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Formáli 

Vegferð mín í háskólanum hófst með tilurð dóttur minnar sem hefur gefið mér styrkinn og 

löngunina til að breyta um stefnu í lífinu. Hún er og hefur verið leiðarljós mitt í gegnum allt 

námið. Í náminu hef ég kynnst fjölda fólks sem hefur á einhvern hátt markað spor í lífi mínu 

og vísað mér á þann stað sem ég er núna. Fremst af öllum vil ég þakka leiðbeinanda mínum 

Brynju Elísabeth Halldórsdóttur fyrir allan stuðninginn, aðstoðina og vináttuna. Brynja kveikti 

áhuga minn á krítískum fræðum og hefur verið mikill áhrifavaldur í námi mínu. Ég vil einnig 

þakka Lindu Rós Eðvarðsdóttur fyrir allan yfirlesturinn og uppbyggjandi gagnrýni á 

ritgerðarskrifin. Móðir mín, Auður Oddgeirsdóttir, og systir mín, Arnrún Árnadóttir, hafa 

verið ómetanlegar við vinnslu ritgerðarinnar. Ég þakka þeim innilega fyrir aðstoðina og allan 

stuðninginn. Að lokum vil ég þakka sérstaklega tveimur mikilvægustu manneskjum í lífi mínu, 

en án þeirra væri ég búin að gefast upp. Eiginmaður minn, Jón Einar Halldórsson, hefur stutt 

mig í gegnum allt námið og alltaf hvatt mig alltaf til að klára þegar ég var að gefast upp. 

Dóttir okkar, Ísabella Líf, hefur verið sólargeislinn minn í gegnum erfiðustu dagana. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 12. janúar 2020 

Anna Árnadóttir 
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Ágrip 

Hvítum mæðrum sem eiga börn af blönduðum uppruna (e. multiracial) hefur hingað til ekki 

verið veitt mikil athygli í félags- og menntarannsóknum á Íslandi. Rannsóknir hér á landi hafa 

beinst meira að sjálfsmynd einstaklinga sem eru af blönduðum uppruna, ásamt reynslu 

kvenna af því að vera í sambandi við menn af erlendum uppruna (e. interracial relationship). 

Markmið þessarar rannsóknar er hinsvegar að ljá hvítum mæðrum á Íslandi rödd og fá þær til 

að segja frá reynslu sinni af því að eignast börn með erlendum mönnum sem eru dökkir á 

hörund (e. men of color). Tekin voru viðtöl við sjö hvítar íslenskar mæður og rætt við þær um 

reynslu þeirra. Stuðst er við feminískar kenningar um samtvinnun (e. intersectionality) og 

fyrirbærafræði til að skoða hvernig ólíkir þættir eins og aldur, kyn, kyngervi, stéttarstaða, 

menntun, trú o.fl. fléttast saman og auka félags- og menningarbundinn valdamismun. 

Niðurstöður benda til þess þrátt fyrir að hvítar íslenskar mæður séu meðvitaðar um rasisma í 

íslensku samfélagi, hugsa þær minna um hvít forréttindi sín (e. white privilege). Þær telja 

einnig að þeirra eigin forréttindi yfirfærist sjálfkrafa á börnin þrátt fyrir reynslu barnsfeðra 

þeirra af rasisma og fordómum gegn dökku litarhafti á Íslandi. Margir viðtalenda í þessari 

ritgerð höfðu viðteknar hugmyndir um kynþáttajafnrétti á Íslandi og voru haldnar 

hugmyndum um „litblindu“ (e. color-blindness) á hörundslit, sem einnig hafði áhrif á 

uppeldisfræðilegar hugmyndir þeirra. Rannsóknin er mikilvæg hvað varðar innsýn á þá þætti 

sem hafa áhrif á velferð barna sem eru dökk á hörund, einkum þegar kemur að aðlögun 

þeirra að samfélaginu og baráttu gegn fordómum og fáfræði sem stuðla að rasisma í íslensku 

samfélagi. 
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Abstract 

„I see this as a great gift“ 

Experiences of white Icelandic mothers raising multiracial children 

 

White mothers of multiracial children have so far not received much attention in social and 

educational studies in Iceland. The focus has primarily been on the racial identity of 

individuals of mixed origins or experiences of women in interracial relationships. The 

purpose of this research is to lend this group a voice in order to share their experiences as 

parents and spouses and to better understand the meaning they attach to their experiences. 

Seven mothers were interviewed. They discussed their experiences of being in an interracial 

relationship and having bi/multiracial children. Feminist theories of intersectionality were 

used as a theoretical point of view to examine different aspects such as age, sex, gender, SES 

(socio-economic status), education, religion, etc. and how these variables intertwine and 

influence social and cultural discrimination. The results indicate that the mothers have 

unconscious white privilege bias and take for granted that their privileges will be passed on 

to the children despite the racism and prejudices their fathers have suffered in Iceland as 

well as the children themselves. They maintained most of the notions of egalitarian views 

and "color-blindness" that characterized their racial socialization practices. The mothers' 

view of their children's racial identity varied from factors such as the children’s age, skin 

color and their own experiences. Some mothers had experienced certain cultural conflicts in 

their relationship with the fathers, but viewed it as a great asset for their children to grow up 

with two different cultural heritages. The participants’ ideas of racial equality in Iceland has 

a direct effect on their method in racial socialization practices. This research gives an 

important insight in understanding the different factors affecting children’s wellbeing and 

their inclusion into society. It´s also important as means to fight against racism and 

prejudice. 
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1 Inngangur  

„Kanamella!“ 

 

