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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar í megindráttum um hinsegin unglingabókmenntir. Hvernig þær komu til, 

þróun á söguþræði, og staða þeirra í dag. Farið er í sögu þeirra hér og erlendis auk þess sem 

tekin er til greiningar, þríleikur eftir Jónínu Leósdóttur. Við greiningu á bókunum er stuðst við 

fræði Eve Kosofsky Sedgwick um hinsegin gjörningshátt og tengsl þess við tilfinninguna 

skömm. Einnig er stuðst við fræði Lisa Duggan um samkynhneigð viðmið og fræði Michel 

Foucault um vald og orðræðu. Greining þríleiksins felst í því að sýna fram á ákveðna þætti sem 

eru á skjön við það hefðbundna í samfélaginu og hvernig skömm loðir við sem tilfinning í 

upplifun persóna. Markmið þessarar ritgerðar er að reyna sýna hvernig birtingarmyndir 

hinseginleikans í bókmenntum felast ekki einungis í því augljósa, heldur einnig í því sem gert 

er ráð fyrir að vera hefðbundið. Það sé í raun með hinseginleikanum sem það hefðbundna öðlast 

grundvöll. 
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Inngangur 

 
Bókmenntir hafa alla tíð verið frekar stór hluti af menningu Íslendinga, og oftar en ekki speglað 

samfélag síns tíma. Þróun samfélags stuðlar því að þróun og aukningu í bókmenntaflórunni þar 

sem nýir flokkar koma upp á yfirborðið til dæmis, glæpasögur, barnabækur, unglingabækur og 

hinsegin bækur. Sýnileiki hinsegin bókmennta á Íslandi er í raun ekki mikill en fáeinar 

skáldsögur hafa verið gefnar út með „augljósum“ merkjum um hinseginleika. Það hafa enn þá 

færri unglingabækur verið gefnar út sem fjalla um slíkt efni. 

Hinsegin bókmenntir fjalla um hinsegin líf og hinsegin reynslu sem stangast á við 

hefðbundin viðmið hverju sinni. Hinsegin bókmenntir eru tiltölulega nýtt viðfangsefni í 

fræðaheiminum sem og samfélaginu. Markmið hinsegin greiningar er ekki að stimpla persónur 

með hugtökum eins og samkynhneigður, tvíkynhneigður, kynsegin, trans o.s.frv. 1 Markmiðið 

er frekar að draga fram hinseginleika textans með því að skjöna hann líkt og Geir Svansson 

nefnir. 

 

Skjönun, eða afbygging, á gagnkynhneigðu forræði felst í því að gagnrýna á 

róttækan hátt forsendur þessa forræðis og forréttinda sem undirskipa og útiloka 

aðra, þá sem eru hinsegin, í nafni hins heilbrigða, hins eðlilega, náttúrulegs 

skipulags eða almáttugs guðs.2 

 

Í þessari ritgerð verða þrjár unglingabækur eftir Jónínu Leósdóttur, Kossar og ólífur, Svart og 

hvítt og Ég og þú greindar út frá hinsegin fræðum, ekki síst kenningum um hinsegin 

gjörningshátt og skömm. Þær verða settar í samhengi við þann flokk bókmennta sem kalla má 

hinsegin unglingabókmenntir og leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig 

birtist hinsegin gjörningsháttur og skömm í bókum Jónínu og hvernig er umfjöllunarefni 

bókanna á skjön við gagnkynhneigð viðmið og regluveldi? 

 Í fyrsta kafla er fjallað um sögu hinsegin unglingabókmennta, hér á landi og erlendis, 

og helstu hugtök. Í öðrum kafla er fjallað um hinsegin fræði og fræðilegan grundvöll 

ritgerðarinnar og að lokum eru bækurnar greindar í þriðja kafla. 

 
1 Ásta Kristín Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttur, „Að hinsegja heiminn,“ 4–5.  
2 Geir Svansson, „Ósegjanleg ást: Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi,“ 486. 



4 
 

1. Hinsegin unglingabókmenntir 

 

1.1 Unglingabókmenntir og hugtakið hinsegin 

Unglingabókmenntir urðu til stuttu eftir að sjálfur unglingurinn varð til en upphaf hans eru 

eftirstríðsárin þar sem þjóðfélagsbreytingar urðu svo miklar að unglingar mynduðu sinn eigin 

samfélagshóp.3  Í Bandaríkjunum er oft miðað við árið 1967 þegar bækurnar The Outsiders eftir 

S.E. Hinston og The Contender eftir Robert Lipsyte komu út.4 Á Íslandi er Búrið eftir Olgu 

Guðrúnu Árnadóttur sem kom út árið 1977 oft talin vera fyrsta unglingabókin.5 Dagný 

Kristjánsdóttir ræðir um unglingabókmenntir í bók sinni Bókabörn þar sem hún nefnir að skilin 

milli aldurshópa lesenda hafi orðið greinilegri á seinustu tveimur áratugum sem gerir það að 

verkum að unglingabækur öðluðust skýrari eiginleika.6 Unglingabókmenntir eru bækur gefnar 

út fyrir einstaklinga á aldrinum 12-18 ára þar sem unglingur er aðalpersóna og bókin sögð út 

frá sjónarhorni unglingsins.7 Bækur sem skrifaðar eru fyrir unglinga fjalla enn fremur oft um 

spennu og ástir persóna sem eru að ganga í gegnum unglingsárin og öll þau vandræði sem þeim 

fylgja.8 Unglingabókmenntir eru taldar sérstök bókmenntagrein sem inniheldur ýmsa 

undirflokka, þar á meðal hinsegin unglingabækur. 

 Áður en fjallað verður um hvað hinsegin unglingabókmenntir eru verður gerð grein 

fyrir því hver merking orðsins hinsegin er. Hinsegin í skilgreiningu Íslenskrar orðabókar er 

öðruvísi, undarlegur, samkynhneigður og á hinn veginn.9 Einnig er það notað sem þýðing á 

enska orðinu „queer“ en það er hugtak sem hefur verið skilgreint á marga vegu. Stundum er 

notast við skammstafanarununa LGBTQ+ til þess að vísa til ólíkra hópa hinsegin fólks.10 Á 

Íslandi hefur skapast hefð fyrir því að nota orðið hinsegin bæði sem regnhlífarhugtak, líkt og 

skammstöfunina, en einnig sem afbyggjandi hugtak og þá sem þýðingu á „queer“. 

Hinsegin/queer sem afbyggjandi hugtak vísar til þess sem er á skjön við það venjulega; réttmæta 

og það sem er yfirráðandi.11 Geir Svansson segir um það: „tiltekið (gagnkynhneigt) viðfang er 

 
3 Dagný Krisjánsdóttir, Öldin öfgafulla. Bókmenntasaga tuttugustu aldarinnar, 136.  
4 Cart, „From Insider to Outsider: The Evolution of Young Adult Literature,“ 96. 
5 Silja Aðalsteinsdóttir, „Íslenskar barnabækur: sögulegt yfirlit,“ 25. 
6 Dagný Kristjánsdóttir, Bókabörn, 17–21. 
7 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
2004, 1. 
8 Silja Aðalsteinsdóttir, „Íslenskar barnabækur: sögulegt yfirlit,“ 26. 
9 Íslensk orðabók, „Hinsegin.“ 
10 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
2004, xv. 
11 Halperin, Saint Foucault: Towards Gay Hagiography, 62. 
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ávallt þegar afbyggt; þ.e. „hinsegin“, öðruvísi en það „á“, en ekki með heilsteypt „rétt“ eðli.12 

Orðið vísar þá til alls þess sem er öðruvísi en það sem þykir venjulegt hvað varðar kyn og 

kynverund. Hinsegin unglingabókmenntir eru þannig unglingabækur sem fjalla á einhvern hátt 

um persónur sem eru á skjön við það venjulega og eðlilega; eru hinsegin. 

 

1.2 Saga hinsegin unglingabókmennta  
 

Hinsegin unglingabókmenntir eiga rætur að rekja til tíma Stonewall-byltingarinnar en margir 

hafa sagt hana vera ein af þeim byltingum sem komu af stað réttindabaráttu samkynhneigðra, 

sem síðar varð réttindabarátta hinsegin fólks, í hinum vestræna heimi.13 Í Bandaríkjunum kom 

sú bók sem talin er vera fyrsta hinsegin unglingabókin út árið 1969, einungis tveimur árum eftir 

þau skil sem marka upphaf unglingabókmennta. Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir sögulegt 

yfirlit um hinsegin unglingabókmenntir í Bandaríkjunum til samanburðar við íslenskt samfélag. 

Í bókinni The Heart Has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer 

Content, 1969-2004 (2006) ræða Michael Cart og Christine A. Jenkins þrjár bækur: Seventeenth 

Summer (1942) eftir Maureen Daly, The Small Rain (1945) eftir Madeline L´Engle og Catcher 

in the Rye (1951) eftir J.D. Salinger. Þessar bækur voru ekki gefnar út sem unglingabækur en 

þar sem þær voru vinsælar meðal unglinga eru þær taldar hluti af sögulegu samhengi 

unglingabóka. Í Seventeenth Summer fara persónur á „gay“ bar og hitta þar fyrir karlmannlega 

konu sem er lýst sem „steríótýpískri“ lesbíu. Í The Small Rain kemur fyrir karlmaður með rautt 

naglalakk og síðast en ekki síst er atriði í Catcher in the Rye þar sem karlkyns kennari áreitir 

strák kynferðislega. Cart og Jenkins tala um að í þessum bókum sé samkynhneigð í 

aukahlutverki (e. incidental treatments of homosexuality) og þær teljist því ekki til hinsegin 

bókmennta þótt í þeim séu ýmsir hinsegin eiginleikar, atriði sem brjóta gegn gagnkynhneigðum 

viðmiðum, og því megi segja að þær hafi rutt leið fyrir hinsegin unglingabækur sem komu í 

kjölfarið.14 

I‘ll Get There. It Better be Worth the Trip var skrifuð af John Donovan og er hún oft 

talin vera fyrsta unglingabókin í Bandaríkjunum sem fjallar um samkynhneigð.15 Bókin er talin 

til hinsegin bókmennta þar sem í henni kyssast tveir unglingspiltar, Davy og Altschuler. Í kjölfar 

 
12 Geir Svansson, „Ósegjanleg ást: Hinsegin sögur og hinsegin fræði í íslensku samhengi,“ 481. 
13 Logan, Lasswell, Hood og Watson, „Criteria for the Selection of Young Adult Queer Literature,“ 31. 
14 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, 5–7. 
15 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
2004, xv. 
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kossins verða strákarnir vandræðalegir og hlæja en ekkert er eins og áður að mati Davy. Eftir 

atburðinn upplifir Davy tilfinningar sem einkennast af sjálfshatri og skömm vegna þeirra 

hinsegin hugsana og tilfinninga sem Davy upplifir og ber til vinar síns Altschulers.  

