta varð fyrsta evrópska landið til að glæpavæða aðgerðir í þeim tilgangi að breyta kyni 

og kyngervi einstaklinga án þeirra upplýsta samþykkis. Lögin tóku gildi í apríl 2015. Lögin 

kveða á um sektir og jafnvel fangelsi fyrir þá sem auglýsa, bjóða, framkvæma eða vísa til 

annars einstaklings sem framkvæmir slíkar aðgerðir. Í lögunum kemur jafnframt fram að 

engin kynhneigð, kyngervi eða tjáning þess flokkast sem sjúkdómur, kvilli eða skortur af 

einhverju tagi. Lögin lækka jafnframt aldurstakmarkið fyrir einstaklinga til að breyta um 

kynskráningu á opinberum skjölum, úr 18 ára niður í 16 ára.109  

Heilbrigðisráðuneyti Chile gaf út þann 22. desember 2015 tilskipun til heilbrigðisgeirans í 

landinu, að hætta „leiðréttingaraðgerðum“ (mínar gæsalappir) á intersex börnum. Allar slíkar 

                                                
105 Ástralía. Lög gegn mismunun á grundvelli kyns nr. 98/2013 (e. Sex Discrimination Amendment 
(Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status) Act 2013).  
https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00098 (sótt 30. mars 2017).   
106 Rúnar G. „Lögun kynfæra leið til farsældar?“ mbl.is 21. febrúar 2014. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/02/21/logun_kynfaera_leid_til_farsaeldar/ (sótt 30. mars 2017). 
107 Kharunya Paramaguru, „Boy, Girl or Intersex?“ Time, 12. nóvember 2013. 
http://world.time.com/2013/11/12/boy-girl-or-intersex/ (sótt 30. mars 2017). 
108 Hida Viloria, „When a choice isn´t really a chioce,“ Advocate, 6. nóvember 2013. 
http://www.advocate.com/commentary/2013/11/06/op-ed-germany%E2%80%99s-third-gender-law-
fails-equality (sótt 9 maí 2017). 
109 Liam Stack, „Malta outlaws ´Conversion Therapy´, a First in Europe,“ New York Times, 7. 
desember 2016. https://www.nytimes.com/2016/12/07/world/europe/malta-outlaws-conversion-
therapy-transgender-rights.html (sótt 30. mars 2017). 
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aðgerðir verður að bíða með þangað til að einstaklingurinn hefur náð nægilegum þroska til 

þess að geta gefið upplýst samþykki um hvað eigi að gera.110 

3.3.3.1	Breytingar	á	Íslandi		
Á Íslandi líkt og um allan heim hefur verið mikil leynd um intersex, en með stofnun intersex 

Ísland samtökunum hefur umræðan verið að færast upp á yfirborðið. Þrátt fyrir allar þær 

upplýsingar sem safnast hafa saman víðsvegar um heiminn og umræðuna sem hefur 

skapast hér á landi hafa engar breytingar verið gerðar á lögum eða reglugerðum sem 

tengdar eru réttindum intersex. Eins og var fjallað um hér á undan óskaði Björt Ólafsdóttir 

þingkona eftir svörum frá heilbrigðisráðherra um stöðu intersex einstaklinga hér á landi. Þrátt 

fyrir að umræðan um intersex hafi verið hafin á Alþingi hafði það ekki í för með sér neinar 

breytingar.  

Þann 8. maí 2015 sendi umboðsmaður barna á Íslandi frá sér álit sitt um aðgerðir á 

intersex börnum. Í álitinu leggur umboðsmaður barna áherslu á mikilvægi þess að að efla 

umræðu um margbreytileika einstaklinga svo að allir geti búið í samfélagi þar sem þeir 

upplifa sig velkomna og örugga. Jafnframt segir að lítil sem engin umræða hafi verið um 

málefni intersex einstaklinga í samfélaginu og af þeim sökum séu margir sem átti sig ekki á 

því hvað það þýðir að vera intersex. Umboðsmaður barna bendir á að ýmsar alþjóðlegar 

stofnanir hafi fordæmt ónauðsynlegar aðgerðir á börnum með ódæmigerð kyneinkenni og 

nefnir hann m.a. mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins, Aþjóðaheilbrigðisstofunina og 

sérstakan eftirlitsmann Sameinuðu þjóðanna um pyndingar og aðrar grimmilegar, 

ómannlegar og vanvirðandi meðferðir eða refsingar. Einnig bendir hann á að slíkar aðgerðir 

brjóti ýmis lög Íslands og alþjóðlega samninga sem Ísland hefur samþykkt og hefur verið 

listað hér áður, því sé viðeigandi að gera ráðstafanir til að ryðja úr vegi slíkum hefðum.  

Að mati umboðsmanns barna samræmist það ekki rétti barna til sjálfsákvörðunar að 

líkama þeirra sé breytt fljótlega eftir fæðingu og að þeim sé „úthlutað“ ákveðnu kyni, sem ef til 

vill samræmist ekki þeirra upplifun af eigin kyngervi eða kynvitund seinna á lífsleiðinni. 

Réttara væri að intersex börn myndu sjálf taka ákvörðun um skurðaðgerð og/eða 

hormónameðferð þegar þau hafa ná þeim aldri og þroska sem þarf til að geta tekið upplýsta 

ákvörðun. Umboðsmaður barna bendir jafnframt á að á Íslandi verði börn sjálfstæðir aðilar í 

heilbrigðistkerfinu 16 ára og megi því taka ákvarðanir um læknismeðferðir sjálf. Foreldar 

barna með ódæmigerð kyneinkenni og aðrir aðilar sem hafa forræði og taka ákvarðanir fyrir 

intersex börn verða að virða rétt barnanna að fá að koma sínum sjónarmiðum á framfæri 

sem og taka réttmætt tillit til skoðanna þeirra í samræmi við þroska og aldur.  

                                                
110 Morgan Carpenter, „Chilean Ministry of Health issues instructions stopping “normalising” 
interventions on intersex children,“  OII Australia – Intersex Australia, 11. janúar 2016 
https://oii.org.au/30250/chilean-ministry-stops-normalising/ (sótt 30. mars 2017).   
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Þar sem umræðan um málefni intersex hefur verið mjög lítil má gera ráð fyrir því að þeir 

foreldrar sem eignast börn með ódæmigerð kyneinkenni hafi takmarkaða þekkingu á þýðingu 

þess hvað það sé að vera intersex. Ef að foreldrar eigi að geta tekið upplýstar ákvarðanir um 

málefni barna sinna er mikilvægt að þeir hafi aðgang að sem mestum upplýsingum um 

heilsufar barna sinna sem og um málefni intersex fólks almennt. Einnig telur umboðsmaður 

barna mikilvægt að foreldrum og börnum þeirra sé veittur viðeigandi stuðningur, t.d. 

sálfræðiaðstoð og aðstoð annarra fagaðila. Enn fremur er mikilvægt að intersex börn fái 

upplýsingar um eigin líkama eins fljótt og mögulegt er. Að mati umboðsmanns barna þarf 

málefnaleg umræða að eiga sér stað um málefni intersex einstaklinga þar sem sérstakt tillit 

verði tekið til réttinda barna og sjónarmiða og reynslu intersex einstaklinga.111  

Þann 6. apríl 2017 sat Katla Hólm Þórhildardóttir sem varaþingmaður fyrir Birgittu 

Jónsdóttur pírata á Alþingi. Katla lagði fram tvær fyrirspurnir sem sneru að málefnum intersex 

fólks. Önnur þeirra var til Þorsteins Víglundssonar félags- og jafnréttismálaráðherra. 

Fyrirspurnin var um málefni fólks með ódæmigerð kyneinkenni og var í þremur liðum sem 

hljóða svo: 

1. Er fyrirhugað að bæta kyneinkennum við þær mismunabreytur sem taldar eru upp í 

lögum á málasviði ráðherra?  

2.  Hefur ráðherra kynnt sér lagabreytingar Möltu í málefnum fólks með ódæmigerð 

kyneinkenni? Ef svo er, hyggst hann beita sér fyrir álíka breytingum hérlendis?  

3. Hyggst ráðherra beita sér sérstaklega fyrir vernd og réttindum trans- og intersex-

fólks hérlendis og þá hvernig?112 

Hin fyrirspurn hennar var til Óttars Proppé heilbrigðisráðherra. Fyrirspurnin var um málefni 

trans- og intersex-fólks og var einnig í þremur liðum og hljóðaði svo: 

1. Mun ráðherra ráðast í endurskoðun á lögum um réttarstöðu einstaklinga með 

kynátturnarvanda og ef svo er: 

  a. munu trans- og intersex-einstaklingar fá aðkomu að þeirri endurskoðun,  

  b. hvenær sér ráðherra fyrir sér að þessi vinna geti farið af stað? 