Fyrir tuttugu árum heyrði ég í fyrsta sinn orðið kanamella þegar æskuvinkona mín trúði mér 

fyrir fordómum sem hún varð fyrir eftir að hafa varið tíma með bandarískum hermönnum á 

Keflavíkurstöðinni. Hótanir, niðurlæging og skömm fylgdu vinkonu minni og vinkonum 

hennar fyrir að vera í samskiptum með öðrum en „sönnum íslenskum drengjum“. Lengi vel 

ríkti úlfúð meðal íslenskra karlmanna í garð erlendra hermanna og var ástæðan afbrýðissemi 

Íslendinganna sem börðust fyrir athygli kvennanna. Andrúmsloftið hér á landi einkenndist því 

lengi vel af verulegum fordómum gagnvart konum sem umgengust ameríska hermenn og 

muna margir lesenda án efa eftir að hafa heyrt um „ástandið“ svonefnda og 

„ástandsbörnin“. Endurminningin um samtal mitt og vinkonu minnar varð síðar til að vekja 

áhuga minn á upplifun íslenskra mæðra af því að eignast börn með karlmönnum af erlendum 

uppruna og fordómunum sem þær verða fyrir.  

Ísland hefur lengi vel verið talið mjög einsleitt hvað varðar erfðafræðilegan uppruna 

Íslendinga, en hann má rekja til norskra, breskra og gelískra þjóða (Agnar Helgason o.fl., 

2000; Agnar Helgason, Sigrún Sigurðardóttir, Gulcher, Ward og Stefánsson, 2000). Hinsvegar 

hafa nýlegar rannsóknir bent til þess að erfðaflóra Íslendinga sé með þeim fjölbreytilegustu í 

Evrópu (Árnason, 2003). Að erfðabreytileikanum undanskildum hafa fólksflutningar til 

landsins einnig aukist mikið undanfarin tuttugu ár og sett mark sitt á fjölbreytileika íslensks 

samfélags. Um 12,5% landsmanna í dag eru af erlendum uppruna (Hagstofan, 2019). 

Markmið þessarar rannsóknar er að stuðla að opnu hugarfari gagnvart innflytjendum og 

vinna gegn rasisma í íslensku samfélagi með vísindalegri og óhlutdrægri nálgun. Til að 

afmarka viðfangsefnið verður athyglinni eingöngu beint að íslenskum mæðrum sem eignast 

hafa börn með hörundsdökkum mönnum (e. men of color) af erlendum uppruna. Ástæðan er 

sú að rannsóknir hafa sýnt að hörundsdökkir einstaklingar verða fyrir meiri fordómum en 

allir aðrir hópar (Bhattacharyya, Gabriel og Small, 2016; Van Dijk, 1992; Winant, 2006).  

Ekki verið safnað gögnum um hversu margir íbúar á Íslandi eru dökkir á hörund. Gögnum 

er safnað með hliðsjón af heimalandi innfluttra einstaklinga og hvort þeir eru af fyrstu eða 

annarri kynslóð innflytjenda. Líklegar ástæður þess að kynþáttur einstaklinga er ekki skráður 

á Íslandi á grundvelli hefðbundinna erlendra staðla (hvítur, svartur, brúnn o.s.frv.) kunna að 

vera menningarlegar, pólitískar og lagalegar, en ástæðan gæti einnig verið jafnréttishugarfar 

sem t.d. miðar að því að koma í veg fyrir mismunun byggða á hörundslit. Þótt gögn um 

hörundslit einstaklinga séu ekki á skrá hjá Hagstofunni voru 9% barna árið 2018 á Íslandi 

skráð með eitt íslenskt og eitt erlent foreldri og teljast því af blönduðum uppruna (e. 
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biethnic/biracial/bicultural) (Hagstofan, 2019). Þar sem eingöngu eru skráðar upplýsingar um 

uppruna foreldra út frá fæðingarlandi er erfitt að segja til um fjölda þeirra barna sem teljast 

hörundsdökk. Á grundvelli upplýsinga um heimalönd innflytjenda má þó ætla að allstór 

hópur Íslendinga hafi eignast börn með einstaklingum sem eru dökkir á hörund. Fyrir hendi 

eru allmargar alþjóðlegar rannsóknir sem hafa kannað reynslu hvítra kvenna af sambandi 

og/eða sambúð við hörundsdökka menn (Davidson, 1992; Wong, 2003), og einnig er til fjöldi 

rannsókna sem kanna reynslu einstaklinga af blönduðum uppruna (Ferguson, 2016; Gaither 

o.fl., 2014; Gonzales, 2019). Minna hefur hinsvegar verið um rannsóknir á reynslu hvítra 

mæðra sem eignast börn af blönduðum uppruna, uppeldisaðferðafræði hvítra mæðra sem 

eiga hörundsdökk börn og hvernig hvítar mæður takast á við samþættingu tveggja 

menningarheima í fjölskyldulífinu.  

Leitast verður því við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla íslenskra hvítra mæðra af uppeldi hörundsdökkra barna af 

blönduðum uppruna í íslensku samfélagi? 

 Hver er reynsla íslenskra hvítra mæðra af sambandi við menn sem eru dökkir á 

hörund og af erlendum uppruna? 