 Bókin er sögð hafa mótað byggingu þeirra hinsegin unglingabóka sem á eftir komu og 

sett fram ákveðin viðmið. Aðalpersónurnar voru oft hvítir samkynhneigðir ungir karlmenn, en 

talaði Cristine A. Jenkins um að ennþá á tímabilinu 1993-1997 voru kynjahlutföllin þrír á móti 

einum. Það er að segja fyrir hverjar þrjár bækur sem fjalla á einhvern hátt um samkynhneigða 

karlmenn var einungis ein sem fjallar um samkynhneigðar konur.16  

 Á tímabilinu 1969-2004 er talið að um 200 unglingabækur sem fjalla um samkynhneigð 

hafi komið út í Bandaríkjunum eða að meðaltali fimm bækur á ári.17 Á árunum 1969-1984 voru 

gefnir út 16 titlar, 1985-1992 voru titlarnir 30, á milli 1993 og 1997 voru þeir 38, en á milli 

1997-2004 voru titlarnir orðnir yfir 100.18 Eftir því sem leið á 20. öldina jókst því útgáfa 

hinsegin unglingabókmennta og sú aukning á sér rætur í samfélagslegum breytingum sem áttu 

sér stað enda jukust áhrif réttindabaráttu samkynhneigðra á þessum tíma á mörgum sviðum 

bandarísks samfélags.19   

Bækurnar hafa mikið breyst frá því að sú fyrsta kom út 1969. Segja má að persónurnar 

hafi þróast frá því að vera steríótýpur sem ýmist hlutu ótímabæran dauðdaga eða lifðu 

átakanlegu lífi allt til loka bókarinnar yfir í að vera margs konar hinsegin persónur á öllum aldri, 

frá ólíkum menningarkimum, af mismunandi uppruna o.s.frv.20 Cart og Jenkins greina ákveðna 

þróun í hinsegin unglingabókum og skipta þeim í flokka sem þau kalla: samkynhneigðan 

sýnileika (e. homosexual visibility), samkynhneigða aðlögun (e. gay assimilation) og hinsegin 

meðvitund/samfélag (e. queer consciousness/community). Þessir flokkar tengjast ákveðnum 

tímabilum.21 

 Fyrst um sinn, eða frá 8. áratug 20 aldar og fram á þann níunda, er hægt að tala um að 

hinsegin unglingabókmenntir hafi einkennst af samkynhneigðum sýnileika. Persónurnar voru í 

stöðugri sjálfsskoðun, glímdu við sjálfshatur og áttu í erfiðleikum með að samþykkja eigin 

 
16 Jenkins, „From Queer to Gay and Back Again: Young Adult Novels with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
1997,“ 302. 
17 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
2004, xv. 
18 Jenkins, „From Queer to Gay and Back Again: Young Adult Novels with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-
1997,“ 301. 
19 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, xi–xiii. 
20 Logan, Lasswell, Hood og Watson, „Criteria for the Selection of Young Adult Queer Literature,“ 31. 
21 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, xix–xx. 
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samkynhneigð. Bækurnar einblína á vandamál sem tengjast því að koma út úr skápnum sem 

samkynhneigður einstaklingur og fá viðurkenningu vina og fjölskyldumeðlima.22 

 Á 10. áratugnum og fram á 21. öld einkenndust hinsegin unglingabækur af samlögun 

samkynhneigðra að gagnkynhneigðarmiðuðu samfélagi. Persónurnar voru þá hluti af  samfélagi 

þar sem gagnkynhneigð viðmið voru ríkjandi, félagsleg staða þeirra var sú að vera hinsegin og 

þær perónur höfðu oft engin áhrif á frásögnina eða söguþráð bókarinnar.23 

 Nýjustu bækurnar, frá upphafi 21. aldar, einkennast af vitund um að tilheyra hinsegin 

samfélagi. Þar eru persónurnar ekki einar að berjast við það að komast út úr skápnum heldur 

lifa þær „eðlilegu“ og raunsæju lífi umkringdar styðjandi vinum og fjölskyldumeðlimum. Ekki 

er lagt áherslu á að eina einkenni persónurnar sé að vera hinsegin, heldur er það einungis hluti 

af persónunni og stuðlar að fordómalausu umhverfi.24 

 

1.3 Saga hinsegin unglingabókmennta á Íslandi 

Hinsegin bókmenntir á Íslandi eru ekki mikið rannsakað efni. Þó má benda á greinina 

„Ósegjanleg ást“ eftir Geir Svansson (1998), þar sem höfundur fjallar um hinsegin fræði og 

þrjár hinsegin bækur gefnar út á 10. áratug 20. aldar, og „Hinsegin raddir“ eftir Dagnýju 

Kristjánsdóttur (2003) en þar fjallar hún aðallega um lesbískar bókmenntir. Þessar greinar eru 

yfirlitsgreinar um íslenskar hinsegin bókmenntir á síðari hluta 20. aldar. Dagný Kristjánsdóttir 

hefur skrifað fleiri greinar um hinsegin bókmenntir til dæmis „Skápur, skápur herm þú mér ...“ 

(1999) og „Tómið og tilveran“ (2006). Nýjustu skrifin um hinsegin bókmenntir eru greinar eftir 

Ástu Kristín Benediktsdóttur, „Kynngimáttur skáldskaparins“ (2017) og „Sódómískur 

skrautdans“ (2019).25 Þær eru ekki margar en greinarnar gefa okkur ágæta hugmynd um hvernig 

hinsegin bókmenntir hófu vegferð sína á Íslandi.  

Á Íslandi hafa hinsegin unglingabókmenntir lítið sem ekkert verið rannsakaðar, enda er 

það efni sem gæti verið til skoðunar takmarkað. Í grein sem birtist á vefsíðu Samtakanna ‘78 

14. nóvember 2007, undir heitinu „Kossar og ólífur“, er stutt lýsing á þeim hinsegin 

 
22 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, xix–xx. 
23 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, xix–xx. 
24 Cart og Jenkins, The Heart has Its Reasons: Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer Content, 1969-

2004, xix–xx. 
25 Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Kynngimáttur skáldskaparins,“ 79–103; „Sódómískur skrautdans,“ 41–55. Geir 

Svansson, „Ósegjanleg ást,“ 476–527. Dagný Kristjánsdóttir, „Hinsegin raddir,“ 451–481; „Skápur, skápur herm 

þú mér ...,“ 290–296; „Tómið og tilveran,“ 81–99. 
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unglingabókmenntum sem þá höfðu komið út á Íslandi. Greinin byrjar á að taka tillit til þýðinga 

en árið 1990 gaf Mál og menning út Vinir á vegamótum eftir Jan de Zanger sem er fyrsta 

unglingabókin sem kom út á Íslandi og fjallaði um líf og reynslu samkynhneigðra unglinga. 

Árið 1997 og 1998 komu út tvær aðrar þýðingar, báðar eftir Håkan Lindquist; Bróðir minn og 

bróðir hans og Í draumi lífsins. Árið 2005 kom út bókin Leyndarmálið eftir Gunnhildi 

Hrólfsdóttur, en þar er vikið að ástum lesbískra ungra kvenna.26 Þær eru aukapersónur sem eru 

að uppgötva sjálfar sig og finna sér leið út úr skápnum en hafa ekki mikil áhrif á fléttu sögunnar. 

Í lýsingu á vef Morgunblaðsins er bókin hins vegar kynnt sem skáldsaga fyrir fullorðna og hún 

á því ef til vill ekki heima í umfjöllun um hinsegin unglingabókmenntir.27 

Í greininni eru ekki nefndar margar bækur frá því að Búrið kom út og til ársins 2007. 

Árið 2007 gaf Jónína Leósdóttir hins vegar út bókina Kossar og ólífur sem er talin vera fyrsta 

íslenska hinsegin unglingabókin þar sem aðalpersónan glímir við tilfinningar varðandi eigin 

kynhneigð. Bækurnar urðu þrjár; Kossar og ólífur, Svart og hvítt og Ég og þú, og komu út á 

árunum 2007, 2008 og 2009. Þær eru merki um ákveðin tímamót meðal íslenskra unglingabóka 

hér á Íslandi. En árin á eftir hafa fáar sem engar íslenskar hinsegin unglingabækur komið út.  

Guðlaug Richter fjallar um tvær þeirra, Kossar og ólífur og Svart og hvítt, í tímaritinu 

Börn og menning árið 2008. Þar nefnir hún að bækurnar séu vel skrifaðar unglingabækur og 

fjalli á raunsæilegan hátt um unglinga á Íslandi. Hún segir Kossa og ólífur vera fyrstu 

unglingabókina á Íslandi til þess að tefla fram samkynhneigðri söguhetju en þó að söguhetjan 

sé samkynhneigð geri það bækurnar ekki einungis að hinsegin bókum. Hún nefnir sem dæmi 

Kötu, bestu vinkonu aðalpersónunnar, og Deepak kærasta hennar en það sé ekkert hinsegin við 

þau.28 Páll Baldvin Baldvinsson skrifaði ritdóm um bókina Ég og þú en þar segir hann hvernig 

„prinsessusögur af þessu tagi“ enda á því að báðar stelpurnar finna sér kærasta.29 Það er 

undarleg staðhæfing þar sem hún er langt frá því að vera rétt. Hildur Heimisdóttir segir frá Svart 

og hvítt þar sem hún nefnir að ánægjulegt sé að fá bók sem fjallar um kynhneigð á opinberan 

hátt þar sem persónan lætur ekki viðbrögð samfélagsins stjórna því hver hún sé.30 

Hér í næstu köflum á eftir verður fjallað um þessar þrjár bækur og þær greindar út frá 

hinsegin sjónarhorni með tilliti til þess að horfa eftir öðrum atriðum en samkynhneigð 

 
26 HTS, „Kossar og ólífur,“ 14. nóvember 2007. 
27 Morgunblaðið, „Nýjar bækur,“ 4. 
28 Guðlaug Richter, „Hinsegin unglingasögur um sanna vináttu: um bækurnar Kossar og ólífur og Svart og hvítt 

eftir Jónínu Leósdóttur,“ 25–27. 
29 Páll Baldvin Baldvinsson, „Ástfangnar í menntó,“ 09.11.2009, 19. 
30 Hildur Heimisdóttir, „Ótal spurningar,“ 16.11.2008, 4. Sjá aðrar umfjallanir; Hrund Ólafsdóttir, 
„Þroskasumar,“ Morgunblaðið, 22. nóvember 2007, 19. 