2. Hversu margar aðgerðir hafa verið gerðar á ungbörnum með ódæmigerð 

kyneinkenni frá og með árinu 2000, sundurliðað eftir árum?  

3. Mun ráðherra leggja fram frumvarp til laga eða setja reglugerð um 

heilbrigðisþjónustu trans- og intersex-barna?113 

                                                
111 Umboðsmaður barna, „Aðgerðir á intersex börnum,“ https://www.barn.is/frettir/2015/05/adgerdir-a-
intersex-boernum/ (sótt 19. apríl 2017).  
112 Katla Hólm Þórhildardóttir. Fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra um málefni fólks með 
ódæmigerð kyneinkenni. 2016-2017. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/146/s/0616.html (sótt 26. apríl 2017).  
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Þessum fyrirspurnum hefur ekki verið svarað þegar þetta er ritað, en það getur verið vegna 

þess hve stuttur tími hefur liðið frá því að þær voru lagðar fram.  

Hér hefur verið fjallað um þá umræðu sem hefur skapast í íslenskri stjórnsýslu um málefni 

intersex fólks en eins og hefur verið fjallað um hafa engar breytingar átt sér stað þrátt fyrir 

aukna umræðu og þekkingu. Ljóst er að þörf er á breytingum á réttindum intersex fólks hér á 

landi. Mikilvægt er að stjórnvöld endurskoði lög og reglugerðir sem eiga að tryggja rétt 

intersex fólks yfir eigin líkama. En jafnframt er þörf á aukinni samfélagslegri vitund um stöðu 

og málefni intersex fólks.  

Í næsta kafla verður fjallað um hvernig megi nýta menntastofnanir og kennslu í 

framhaldsskólum til þess að auka samfélagslega þekkingu á intersex. Farið verður yfir stöðu 

jafnréttis- og kynjafræðikennslu innan menntakerfisins og færð rök fyrir því hvers vegna þörf 

sé á að bæta þær greinar innan menntakerfisins og bent á tillögur að breytingum. 

                                                                                                                                                   
113 Katla Hólm Þórhildardóttir. Fyrirspurn til heilbrigðisráðherra um málefni trans- og intersex-fólks. 
2016-2017. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/146/s/0617.html (sótt 26. apríl 
2017). 
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4 Grundvöllur að aukinni þekkingu og viðurkenningu 
Almenn þekking á intersex og málefnum intersex fólks hér á landi er takmörkuð. Þörf er á því 

að auka þekkingu almennings varðandi intersex. Hér verða færð rök fyrir því hvers vegna 

menntakerfið sé hentugur vettvangur fyrir fræðslu um málefni intersex. Einnig verður fjallað 

um mikilvægi janfréttis- og kynjafræðikennslu innan skólakerfisins. Jafnframt verður gert 

grein fyrir því hvaða hindranir eru fyrir því sú kennsla er af skornum skammti. Fræðsla um 

intersex myndi passa vel innan jafnréttis- og kynjafræðikennslu, sérstaklega í ljósi þeirra 

mannréttindabrota sem intersex fólk hefur upplifað sem hefur m.a. verið fjallað um hér á 

undan. Einnig vegna nálgunar fræðanna á samfélög og menningar og þau áhrif sem þessi 

fræði hafa á viðhorf einstaklinga.      

4.1	Jafnrétti,	kynjafræði	og	menntakerfið	
Skólakerfið er einn mikilvægasti grundvöllur almennrar menntunar. Í aðalnámskrá 

framhaldsskóla segir að skilgreining á almennri menntun sé ekki einhlít og breytist eftir stund 

og stað. Almenn menntun sé einstaklingsmiðuð en jafnframt samfélagsleg. Hún stuðli að 

aukinni hæfni einstaklinga til að takast á við verkefni daglegs lífs sem og að vinna að því að 

efla skilning einstaklinga á sjálfum sér og sínu samfélagi.114 Aðalnámskrá felur í sér 

menntastefnu stjórnvalda og er því hálfgerður samningur þjóðarinnar um menntamál.115  

Aðalnámskrá framhaldsskóla byggir á sex grunnþáttum menntunar, þeir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti  og sköpun. Þessir þættir 

snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru með það að markmiði að börn og 

ungmenni læri að byggi sig upp bæði líkamlega og andlega svo að þau geti bjargað sér í 

samfélaginu og unnið með öðrum. Grunnþættirnir fela einnig í sér framtíðarsýn, að 

einstaklingar hafi getu og vilja til taka þátt og hafa áhrif á samfélagið og viðhalda því en á 

sama tíma breyta því og þróa. Viðhorfið sem þessir grunnþættir byggja á kemur fram í löggjöf 

um skóla sem leggur áherslu á að unnið sé að samfélagslegum markmiðum sem og 

markmiðum er varða menntun sérhvers einstaklings. Þeim er ætlað að stuðla að auknu 

jafnrétti og lýðræði.116 Markmið jafnréttismenntunar er gera öllum kleift að þroskast á eigin 

forsendum, að virða jafnrétti í samskiptum, að vera meðvitaðir um eigin kynhneigð og 

kynheilbrigði, að hafa skilning á því hvernig mismunandi þættir geta haft áhrif á forréttindi og 

mismunun fólks.117  Einnig er bent á að sumir einstaklingar búi við margþætta mismunun til 

                                                
114 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 13. 
115 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 9. 
116 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 14. 
117 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 34. 
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dæmis kyn og fötlun, kynhneigð og þjóðerni, aldur og búseta svo eitthvað sér nefnt. Sökum 

þess er eðlilegt að skólastarfið nýti sér þekkingu sem nýjar fræðigreinar hafa vakið athygli á, 

til dæmis, kynjafræði, hinseginfræði, fjölmenningarfræði og fötlunarfræði.118 Eins og hefur 

verið rætt í þessari ritgerð er umræðan um intersex að komast á yfirborðið og því kjörið fyrir 

menntakerfið að nýta og innleiða þá þekkingu í jafnréttis- og kynjafræðslu sinni. 

Það er ljóst að aðalnámskrá framhaldsskóla felur í sér háleit markmið um réttlátt 

þekkingarsamfélag þar sem jafnrétti, lýðræði og mannréttindi eru í hávegum höfð. Spurningin 

er hins vegar hvernig gengur menntakerfinu okkar að framfylgja þessum markmiðum og 

hvort þeim sé í raun og veru framfylgt? Ætlunin hér að neðan er að leita svara við þessum 

spurningum. 

4.1.1	Hindranir	jafnréttis-	og	kynjafræðikennslu		
Skilgreining á hugtakinu jafnrétti virðist vera á töluverðu reiki. Fólk hefur ólíkan skilning á því 

hvað hugtakið felur í sér. Lög um jafnréttisfræðslu hafa verið í gildi í yfir 40 ár en ljóst er að 

lagabókstafurinn einn nægir ekki til þess að tryggja kennslu um efnið. Lög og stefnumörkun 

skólakerfisins eru ekki skýr og orðalagið er loðið, óljóst og opið fyrir ólíkum túlkunum. 

Jafnréttislögin fela ekki í sér skýra skilgreiningu á því hvað er átt við með jafnréttisfræðslu, 

eða hvernig hún eigi að vera útfærð og hver útkoma fræðslunnar eigi að vera. Jafnframt 

virðist sem svo að það sé opið til túlkunar hvort jafnréttisfræðsla eigi að vera skylda fyrir alla 

nemendur eða hvort hún eigi að vera val nemenda á einhverjum tímapunkti á hverju 

skólastigi. Stofnanalega ábyrgð virðist skorta til þess að jafnréttisfræðslu sé framfylgt.119 Svo 

virðist sem að fræðslan eigi erfitt með að skila sér í skólakerfinu.120  

Áhugi stjórnmálafólks og þorra almennings á jafnréttis- og kynjafræðikennslu er lítill. 