 Hvaða uppeldishugmyndir hafa þessar mæður um kynþáttabundna félagsmótun 

barna sinna? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum verður fyrst gert grein fyrir fræðilegum 

hugmyndaramma þessarar rannsóknir. Byggt er á femínískum kenningum um samtvinnun (e. 

intersectionality). Talað er um samtvinnun þegar ástæður mismununar skarast, hvernig 

mismunun byggir á ólíkum grundvelli einstaklinga og hvernig samverkun ólíkra þátta getur 

aukið áhrif og afleiðingar fordóma (Nash, 2008). Gerð verður grein fyrir ýmsum hugtökum 

sem tengjast rannsóknarefninu, þar á meðal hvað felst í hugtakinu kynþáttur, 

kynþáttahyggja, hvítleiki, hvít forréttindi og öráreitni. Fjallað verður um móðurhlutverkið og 

það sett í samhengi við ríkjandi millistéttarviðmið um kynþáttabunda félagsmótun, hvað 

þetta felur í sér og einnig við reynslu hvítra mæðra af sambandi við hörundsdökka 

barnsfeður sínar og erlenda menn á Íslandi og við uppeldi barna af blönduðum uppruna. 

Athuga skal að í þessari rannsókn er talað um börn af blönduðum uppruna og þetta 

orðasamband notað um börn sem eru dökk á hörund. Þetta er gert til að forðast óþarfa 

orðalengingar en það má ekki skilja sem svo að öll börn af blönduðum uppruna séu dökk á 

hörund. Einnig er mikilvægt að skýra að þótt þessi rannsókn fjalli eingöngu um hvítar 

íslenskar mæður sem eiga börn með hörundsdökkum erlendum mönnum er einnig að finna 

marga Íslendinga sem eru dökkir á hörund og að bæði íslenskar konur og íslenskir karlmenn 
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eiga eða hafa átt erlenda maka. Í rannsóknum er mikilvægt að forðast einsleitni í umfjöllun 

um ákveðna hópa þegar fyrir liggja allt aðrar staðreyndir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur rammi rannsóknar er mikilvægt tæki fyrir rannsakandann. Það gefur honum 

tækifæri til að horfa gagnrýnum augum á málefni út frá viðurkenndum og margprófuðum 

stöðlum. Að byggja á ígrunduðum fræðilegum ramma hjálpar einnig rannsakanda að draga 

það fram sem mikilvægast er í samræmi við tilgang og umfang rannsóknar (Matthew og 

Ross, 2010). Þessi rannsókn styðst við fyrirbærafræði, en sú fræði leggur áherslu á 

reynsluheim einstaklinga og skörun mismunandi einstaklingsbundinna þátta (e. 

intersectionality), þar á meðal aldur, kyn, kyngervi, trú o.s.frv (Lawthom og Tindall, 2011). 

Það eru ekki allir fræðimenn sammála um þýðingu orðsins intersectionality, en í þessari 

rannsókn er það þýtt sem samtvinnun, en þetta orð er iðulega notað bæði í íslenskum 

rannsóknum og í fjölmiðlum. Samtvinnun ólíkra þátta getur leitt til meiri afleiðinga af völdum 

fordóma sem leiða til jaðarsetningar einstaklinga og hópa (Nash, 2008). Þetta á einnig við í 

þessari rannsókn þar sem kyn og kynþáttur gegna veigamiklu hlutverki í reynsluheimi 

viðmælenda.  

2.1 Femínískar rannsóknir 

Í femínískum rannsóknum er lögð sérstök áhersla á reynsluheim kvenna og á tengsl 

karlmennsku – sérstaklega hegemónískrar karlmennsku – við völd, valdastöður, og 

kynjamisrétti (Rannveig Traustadóttir, 2013; Jankowski, Braun og Clarke, 2017). 

Meginmarkmið femínískra kenninga er tvíþætt. Annarsvegar varpa þær ljósi á fjölþættan 

vanda sem steðjar að konum og hinsvegar skoða þær kerfislæga þætti sem móta aðstæður 

þar sem konur standa sérstaklega berskjaldaðar gagnvart mismunun á grundvelli kyns, bæði í 

einkalífi og á opinberum vettvangi (Creswell, 2012). Femínískar rannsóknaraðferðir eru 

fjölbreyttar og í sífelldri þróun, en þó má skoða nokkur lykilhugtök femínískra rannsókna. 

Femínískur rannsakandi þarf að stunda stöðuga sjálfsíhugun (e. reflexivity) í gegnum allt 

rannsóknarferlið og gera sér grein fyrir sínum eigin sjónarmiðum, bakgrunni og hlutdrægni 

(e. bias). Sjálfsíhugun er því í raun ferli sem hjálpar rannsakanda að verða meðvitaður um 

eigin fyrirframgefnar hugmyndir og fordóma og gera sér ljóst hvernig eigin þátttaka hefur 

áhrif á mótun og úrvinnslu rannsóknargagna (Simms og Stawarska, 2014). Femínískar 

nálganir gagnrýna hefðbundin sjónarmið vísindasamfélagsins þess efnis að rannsakandi sé 

óhlutdrægur og geti staðið utan rannsóknarefnisins (Simms og Stawarska, 2014). Femínískur 

rannsakandi sér því sjálfa sig sem verkfæri til að greiða fyrir valdeflingu kvenna og lítur á 

rannsóknarferlið sem leið til að bæta líf þátttakenda og markhóps (Simms og Stawarska, 

2014). Femínískir rannsakendur gagnrýna sérstaklega hefðbundnar fræðilegar nálganir með 

það að markmiði að leiðrétta ósýnileika kvenna í rannsóknum og afbökun á reynslu þeirra 
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innan samfélagsins (Rannveig Traustadóttir, 2013). Að lokum benda femínískir rannsakendur 

einnig á að félagslegt misrétti kvenna eigi sér margvísleg upptök og að skoða þurfi ólíka þætti 

í lífi kvenna sem viðhalda og/eða auka kynjamisrétti. Þetta síðasta fellur undir það sem á 

ensku kallast intersectional feminism, eða femínismi með áherslu á samtvinnun. Samtvinnun 

er einstaklega mikilvægur liður í feminískum fræðum þar sem rannsóknir og samfélagið í 

heild sinni hefur nánast alfarið beint athyglinni að reynslu hvítra, gagnkynhneigðra og 

líkamlega heilbrigðra kvenna, eða því sem kallast hvítur femínismi (e. white feminism) 

(Denis, 2008). Til að komast hjá orðalengingum er samtvinnun í þessari ritgerð notuð sem 

heiti á femínisma með áherslu á samtvinnun. 