9 
 

söguhetjunnar sem gera þær nákvæmlega að því sem þær eru; hinsegin unglingabókmenntum. 

Tekið verður til umfjöllunar menningarlegt hinsegin samband auk þess sem tilfinningar og 

upplifun aðalpersónunnar verða skoðaðar út frá hinsegin fræðum þar sem markmiðið er ekki að 

stimpla persónuna samkynhneigða. Einnig verður sýnt fram á það að bækurnar leggja fyrst upp 

með að persónan láti stjórnast af viðbrögðum gagnkynhneigðarmiðaðs samfélags sem síðar 

breytist að ákveðnu leiti. 
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2. Kenningar og fræði 

 

2.1 Skömm 
Eve Kosofsky Sedgwick gaf út bókina Touching Feeling þar sem hún tengir tilfinninguna 

skömm við gjörningshátt (e. performativity). Hugtakið byggir Sedgwick á talathafnakenningu 

J.L. Austin en gjörningsháttur er í skilgreiningu hans segðir, gjörðir og athafnir sem skapa 

ákveðna merkingu um leið og þær eru framkvæmdar. Byggir hún einnig hugtakið á kenningum 

Judith Butler um kyngervi.31  

Í 1. kafla bókarinnar, „Shame, Theatricality, and Queer Performativity: Henry James’s 

The Art of the Novel“, ræðir Sedgwick áhrifaríkt dæmi um birtingarmynd skammar og tengsl 

hennar við gjörningshátt. Til þess að greina frá því hvenær við finnum fyrst fyrir þessari 

tilfinningu leitar hún aftur til barnæskunnar. Ungabörn upplifa skömm þegar þau missa athygli 

foreldra sinna, til dæmis þegar foreldri lítur undan augnaráði barnsins. Skömmin er þá afleiðing 

þess að barnið öðlast ekki þá viðurkenningu frá foreldrum sínum sem það þarfnast. Það er að 

segja skömmin birtist þegar einstaklingur upplifir neikvæð viðbrögð frá annarri persónu í 

samskiptum samanber missi barnsins í upphafi. Sedgwick vill aðgreina skömmina frá 

sektarkennd eins og hefðbundið er að gera. Hún segir skömmina festa sig við hver maður er, 

einstaklingurinn skammast sín fyrir sjálfan sig og hvernig honum líður en ekki fyrir hvað hann 

gerir eða gerði. Það er að segja upplifir einstaklingur sektarkennd ef hann gerir eitthvað rangt 

líkt og að stela einu sinni meðan skömmin felst í tilfinningum sem brjótast innra með 

einstaklingnum vegna endurtekinna gjörða og tengjast sjálfsmynd hans.32 Skömm er því 

eitthvað sem við finnum fyrir alveg frá því við erum börn vegna skorts á viðurkenndri og góðri 

endurgjöf fyrir því hver við erum sem persónur og það getur leitt til félagslegrar einangrunar. 

Skömmin er hluti af sköpun sjálfsmyndar okkar; drifkraftur og orka sem hefur áhrif á líf allra, 

og þannig tengist hún gjörningshætti; þegar við skömmumst okkar er sjálfsmynd okkar og sú 

merking sem við leggjum í hver við erum í þróun og endurskoðun. 

 

2.2 Hinsegin gjörningsháttur og vald orðræðunnar 

Til þess að tengja skömmina við hinsegin fræði setur Sedgwick fram hugtakið hinsegin 

gjörningshátt (e. queer performativity). Hinsegin gjörningsháttur snýst þá um gjörðir, athafnir 

og segðir persónu sem eru öðruvísi; hinsegin og á skjön við gagnkynhneigð viðmið (e. 

 
31 Sedgwick, Touching Feeling, 3–7. 
32 Sedgwick, Touching Feeling, 36–38. 
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heteronormativity). Gagnkynhneigð viðmið er reglukerfi sem segir að ákveðnar athafnir og 

gjörðir séu réttar og er það þá mótað að gagnkynhneigðum einstaklingum, svo sem gagnkynja- 

hjónaband, kossar og kynlíf.33 Undir hinsegin gjörningshátt falla hinsegin gjörningar, sem eru 

gjörðir sem eru á skjön við það hefðbundna. Síðan geta verið til staðar hinsegin tilfinningar; 

tilfinningar sem eru á skjön við það hefðbundna. Sedgwick tekur það skýrt fram að með 

hinsegin gjörningshætti sé ekki verið að lýsa samkynhneigð eða samkynhneigðum 

einstaklingum. Ætlun hennar er fremur að sýna fram á að ákveðinn gjörningsháttur, sem er á 

skjön við það venjulega, tengist skömm sem einstaklingur upplifir.34 Hinsegin gjörningsháttur 

er þá líkt og Sedgwick segir: „aðferð við sköpun merkingar og veru í tengslum við tilfinninguna 

skömm og síðar stimplun.“35  

 Skömmin sem einstaklingur upplifir vegna sköpun merkingar í gjörðum tengist einnig 

valdatengslum innan samfélagsins. Michel Foucault hefur sýnt fram á að vald er bundið við 

orðræðu en hann telur að hinn samkynhneigði einstaklingur sé í raun ekki til nema sem orðræða 

eða afurð nútímasamfélags þar sem áður var litið á samkynja kynferðisathafnir einungis sem 

athafnir en ekki sem hluti af sjálfsmynd fólks. Orðræðan um samkynhneigð kom ekki fram á 

Vesturlöndum fyrr en undir lok 19. aldar en hún varð til þess að hinn samkynhneigði 

einstaklingur öðlaðist ákveðin sérkenni, líkamsbyggingu, bernsku, fortíð o.s.frv. Um leið og 

viðfangsefnið hefur öðlast sýnileika og verið fært í orð færist vald til þeirra sem búa yfir þeirri 

orðræðu og geta greint hið afbrigðilega frá því hefðbundna. Foucault útskýrir valdið sem 

ögunarkerfi sem þróaðist út frá plágunni og síðar holdsveiki, þar sem valdinu var komið úr 

höndum yfirvalda, svo sem lögreglu og her, í hendur samfélagsþegna. Markmið ögunarkerfa er 

að flokka fólk niður og útskýra allt sem er öðruvísi, til þess að þjóna samfélaginu sem best, sem 

gerir það að verkum að ákveðnir hópar eru jaðarsettir og skilgreindir sem „öðruvísi“. Flokkun 

með kynhneigðarhugtökum færir valdið í hendur þeirra „eðlilegu“ þar sem komið er á ákveðinni 

reglu sem „á“ að vera öllum til hagsbóta.36 Það gerir það að verkum að valdið sem felst í 

orðræðunni um kynhneigð er lagað að gagnkynhneigðarmiðuðu samfélagi með það að 

markmiði að lýsa því sem er öðruvísi. Hinn samkynhneigði eða hinsegin einstaklingur upplifir 

oft skömm þegar hann finnur að hann samræmist ekki gagnkynhneigðum viðmiðum og 

 
33 Duggan, The Twilight of Equality, 50. 
34 Sedgwick, Touching Feeling, 61–62. 
35 Sedgwick, Touching Feeling, 61. „In this usage, „queer performativity“ is the name of a strategy for the 
production of meaning and being, in relation to the affect shame and to the later and related fact of stigma.“ 
Þýð. Ásta Kristín Benediktsdóttir, „Kyn(ngi)máttur skáldskaparins. Hinsegin gjörningar í Man eg þig löngum eftir 
Elías Mar,“ 86. 
36 Foucault, Alsæi, vald og þekking, 129–138, 161–164, 200–205. 
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hinsegin gjörningsháttur byggir þannig á virkni valds og orðræðu um kyn og kynverund innan 

samfélagsins hverju sinni. 

 

2.3 Samkynhneigð viðmið og gagnkynhneigð viðmið 

Gagnkynhneigð viðmið er fyrirbæri sem öðlast ekki merkingu fyrr en orðræðan um þann 

samkynhneigða öðlaðist vald sem gerir það að verkum að gagnkynhneigð viðmið verða það 

hefðbundna og „réttara“.37 Þar af leiðandi kemur upp andstæða hins gagnkynhneigða. Það 

venjulega verður ekki normið nema eitthvað sé á skjön við það.38  

Diane Richardsson greinir frá því hvernig barátta samkynhneigðra hefur þróast í 

Bandaríkjunum. Í upphafi snérist baráttan um það að öðlast viðurkenningu á því að mega stunda 

samkynja kynlíf. Síðar fóru samkynhneigðir að berjast fyrir þeim sömu réttindum og 

gagnkynhneigðir einstaklingar hafa, svo sem hjónabandi og fjölskyldulífi. Enn frekar segir 

Richardsson að við þróunina hafi staðalímynd þess samkynhneigða breyst. Þá felist það nú 

frekar í félagslegri ímynd og stöðu frekar en kynferðislegri ímynd.39 Á Íslandi er svipaða sögu 

að segja en þjóðin viðurkenndi ekki að innan hennar væri samkynhneigt fólk fyrr en á 8. og 9. 