Takmörkuð pressa er á því að auka fræðsluna og lítill hluti kennara telja sig hafa nægilega 

þekkingu eða sjálfstraust til þess að eiga frumkvæði að jafnréttis- og kynjafræðifræðslu.121 Í  

niðurstöðum rannsóknar Maríönnu Guðbergsdóttur í ritgerðinni „Að slökkva á eldspýtum í 

eldhafi“: Upplifun framhaldsskólakennara af kynjafræðikennslu, er ljóst að staða 

kynjafræðinnar er nokkuð veik innan veggja framhaldsskóla Íslands. Þar kemur fram að 

margir þættir spili þar inn í m.a. menntun og reynsla kennara, námsefni en jafnframt skortur á 

stuðningi og andstaða sem kennarar finna fyrir. Sú kynjajafnréttisfræðsla sem hefur skilað 

                                                
118 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 20. 
119 Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Kynjajafnréttisfræðsla í skólum: Hindranir 
og tækifæri,“ Ráðstefnurit Netlu, (31. desember 2011), http://netla.hi.is/menntakvika2011/030.pdf (sótt 
17. maí 2017). 
120 Eygló Árnadóttir, „Ekki benda á mig! Um framkvæmd laga um jafnréttisfræðslu í grunnskólum,“ 
(Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2009), 129. 
121 Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Kynjajafnréttisfræðsla í skólum: Hindranir 
og tækifæri,“ Ráðstefnurit Netlu, (31. desember 2011), http://netla.hi.is/menntakvika2011/030.pdf (sótt 
17. maí 2017).  
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sér inn í skólana er vegna frumkvæðis áhugasamra kennara. Hins vegar virðist áhugasemi 

einstakra kennara ekki duga. Margir viðmælendur rannsóknarinnar minntust á þekkingarskort 

og reynsluleysi af málefnum tengdum kynjafræði og litu á það sem ákveðna hindrun í starfi 

sínu.122   

Tilraunir til þess að reyna auka vægi umfjöllunar um jafnrétti í menntun kennara sem og 

efla vitund kennara um jafnrétti kynjanna hafa ekki verið af skornum skammti í alþjóðlegu 

samhengi, en lítið hefur verið um árangur. Helstu skýringar fyrir lökum árangri má rekja til 

þess að ákveðin hræðsla sé við umræðuna um kynjajafnrétti meðal þeirra sem skipuleggja 

menntun kennara. Umræðan um kynjajafnrétti þykir óþæginleg, pólitísk og of viðkvæm til að 

vera hluti af þeirri hlutlausu umræðu sem á að eiga sér stað innan skólastofunnar. Einnig  

virðist viðhorfið vera að umfjöllun um kynjajafnrétti, kyngervi og kynjakerfið sé of fræðilegt og 

því ekki hagnýtt í kennslu. Sumir benda jafnvel á að slík umræða yrði ákveðin viðbót við 

námskrá sem er nú þegar ofhlaðin sem og of mikil vinna fyrir kennara sem eru á of lágum 

launum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þrátt fyrir að námskeið um kynjajafnréttismál séu til 

staðar í menntun kennara þá séu þau oft ekki skylda.  

Til þess að ná árangri í jafnréttis- og kynjafræðikennslu þarf fyrst að leggja megináherslu á 

þá sem kenna nemendum, en það eru kennarar.123  

4.1.2	Jafnréttis-	og	kynjafræðifræðsla	í	kennaramenntun		
Skiptar skoðanir eru á því hvaða áherslur eigi að skipta máli í menntun kennara, hvaða efni 

eigi að kenna og framkvæmd þess. Samkvæmt reglum háskólans er það í höndum 

kennaradeildarinnar á Menntavísindasviði hvernig kennaranámið er samsett. Síðan er það 

ákvörðun hvers og eins kennara að ákveða hvaða áherslum hann vilji beita í kennslu sinni. 

Þrátt fyrir lagalega skyldu hefur jafnréttis- og kynjafræðikennsla verður vanrækt í 

kennaramenntun.124 Svo virðist sem að áhugi á kynjajafnréttisfræðslu meðal þeirra sem sem 

sjá um kennaramenntun í háskólum landsins sé lítill. Ef námsefni um kynjajafnrétti ratar inn í 

námskrár kennaranámsins er það oftast um einkaframtak einstaklinga að ræða. Háskólinn 

sem stofnun byggir starf sitt að miklum mæli á einstaklingsframtaki. Það getur haft í för með 

sér að deildir innan skólans taki enga ábyrgð sem stofnun á mikilvægum þáttum.125 

                                                
122 Maríanna guðbergsdóttir, „„Að slökkva á eldspýtum í eldhafi“: Upplifun framhaldskólakennara af 
kynjafræðikennslu,“ (Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2014), 79-80. 
123 Guðný Guðbjörgsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, „„Þotulið“ og „setulið“ Kynjajafnrétti og 
kennaramenntun,“ Rástefnurit Netlu, (31. desember 2012), http://netla.hi.is/menntakvika2012/006.pdf 
(sótt 24. maí 2017).  
124 Guðný Guðbjörgsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, „„Þotulið“ og „setulið“ Kynjajafnrétti og 
kennaramenntun,“ Rástefnurit Netlu, (31. desember 2012), http://netla.hi.is/menntakvika2012/006.pdf 
(sótt 24. maí 2017). 
125 Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Kynjajafnréttisfræðsla í skólum: Hindranir 
og tækifæri,“ Ráðstefnurit Netlu, (31. desember 2011), http://netla.hi.is/menntakvika2011/030.pdf (sótt 
17. maí 2017).  
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Ljóst er að þeir skólar sem sjá um menntun kennara þurfa að leggja frekari áherslu á 

jafnréttis- og kynjafræðikennslu svo að hún skili sér í framhaldsskóla landsins. 

Menntastofnanir landsins uppfylla ekki skyldur sínar í samræmi við lög um slíka kennslu.  

Eins og var fjallað um hér áður myndi fræðsla um intersex falla vel inn í hvers kyns 

jafnréttis- og kynjafræðikennslu í framhaldsskólum. Á meðan ramminn utan um 

jafnréttismenntun er svo veikur þá verður að reiða sig á áhugasama kennara til að halda uppi 

slíkri kennslu, en vonandi taki stjórnvöld sig á og sinni málefninu af alvöru. 

Næsti kafli er ætlaður kennurum sem ætla sér að innleiða fræðslu um intersex í kennslu 

sína.  
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5 Menntun og fræðsla: lykill að samfélagsbreytingum 
Fræðsla um intersex er fræðsla um fólk í samfélaginu. Eins og hefur komið fram hér að ofan 

hafa intersex einstaklingar og samtök kallað eftir því að raddir þeirra fái að heyrast í 

umræðunni um málefni er þau varða. Fræðsla um intersex ætti því ekki að vera undanskilið 

því. Hér verður farið yfir þau sjónarmið sem eru höfð að leiðarljósi við gerð kennsluefnisins 

og færð rök fyrir því hvers vegna þau sjónarmið eru valin fremur en önnur.   

5.1	Markmið	með	menntun		
Almenn menntun á að stuðla að aukinni hæfni einstaklings til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs eins og kemur fram í aðnámskrá framhaldsskóla.126 Þessi orð hafa mikið vægi 

varðandi uppsetningu náms og kennslu. Námsefni og kennsla er því ekki aðeins 

undirbúningur fyrir frekara nám eða staðbundin sérhæfing fyrir komandi störf. Heldur er 

hlutverk menntastofnanna og kennara jafnframt að vera ákveðinn leiðarvísir fyrir komandi 

kynslóðir. Þess vegna skiptir máli að uppsetning námsefnis og kennsla þess sé vel ígrunduð 

með það að leiðarljósi að vera grundvöllur fyrir jákvæðar samfélagslegar breytingar fyrir alla.  

Bell hooks rithöfundur, kennari og femínisti heldur því fram í bók sinni Teaching to 

transgress að kennslustofan sé róttækasta rýmið fyrir möguleika innan akademíunnar. 

Kennarar eiga að leitast eftir því að endurskoða og endurskapa kennsluaðferðir sem hvetja 

okkur öll til þess að hafa opinn huga og um leið fá okkur til þess að hugsa og endurhugsa, 

svo við getum skapað nýjar hugsjónir utan hafta. Menntun í sjálfu sér á að vera frelsandi og 

miða að gangrýnni hugsun.127 Menntun sem slík er ákveðin nálgun að kennslu með það í 

huga að allir geti lært. En það á bæði við um nemendur sem og kennara. Að mati bell hooks 

þá er lærdómsferlið auðveldast fyrir þá kennara sem trúa því að vinna þeirra sé ekki aðeins 

að miðla upplýsingum, heldur að taka þátt í vitsmunalegum og andlegum þroska nemenda 

sinna.128  

Fræðasvið eins og kynjafræði, hinseginfræði og fötlunarfræði hafa varpað ljósi á og 

gagnrýnt hvernig hefðbundin fræðastörf í gegnum söguna, hafa sniðgengið eða afbakað 

aðstæður, sögu og daglega reynslu fólks í undirokuðum hópum, sem og haft ríka tilhneigingu 

til að alhæfa út frá reynslu ríkjandi hópa. Gagnrýnendur þessara fræða hafa einnig bent á að 

hin hefðbundnu fræði geri ekki grein fyrir þeim fjölbreytileika sem má finna í mannlegu 

                                                
126 Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá framhaldsskóla, almennur hluti (Reykjavík: 
Menntamálaráðuneytið, 2011, 2. útg. með breytingum 2015), 13. 
127 bell hooks, Teaching to transgress : education as the practice of freedom. (New York: Routledge, 
1994), 13.  
128 bell hooks, Teaching to transgress : education as the practice of freedom. (New York: Routledge, 
1994), 12.  
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samfélagi og af þeim sökum séu þau fræði ekki að sinna öllum, heldur aðeins ríkjandi 

hópum.129  

Staða intersex einstaklinga í samfélaginu stendur á höllum fæti. Efni og upplýsingar um 

intersex voru lengi aðeins skrifaðar af fræðimönnum en mikil breyting hefur verið á því á 

síðustu árum eins og hefur komið fram í þessari ritgerð. Markmið kennsluefnisins um intersex 

hér að á eftir er að safna saman upplýsingum um intersex sem intersex samtök og 

einstaklingar hafa safnað saman og birta þá mynd sem þau sjálf vilja setja fram. Sú nálgun 

sem þessi ritgerð og kennsluefni hefur verið unnið eftir byggir m.a. á kenningum sem falla 

undir sjónarmiðsfemínisma. 