2.1.1 Samtvinnun  

Árið 1989 kom femínískur lögfræðingur að nafni Kimberlé Crenshaw fram með hugtakið 

samtvinnun (e. intersectionality). Crenshaw er hörundsdökk bandarísk kona sem vildi varpa 

ljósi á það hvernig konur sem tilheyra jaðarsettum hópum upplifa kynjamismunun á annan 

hátt en hvítar gagnkynhneigðar konur (Pilcher og Whelehan, 2017). Síðan þá hefur 

samtvinnun verið notað sem tól í femínískum rannsóknum til að greina valdamismun 

samsettra en innbyrðis ólíkra hópa og til að skoða hvernig mismunandi þættir samtvinnast til 

að viðhalda félagslegri mismunun einstaklinga og minnihlutahópa (Pilcher og Whelehan, 

2017). Dæmi um samtvinnun: Kona sem er dökk á hörund og fötluð í Bandaríkjunum upplifir 

mismunun og fordóma á annan hátt en til dæmis hvít samkynhneigð kona í Bandaríkjunum. 

Báðar konurnar verða fyrir mismunun þar sem ólíkir þættir samtvinnast og auka áreiti og 

alvarleika fordómanna sem þær verða fyrir. Aðrir þættir, til dæmis hvítleiki, verða til þess að 

draga úr mismunun. Hvítleiki veitir einstaklingi ákveðin forréttindi bæði lagalega og einnig 

hvað varðar sterkari félagsauð innan samfélagsins sem verndar hann gegn afleiðingum 

fordóma (Nakayama og Krize, 1995). Þess vegna er til dæmis ekki hægt að segja að hvítt fólk 

verði fyrir kynþáttafordómum, því þótt hvítir einstaklingar geti orðið fyrir fordómum vegna 

hörundslitar draga hvít forréttindi þeirra mjög úr afleiðingum slíkra fordóma þeirra þar sem 

aftur á móti hörundsdökkir einstaklingar búa við djúpa kerfislæga mismunun sem hyglir og 

verðlaunar ljósari húðlit. Birtingarmyndir áreitis og alvarleiki áhrifa þess á sálarlíf beggja 

kvennanna – svörtu, fötluðu bandarísku konunnar og hvítu samkynhneigðu konunnar – 

ásamt tækifærum þeirra til menntunar og atvinnu eru því mjög ólíkar og háðar 

samfélagsgildum og kerfisbundnum hindrunum.  

Samtvinnun er mikilvægt verkfæri til að skoða valdasamskipti (e. power relations) og 

valdastöður sem hafa myndast milli ólíkra hópa (Nash, 2008). Kynþáttur, stétt, kyngervi, 

kynverund, ó/fötlun, þjóðerni, trúarbrögð og aldur – allt er þetta flokkun sem notuð er til að 

aðgreina eða vísa til aðgreiningar. Með því að skoða samtvinnun þessara þátta er hægt að 

varpa ljósi á að félagslega mismunun er sjaldan hægt að rekja til af eins einstaks þáttar. Það 
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eykur einnig skilning á því að fordómar og mismunun gagnvart einstaklingi, þar sem ólíkir 

þættir fléttast saman, verða til þess að auka alvarlegar afleiðingar af kynþáttafordómum 

(Collins og Bilge, 2016; Pilcher og Whelehan, 2017). Samtvinnun er því öflugt tæki til að skilja 

og greina betur margslungna gerð þjóðfélaga, mannfólks, reynslu þeirra og sögu.  

2.2 Kynþáttur og kynþáttahyggja 

Kynþáttur og kynþáttahyggja á sér langa og flókna sögu. Thomas F. Gossett (1997) hefur 

fjallað um hvernig menn hafa í gegnum söguna aðgreint sig frá öðrum á grundvelli útlits og 

litið niður á þá sem eru öðruvísi. Innan vísindasamfélagsins var lengi talið mögulegt að flokka 

mannfólkið í ólíka kynþætti vegna líffræðilegra og erfðafræðilegra einkenna eins og 

hörundslitar, hárgerðar, augnlitar og líkamsbyggingar (Unnur Birna Karlsdóttir, 1998). Í dag 

er vitað að kynþáttur er félagslega mótuð hugmynd sem er sveigjanleg og mótanleg (e. 

plastic) og að til kynþáttaflokkunar má rekja tilraunir til að þurrka út og/eða stjórna stórum 

hluta mannkyns með hörmulegum og mjög átakanlegum afleiðingum. Kynþáttahyggja hefur 

verið, og er enn, notuð til að réttlæta ójöfnuð milli ólíkra þjóðernishópa og til að vernda hvít 

forréttindi (e. white privilege) (DiAngelo, 2018). Vestræn kerfisbundin kynþáttaflokkun eins 

og við þekkjum hana í dag á rætur sínar að rekja til Virginíu-fylkis í Bandaríkjunum á 17. öld 

þar sem hvítir evrópskir valdamenn áttu stórar plantekrur. Þeir notuðu kynþáttaflokkun sem 

kúgunartæki til að ná stjórn á þrælum sem voru sendir í hundraðþúsundatali með skipum frá 

Afríku til að vinna á plantekrum og sinna öðrum störfum fyrir hvítt aðalstéttarfólk í 

Bandaríkjunum. Þetta var einnig ákveðið verkfæri til að viðhalda valdamismun milli svartra 

þræla og fátækra evrópskra verkamanna sem þurftu að vinna af sér skuldir. Með því að 

aðgreina „svarta manninn“ og hvíta evrópska verkamenn á grundvelli ranghugmynda um 

yfirburði „hvíta mannsins“ gátu valdamenn viðhaldið stéttskiptingu og réttlætt ókeypis 

vinnuafl. „Svartir“ voru því lægst settir og hvítir verkamenn voru settir yfir þá til að viðhalda 

kynþáttahyggju og hvítri hegemoníu (Wood, 1997).  