áratug 20. aldar þegar hommar og lesbíur bundust samtökum til þess að berjast fyrir réttindum 

og því að fá viðurkenningu sem hópur. Í kjölfarið komu lagabreytingar um staðfesta samvist 

samkynja einstaklinga árið 1996 sem að einhverju leyti veittu samkynhneigðum einstaklingum 

aðgengi að samfélagi þeirra gagnkynhneigðu. Íris Ellenberger ræðir einnig að samkynhneigðir 

sem hópur séu nú á 2. áratug 21. aldar notaðir sem hluti af ímyndunarsköpun Íslands sem bendi 

til þess að þeir sé ekki lengur í stöðu „hinna“.40 

Samkynhneigð viðmið (e. homonormativity) er hugtak sem Lisa Duggan setti fram til 

þess að lýsa því hvernig sískynja samkynhneigt fólk hefur tekið upp gagnkynhneigð viðmið, til 

dæmis varðandi hjónaband og fjölskyldulíf, og viðhaldið þeim í stað þess að brjóta upp þær 

hugsjónir og það regluveldi sem þessi viðmið mynda.41 Íris segir til dæmis um fræði Duggan: 

„Þannig hafa samkynhneigðir ákveðið að ganga inn í ríkjandi valdakerfi og berjast fyrir 

réttindum sínum með því að undirstrika að þeir vilji viðhalda því en ekki kollsteypa því.“42  

 
37 Foucault, Alsæi, vald og þekking, 204–205. 
38 Richardsson, „Locating Sexualities: From Here to Normality,“ 398. 
39 Richardsson, „Locating Sexualities: From Here to Normality,“ 396–397. 
40 Íris Ellenberger, „Að flytja út mannréttindi. Hinsegin paradísin Ísland í ljósi samkynhneigðrar þjóðernishyggju 

og sögulegra orðræðna um fyrirmyndarsamfélög í norðri,“ 230–233. 
41 Duggan, The Twilight of Equality, 50. 
42 Íris Ellenberger, „Að flytja út mannréttindi. Hinsegin paradísin Ísland í ljósi samkynhneigðrar þjóðernishyggju 
og sögulegra orðræðna um fyrirmyndarsamfélög í norðri,“ 254. 



13 
 

Gavin Brown (2012) bendir á að þrátt fyrir að samkynhneigðir einstaklingar hafi með 

frekari viðurkenningu og auknum réttindum öðlast stað í samfélaginu verði að gera ráð fyrir því 

að það getur verið mikill mismunur á milli réttinda einstaklinga landfræðilega og félagslega. 

Hann gagnrýnir að hægt sé alþjóðavæða staðhæfingar og viðmið á meðal samkynhneigðra þar 

sem þær rannsóknir sem hafa verið gerðar taki einungis tillit til stórborga sem og London og  

New York. Það þurfi því að taka með í reikninginn landfræðilega staðsetningu samkynhneigðra 

einstaklinga áður en hægt sé að gera ráð fyrir ákveðnum viðmiðum og áætla hvað sé 

„hefðbundið“ líf samkynhneigðra. Auk þess sem þessar rannsóknir byggja oftar en ekki á 

„hefðbundnustu“ samkynhneigðu einstaklingum. Annað fólk af öðrum stéttum og kynþáttum, 

hvað þá annað hinsegin fólk en samkynhneigðir, fellur ekki þar undir og hefur oft ekki getu til 

þess að samræmast þessum samkynhneigðu viðmiðum.43  

Diane Richardson spyr sig í greininni „Locating Sexualities: From Here to Normality“ 

hver sé staða hins samkynhneigða einstaklings í samfélaginu ef hann er að verða að venjulegum 

borgara, líkt og hún orðar það. Með þessari spurningu leggur hún áherslu á að þrátt fyrir aukin 

réttindi samkynhneigðra hafi samkynhneigðir einstaklingar ekki sömu stöðu og 

gagnkynhneigðir. Þó hafa verið færð rök fyrir því að með því að normalísera samkynhneigð 

gagnvart gagnkynhneigð þurrkist út tvíhyggjuhugsunin á milli þessara tveggja andstæðna, það 

er að segja samkynhneigð er þá ekki lengur andstæða gagnkynhneigðar.44 Það hljóðar einnig 

betur við niðurstöður Richardson er varðar tilfinningar. 

 Richardson segir að þegar samkynhneigður einstaklingur öðlast virðingu út frá 

gagnkynhneigðramiðuðu samfélagi, geta tilfinningar varðandi sjálfsvirðingu einstaklingsins 

breyst. Þar sem að áður upplifði samkynhneigði einstaklingurinn skömm og andstyggð gagnvart 

sjálfum sér en öðlast í staðinn rétt að tilfinningum hins gagnkynhneigða um það að vera 

samþykktur, hreinn, stöðugur og öruggur.45 Með samlögun að gagnkynhneigðum viðmiðum, 

viðheldur hann sínum eigin samkynhneigðu viðmiðu og afléttir af sér skömm sinni gagnvart 

sjálfum sér.  

Hins vegar er vert að benda á að Sedgwick trúði því ekki að einstaklingur gæti aflétt 

skömminni þar sem að tilfinningin væri ekki eitraður hluti af ákveðnum minnihlutahóp heldur 

meginþáttur í sköpun sjálfsmyndar okkar og drifkraftur sem hefur áhrif á líf okkar allra.46 Allir 

einstaklingar eru undir áhrifum sama ögunarvaldsins hvað varðar kyn og kynhneigð þar sem 

 
43 Brown, „Homonormativity: A Metropolitan Concept that Denigrates “Ordinary” Gay Lives.“ 
44 Richardsson, „Locating Sexualities: From Here to Normality,“ 401. 
45 Richardsson, „Locating Sexualities: From Here to Normality,“ 400–401. 
46 Sedgwick, Touching Feeling, 62–63. 
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hópunum er raðað niður eftir því hvað er eðlilegast. Valdið skipar niður í hópa til þess að þjóna 

samfélaginu og ef farið er á mis við þá hópa sem teljast eðlilegir upplifir einstaklingur skömm 

fyrir hinsegin gjörninga. 

 Í eftirfarandi köflum verður kastljósinu beint að bókum Jónínu Leósdóttur og 

hinseginleika persónanna, leiðinni út úr skápnum og þeirri skömm sem einstaklingur finnur 

fyrir vegna hinsegin gjörninga sinna og tilfinninga. Kannað verður meðal annars hvort 

aðalpersónan fari þá leið sem Richardson telur að sé fyrir hendi, það er að segja lagi sig að 

samkynhneigðum viðmiðum og aflétti þannig þeirri skömm sem hún fann áður fyrir, eða hvort 

hún lagi sig ekki að samkynhneigðum viðmiðum og skömmin verði ætíð hluti af sjálfsmynd 

hennar vegna valdsins sem ögunarkerfið viðheldur.  
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3. Hinsegin gjörningsháttur í Kossar og ólífur, Svart og hvítt og Ég 

og þú. 

 

3.1 Stutt kynning 

Bækurnar Kossar og ólífur, Svart og hvítt og Ég og þú eru þroskasaga Önnu, unglingsstelpu, 

frá Vík. Rauði þráðurinn í bókunum er sá að Anna er að velta kynhneigð sinni fyrir sér. 

Vangaveltur Önnu um kynhneigð bera fyrst upp á yfirborðið þegar vinkona hennar kyssir hana, 

hins vegar eru þó nokkur merki um kynhneigð Önnu sem birtast fyrr.  

 Bækurnar gerast allar í upphafi 21. aldar á Íslandi og í Brighton. 3. persónu frásögn er í 

bókunum þar sem megin sjónarhorn er á Önnu. Kossar og ólífur hefjast við lok grunnskóla hjá 

Önnu, þar sem hún er að verða 16 ára gömul og á þá kærasta, Stjána. Bókin er um það bil eitt 

sumar, þá sumarið eftir 10. bekk. Þar fer hún fyrst til Brighton til þess að vinna á hóteli frænku 

sinnar. Kynnist hún þar Lindu, fyrrum pennavinkonu, í persónu og Kata, besta vinkona hennar 

kemur í heimsókn. Anna kynnist Moiru, skoskri samkynhneigðri stelpu sem vinnur á hótelinu. 

Kata eignast Deepak sem kærasta en Deepak er af indverskum ættum. Samband þeirra fléttast 

vel inn í frásögnina og tileinkar sér oft á tíðum allt sviðsljósið. Bókin endar með heimferð Önnu 

til Íslands.  

 Svart og hvítt hefst í upphafi fyrstu annar Önnu í Menntaskóla Reykjavíkur. Bókin nær 

yfir rúmt ár, það er að segja frá því um haustið á fyrsta ári Önnu í menntaskóla og fram í ágúst 

árið eftir. Í þessari bók kemur Linda í heimsókn til Íslands yfir jólin og Kata stelst til Bretlands 

að hitta Deepak. Anna og Stjáni enda á því að hætta saman um áramótin og Anna fer því 

makalaus til Brighton annað sumarið sitt. Anna, Kata og Deepak lenda í rútuslysi sem gerir það 

að verkum að samband þeirra tveggja verður enn stopulla. Um sumarið í Brighton kynnist Anna 

Sylviu og verður svo í lok bókar að Anna fer heim til Íslands með sterkar tilfinningar til Sylviu. 

 Ég og þú hefst um haustið eftir annað sumar Önnu í Brighton. Anna yfir sig hrifinn 

Sylviu en hún heldur sambandi þeirra leyndu stærsta hluta bókarinnar. Kata er enn yfir sig 

ástfanginn af Deepak, og gerist það að hún verður ólétt. Yfir jólin fer öll fjölskylda Önnu til 

Brigthon og Kata fær að fljóta með. Jólin eru viðburðarík og að lokum vita flestir að Anna á í 

sambandi við stelpu, það er hins vegar ekki fyrr en á seinustu blaðsíðum bókarinnar sem hún 

opnar sig fyrir foreldrum sínum. Kaflarnir hér á eftir taka til umræðunnar efni sem sýna fram á 

að ákveðinn hinsegin gjörningsháttur er áberandi í öllum þremur bókum og tengir þær saman. 
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3.2 Kossar  

Áður hefur verið skrifað um kossa í hinsegin unglingabókmenntum en í grein sem David Lee 

Carlsson og Darla Linville birtu taka þau fyrir merkingu kossa á milli hinsegin persóna í 

unglingabókum. Þau hefja greinina á því að tala um kossinn milli aðalpersóna bókarinnar I‘ll 

Get There. It Better be Worth the Trip eftir John Donovan og skilgreina hann sem eins konar 

brautryðjanda hinsegin unglingabókmennta, það er að segja kossinn varð til þess að fleiri 

bókmenntir um hinsegin ungmenni litu dagsins ljós. Má segja að bækur Jónínu hafi koss Lindu 

og Önnu sem brautryðjanda þar sem þær eru taldar vera fyrstu hinsegin unglingabækurnar á 

Íslandi auk þess sem þeir þjóna mikilvægu hlutverki í bókum hennar.. 