Sjónarmiðsfemínismi er fyrsta útfærða þekkingarfræðin innan femínismans og hefur náð 

hvað mestri útbreiðslu. Samkvæmt kenningunni móta mismunandi lífsaðstæður einstaklinga 

mismunandi viðhorf, gildismat og þekkingu. Þekking er jafnframt alltaf staðsett og háð verund 

viðkomandi einstaklings. Sjónarmiðsfemínismi gerir hins vegar ekki ráð fyrir því að öll 

sjónarmið séu jafngild. Hægt er að færa rök fyrir því með því að skoða hugmynd Hegels um 

húsabónda og þræl. Þó svo að húsbóndi og þræll lifi í sama heimi þá er heimssýn þeirra 

mjög ólík. Húsbóndinn í raun þrífst á vinnu þrælsins og tekur vinnu þrælsins og önnur 

lífsskilyrði sín sem gefin. Lífsskilyrði húsbóndans eru honum sjálfum ósýnileg. Hið sama er 

ekki hægt að segja um þrælinn. Húsbóndinn þarf ekki að geta sett sig í spor þrælsins eða 

skilja sjónarmið hans. Þrællinn þarf hins vegar að skilja sjónarmið húsbónda sins. 

Húsbóndinn  hefur þar með minni getu til þess að skoða þann ytri veruleika sem mótar 

valdatengslin á milli þeirra.  

Sjónarmiðsfemínisminn bendir á að forréttindi séu minnst sýnileg þeim sem njóta þeirra. 

Sem dæmi ætti hvítt fólk að vera tregara við að sjá og viðurkenna rasisma en þeir sem eru af 

öðrum hörundslit en hvítum. Einnig má nefna ættu gagnkynhneigðir að vera minna reiðubúnir 

að sjá og viðurkenna þöggun samkynhneigðra en samkynhneigðir sjálfir. 

Sjónarmiðsfemínisminn hins vegar bendir á að sjónarmið og þekking séu ekki eingöngu 

bundin við beina reynslu og upplifun, þau geta verið lærð og áunnin með vitrænni greiningu á 

heiminum. Þar með geta ráðandi hópar skilið kúgun og óréttlæti.130 Kenningar 

sjónarmiðsfemínismans falla vel að baráttu intersex hópa þar sem þeir hafa kallað eftir 

samfélagslegri viðurkenningu og rými svo að raddir þeirra fái að heyrast.    

                                                
129 Rannveig Traustadóttir, „Hugsjónir og fræðistörf“ Í Leitin lifandi: líf og störf sextán kvenna. ritstj. 
Kristín Aðalsteinsdóttir. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 32. 
130 Þorgerður Einardóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu,“ 
Í Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar. ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi 
Gunnlaugsson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan), 222 – 223.  
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5.2	Afhverju	að	kenna	kynjafræði		
Kynjafræði er þverfaglegt fræðasvið og er ákveðið yfirheiti yfir hin ýmsu fræði m.a. femínísk- 

og jafnréttisfræði, kvenna- og karlafræði og hinseginfræði svo eitthvað sé nefnt. Kynjafræðin 

skoðar heiminn, það menningarlega og félagslega en ekki síður táknveruleikann. Nálgun, 

hugtök og greiningaraðferðir kynjafræðinnar stuðla að víðtækari og dýpri fræðilegri þekkingu 

á samfélaginu. Sem dæmi má nefna að hugtakið kyn innan kynjafræðinnar er ekki aðeins í 

líffræðilegri eða félaglegri merkingu, heldur skoðar fræðin hvernig kyn er notað til að 

tákngera valdamisræmi og virðingarröð menningarlegra fyrirbæra.131  

Kynjafræðin kennir fólki að setja á sig kynjagleraugun þ.e. að læra að koma auga á að 

kynin búa við ólíkar aðstæður. Það gerir fólki kleift að leiðrétta þá sjónskekkju á stöðu 

kynjanna sem var fyrir. Megingallinn við að setja upp þessi gleraugu er að erfitt er að taka 

þau aftur niður, ef að fólk hefur komið auga á misrétti á einhverju sviði samfélagsins þá er 

erfitt að loka augunum fyrir því á öðrum sviðum.132  

Kynjafræði er femínísk í þeim skilningi að þau eru ákveðin hreyfing eða aðgerð sem felur í 

sér meðvitund um og gagnrýni á ríkjandi ástand og gildismat. Fræðin láta sér ekki nægja að 

lýsa veruleikanum og skilja hann, heldur gagnrýna fræðin þau öfl sem viðhalda undirokun og 

valdamisræmi. Fræðin vijla stuðla að breytingum með því að skapa usla og ólgu í hinu 

viðtekna, vera fræðikenning breytinga og andófs.133 

Í ritgerðinni Ástríða og akademía: Kynjafræðileg þekking, miðlun og framkvæmd eftir 

Karen Ástu Kristjánsdóttur er greint frá rannsókn sem hún framkvæmdi. Um var að ræða 

eigindlega rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 10 núverandi og fyrrverandi nemendur í 

meistaranámi í kynjafræði.134 Allir viðmælendur eða meðrannsakendur skilgreindu sig eins og 

þau voru skilgreind í ritgerðinni sem femínista og segja það samofið því að vera nemandi í 

kynjafræði. Upplifun þeirra var sú að óhjákvæmilegt er að styðja ekki femínisma eftir að 

kynjagleraugun hafa verið sett upp. Eftir að hafa skoðað tilveruna út frá kynjasjónarmiðum, 

skapar það nýja meðvitund um gagnverk tilverunnar sem verður óhjákvæmilegt að hunsa. 

Einn af drifkröftum þess að stunda nám í kynjafræði er að ná tökum á verkfærum til þess að 

vinna gegn ójafnrétti og breyta rétt. Að mati eins viðmælanda/meðrannsakanda er það að 

læra kynjafræði ekki einungis nám heldur lífstíll, sökum þess hvað það hefur mikil áhrif á þig. 

                                                
131 Þorgerður Einardóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu,“ 
Í Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar. ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi 
Gunnlaugsson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan), 211-212. 
132 Jafnréttisstofa, „orðabók,“ http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=37 (sótt 29 maí 
2017).  
133 Þorgerður Einardóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og baráttu,“ 
Í Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar. ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi 
Gunnlaugsson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan), 211-213.  
134 Karen Ásta Kristjánsdóttir, „Ástríða og akademía: Kynjafræðileg þekking, miðlun og framkvæmd,“ 
(Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2015), 44. 



  

41 

Það breytir lífssýn þinni og skoðunum.135 Allir viðmælendurnir/meðrannsakendurnir lýstu yfir 

öflugri vitundarvakningu við það að hafa hafið nám í kynjafræði, sem hafði mikil áhrif á 

sjálfsímynd þeirra og líf sem þeir nota til að þroska sjálfsvitund sína í átt til jafnréttis.136  

Það má því draga þá ályktun af rannsókn Karenar að áhrif þess að læra kynjafræði hafi 

djúpstæð áhrif sem ekki verði hjá komist. Eftir að kynjagleraugun eru sett upp og heimurinn 

skoðaður í gegnum þau er ekki hægt að loka augunum aftur. Kynjafræði sem fag er kjörinn 

grunvöllur fyrir fræðslu um intersex.  

5.3	Tillögur	að	kennsluaðferðum	og	verkefnum		
Eins og hefur verið fjallað um hér á undan skiptir miklu máli að nálgast viðfangsefnið með 

það að leiðarljósi að stuðla að samfélagslegum breytingum og því nauðsynlegt að námsefnið 

taki mið af því. Þessi kafli miðar að því að aðstoða kennara við að útbúa verkefni fyrir 

nemendur og má nota kaflann sem ákveðið viðmið eða leiðarvísi, þó vissulega sé margt 

annað hægt að gera, enda ekkert meitlað í stein þegar kemur að fræðslu og kennslu. Hér á 

eftir koma nokkrar hugmyndir að verkefnum sem hægt er að leggja fyrir nemendur sem og 

aðrar hugmyndir um hvernig megi dýpka skilning nemenda á viðfangsefninu.   