Á svipuðum tíma og þrælahald jókst í Bandaríkjunum fór hugmyndafræði kynþáttahyggju 

í Evrópu einnig að styrkjast. Árið 1735 gaf sænski náttúrufræðingurinn Carl Linneaus út 

bókina Systema naturae þar sem hann færði rök fyrir að hægt væri að skipta mannkyninu í 

fjóra flokka eftir útliti og atgervi: Evrópubúa, Ameríkubúa, Asíubúa og Afríkubúa (Unnur 

Birna Karlsdóttir, 1998). Hann tengdi jákvæðustu eiginleikana við hvíta manninn í Evrópu en 

þá neikvæðustu við svarta manninn í Afríku. Aðrir evrópskir fræðimenn tóku fljótt upp 

hugmynd Linneaus um kynþætti og notuðu í sínum eigin verkum. Hugmyndafræði hvítra 

fræðimanna gegndu miklu hlutverki í réttlætingu hvíta mannsins á nýlendustefnunni, „eign“ 

svartra þræla og viðhaldi ríkjandi hugmynda um að hvítir væru æðsti kynstofninn. 
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Í dag hefur mikið hefur verið skrifað um samverkun kynþáttahyggju og félagslegrar 

mismununar í Bandaríkjunum. Bandarískir fræðimenn hafa fjallað mikið um mismunun 

byggða á útlitseinkennum í rannsóknum sínum. Í Evrópu notast fræðimenn hinsvegar meira 

við hugtakið „þjóðfræðilegur uppruni“ í rannsóknum sínum. Evrópskar rannsóknir hafa því 

meira verið að skoða menningartengda þætti eins og þjóðerni, tungumál, menningu og 

arfleið (Gossett, 1997). Í þessari rannsókn er stuðst við hugtakið kynþáttur þar sem átt er við 

aðgreiningu ólíkra hópa byggða á yfirborðskenndum útlitsþáttum, aðallega hörundslit. 

Mikilvægt er að benda á að kynþáttur í hefðbundinni merkingu orðsins er hugtak sem hefur 

verið vísindaleg sjónarmið hrakið (Bonilla-Silva, 2018; DiAngelo, 2018; Hall, 2019; Sue o.fl., 

2007). Fyrir utan rannsóknir sem hafa það að markmiði að uppræta fordóma byggða á 

hörundslit og öðrum útlitseinkennum er hugtakið úrelt og forðast ætti það í daglegu tali. 

Þegar talað er um einstaklinga af blönduðum uppruna í fræðunum hafa ensku hugtökin 

bi-/multiracial og bi-/multiethnic verið notuð. Þessi hugtök geta haft ýmsa merkingu. Þegar 

talað er um bi-/multiracial er oftast átt við þá sem eru taldir vera af tveimur eða fleiri 

kynþáttum og eru því yfirleitt fremur dökkir á hörund. Bi-/multiethnic á við um þá sem eiga 

sér að baki tvær eða fleiri menningararfleiðir, segir ekki til um útlitseinkenni en getur þó 

einnig náð til kynþáttaflokkunar (misjafnt hvernig fræðimenn skilgreina það). Þar sem 

barnsfeður mæðranna í rannsókninni koma frá ólíkum menningarheimum (sumir frá 

menningu sem er eins eða svipuð og ríkjandi menning á Íslandi) er meira horft til 

kynþáttaflokkunar þar sem öll börnin eiga það sameiginlegt að vera hörundsdökk og sem 

hvítir Íslendingar myndu að líkindum flokka sem ekki-hvít. Í næsta kafla verða hugtökin 

fordómar og rasismi skilgreind ásamt birtingarmyndum þeirra. 

2.2.1 Fordómar 

Fordómar eru ekki bara viðhorf sem ala á neikvæðum staðalímyndum eða fyrirfram gefnum 

hugmyndum um ákveðna einstaklinga sem koma öðruvísi fyrir sjónir og þá hópa sem þeir 

tilheyra. Fordómar eru einnig meðvitaðar aðgerðir ríkjandi hegemóníu eða valdahóps gegn 

einstaklingum og hópum með það að markmiði að viðhalda valdaójafnvægi sem síðan 

viðheldur óbreyttu ástandi og forréttindum ráðandi stéttar (Reicher, 2007). Staðalímynd á 

við um hugmynd eða rangar staðhæfingar um einstaklinga og/eða hópa sem þeir tilheyra 

(Toshiki Toma, 2007). Gott dæmi um staðalímynd er til dæmis neikvætt viðhorf gagnvart 

múslímum í vestrænum löndum þar sem þeir eru útmálaðir sem hryðjuverkamenn og 

kúgarar (Moosavi, 2014). Fordómar geta einnig átt við þegar um er að ræða jákvæðar 

staðalímyndir, til dæmis þegar því er haldið fram að allir Asíubúar séu góðir í stærðfræði eða 

að öll blönduð börn séu falleg. Þetta viðheldur óraunverulegum stöðlum og getur valdið 