„Anna skildi ekki hvað krökkum fannst svona spennandi við kossa. Hún hafði kysst þrjá 

stráka og fannst það ekkert sérstakt.“47 Þetta er fyrsta setningin í fyrstu bókinni í þríleiknum. 

Setningin kemur fyrir ákveðnum hugmyndum í huga lesanda um það að Anna sé á einhvern 

hátt öðruvísi, að minnsta kosti út frá samfélagi bókarinnar. Líkt og segir í grein Írisar 

Ellenberger og kom fram fyrr þá voru samkynhneigðir að öðlast með frekari réttindum 

ákjósanlegra álit samfélagsins þegar komið var fram á 21. öldina en þó ekki þannig að þeir væru 

ekki lengur frábrugðnir.48 Samfélagið er enn byggt á gagnkynhneigðum viðmiðum og hugsun 

sem gerir þá ráð fyrir því að það eðlilegt sé að gott er að kyssa fólk af gagnstæðu kyni. Á næstu 

síðum bókarinnar er því lýst hvernig Önnu fannst að kyssa þessa þrjá stráka og kossunum lýst 

sem klúðurslegum og tilbreytingalausum. Kata kom með þá tilgátu að Anna væri ekki nógu 

hrifin af þessum strákum til þess að finnast þetta gott. Anna þverneitaði hins vegar fyrir það þar 

sem hún var yfir sig hrifin af fyrsta stráknum sem hún kyssti. Það var þegar hún kynnist Stjána 

að hún sannfærist um það að kossar séu ofmetnir.49  

Þessi hugsun og upplifun Önnu er hinsegin þar sem hún upplifir hinsegin tilfinningar. 

Henni líkar ekki við eitthvað sem er hefðbundinn þáttur af gagnkynhneigðum viðmiðum. Hún 

er á skjön við það eðlilega með því að þykja kossar ofmetnir. Það sýnir sig einnig þegar Kata 

er ekki sammála Önnu og skilur í raun ekki upplifun hennar. Anna upplifir ákveðna skömm í 

kjölfarið. Hún heldur þessu leyndu fyrir kærastanum sínum þar sem hún er hrædd við viðbrögð 

hans, Kata hundsar þetta og Anna verður vandræðaleg þegar hún segir Lindu að henni finnist 

kossar enn þá vondir.50 Þessi skömm veldur því að Anna upplifir sig á skjön við sitt félagslega 

 
47 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 5. 
48 Íris Ellenberger, „Að flytja út mannréttindi. Hinsegin paradísin Ísland í ljósi samkynhneigðrar þjóðernishyggju 

og sögulegra orðræðna um fyrirmyndarsamfélög í norðri,“ 232–239. 
49 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 5–9. 
50 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 5–9; 152. 
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umhverfi þar sem að tilfinningar hennar falla ekki fullkomlega inn í valdakerfi samfélagsins 

byggt á gagnkynhneigðum viðmiðum. Skömmin er drifkraftur í sjálfsmynd Önnu þar sem hún 

fer að taka fyrstu skrefin í því að spyrja sig hver hún sé í raun. 

Síðar fer Anna í heimsókn til vinkonu sinnar Lindu sem býr í Southampton. Linda reynir 

fá Önnu til þess að borða ólífur sem henni hafði alltaf fundist vondar. Anna setur hins vegar 

fram þá staðhæfingu að henni finnist þær enn vondar sama hve mikið hún prófaði alveg eins og 

með kossa.51 Í kjölfarið af því beygir Linda sig að Önnu og kyssir hana. Lýsingin á kossinum 

er mikil andstæða þeirrar lýsingar sem Anna gaf af fyrri reynslu sinni; „Þetta var ólíkt öllu sem 

hún hafði upplifað til þessa. Glæný sælutilfinning hríslaðist um hana og hún teygði sig upp á 

móti munni vinkonu sinnar. Meira, meira!“52 Það er greinilegt að á þessu augnabliki áttar Anna 

sig á því hvað fólk á við þegar það talar um það að það sé gott að kyssa auk þess sem hún 

upplifir hinsegin tilfinningar í kjölfarið þar sem túlkun hennar á kossinum er allt annar en Lindu 

þar sem hún segir; „Ruglið sem maður getur tekið upp á!“53 

 Þarna er komin hinsegin koss sem er tengdur við ólífur og helst tenging þeirra í hendur 

gegnum alla fyrstu bókina þar sem Anna ber kossa saman við ólífur: „Fólk þóttist bara njóta 

þess að kyssast, alveg eins og þegar það smjattaði á ólífum.“54 Ólífur eru framandi ávextir, þær 

eru erlendar, mjúkar og beiskar á bragðið sem er töluvert á skjön við aðra ávexti sem Íslendingar 

eru vanir. Ólífur má því túlka sem ákveðið hinsegin tákn. Önnu finnst ólífur vondar líkt og það 

að kyssa stráka en þegar Linda ætlar að kenna henni að borða ólífur lærir hún líka hvernig það 

er gott að kyssa.  

Þegar Linda kyssir Önnu er það hinsegin gjörningur þar sem athöfnin er annað en 

gagnkynhneigt regluveldi gerir ráð fyrir. Kossinn er tákn þess sem er ekki eins sjálfgefið og 

koss milli tveggja sís kynja einstaklinga af gagnstæðu kyni. Enda sýnir það sig vegna 

skammarinnar og sorgarinnar sem Anna upplifir í kjölfarið. Henni finnst hún vera föst undir 

níðþungu lóði á gólfinu. Sársaukinn var það mikill að hana langaði til þess að öskra. Skömmin 

felst aðallega í því að henni finnist hún þurfa fela tilfinningar sínar; „Hana langaði til að öskra 

af sársauka – en hluti af kvölinni var óljós meðvitund um að hún mætti ekki láta á neinu bera.“55 

Afleiðing gjörningsins, kossins, eru hinsegin tilfinningar sem hún skilur ekki og leiða til 

skammar af því hún áttar sig á því að Linda hafi ekki fundið fyrir því sama. Það birtist einna 

skýrast daginn eftir atburðinn. Anna finnur fyrir afbrýðissemi og áttar sig ekki á því hvernig 

 
51 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 152. 
52 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 153. 
53 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 154. 
54 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 7. 
55 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 155. 
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Linda talar um strák einungis sólarhring eftir „kampavínskossinn“56, eignast kærasta stuttu síðar 

og virðist því ekki leggja sömu merkingu í kossinn og Anna gerir. Anna upplifir í raun ekki þá 

félagslegu viðurkenningu fyrir því hver hún er þar sem hennar tilfinningar fyrir þessa gjörð eru 

á skjön við það hefðbundna, líkt og Sedgwick talaði um, sem magnar upp skömmina sem hún 

finnur fyrir.  

Jamie Budnik talar um það í grein sinni á rannsóknum um kynferði og kynhvöt ungra 

háskólastúlkna þar sem rætt er um algengt fyrirbæri sem hann nefnir koss milli gagnkynhneigða 

stelpna (e. „straight girl kissing“). Þar sem þetta fyrirbæri er sagt einungis notað til þess að ná 

athygli karlmanna og fellur undir handrit fyrir gagnkynhneigða kynlífs reynslu og þar með 

gagnkynhneigð viðmið. Einnig nefnir hann að þetta fyrirbæri hafi gert ungum stúlkum kleift að 

prófa sig áfram með samkynja langanir sínar án þess að fá á sig stimpilinn lesbía eða hinsegin 

og að þessi unga stelpa væri nú orðin nýja staðalímyndin af háskólastelpu. Einnig er rætt um 

kynhneigð kvenna og hvernig konur eru síður að setja á sig stimpil þar sem þær segja sig hafa 

fljótandi kynhneigð.57 Budnik hefur þannig sett fram gagnkynhneigða skilgreiningu á samkynja 

langanir kvenna og breytileika kynhneigðar þeirra. Í lok fyrstu bókar fer Anna að réttlæta 

kossinn fyrir sér svolítið eins og gert er í grein Budnik. Hún lagar kossinn að gagnkynhneigðu 

regluveldi með því réttlæta það að stelpur séu alltaf að gera þetta á djamminu.58 Það þurfi þar 

af leiðandi ekki að þýða neitt fyrir henni þessi koss. Hún á hins vegar erfitt með að sætta sig við 

það innra með sér þar sem hún ber augljósar samkynja langanir til Lindu og áttar sig þar af 

leiðandi á því að þetta hafi ekkert verið þess háttar koss.59 Það er augljóst hvernig valdakerfið 

hefur áhrif á hugsanir hennar um kossinn, hvernig hún reynir að réttlæta hann og í kjölfarið létta 

af sér skömminni. Valdið er í höndum þeirra gagnkynhneigðu og Anna sjálf reynir að ganga í 

valdahóp þeirra gagnkynhneigðu til þess að upplifa ekki skömmina en mistekst. 

 Í síðasta lagi er komið að kossum Önnu og Sylvíu. Sylvía er stelpa sem Anna kynnist í 

partýi í lok annarrar bókar. Anna áttar sig snemma á því að það er eitthvað á milli þeirra Sylvíu, 

að minnsta kosti ef miðað er við tilfinningarnar sem hún finnur fyrir; „Ljúfsár straumur fór um 

hana alla og gæsahúð spratt út á henni, sérstaklega á handleggjunum og brjóstunum.“60  Fyrsti 

kossinn þeirra er eftir fyrsta stefnumótið þeirra, Sylvía kyssir Önnu létt á munninn. Anna á erfitt 

með að standa úti á miðri gangstétt þar sem þær gætu haft áhorfendur. Þessi koss er merki um 

 
56 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 159–160. 
57 Budnik, „„Straight girls kissing“? Understanding Same-Gender Sexuality beyond the Elite College Campus,“ 

748–750. 
58 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 183–184. 
59 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 183–184. 
60 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 200. 
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það að Anna sé að átta sig á sinni eigin sjálfsmynd. Kossinn er hinsegin gjörningur þar sem 

Anna upplifir skömm, fólk gæti ekki viðurkennt hana félagslega af því að hún er að kyssa stelpu 

úti á miðri götu. „Það var verst að þær skyldu vera staddar út á miðri gangstétt. Að minnsta 

kosti spillti það ánægjunni pínulítið fyrir Önnu þótt Sylvia virtist ekki kippa sér upp við það að 

þær hefðu áhorfendur.“61 Hún skammast sín því enn fyrir hinsegin tilfinningar sínar og 

gjörninga, ef til vill jafn mikið og þegar henni fannst ekki gott að kyssa stráka.  