 

Púslaðferðin: Sækir nafn sitt í samlíkingu við púsluspil. Aðferðin byggir á því að nemendum 

er skipt upp í hópa og námsefninu skipt í hluta. Hverjum nemanda er síðan úthlutað 

ákveðnum hluta af efninu og fær það verkefni að kynna sér efnið og síðan kenna það hinum í 

hópnum. Aðferðin þykir henta vel þegar auðvelt er að skipta námsefninu upp í afmarkaða og 

jafna hluta. Hver nemandi tekur þátt í tveimur hópum, fyrst í sérfræðingahópi, þar sem hann 

lærir námsefni sem hann síðan kennir öðrum nemendum,  og síðan í heimahópi, þar sem 

hann kennir félögum sínum það sem hann hefur lært af kennslu annarra. Þegar nemendur 

hittast í sérfræðingahópunum reyna þeir sameiginlega að ná tökum á námsefninu og ræða 

saman um hvernig sé best að kenna samnemendum sínum efnið. Bent hefur verið á að 

aðferðin henti mjög vel þegar á að kanna tiltekin viðfangsefni til hlítar.137 Hér væri t.d. tilvalið 

að sækja efni hér í næsta kafla Gagnlegt efni og frekari fróðleikur. Sem dæmi mætti finna 

greinar sem fjalla um baráttmál og breytingar á lögum sem tengjast intersex.  

 

Umræður: Hægt er að nálgast umræður í kennslustundum á margan hátt, en best er að 

skólastofan sé þannig uppsett að nemendur sjái hver framan í annan, t.d. með því að sitja í 

hring eða skeifu. Ein umræðuaðferð er spurnaraðferðin. Hún byggir á því að kennarinn velur 
                                                

135 Karen Ásta Kristjánsdóttir, „Ástríða og akademía: Kynjafræðileg þekking, miðlun og framkvæmd,“ 
(Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2015), 54-55. 
136 Karen Ásta Kristjánsdóttir, „Ástríða og akademía: Kynjafræðileg þekking, miðlun og framkvæmd,“ 
(Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2015), 102. 
137 Ingvar Sigurgeirsson, Litróf kennsluaðferðanna, (Reykjavík:Æskan ehf, 1999), 142. 
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nokkrar markvissar spurningar, einnig oft kallaðar lykilspurningar, sem er varpað er fram í 

ákveðinni röð til að fá nemendur til þess að hugsa á skipulegan hátt um ákveðið fyrirbæri. Í 

upphafi er byrjað með tiltölulega opnum spurningum til þess að reyna skapa áhuga hjá 

nemendum. Síðan er reynt að draga fram aðalatriðin og lögð áhersla á það sem var 

áhugaverðast. Næst er varpað fram spurningum sem fá nemendur til þess að hugsa um þau 

atriðri sem hafa þegar komið fram, flokka þau, bera saman, vega og meta hugmyndir. 

Síðustu spurningunum er síðan oftast ætlað að draga fram einhverjar niðurstöður með 

hnitmiðuðum hætti.138 Hér væri t.d. mjög gagnlegt að hafa umræður um Hvað getum við gert 

til að bæta stöðu intersex? Reyna skapa opna umræðu um samfélagslegar breytingar. 

 

Spurningalistakannanir: Nemendur hanna og semja spurningalista, leggja hann fyrir, vinna 

úr niðurstöðum, draga ályktanir og leggja síðan fram niðurstöður sínar fram með töflum, 

gröfum eða línuritum eftir því sem við á.139 Hér væri t.d. hægt að leggja fyrir könnunarverkefni 

sem felst í því að kanna almenna þekkingu á intersex í skólanum, hverfinu, heima, hjá vinum 

ofl.  

 

Innlifun: Gæti verið gagnlegt verkefni í lok fræðslunnar með það að markmiði að fá 

nemendur til þess að setja sig í spor annarra. Verkefnið gæti verið að búa til upplifun í formi 

frásagnar. Gæti verið fyrirlestrarform, ritgerð, dagbókarfærsla svo eitthvað sé nefnt. Fá 

nemendur til þess að búa til frásögn sem gæti lýst með einhverjum hætti stöðu intersex fólks 

í samfélaginu. Leitast eftir því að nemendur skilji stöðu intersex einstaklinga með því að 

reyna höfða til tilfinninga þeirra.   

 

Kennslugagnagerð: Nemendur búa til námsefni fyrir yngri nemendur.140 Hægt væri að búa 

til hópverkefni fyrir nemendur þar sem þeir afla sér upplýsinga um intersex, koma sér saman 

um hvað skiptir mestu máli og búa til stuttan fyrirlestur sem þeir myndu síðan halda fyrir yngri 

nemendur, t.d. fara í grunnskóla og kenna efri bekkjum undir leiðsögn kennara.  

 

Heimsókn frá samtökum: Samtökin78 hafa boðið uppá jafningjafræðslu í menntaskólum. 

Jafningjafræðarar þeirra eru ungt fólk í kringum tvítugt. Meginmarkmið fundanna er að fræða 

og upplýsa nemendur um hvað felist í því að vera hinsegin manneskja og hvernig nemendur 

                                                
138 Ingvar Sigurgeirsson, Litróf kennsluaðferðanna, (Reykjavík:Æskan ehf, 1999), 94. 
139 Ingvar Sigurgeirsson, Litróf kennsluaðferðanna, (Reykjavík:Æskan ehf, 1999), 129. 
140 Ingvar Sigurgeirsson, Litróf kennsluaðferðanna, (Reykjavík:Æskan ehf, 1999), 160. 
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geti tekið þátt í því að gera skólaumhverfið og samfélagið opið fyrir hinsegin fólki.141 Intersex 

Ísland er hluti af samtökunum 78 og væri því möguleiki á því að hafa samband við samtökin 

og biðja þau um að koma og halda fyrirlestur um intersex.  

5.4	Gagnlegt	efni	og	frekari	fróðleikur	
Efni og upplýsingar um intersex hefur verið að færast í aukana á síðustu árum. Fjölgun 

intersex samtaka víðsvegar um heim allan hafa átt stóran þátt í auknum upplýsingum um 

intersex sem og aukið aðgengi að þeim. Hér að neðan er listi yfir gagnlegar heimasíður um 

intersex bæði fyrir kennara til að dýpka kennslu sína sem og fyrir nemendur.  

 Heimasíður: 

• InterVisibility http://intervisibility.eu/ 

Heimasíðan hefur stuttar skilgreiningar sem tengjast intesex. Eitt af því sem er áhugavert við 

þessa síðu er að hún hefur verið þýdd á 27 tungumál. Á síðunni má einnig finna tengil á 

Vimeo sem inniheldur myndbönd um intersex.    

• InterACT https://interactadvocates.org/ 

Heimasíðunni er haldið uppi af InterAct: Advocates for Intersex Youth. Síðan er reglulega 

uppfærð og heldur uppi bloggi sem fjallar m.a. um málefni tengd intersex. Mikið er af 

fræðsluefni sem er sett upp á aðgengilegan hátt. Þar má einnig finna bæklinga um intersex. 

• Intersex Day http://intersexday.org/en/ 

Heimasíðunni er haldið uppi af The Intersex Day Project. Síðan er reglulega uppfærð og 

inniheldur mikið af fréttum um málefni intersex fólks víðsvegar um heiminn. Þar má m.a. 

finna fréttir eftir heimsálfum sem gefur góða yfirsýn um ólíka stöðu intersex einstaklinga eftir 

löndum. Einnig má finna reynslusögur intersex einstaklinga sem gefa góða innsýn í líf þeirra. 

Síðan er reglulega uppfærð.  

• The Interface Project https://www.interfaceproject.org/ 

Heimasíðan inniheldur reynslusögur intersex einstaklinga. Þar má finna myndbönd af 

intersex einstaklingum sem segja frá sjálfum sér. Einnig eru stuttar skilgreiningar um intersex 

og tenglar á aðrar heimasíður tengdar intersex.  

• OII Intersex Network http://oiiinternational.com/ 

Samtökin OII (Organization Intersex International) halda uppi síðunni. Heimasíðan hefur 

tengla á intersex samtök um allan heim eftir heimshlutum. Einnig má finna fréttaveitu sem 

heldur úti umfjöllun um málefni intersex.  