þeim skaða sem ekki uppfylla þessi skilyrði. Ekki síst viðhalda þessar staðalímyndir þeirri 

hugmynd að hópar sem í raun eru gríðarlega fjölbreyttir séu mjög einsleitir og horfa framhjá 
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öðru sem þeir geta haft til að bera. Grundvöllur fordóma og staðalímynda felst í hlutdrægni 

(e. bias). Raunin er sú að allir eru hlutdrægir að einhverju leyti. Hlutdrægni einstaklings getur 

til dæmis stafað af uppeldi, félagsstöðu, menntun og menningu hans. Allt hefur þetta áhrif á 

mótun gilda og víðsýni einstaklings. Spurningin er hinsvegar hvort fólk átti sig á eigin 

hlutdrægni (e. explicit bias) og taki þá meðvitað til bragðs að að stemma stigu við 

samfélagslega mótuðum hugmyndum sínum. Einstaklingur sem er ómeðvitaður um eigin 

hlutdrægni (e. implicit bias) á erfiðara með að uppræta skaðlegar hugmyndir sem hann kann 

að hafa um aðra (Tate og Page, 2018). Algengt er að fólk telji sig vera fordómalaust og eigi 

erfitt með að viðurkenna að allir byrgi innra með sér ákveðna fordóma, sérstaklega 

kynþáttafordóma, sem geti brotist út lævíslega í hegðunarmynstrum sem við erum ekki alltaf 

meðvituð um. Enginn er laus við hlutdrægni, ekki einu sinni góðviljaður einstaklingur með 

ríka réttlætiskennd. Undirliggjandi hlutdrægni (e. implicit bias) er ósjálfráð og ómeðvituð 

hugsun um aðra sem ekki er hægt að uppræta nema með sjálfsígrundun um eigin fordóma 

(Tate og Page, 2018). Dæmi um undirliggjandi hlutdrægni er þegar mannauðstjórar 

fyrirtækja gera ráð fyrir að allir hörundsdökkir einstaklingar séu útlendingar og tali þar með 

ekki íslensku eða þegar þeir líta framhjá umsækjendum sem bera erlend nöfn því ráð er gert 

fyrir að þeir tali ekki nógu góða íslensku.  

Fordómar geta verið beinir og augljósir en þeir geta einnig verið duldir (Toshiki Toma, 

2007). Allir tilheyra ákveðnum hópum á grundvelli sameiginlegra gilda, viðhorfa eða 

menningar (t.d. þjóðerni, tungumáli, trú, landsvæði, uppáhalds fótboltaliði o.s.frv.) og 

fordómar fara vaxandi þegar einstaklingar upphefja sinn hóp yfir aðra og líta niður á þá sem 

tilheyra öðrum hópum (Brynja Halldórsdóttir, 2016). Rannsóknir sýna að erfiðara er að 

greina fordóma í dag þar sem þeir birtast sjaldnast í formi beinna árása heldur sem góður 

ásetningur í formi umhyggju (Sue, 2010). 

2.2.2 Rasismi 

Rasismi er tiltölulega nýtt hugtak í íslenskum orðabókum og nær bæði til kynþáttahyggju og 

kynþáttafordóma, en hugtakið hefur þó víðari merkingu. Rasismi er notað sem tæki 

auðvaldsins til að viðhalda yfirráðum hvítra (Bonilla-Silva, 2018; Di-Angelo, 2018; Hall, 2019; 

Sue o.fl., 2007). Meðlimir ráðandi hóps, sem sagt flestallir ljósari á hörund, viðhalda 

samfélagslegum forréttindum sínum með kerfisbundnum rasisma. Það felur í sér meðal 

annars í sér fastheldni við núverandi valdaformgerð sem útilokar hörundsdökka einstaklinga 

frá valdastöðum eða kemur í veg fyrir að meðlimir jaðarsettra hópa hafi jafnan aðgang að 

samfélagslegum auðlindum. Það felur einnig í sér hugmyndafræði og stefnumótun sem leyfir 

upphafningu hvítra á kostnað þeirra sem eru dekkri á hörund. Nefna má til dæmis harðari 

fangelsisdóma fyrir sömu brot í Bandaríkjunum, þar sem hörundsdökkir fangar eru í miklum 
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meirihluta og eru síðan notaðir sem ódýrt vinnuafl sem styrkir efnahag efnaðra hvítra manna 

(DiAngelo, 2018; Harrell, 2000).  

Hægt er að skilgreina birtingarmynd rasisma á þrjá vegu; einstaklingsbundnir fordómar, 

stofnanatengdir fordómar og menningarbundnir fordóma (Brynja Halldórsdóttir, 2016). 

Einstaklingsbundnir fordómar eru mest sjáanlegir í samfélaginu. Þeir eru bæði sýnilegir og 

duldir, meðvitaðir og ómeðvitaðir og þeir geta falið í sér hatursorðræðu og hatursverknað 

(Brynja Halldórsdóttir, 2016; Hall, 2019; Toshiki, 2007). Dæmi um einstaklingsbundna 

fordóma er til dæmis þegar afgreiðslumaður sýnir viðskiptavini fyrirlitningu vegna þess að 

hann er hörundsdökkur og/eða er neitað um þjónustu á sama grundvelli. Stofnanatengdir 

fordómar snúa að kerfisbundinni mismunun innan lagakerfisins og stefnumótunar. Mjög 

erfitt er að greina til hlítar stofnanatengda fordóma þar sem rasismi og hvítleiki eru mjög 

rótgrónir í vestrænum kerfum og stofnunum (Brynja Halldórsdóttir, 2016; Toshiki, 2007). 