 Það er ekki fyrr en í miðri seinustu bók sem Anna upplifir ekki lengur skömm fyrir 

samkynja langanir. Anna er á leiðinni til Cambridge til þess að vera með Sylviu yfir áramótin. 

Þegar hún kemur úr rútunni kyssast þær og þá eru hugsanir Önnu á þennan veg: „Önnu stóð 

fullkomlega á sama þótt bílstjórinn og hinir farþegar rútunnar sæju hana kyssa stelpu. [...] Þar 

að auki var hún sjálf heilmikið að venjast þeirri tilhugsun að vera ekki með strák, heldur 

stelpu.“62 Þarna er Anna sjálf búin að sætta sig við þessa gjörð, hún skammast sín ekki fyrir 

hana, en með tilliti til samfélagsins er hún enn á skjön við gagnkynhneigð viðmið og kossinn 

er enn þá hinsegin gjörningur. Á árunum 2007-2009 var samkynhneigð orðin vel þekktur hluti 

á Íslandi en til þess að taka sem dæmi þá voru samkynja hjónabönd ekki lögleidd á Íslandi fyrr 

en 22. júní 2010 (nr. 65/2010) með breytingum á hjúskaparlögum, nr. 31/1993, þar sem 

orðunum „karl og kona“ í 1. gr var skipt út fyrir: tveggja einstaklinga. Þar sem lögin voru ekki 

lögleidd fyrr en 2010 má segja að samkynhneigð og annar hinseginleikinn hafi enn verið litið 

niður á. Koss Önnu og Sylviu er því hinsegin gjörningur ef tekið er tillit til gagnkynhneigðra 

viðmiða, hins vegar er þetta ekki eins viðkvæmt viðfangsefni bæði vegna breytinga á hugsunum 

Önnu um þessa gjörð, auk breytinga á viðhorfi samfélagsins.63  

  

3.3 Sylvía og Stjáni 

Anna á í tveimur ástarsamböndum í bókunum. Fyrsta sambandið er hennar og Stjána sem er frá 

því í byrjun fyrstu bókar og fram í miðja aðra bók. Seinna sambandið, samband hennar og 

Sylviu er hins vegar frá því í lok annarrar bókar og er ennþá til staðar við lok þriðju og seinustu 

bókarinnar. Sambandið sem Anna á við Stjána er frekar ólíkt því sem hún á við Sylviu en megin 

munurinn sem á sér stað er viðhorf og hugsanir Önnu til þeirra tveggja.  

 Stjáni er tveimur árum eldri en Anna. Hann er fótboltastrákur, frá Vík en foreldrum 

Önnu hefur aldrei líkað sérlega við hann, aðallega út af aldursmuninum. Samband þeirra er 

 
61 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 231. 
62 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 128. 
63 Íris Ellenberger, „Að flytja út mannréttindi. Hinsegin paradísin Ísland í ljósi samkynhneigðrar þjóðernishyggju 

og sögulegra orðræðna um fyrirmyndarsamfélög í norðri,“ 230–233. 
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einlægt og Anna virðist virkilega elska hann, þó henni líki ekki að kyssa hann. Sama er að segja 

með kynlíf; „Sjálf hafði hún enga sérstaka löngun til að byrja stunda kynlíf. En kannski yrði 

hún alveg æst í það um leið og hún færi að prófa ... eitthvað hlaut fólk að fá út úr þessu.“64 Það 

virðist því sem svo að Anna finni ekki fyrir neinni kynhvöt að minnsta kosti ekki þegar kemur 

að Stjána. Stjáni er eins og vinur hennar sem hún neyðist einstaka sinnum til þess að kyssa. 

Hugsanir Önnu til Stjána fara í töluverðan keng eftir koss hennar og Lindu. Samband þeirra 

endar þegar Stjáni reynir að sofa hjá stelpu undir lögaldri þar sem Anna gengur inn á hann í 

áramótapartýi.65  

 Samband þeirra einkennist töluvert af því að þau falla fullkomlega undir 

gagnkynhneigðu viðmið að utanverðu; aldursmunurinn á milli þeirra er mjög hefðbundinn 

aldursmunur á milli karls og konu í sambandi og viðhorf foreldra til þess að dóttir þeirra sé í 

sambandi er einnig frekar hefðbundið og fellur undir þessi gagnkynhneigðu viðmið. Samband 

þeirra er því eins konar tákn fyrir hið venjulega gagnkynhneigða samband þar sem báðum er 

lýst sem sætum og vinsælum unglingum. Tilfinningar Önnu eru hins vegar á skjön við viðmiðin. 

Önnu finnst ekki gott að kyssa hann og hún hefur enga löngun til þess að sofa hjá honum. Má 

benda á það að þetta er einungis frá sjónarhorni Önnu, ef sjónarhorn Stjána væri tekið fyrir væri 

þetta samband algerlega gagnkynhneigt og fylgdi því regluveldi. Það er þá þáttur Önnu sem 

gerir sambandið hinsegin.  

 Samband Sylviu og Önnu er á annan veg farið. Sylvia er frá Cambridge og er þremur 

árum eldri en Anna. Sambandið á milli þeirra er leyndarmál fyrstu mánuðina, enda er Anna 

ekki „komin út úr skápnum“. Þegar þær kynnast eru lýsingarnar nákvæmar og einlægar, eins 

og til þess að leggja meiri áherslu á frekari og dýpri tilfinningatengsl heldur en á milli Stjána 

og Önnu, þar sem þær lýsingar einkenndust frekar af útlitstengdum athugasemdum eða 

tilfinningum sem átti að finna fyrir. Líkt og þegar Anna gerir upp lystarleysi við brottför hennar 

til Brighton til þess að svipa til vanlíðan Stjána.66 

 

 – og umsvifalaust var engu líkara en Önnu hefði verið stungið í samband við rafmagn. 

Ljúfsár straumur fór um hana alla og gæsahúð spratt út á henni, sérstaklega á 

handleggjunum og brjóstunum. Anna hafði ekki upplifað neitt þessu líkt síðan Linda 

kyssti hana sumarið áður. En samt var alls ekkert merkilegt að gerast. Stelpa sem hún 

 
64 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 28.  
65 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 92. 
66 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 30–32 
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þekkti engin deili á ... og hafði þar af leiðandi engar tilfinningar til ... var bara að skoða 

örin sem hún var með eftir rútuslysið. Þetta var fáranlegt!67 

 

Þegar Jónína notar viðlíkinguna um að það hafi verið eins og Önnu hafði verið stungið í 

samband gefur það svolítið til kynna að það hafi kviknað á perunni hjá henni. Annað en með 

Stjána finnst Önnu gott að kyssa Sylviu og getur vart hugsað um annað. Kynlífið á milli þeirra 

tveggja er auk þess eðlilegri hlutur þar sem Anna þarf ekki að berja í sig kjark til þess að stunda 

kynlíf með Sylviu. Þó svo að kynlífi sé aldrei lýst í nánum útlistunum er greinilegt að kynlíf 

Önnu og Sylviu er stillt upp sem eins konar andstæðu gegn kynlífi Stjána og stelpunnar undir 

lögaldri í áramótapartýinu, þar sem seinna á sér stað þar sem báðir aðilar eru vel undir áhrifum 

áfengis68 en því fyrra er lýst á rómantískan hátt.69 Það er líkt og þessu sé stillt upp sem 

andstæðum til þess að normalísera frekar kynlíf milli samkynja einstaklinga. Lýsingar eru þó 

af skornum skammti sem mætti rekja til valds orðræðunnar. Kynlíf er viðkvæmt málefni og 

hvað þá kynlíf milli samkynja einstaklinga. Höfundur hefur farið þá leið að lýsa hvorugu 

kynlífinu með það að markmiði að lenda ekki í þröng valdsins þegar kæmi að kynlífi stelpnanna. 

Þegar Anna kemst að því að segja foreldrum sínum frá Sylviu finnst þeim það ekkert mál og 

líkar í raun betur við hana heldur en Stjána þó ekki sé mikið gefið af því.70 

 Þetta samband er í raun nær því að fylgja gagnkynhneigðum viðmiðum, það mikið að 

það fellur undir samkynhneigð viðmið (e. homonormativity). Þær eru ástfangnar og jafn mikið 

inni í sambandinu, út frá til dæmis kynhvöt, annað en var hjá Önnu og Stjána. Foreldrar hennar 

hafa ekkert á móti sambandinu og þess má geta að viðhorf þeirra gagnvart aldursmuninum á 

milli stelpnanna er allt annar en þegar kemur að Stjána. Samband stelpnanna fellur því að 

samkynhneigðum viðmiðum.  

 

3.4 Kata og Deepak 

Kata er besta vinkona Önnu og fyrsta sumarið í Brighton fer hún í heimsókn til hennar. Þar 

kynnist hún Deepak sem hún að lokum fellur alveg fyrir. Deepak er af indverskum ættum þar 

sem báðir foreldrar hans eru frá Indlandi. Hins vegar fæddist Deepak í Bretlandi og hefur búið 

þar alla sína tíð. Deepak er jafngamall stelpunum, 16 ára. Í lok bókarinnar Kossar og ólífur 

segir Deepak Önnu frá því að hann sé tilneyddur til þess að giftast stelpu frá Indlandi að beiðni 

 
67 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 200. 
68 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 92. 
69 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 150. 
70 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 198–202. 
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foreldra hans. Anna hefur lítinn skilning á þessu sem er ekki furða ef tekið er tillit til þess hversu 

mikill munur er á þeirra menningarheimum. Það sést sérstaklega á orðalagi Önnu; „Ertu að 

meina þetta í alvörunni? Ætla pabbi þinn og mamma að pína þig til að bjarga einhverri stelpu 

sem langar að flytja til Englands?“71  

Það er áhugavert að sjá hvernig samband Kötu og Deepaks einkennist af feluleikjum og 

hræðslu við viðhorf foreldra, þar sem að Anna lendir í því sama með Sylviu. Hún heldur því 

sambandi leyndu fyrir öllum fyrst um sinn og er hrædd við að segja foreldrum sínum frá því af 

ótta við viðbrögð þeirra. Þetta er ákveðinn samsömun á milli tveggja sambanda, annað 

gagnkynja og hitt samkynja þar sem þau einkennast af svipuðum vandamálum. Það er því vel 

hægt að líta svo á að samband Kötu og Deepaks einkennist af hinsegin gjörningshætti en þá 

aðallega með tilliti til foreldra Deepaks. Þar sem gagnkynhneigð viðmið þeirra gera ráð fyrir 

því að sonur þeirra giftist indverskri stelpu.  