 

                                                
141 samtökin 78, „Fræðslustarfsemi Samtakanna 78,“ https://www.samtokin78.is/tjonusta/fraedsla (sótt 
22. ágúst 2017). 
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Myndbönd:  

• What´s it like to be intersex in the Western Balkans? 

https://www.youtube.com/watch?v=owVa4rAJaQ4  

Myndbandið er frásögn Kristian sem er intersex einstaklingur og býr á Vestur-Balkanskaga. Í 

myndbandi segir hann m.a. frá sinni upplifun af því að komast að því að hann væri intersex.  

• UN Free & Equal: Intersex Awareness 

https://www.youtube.com/watch?v=SpWdVTzxgG8  

Myndbandið er auglýsing sem Sameinuðu þjóðirnar stóðu fyrir. Myndbandið segir sögu af því 

að nýtt barn fæðist inn í fjölskyldu og hvernig fjölskyldan tekur þeim fréttum að barnið sé 

intersex. 

• Intersex q&a https://www.youtube.com/watch?v=f4Z95e_aQBc 

Myndbandið er myndasýning (e. slide show) þar sem spurningar eru settar fram og þeim 

síðan svarað. Mjög stutt myndband en gefur gagnlegar upplýsingar. 

• Frontline Dispatches: Intersex Children And Medical Sex Assignment – Whose Right 

To Choose? https://www.youtube.com/watch?v=2FWlWbTWVVA&t=2s  

Hér er fjallað um hvaða áhrif „leiðréttingaraðgerðir“ geta haft á intersex einstaklinga. Kitty 

Anderson formaður intersex Ísland ræðir hér um sjálfa sig og upplifun sína. Einnig er rætt við 

Mika Venhola barnaskurðlækni frá Finnlandi. Hann ræðir um læknisfræðilegu hliðina á 

þessum aðgerðum og sína upplifun af þeim. Þetta myndband er um 14 mínútur og því 

kannski of langt til þess að sýna í tíma. En engu að síður er mikið af upplýsingum sem gefa 

mjög góða innsýn á upplifun intersex einstaklinga og jafnframt upplifun læknis á 

„leiðréttingaraðgerðum“ intersex barna og þeim afleiðingum sem þær hafa.  

• Paediatric Surgeon Mika Venhola on INTERSEX 

https://www.youtube.com/watch?v=riNtxjntqZE&t=73s  

Mika Venhola barnaskurðlæknir frá Finnlandi ræðir hér intersex. Einnig talar hann um skort á 

kennslu um intersex í læknisfræðinni þar sem hún hefur verið nánast algjörlega fjarverandi. 

Myndbandið er ekki beint hugsað til kennslu frekar sem aukaefni bæði fyrir kennara og 

nemendur í þeim tilgangi að kafa dýpra í efnið. 

• Intersexion https://vimeo.com/107872843 

Intersexion er heimildamynd frá árinu 2012. Myndin er gerð í samstarfi við intersex 

einstaklinga. Farið er m.a. yfir sögu stofnun intersex samtaka, upplifun intersex einstaklinga. 

Myndin er um klukkutími og gefur góða innsýn inn í líf intersex einstaklinga og uppeldissögu 

þeirra einstaklinga sem koma fram í henni. Myndina væri hægt að sýna í tíma ef kennari teldi 

tíma fyrir það, en einnig væri hægt að hafa hana sem heimavinnu eða aukaefni. 
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6 Drög að kennsluefni um intersex 
Þessi kafli er hugsaður sem drög að kennsluefni um intersex fyrir framhaldsskóla. Markmið 

hans er að auka almenna þekkingu nemenda um málefni og stöðu intersex einsaklinga 

víðsvegar um heiminn, með það að leiðarljósi að bæta stöðu intersex einstaklinga innan 

samfélagsins. Uppbygging kaflans er hugsuð út frá þeirri hugmynd að hann standi sem 

sjálfstæð heild, með því markmiði að kennarar geti úthlutað kaflanum beint til nemenda.  

Kennsluefnið er hugsað sem aukahluti í áfanga, t.d. í kynjafræði, samfélagsfræði, lífsleikni 

eða í áfanga sem hver kennari telur efnið passa vel inn í. Námsefnið er stutt og markvisst 

sem gefur kennurum tækifæri til þess að hagræða því að sinni kennslu og kennsluháttum. 

Uppbygging námsefnisins er þess eðlis að ekki er gert ráð fyrir því að löngum tíma sé varið í 

að kenna það. Hugmyndin er að hægt væri að kenna það á 2-5 kennslustundum, en það fer 

eftir því hversu djúpt hver kennari vill fara í efnið. Af þeim sökum ætti að vera tiltölulega 

meðfærilegt að innileiða það í fyrirliggjandi áfanga.  

Efnið gerir ráð fyrir grunnþekkingu nemenda á hinum ýmsu hugtökum sem eru t.d. 

tölfræði, mannréttindi, félagsleg staða, kynjakerfið, kyn, kyngervi, kynvitund, tvíhyggja, trans, 

kynsegin svo eitthvað sé nefnt. Gott er fyrir kennara að hafa það í huga. 
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Intersex: drög að kennsluefni  

Mynd 1 

Inngangur   

Mannkynið er jafn fjölbreytt og það er fjölmennt og því er enginn eins. Í gegnum aldirnar höfum 

við mannfólkið skapað okkur þekkingu og sú þekking síðan mótað okkur. Hugmyndir samfélaga 

um kyn og kyngervi hafa mótast og breyst með breyttum tíðaranda og eftir því sem við fræðumst 

meira og samfélagið breytist. En heimurinn virðst vera fastur í eigin hugmyndasmíði um 

tvíhyggjuna eins og um ákveðin lögmál sé að ræða en ekki félagslegan tilbúning.1 Almenn 

þekking segir að kynin séu tvö, karl og kona, karlar séu svona, konur hinsegin.  

Markmið efnisins hér á eftir er að fræða lesandann um intersex en það er ein af 

birtingarmyndum fjölbreytileika í samfélaginu. Farið verður yfir skilgreiningu á hugtakinu, fjallað 

aðeins um tölfræði tengt intersex, stöðu þeirra í samfélaginu og þeirra helstu baráttumál. 
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Hvað er intersex? 

Þegar barn fæðist er oftast spurt hvort að það 

sé stelpa eða strákur. Líffræðilegt kyn barna 

er í flestum tilfellum greint með tilliti til 

kynfæra þeirra.2 Intersex einstaklingar fæðast 

með líkamleg tilbrigði sem passa ekki við 

læknisfræðileg né samfélagsleg viðmið um 

kven- og karllíkama.  

Til eru margar mismunandi formgerðir af 

intersex. Í stað þess að tala um einn ákveðinn 

flokk þá er gjarnan talað um skala eða 

intersex sem regnhlífarhugtak. Líkamleg 

einkenni intersex einstaklinga eru ólík á milli 

einstaklinga. Einkenni geta verið sambland af 

karl- og kvenkyns kyneinkennum eða hvorki 

karl- né kvenkyns. Þessi líkamlegi munur 

kyneinkenna getur m.a. verið munur á 

litningum, erfðafræðilegum einkennum, 

hormónastarfsemi, kynfærum eins og eistum, 

getnaðarlim, kvensköpum, sníp, eggja-

stokkum svo eitthvað sé nefnt.3 Líkami 

intersex einstaklinga samræmist ekki 

fullkomlega við karl eða konu og passar því 

ekki við tvíhyggjuhugmyndir samfélagsins um 

mannslíkamann.4 

Allir þeir einstaklingar sem ekki er hægt að 

flokka sem annað hvort karl eða kona eftir 

fyrirfram ákveðnum skilgreiningum eru 

flokkaðir sem óeðlilegir eða afbrigðilegir og 

hafa því þurft að gangast undir aðgerðir 

og/eða hormónameðferð, til þess að breyta 

líkama þeirra. Slíkt inngrip á líkama fólks er í 

mörgum tilfellum gert stuttu eftir fæðingu eða 

á fyrstu árunum. Það þýðir að 

einstaklingurinn getur ekki gefið upplýst 

samþykki fyrir slíkum aðgerðum.5 

Mynd 2 

Upplýst samþykki er þegar einstaklingur veitir 

samþykki sitt fyrir aðgerðum eða meðferð á 

sjálfum sér eftir að honum hefur verið gerð 

fullkomlega grein fyrir öllum þáttum, áhættum og 

afleiðingum aðgerðarinnar eða meðferðarinnar.6 

Þar sem börn geta ekki gefið upplýst 

samþykki fyrir aðgerðum á eigin líkama hafa 

foreldrar þeirra möguleika til þess að gera það. 