Menningarlegir fordómar eru afar lúmskir og erfitt getur verið að greina þá, þar sem þeir 

snúa ekki að áþreifanlegum atriðum eins og útlitseinkennum, heldur að menningararfi.  

2.2.3 Menningarlegur rasismi 

Menningarlegur rasismi mismunar fólki og hópum út frá menningartengdum þáttum á borð 

við tungumál, trú, landsvæði, siði og venjur. Dæmi um menningarbundinn rasisma eru þær 

hugmyndir sumra Evrópubúa um til dæmis Araba, asíska-Indverja eða hörundsdökka Indverja 

að þá skorti siðferði. Annað dæmi er að í Bandaríkjunum hefur verið litið á stöðu 

minnihlutahópa sem afleiðingu af viljaleysi til að leggja sig fram í lífinu og þeir taldnir latir 

með óæðri gildi. Til dæmis hefur verið haldið fram að „Mexíkanar leggji litla áherslu á 

menntun“ (Valencia og Black, 2002). Menningarbundinn rasismi samþættist kerfislægum og 

stofnanabundnum fordómum sem beinast að því að ná yfirráðum yfir minnihlutahópum. 

Ríkjandi viðhorf nálgast vestræna menningu sem æðri menningu og í þeim felast dulin 

skilaboð um að aðrar þjóðir eiga að taka sér hana til fyrirmyndar – skilaboð sem gegnsýra 

bæði rannsóknir og dægurmenningu (Kristín Loftsdóttir, 2012; Essed og Trienekens, 2008).  

Niðurstöður alþjóðlegra rannsókna sýna að vestræn fyrirtæki mismuna umsækjendum á 

grundvelli nafns þeirra eins saman. Mun minni líkur eru á að einstaklingur sé boðinn í 

atvinnuviðtal ef nafn hans hljómar ekki vestrænt í eyrum. Sérstaklega á þetta við um 

umsækjendur með nöfn sem virðast arabísk eða nöfn frá Norður-Afríku (Andriessen, Nievers, 

Dagevos og Faulk, 2012; Arai, Bursell og Nekby, 2016; Midtbøen, 2016; Weichselbaumer, 

2016). Fáar rannsóknir skoða birtingu menningarlegs rasisma við ráðningu starfsfólks á 

Íslandi. Hinsvegar skoðuðu Kristín Loftsdóttir, Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Kári 

Kristinsson (2016) ráðningarferli þjónustufyrirtækja byggt á viðhorfum mannauðsstjóra til 

erlendra umsækjenda. Niðurstöður sýndu að mannauðsstjórar hafa mesta fordóma gagnvart 
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múslímum og voru síður líklegir til að boða þá í viðtal. Viðtal sem var birt við Remy Lenu 

Melgar Rada í Nútímanum árið 2017 segir frá reynslu hennar af því að bera erlent nafn. 

Remy Lena er fædd og uppalin á Íslandi og eftir heilt ár í atvinnuleit komst hún aðeins í eitt 

atvinnuviðtali. Boð í atvinnuviðtöl bárust ekki fyrr en hún fékk leyfi frá stjúpföður sínum til að 

breyta eftirnafni sínu í Kristinsdóttir í ferilskrá. Remy Lena segir vita um fjölmörg dæmi þar 

sem fólk af erlendum uppruna hefur svipaðar reynslusögur að segja (Jakob Hákonarson, 

2017). 

Rannsóknir sýna einnig að fólk sem tilheyrir minnihlutahópum verða fyrir meiri 

fordómum á fasteignamarkaði (Brooks og Rose, 2013) og á húsaleigumarkaði (Acolin, Bostic 

og Painter, 2016; Auspurg, Hinz og Schmid, 2017; MacDonald, Galster og Dufty-Jones, 2016). 

Hér á landi hafa ekki verið gerðar rannsóknir sem skoða kynþáttafordóma og mismunun 

einstaklinga á grundvelli þjóðernis á íslenskum fasteigna- og húsaleigumarkaði. Þó eru 

sterkar vísbendingar um að mismunun eigi sér stað, en í grein sem birtist á Mbl.is árið 2014 

er viðtal við Mörtu Magdalenu Niebieszczanska þar sem hún segir frá reynslu sinni af leit að 

leiguíbúð á Íslandi. Hún telur augljóst að Íslendingar hafi verið í forgangi og að ítarlegri krafa 

væri gerð til útlendinga til „að sýna fram á hvernig hagir þeirra séu, hvar þeir starfi og 

hvað[a] lán séu áhvílandi o.s.fr.v.“ (Hallur Már Hallsson, 2014). Reynsla Mörtu er sambærileg 

niðurstöðum skoðunarkönnunar sem SkáÍs gerði fyrir Pressuna árið 1992 um viðhorf 

Íslendinga til að leigja innflytjendum húsnæði. Í þeirri könnun voru sett upp dæmi um 

mögulega umsækjendur. Fæstir vildu leigja arabískum námsmanni herbergi (5,6%) en flestir 

vildu leigja einstæðri móður (71%) og vertíðarsjómanni (54,6%) herbergi (Gunnar Smári 

Egilsson, 1992). 