Skýr munur á menningarheimum er rauður þráður í gegnum bækurnar þrjár. Eitt skipti 

kemur fram í skoðunum Önnu að hún væri ekkert svo viss um að Deepak myndi þora því að 

neita foreldrum sínum að giftast þessari stelpu, af því að indverskir krakkar væru miklu 

undirgefnari foreldrum sínum heldur en íslenskir krakkar. Einnig segir Amma Eygló að 

Indverjar séu ekki eins frjálslegir og Íslendingar.72 

 Þegar foreldrar Deepaks fyrst komast að því að þau séu að hittast setja þau hann í straff, 

auk þess að neita honum um öll samskipti við Kötu. Þetta sýnir sig einnig þegar stelpurnar og 

Deepak lenda í rútuslysi og Deepak er nær dauða en lífi. Foreldrar hans verða brjálaðir þegar 

Kata mætir og vill fá að hitta Deepak. Þau bera enga virðingu til hennar og kenna henni í raun 

um þetta allt saman.73 Það er einnig viðhorf Bigga, bróðir Kötu, sem skín virkilega í gegn. Hann 

ber mikla fordóma gagnvart kynþáttum sem eru ekki hvítir; „Og hann er svona álíka hrifin af 

hommum og lessum og fólki sem er ekki hvítt.“74 Með þessu sameinar hann fordóma gagnvart 

tveimur hinsegin samböndum. 

 Samband Kötu og Deepaks er því á skjön gagnkynhneigð viðmið þar sem 

gagnkynhneigt regluveldi Deepaks gerir ráð fyrir því að hann giftist indverskri stelpu af 

ákveðinni stétt og gagnkynhneigt regluveldi Kötu gerir frekar ráð fyrir því að hún sé í sambandi 

með hvítum strák saman ber ummælum Bigga. Það sýnir sig einnig að Deepak finnur fyrir 

ákveðinni skömm að vera ljúga svona af foreldrum sínum og þegar þeir komast að því að hann 

 
71 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 170. 
72 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 28–30. 
73 Jónína Leósdóttir, Svart og hvítt, 174–175. 
74 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 195. 
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sé að hitta þessa stelpu. Hann á erfitt með að segja Önnu fyrst frá því að hann eigi að giftast 

annarri stelpu og þau fela sig þegar þau eru saman með því að vera á stöðum í Brighton þar sem 

það eru minni líkur á því að einhver kannist við hann.75  

 Með því að tefla fram gagnkynja sambandi í bókinni sem ekki er í raun hefðbundið 

samkvæmt ákveðnum sjónarmiðum sýnir höfundur fram á það að þó svo að hér sé til umræðu 

sitthvort kynið þá eru þau að brjóta gegn gagnkynhneigðu regluveldi á sama hátt og samband 

Önnu og Sylviu gerir. Auk þess sem fordómar gagnvart báðum þessum samböndum er fléttað 

saman í viðhorfi Bigga bróðir Kötu, og þau eru öll sett á sama stallinn. Þetta menningarlega 

hinsegin samband fær meiri hljómgrunn í bókunum heldur en samkynja ástir til þess að draga 

úr neikvæðum viðhorfum og minnka í senn áfallið sem ungur lesandi mögulega upplifir við að 

lesa um eitthvað svo framandi. 

  

3.5 „Leiðin út úr skápnum“ 

Leið Önnu út úr skápnum einkennist af því að vera fyrst um sinn litað af fáfræði og fordómum 

yfir í viðurkenningu og sátt. Anna er líkt og fram kom áður jaðarsett persóna að minnsta kosti 

með tilliti til umfangs jarðarinnar. Hún býr á litla Íslandi auk þess að búa í litlum bæ úti á landi 

þar sem hinseginleiki er ekki áberandi og gagnkynhneigð viðmið eru mjög sterk, enda lita þau 

mjög hugsunarhátt Önnu. Það er því frekar vandræðaleg upplifun fyrir Önnu þegar hún kemst 

af því að Moira eigi kærustu. „Ertu ...?“76 Þarna er Anna að reyna spyrja Moiru af því hvort hún 

sé lesbía en fær sig ekki til þess að segja orðið. Þarna upplifir Anna því skömm gagnvart Moiru. 

Hún er að kynnast einhverju nýju en finnst þetta vera svo langt frá sínum viðmiðum, sem eru 

gagnkynhneigð, að hún nær ekki að átta sig fullkomlega á þessu. Segðir hennar og þögn sína 

einnig fram á það. „Það er engin þannig þar sem ég á heima,“77 segir Anna við Moiru og það 

kemur henni einnig á óvart að kærasta Moiru, Emma sé að vinna sem hárgreiðslukona. Hún hélt 

því fram að lesbíur sóttu í önnur störf heldur en konur, og með þessu er lagt áherslu á það að 

lesbíur hafi í raun önnur kynhlutverk heldur en konur, og líkist að einhverju leyti frekar 

karlmönnum sem gefur til kynna að viðhorf hennar er litað af gagnkynhneigðum viðmiðum.  

 Það er kaffihús í Brighton sem Anna og Linda setjast niður á og ætla fá sér kaffi. Hins 

vegar segir Linda að þetta sé „gay kaffihús“ og Önnu bregður svo við þetta að hún vill fara 

eitthvert annað. Hún hafði ekki áttað sig á því að þær væru á kaffihúsi fyrir „homma og lesbíur“. 

 
75 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 169–170. 
76 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 66. 
77 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 66. 
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Eftir frekari samræður við Lindu kemst Anna að því að það er mikið af „svoleiðis“ fólki hérna 

í Brighton. Enn og aftur verður Anna hissa af því að hún hafði ekki vör við neitt óvenjulegt á 

götum borgarinnar.78 Þetta sýnir sig að Anna hefur ákveðin viðhorf til staðar hjá sér sem 

einkennist aðallega af gagnkynhneigðum viðmiðum og þegar hún heyrir um eitthvað sem er 

brot á því, þar sem er hægt að bendla hana við þessi brot, skammast hún sín. Hún vill fara af 

kaffihúsinu og finnst óþægilegt að vera þarna.79 Skref fyrir skref í gegnum umhverfi og 

samskiptum er verið að gefa til kynna að Anna sé hinsegin áður en að kossinn á milli Önnu og 

Lindu á sér stað. 

Orðræða er gegnum gangandi rauður þráður skammar í öllum bókunum. Samanber 

Foucault er orðræða tengd ögunarvaldi, þar sem valdið reynir að stýra því hvernig einstaklingar 

verða sem bestir samfélagsþegnar,80 því er orðræðan um það óhefðbundna eitthvað sem veldur 

vondum tilfinningum eins og skömm. Samanber því þegar Anna lenti í vandræðum með að 

spyrja Moiru að því hvort hún væri lesbía. Það er einnig mismunur á milli Önnu og Lindu á 

regnbogakaffihúsinu þar sem Linda talar hlutlaust um þetta viðfangsefni meðan Anna á frekar 

erfitt með að tjá sig um þetta sem gefur því til kynna að ögunarvald samfélagsins hefur meiri 

og önnur áhrif á Önnu en Lindu um samkynhneigð. Til þess að taka eitt dæmi í fyrstu bókinni 

þar sem frænka Önnu býður henni regnhlíf til þess að fara með út. Anna hins vegar þverneitar 

fyrir það og segir að það þurfi að loka hana inn á hæli ef hún sæist nokkurn tíman með regnhlíf.81 

Þetta mætti túlka sem svo að hún vilji ekki vera undir regnhlíf hinseginleikans. Það er einnig 

það hvernig máttur þess að segja ekki hlutina birtir viðhorf persóna, þar sem ögunarvaldið ætlast 

einnig til þess að ekki sé talað um það sem er tabú82, Anna á erfitt með að segja orðið „geðdeild“ 

í samræðum við Lindu um dvöl hennar þar sama og Kata þegar hún verður ólétt, þá á hún erfitt 

með að segja orðið „barn“. Máttur skammarinnar á þessum orðum; lesbía, geðdeild og barn 

felst í vöntun þeirra í talmáli persóna. Skömmin er augljós þar sem vald orðanna er fólgið í segð 

þeirra þar sem búið er að viðurkenna eitthvað sem er ekki eins verðugt og annað. Þar af leiðandi 

er búið að skipa niður í flokka sem valda oftast skammartilfinningunni. Skömm Önnu gagnvart 

orðinu lesbía má reka til samfélagslegra áhrifa þar sem á Íslandi tók það tiltölulegan langan 

tíma að orðin hommi og lesbía fengu viðurkenningu sem orð sem mætti nota, eins og segir í 

grein Ástu Kristínar Benediktsdóttur þá voru orðin áður talin dónaleg og ekki hæf í notkun til 

 
78 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 75–76. 
79 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 75. 
80 Foucault, Alsæi, vald og þekking,  181–190. 
81 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 70–71. 
82 Foucault, Alsæi, vald og þekking, 180–181. 
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dæmis hjá opinberum aðilum.83 Orðin í sjálfu sér framkölluðu því skömm hjá öðru fólki, sem 

lifði sem hluti af gagnkynhneigða regluveldinu.   

Líkt og kom fram áður þá hefur viðhorf Önnu til „skápsins“ mátt skammarinnar. Þegar 

hún kyssir Lindu fyrst þá fær hún þá sterku hugsjón að þurfa fela tilfinningar sínar. Það hins 

vegar breytist töluvert eftir að hún hittir Sylvíu. Hún fullvissar sig um það að hún þurfi að koma 

út úr skápnum, en hún fordæmir orðalagið og öðlast vitund gagnvart mátt orðanna; „Þó var 

Anna reyndar enn ósátt við endanleikann sem fólst í þessu orðalagi. Þetta hljómaði eins og 

leiðin út úr þessum blessaða skáp væri einstefna og um leið og skrefið væri tekið skylli hurðin 

í lás fyrir aftan mann.“84 Hún er óviss með sjálfan sig en er það gert til þess að brjóta gegn 

gagnkynhneigðum viðmiðum sem og þeim samkynhneigðu. Sýnt er fram á það að þú þurfir 

ekki að skilgreina þig til þess að geta verið þú sjálfur. Það er að segja persónunni er gefið 

tækifæri á því að þurfa ekki að gangast undir ákveðið ögunarkerfi skapað af samfélaginu til 

þess að vera hluti af samfélaginu sjálfu.  