Foreldrar sem eignast börn með ódæmigerð 

kyneinkenni eru oftast ekki nægilega vel upplýst 

um eðli málsins og eru þeir gjarnir á að 

samþykkja að aðgerð sé framkvæmd á barninu, 

í þeim tilgangi að „leiðrétta“ kyn þess. Þrátt fyrir 

að slíkar aðgerðir séu almennt ekki 

læknisfræðilega nauðsynlegar.7 Rannsókn frá 

árinu 2013 um ákvarðanatöku foreldra barna 

með ódæmigerð kyneinkenni, sýndi fram á að 

sú upplýsingagjöf sem foreldrum er veitt getur 

haft mikil áhrif á ákvarðanatöku þeirra þegar 

kemur að skurðaaðgerðum barna þeirra.8 

Intersex breytileiki einn og sér er ekki 

heilsufarsvandamál og því er oft eina ástæðan 

fyrir aðgerðum á intersex einstaklingum að 

samræma líkama þeirra að fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum samfélagsins um kynin.9  
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Fjöldi 

Tölfræði um einstaklinga sem fæðast intersex 

hefur verið á reiki, en lægsta algenga 

tölfræðin er um 1 af hverjum 2000 fæðingum 

eða 0.05% til 1.7%.12 Sem er álíka algengt og 

rauðhært fólk í öllum heiminum sem eru um 

1.7% af mannkyni.13  Þegar talað er um 

0.05% er aðeins átt við þegar ódæmigerð 

kyneinkenni eru sjáanleg við fæðingu. 

Rannsókn í Hollandi áætlaði að um 0.5% 

þjóðarinnar fæðist intersex.14 

Á Íslandi er ekki til nein opinber tölfræði um 

fjölda intersex greininga, en þó hefur komið 

fram að á bilinu 0-3 börn fæðist á ári með 

ódæmigerð kyneinkenni.15 Sú tölfræði nær 

einungis yfir sjáanleg einkenni og á því aðeins 

við um lítinn hluta þeirra sem eru intersex.16 

Misræmi í tölfræði á greiningum á intersex má 

m.a. rekja til þess að ekki eru öll dæmi um 

ódæmigerð kyneinkenni skilgreind sem 

intersex. Ódæmigerðum kyneinkennum er 

gefið nýja greiningu og með því 

sjúkdómavædd. Greiningum og aðgerðum á 

intersex börnum hefur ekki fækkað undanfarin 

ár, heldur hefur skilgreiningum fjölgað og þær 

breyst til að réttlæta læknisinngrip.17      

Mynd 3 

Greining á intersex getur átt sér stað hvenær 

sem er á æviskeiði fólks. Sumar algengar 

intersex-formgerðir geta verið greindar á 

meðgöngu. Aðrir intersex eiginleikar eru 

greindir við fæðingu. Sumir einstaklingar eru 

greindir intersex við kynþroska eða þegar 

reynt er að geta barn og stundum fyrir 

einskæra tilviljun.18 Allt þetta fer eftir líkama 

og lífsaðstæðum einstaklinga, sumt intersex 

fólk getur jafnvel lifað alla sína ævi án þess að 

vita að það sé intersex.19  

Í umfjölluninni um intersex hér á landi hefur 

gjarnan verið talað um óræð kynfæri. Óræð 

kynfæri er gildishlaðið hugtak sem það nær 

aðeins yfir lítinn hluta intersex greininga og 

felur í sér ákveðna sjúkdómsvæðingu. 

Ódæmigerð kyneinkenni nær betur yfir þann 

fjölbreytileika sem  intersex er og því mun 

heppilegri orðanotkun. 

 Í umræðunni um intersex er mikilvægt að 

skilja að intersex fólk fellur ekki undir 

transrenghlífina þ.e. að intersex vísar ekki til 

fjölbreytileika í kynvitund, kynhneigð eða til 

kynleiðréttinga. Intersex á aðeins við um 

breytileika á líffræðilegum kyneinkennum.10 

Kynvitund intersex einstaklinga er jafn 

fjölbreytt eins og hjá öllum öðrum. Um 75% 

intersex einstaklinga skilgreina sig sem annað. 
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Leyndarmál 

Ósýnileiki intersex fólks í samfélaginu er 

alvarlegt vandamál. Líf þeirra er oft og tíðum 

fullt af leyndarmálum og skömm, sem má oft 

rekja til þeirrar staðreyndar að margir intersex 

einstaklingar eru ómeðvitaðir um þær 

aðgerðir og meðferðir sem hafa verið 

framkvæmdar á þeim snemma á lífsleið 

þeirra. Aðgengi að eigin sjúkraskýrslum getur 

oft reynst erfitt að fá og hið sama má segja 

um heimildir um æsku þeirra, t.d. myndefni úr 

æsku og aðrar minningar. Intersex 

einstaklingar sem fá greiningu seinna á 

lífsleiðinni geta einnig upplifað sömu ívilnanir 

eins og aðgerðir og homónameðferðir svo 

eitthvað sé nefnt, án þess að gefa upplýst 

samþykki fyrir þeim.  

Óttinn við fordóma í sinn garð og 

samfélagslega útilokun getur þvingað fólk til 

að „halda sig inni í skápnum“ með 

líffræðilegan breytileika sinn.20 Oft og tíðum er 

litið svo á að intersex sé vandamál á hinu 

persónulega sviði og því sé best haldið í 

innsta hring nánustu fjölskyldumeðlima og 

með því verði það að algjöru leyndarmáli.21 
 

Mannréttindi og intersex 

Samfélög manna byggja á einhverskonar 

lögum og reglum Flest allir í heiminum hafa 

einhver tryggð réttindi. Þau réttindi eru tryggð 

m.a. í stjórnarskrám landa, alþjóðlegum 

sáttmálum eins og mannréttindasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem þjóðir hafa fullgilt 

og  samþykkt að fylgja. 

Misjafnt er eftir löndum hversu mikil 

mannréttindi almenningur hefur. En staða 

sem einstaklingur hefur innan samfélags 

getur haft áhrif á hversu mikil réttindi hann 

hefur.  

Réttindi intersex einstaklinga hafa verið 

og eru enn iðulega brotin víðsvegar um 

heiminn, þrátt fyrir að í mörgum löndum m.a. 

hér Íslandi séu lög sem eiga að tryggja 

friðhelgi og sjálfsákvörðunarrétt allra 

einstaklinga. Málefni intersex einstaklinga 

voru lengi einungis innan læknasamfélagsins 

og stjórnað af sérfræðingum sem litu svo á 

að líkamar intersex fólks væru eitthvað sem 

þyrfti að laga, svo að þeir myndu passa við 

tvíhyggjuhugmyndir samfélaga um kynin. 

Mörg læknisfræðileg hugtök hafa verið búin 

til sem ýta undir það viðhorf að intersex 

breytileiki sé að einhverju leyti kvilli eða 

sjúkdómur sem þurfi að leiðrétta eða 

lækna.22 Slíkar breytingar hafa verið mjög 

umdeildar þar sem þær ýti undir meiri 

fordóma og feli í sér sjúkdómsvæðingu þar 

sem enginn sjúkdómur er til staðar.23 

Intersex einstaklingar eiga í hættu á að 

verða fyrir fordómum, stimplun og verða fyrir 

margvíslegum mannréttindabrotum, m.a. 

skorti á líkamlegri heilsu, frelsi frá 

pyndingum, rétt á jafnrétti svo eitthvað sé 

nefnt.24  

Mynd 4 
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Mynd 5 

Samtök  

Intersex samtök er að finna í öllum löndum þar 

sem intersex einstaklingar telja sig örugga til 

þess að koma opinberlega fram sem intersex. 

Ein fyrstu intersex samtökin The Androgen 

Insensitivity Support Group Australia voru 

stofnuð árið 1985 í Ástralíu. Markmið 

samtakanna er m.a. að hafa sameinaða 

opinbera rödd um málefni intersex, auka 

þekkingu almennings með það að leiðarljósi að 

uppræta skömm og fordóma sem intersex 

einstaklingar verða fyrir.26  

Þann 31. ágúst 1996 var haldin fyrsta 

alþjóðlega samkoma intersex einstaklinga. 

Samkoman varð grundvöllur fyrir intersex 

einstaklinga til þess að deila reynslu sinni og 

heyra reynslu annarra. Var þetta í fyrsta skiptið 

sem margir hittu aðra intersex einstaklinga og 

fengu að heyra reynslusögur þeirra. Fram kom 

að þátttakendur upplifðu að læknasamfélagið 

hefði brotið á þeim og skilið þá eftir með 

limlesta líkama og brotna sjálfsímynd.27  

Félagið Intersex Ísland var stofnað 27. júní 

2014 og er það sjálfstætt starfandi með 

hagsmunaaðild að Samtökunum 78.28 Sitjandi 

formaður samtakanna er Kitty Anderson sem 

jafnframt er fyrsti intersex einstaklingurinn til 

þess að koma opinberalega fram á Íslandi.29 

Félagið er mjög virkt, heldur úti heimasíðu og 

heldur reglulega fundi.30 

 

 

Saga baráttunnar  

Intersex einstaklingar hafa alltaf verið til en 

hafa verið falin. Intersex einstaklingar hafa 

verið að koma opinberlega fram. Árið 1996 

stóðu 26 meðlimir ISNA samtakanna (Intersex 

Society of North America) fyrir mótmælum. 

Baráttumál þeirra var að kalla eftir nýju 

meðferðarmódeli fyrir börn sem fæðast með 

ódæmigerð kyneinkenni. Þau kröfðust þess að 

ónauðsynlegar aðgerðir á kynfærum og 

kynkirtla taka yrðu stoppaðar, að fjölskyldur 

intersex barna skyldu fá ráðgjöf varðandi 

framtíðar læknisaðstoð sem börn þeirra gætu 

þurft á að halda og séu upplýst um hvaða 

möguleikar séu í boði, opið aðgengi að 

sjúkraskýrslum intersex einstaklings, að 

einstaklingum og foreldrum sé vísað á intersex 

samtök til að fá jafningja stuðning og að 

upplýst samþykki einstaklings verði að liggja 

fyrir áður en einhver læknismeðferð sé gerð.25  

Intersex samtök víða um heim hafa 

reglulega haldið ráðstefnur þar sem intersex 

einstaklingar um allan heim hafa hist og rætt 

saman um hvernig megi bæta stöðu intersex 

einstaklinga í heiminum.  
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Í dag starfa vel yfir 50 intersex samtök 

víðsvegar um heiminn.31 Óttinn við fordóma, 

útilokun og jafnvel gróft ofbeldi og 

limlestingar getur hindrað intersex fólk við að 

koma opinberlega fram sem intersex. Sem 

dæmi í mörgum afrískum ríkjum er venjan 

að meðhöndla börn og fólk með ódæmigerð  

kynfæri með ýmiss konar helgiathöfnum, 

sem enda oft með dauða þeirra.32 Það er ein 

ástæða þess að fólk telur ekki öruggt að 

koma opinberlega fram.   

 

Hvað er til ráða, hvað getur þú 
gert? 

Réttindabarátta intersex er í fullum gangi. 

Intersex samtök og einstaklingar vilja að 

raddir þeirra fái að heyrast og kalla eftir 

samfélagslegri viðurkenningu og rými. Hér 

eru nokkrir punktar sem intersex samtök 

hafa sett fram og gott er að hafa í huga ef þú 

vilt styðja við baráttu intersex fólks.  

 

• Þegar umræða um intersex skapast í 

samfélagsumræðunni, leyfðu þá 

intersex einstaklingum og samtökum 

að stýra umræðunni og taka undir 

orð þeirra  

• Styddu við ákall intersex einstaklinga 

og samtaka um að staðlandi 

skurðaðgerðir verði lagðar af. 

• Fylgdu eftir og deildu intersex síðum 

á félagsmiðlum.33    

 
 

Viltu vita meira?  

Frekari fræðsluefni á internetinu 

Fræðsluefni um intersex hefur verið að færast í 

aukana á síðustu árum. Intersex samtök 

víðsvegar um heiminn hafa m.a. staðið fyrir því 

að auka aðgengi að upplýsingum fyrir 

almenning. Ef þú hefur áhuga á því að fræðast 

meira um intersex eru hlekkirnir hér að neðan 

mjög góður upphafspuntkur. 

 

• Intersex Ísland 

http://intersex.samtokin78.is/  

Heimasíða Intersex samtaka Íslands. 

Heimasíðan hefur gagnlegar upplýsingar um 

intersex á íslensku. Einnig má finna 

upplýsingar um félagið sjálft og starfsemi þess. 

Á síðunni má jafnframt finna tengla á aðrar 

síður tengdar intersex málefnum.  

 

• OII Europe https://oiieurope.org/  

OII Europe sendur fyrir Organisation Intersex 

International Europe. Heimasíðunni er haldið 

úti af samtökunum en þau voru stofnuð árið 

2012. Heimasíðan inniheldur mikið af efni, 

m.a. fréttaumfjallanir um intersex, reynslusögur 

intersex einstaklinga og myndefni um intersex 

svo eitthvað sé nefnt. Á heimasíðunni má 

einnig finna gagnlegt kort af heiminum sem 

sýnir stöðu intersex einstaklinga eftir löndum.  

• InterACT Youth http://interactyouth.org/  

Heimasíðunni er haldið úti af InterACT Youth, 

hópur af intersex unglingum og ungu fólki.  
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• We Are Here: Intersex Youth 

https://www.youtube.com/watch?v=16g

QDXxsnjM  

Kynningarmyndband um intersex. Intersex 

einstaklingar útskýra hvað það er að vera 

intersex. Myndbandið er stutt en útskýrir  

intersex skilgreininguna vel..  

 

• InterAct Youtube Channel 

https://www.youtube.com/channel/UCf

OXuVmwNAx-GFxb0wMBzRw  

Hér má finna youtube heimasíðu InterAct. Þar 

má finna myndbönd frá intersex einstaklingum 

sem fjalla um sjálfa sig og þær hindranir sem 

þeir verða fyrir í samfélaginu. 

 

• What It´s Like To Be Intersex 

https://www.youtube.com/watch?v=cA

UDKEI4QKI  

Skemmtilegt myndband sem Intersex Youth 

Advocacy stendur fyrir. Í myndbandinu eru 

ungir intersex einstaklingar sem segja m.a. frá 

greiningum sínum og kynvitund. Myndbandið 

er sett upp þannig að spurningar eru settar 

fram og síðan svarað. 

 

Mynd 6 
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7 Lokaorð   
Markmið þessarar ritgerðar var að finna svör við spurningunum hvað er intersex, hver er 

staða intersex fólks og hver eru baráttumál þeirra, hvaða breytingar hafa orðið á 

undanförnum árum á réttarstöðu intersex fólks, hvers vegna er miklvægt að fræða ungt fólk 

um intersex og afhverju sú fræðsla sé heppileg sem hluti af námi í jafnréttis- og kynjafræði? 

Einnig var lagt upp með að semja kennsluefni um intersex sem væri ætlað til kennslu í 

framhaldsskólum. Til þess að framkvæma það markmið var farið í heimildasöfnun, rætt við 

formann Intersex Íslands sem og rætt við kynjafræðikennara í framhaldsskóla.  

Niðurstöður ritgerðarinnar er að staða intersex einstaklinga er veik og þörf er á aukinni 

vitundarvakningu innan samfélaga um stöðu intersex einstaklinga. Intersex samtök og 

einstaklingar hafa með baráttu sinni verið að skapa sér rými í hinni almennu 

samfélagsorðræðu sem og stöðu innan samfélagsins. Kenning Judith Butler um kyn og 

kyngervi skapar tækifæri til þess að endurskilgreina hvernig samfélög hugsa um kynin og 

kyngervi, og með því skapa rými fyrir alla. Nokkrar breytingar hafa orðið á réttindum intersex 

fólks víðsvegar um heiminn. Sum lönd hafa breytt lögum sínum til þess að tryggja öryggi og 

réttindi intersex fólks. Alþjóðastofnanir eins og Sameinuðu þjóðirnar og ýmis 

mannréttindasamtök hafa beitt sér fyrir því að auka réttindi intersex fólks.   

Hlutverk menntastofnanna er ekki aðeins að fræða nemendur heldur einnig að undirbúa 

þá fyrir áskoranir daglegs lífs. Skólastjórnendur þeirra og kennarar þurfa að leggja sitt af 

mörkum til að efla samfélagsvitund nemenda sinna með það að markmiði að skapa bættara 

samfélag fyrir alla. Í ljósi þess var það eitt af meginmarkmiðum ritgerðarinnar að semja 

kennsluefni um intersex fyrir framhaldsskóla.  

Til þess að intersex einstaklingar fái að njóta sömu mannréttinda eins og flestir þarf að 

skapa almenna þekkingu um intersex og málefni þeirra. Vandamálið er á hinu samfélagslega 

sviði en ekki því persónulega. Þess vegna þarf samfélagið sem heild að vinna að bættri 

stöðu intersex einstaklinga. Stjórnvöld þurfa að bregðast við með bættri löggjöf og 

reglugerðum sem tryggja sjálfsákvörðunarrétt og friðhelgi intersex eistaklinga yfir eigin 

líkama. Jafnframt þurfa stjórnvöld að beita sér fyrir aukinni fræðslu um intersex einstaklinga 

og málefni þeirra innan menntakerfisins. Intersex einstaklingar eru hluti af samfélaginu og 

eiga því að njóta sömu réttinda og aðrir. 
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