 Eftir koss Önnu og Lindu fer Anna að velta kynhneigð sinni fyrir sér. Hún fetar sig 

áfram með því að spyrja Moiru hvernig hún vissi að hún væri samkynhneigð. Moira segist alltaf 

hafa vita það en tekur dæmi um kærustu sína Emmu sem hafði bara verið með strákum áður. 

Anna spyr þá hvort þetta sé ekki bara einhver misskilningur, þær gætu alveg eins báðar verið 

gagnkynhneigðar en þær eru einmitt dæmi um par sem fellur algjörlega undir samkynhneigð 

viðmið þar sem þær búa saman og stuðla að eðlilegu gangverki samfélagsins. Moira hins vegar 

segir henni að þetta sé ekki eitthvað sem fólk velur sér.85 Anna berst við þessar vangaveltur í 

öllum þremur bókunum og kemst í raun ekkert að niðurstöðu. Í Svart og hvítt er hún að spyrja 

sig að því hvort það þýði nokkuð að hún sé samkynhneigð þó hún hafi kysst stelpu auk þess 

sem hún berst gegn tilfinningum sínum gagnvart Lindu. Hún viðurkennir hins vegar að lokum 

fyrir Sylvíu að hún hafi borið tilfinningar til Lindu. Í byrjun þriðju bókar segir hún Kötu frá því 

að hún og Sylvía séu að hittast en gengst ekki undir lesbíu stimpilinn. Það má túlka sem svo að 

Anna sættist að lokum við sjálfan sig sem hinsegin manneskju, en að hún hafi í raun aldrei 

komið út úr skápnum. 

 Þegar Anna lýsir sér sem hinsegin manneskju, það er að segja segir frá tilfinningum 

sínum gagnvart stelpu og notar þá ekki orðið „lesbía“, í návist vina og ættingja eru viðbrögð 

þeirra misjöfn. Kata verður mjög hissa og á erfitt með því að átta sig á aðstæðunum. Hún nefnir 

einnig að henni hefði aldrei grunað að Anna væri lesbía, sem sýnir hvað Kata er föst í 

 
83 Ásta Kristín Benediktsdóttir. „Hinsegin fólk og tjáningarfrelsið,“ 35–38. 
84 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 158. 
85 Jónína Leósdóttir, Kossar og ólífur, 164. 
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gagnkynhneigðum normum.86 Kata hins vegar hefur alls ekkert á móti þessu og styður vinkonu 

sína algjörlega. Annað er að segja um Lindu. Hún er hvorki hissa né stuðningsrík, heldur hefur 

áhyggjur af neikvæðum afleiðingum þess að Anna býr í litlu þjóðfélagi sem sé kannski ekki 

eins opið fyrir því hvernig hún er. Hún segir henni einnig að vera alveg viss um það að hún sé 

samkynhneigð áður en hún fari að segja foreldrum sínum þetta.87 Linda virðist ekki vera ósátt 

yfir því að hún sé samkynhneigð heldur hafa einungis áhyggjur af viðbrögðum annarra sem 

festir hana töluvert í gagnkynhneigðum viðmiðunum um að hún eigi að vera eins og allir hinir 

af því það auðveldar henni lífið. Foreldrar Önnu bregðast allt öðruvísi við en hún býst við. Þau 

gleðjast með henni og segja að svo lengi sem hún sé hamingjusöm eru þau hamingjusöm.88 

Foreldrar Önnu eru ef til vill einu sem eru ekki föst í gagnkynhneigðum viðmiðum þegar kemur 

að þessu stóra skrefi. Þau hvorki segjast hafa gert ráð fyrir öðru eða hafa áhyggjur af því hvernig 

íslenska þjóðin eigi eftir að taka þessu auk þess sem að laga hana ekki að samkynhneigðum 

viðmiðum með því að segja hana vera samkynhneigða, einungis að Sylvia sé kærastan hennar. 

 

3.6 Niðurstöður  

Bækurnar verandi einar af fyrstu hinsegin unglingabókum á Íslandi svipa til þeirra bóka í 

Bandaríkjunum sem komu út á 8. og 9. áratug 20. aldar. Þar sem bækur einkenndust af sýnileika 

samkynhneigðra, persónur voru í sífelldri sjálfsskoðun og í baráttu við kynhneigð sína auk þess 

að vandamálið var að koma út úr skápnum og öðlast viðurkenningu fjölskyldu og vina. Anna 

fer nákvæmlega þessa leið, hún efast um kynhneigð sína, brýtur sjálfan sig niður fyrir 

tilfinningarnar sem hún upplifir og að lokum sættist hún við sjálfan sig sem hinsegin manneskju 

og segir vinum og ættingjum frá því. Þó má einnig tengja bækurnar við það sem Cart og Jenkins 

töldu einkenna síðasta tímabilið þar sem áhersla er lögð á að persónur séu hluti af hinsegin 

samfélagi. Bækur Jónínu er því bæði markaðar af því að vera fyrstu hinsegin unglingabækurnar 

á Íslandi líkt og bandarísku bækurnar og af því að vera skrifaðar á 21. öld og þeim 

samfélagsbreytingum sem hafa orðið.  

Anna gengur í gegnum ýmislegt í bókunum þremur í áttina að því að finna sjálfan sig. 

Hún áttar sig á ákveðnum tilfinningum sem hún hafði aldrei tekið eftir áður og upplifir sig 

vanmáttuga gagnvart þeim. Skömmin sem Anna upplifir beinist aðallega að tilfinningum og 

vangaveltum um það að hún sé hinsegin, sem kemur fram í hinsegin gjörningshætti. Hvernig 

 
86 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 16–18. 
87 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 70. 
88 Jónína Leósdóttir, Ég og þú, 200. 
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hún að lokum sættir sig við sína sjálfsmynd er grundvöllur þess að hún afléttir þessari skömm, 

að minnsta kosti þeirri sem beinist að kynhneigð. Þar sem tilfinningar hennar gagnvart því að 

vera sú sem hún er eru orðnar jákvæðar, líkt og Richardson ræddi um, hefur hún öðlast réttinn 

að æðri tilfinningum þeirra gagnkynhneigðu. Hins vegar er vert að benda á það að Sedgwick 

telur að ekki sé hægt að varpa af sér skömminni heldur sé hún alltaf hluti af okkur sjálfum. Það 

er greinilegt að Anna léttir af sér ákveðinni skömm gagnvart því að upplifa samkynja langanir 

en þar sem Anna gengst aldrei undir stimpilinn, lesbía, er hægt að gefa sér til þess að Anna 

skammist sín fyrir merkingu orðsins saman ber valdakerfum Foucaults og hafi enga löngun til 

þess að gangast undir það né nota. 

Þráður bókanna brýtur upp gagnkynhneigð viðmið og berst gegn þeim með persónum 

bókanna, meðan samband Önnu og Sylviu er lagað að samkynhneigðum viðmiðum. Hins vegar 

er vert að benda á að barátta Önnu gegn stimplinum; lesbía, sýnir líkt og kom fram áður ákveðna 

skömm en það getur einnig sýnt fram á að það sé verið að brjóta gegn samkynhneigðum 

viðmiðum. Hræðsla Önnu við að koma út úr skápnum felst í einstefnunni sem tekur við, þá er 

það að stimpillinn sé ekki gefin að henni viljugri og hún notar hann ekki sýnir fram á það að 

hennar sjálfsmynd er einungis hver hún er. Hún er hinsegin það er víst, en hvort hún sé 

samkynhneigð er ef til vill annað mál.  
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Lokaorð 

Hinsegin unglingabókmenntir eiga sögu sína að rekja allt til ársins 1969 í Bandaríkjunum. 

Bækurnar sem á eftir komu er oft skipt niður á tímabil, þar sem fyrstu bækurnar fjölluðu 

aðallega um það að koma út úr skápnum og öðlast viðurkenningu, síðar urðu bækurnar með 

þeim hætti að hinsegin persónur höfðu engin áhrif á frásögn eða söguþráð heldur voru einungis 

til staðar. Nýjustu bækurnar fjalla hins vegar um það að vera hluti af hinsegin samfélagi þar 

sem hinseginleiki persónu er aðeins hluti af sjálfsmynd hans en ekki öll persónan. Á Íslandi má 

segja að saga hinsegin unglingabókmennta hafi hafist árið 2007 með útgefinni bók Jónínu 

Leósdóttur, Kossar og ólífur. En falla bækur hennar að einhverju leyti við fyrstu bækurnar í 

Bandaríkjunum en ber einnig saman við nýjustu bækurnar á 21. öldinni þar sem persónan er 

hluti af hinsegin samfélagi. 

 Hinsegin gjörningsháttur birtist í gjörðum aðalpersónu bóka Jónínu, með samkynja 

löngunum og hinsegin tilfinningum um gagnkynhneigðar gjörðir sem og í sambandi Kötu og 

Deepak; þar sem gjörningshátturinn felst í menningarlegum mun hjá aðilum í sambandi. 

Skömm persóna birtist í tengslum við það sem er á skjön við það hefðbundna og yfirráðandi, 

þar sem birtingarmyndin er aðallega ótti og lokun á tilfinningar. Valdið sem felst í orðræðunni 

er yfirráðandi þar sem skömmin eykst í tengslum við viðurkenningu á orðum ákveðins 

minnihlutahóps. 

 Íslenskar hinsegin unglingabækur eru ekki margar af nálinni. Þegar þetta er ritað, árið 

2019 hefur ekki aukist mikið í flórunni frá því að bækur Jónínu komu út. Mikilvægi þess að 

bókmenntir stuðli af því að birta fjölbreytta mynd samfélags þar sem persónur eru af öllum 

stærðum og gerðum er gríðarlegt. Einungis svo unglingar og fólk geti leitað til þess sem þeir 

tengja við. Bókmenntir eru speglar samtímans, og þurfa því að spegla samfélagið líkt og það er 

nú á fjölbreytta vegu. Líkt og orðatiltækið segir; „Blindur er bóklaus maður.“ 
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