Brynja E. Halldórsdóttir (2016) hefur bent á hvernig menningarlegir fordómar geta birst í 

íslensku skólasamfélagi út frá viðmiðum aðalnámskrár. Þar er tekið dæmi um sem sýnir að 

önnur tungumál en íslenska, enska og önnur Norðurlandamál njóta minni virðingar og þá 

sérstaklega tungumál þjóða þar sem skólasamfélagið leggur ekki mikla áherslu á að kenna 

góða undirstöðu í heimatungumálinu. Brynja ræðir einnig hvernig menningarbundnir 

fordómar birtast í viðhorfi Íslendinga til arfleiðar íslenskrar menningar. Ekki er lögð rík 

áhersla á menningararfleiðir annarra minnihlutahópa á Íslandi sem hafa þó átt búsetu hér 

áratugum saman. Að lokum ræðir Brynja um hvernig menningarbundnir fordómar birtast í 

trúarbrögðum Íslendinga. Í skólum er haldið upp á kristnar hátíðir eins og jólin og páska, en 

trúarhátíðir annarra menningarhópa fá litla sem enga umfjöllun.  

2.2.4 Öráreitni  

Öráreitni (e. micro-aggressions) er hugtak sem var fyrst mótað af Chester M. Pierce árið 1970 

(Pierce, Carew, Pierce-Gonzales og Willis, 1978). Kenningin var síðar útfærð af Derald Wing 
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Sue (2007) og er vinsælt hugtak meðal fræðimanna í félagsvísindum. Öráreitni lýsir 

hverdagslegum athöfnum og athugasemdum þar sem einstaklingar sem tilheyra jaðarsettum 

hópum eru lítilsvirtir eða móðgaðir (Sue o.fl., 2007). Gerendur beina fjandsamlegum, 

niðurlægjandi og neikvæðum athugasemdum til þessara einstaklinga, bæði vísvitandi og 

ómeðvitað. Öráreiti byggist oftast á kynþætti eða þjóðernisuppruna einstaklings (Sue o.fl., 

2007) en einnig á kynhneigð, kyngervi, fötlun, trú o.s.frv. (Sue, 2010). Öráreiti snýst ekki um 

einstaka viðburði heldur er um að ræða stöðugt áreiti sem kemur úr mörgum áttum, áhrif 

þess á þolendur safnast upp og hefur neikvæðar afleiðingar á líf einstaklinga. 

Sue (2007; 2010) greinir öráreiti í þrjá flokka út frá birtingarmyndum þess: örárás (e. 

microassault), örógilding (e. microinvalidation) og örmóðgun (e. microinsult). Örárás felur í 

sér beina árás með orðum eða gjörðum. Örárás er oftast meðvitað ferli þar sem tilgangurinn 

er að særa eða móðga einstakling. Örárás getur þó einnig falið í sér ómeðvitaða hegðun þar 

sem forréttindablinda eða hugsunarleysi veldur því að gerandi gerir sér ekki grein fyrir 

áhrifum gerða sinna (Sue o.fl., 2007). Dæmi um slíkt er þegar hvít kona mætir svörtum 

manni, verður hrædd og ákveður að ganga yfir götuna til að forðast hann. Um meðvitaða 

ákvörðun getur verið að ræða byggða á beinum fordómum, en einnig ómeðvitað 

hugsanaferli byggt á staðalímyndum um hörundsdökka karlmenn. Örógilding á sér stað þegar 

gert er lítið úr reynslu og tilfinningum jaðarsettra einstaklinga eða þegar reynslu þeirra er 

afneitað. Dæmi um þetta er þegar fólk sem er dökkt á hörund er beðið um að hætta að 

kvarta yfir rasisma eða þegar því er haldið fram að rasismi sé ekki lengur til (Sue o.fl., 2007). 

Örmóðgun einkennist af ruddarlegri og ónærgætinni hegðun eða staðhæfingum sem gera 

lítið úr menningu, reynslu og uppruna minnihlutahópa (Sue, 2007). Hún getur falið í sér 

spurningar þar sem uppruni einstaklinga er dreginn í efa: „Hvaðan ertu? Nei, ég meina 

hvaðan ertu?“. Örmóðganir geta einnig verið staðhæfingar sem gera lítið úr bakgrunni 

einstaklings en dæmi um það er: „Þú lítur ekki út fyrir að vera svört“. Sú staðhæfing getur 

falið í sér dulin skilaboð um að hörundsdökkur einstaklingur sé óæðri eða óæskilegur. 

Rannsóknir sýna að öráreitni hefur neikvæð tengsl á menntun, velferð og heilsu 

einstaklinga (Nadal o.fl., 2014; Torres, Driscoll og Burrow, 2010; Wong o.fl., 2014). Til dæmis 

hafa rannsóknir sýnt að nemendur sem verða fyrir kynþáttafordómum gengur verr í námi en 

samnemendum þeirra (Salvatore og Shelton, 2007). Rannsóknir Nadal, Griffin, Wong, Hamit 

og Rasmus (2014) benda á bein tengsl milli aukins þunglyndis og kvíða við öráreiti. Reynsla 

einstaklinga sem eru af blönduðum uppruna og ljósbrúnir á hörund hefur, að einhverju leyti, 

aðra birtingarmynd en einstaklinga sem eru dökkbrúnir eða svartir á hörund. Johnston og 

Nadal (2010 bls.) raða birtingarmyndum á rasisma einstaklinga af blönduðun uppruna í fimm 

flokka:  

a) útilokun eða einangrun 
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b) framandleiki og hlutgerving 

c) gert ráð fyrir að tilheyra ákveðnum kynþætti 

d) afneitun á veruleika og reynslu einstaklings  

e) litið á sjálfsmynd og reynslu einstaklinga sem afbrigðilega  

Nadal o.fl. (2011) bætti síðar við sjötta flokknum: öráreitni byggða á staðalímyndunum 

tengdum ákveðnum kynþætti. Útilokun eða einangrun felur í sér að einstaklingur er 

einangraður eða útilokaður af öðrum vegna hörundslitar. Framandleiki og hlutgerving (e. 

exoticization and objectification) á sér stað þegar einstaklingur af blönduðum uppruna er 

afmennskaður (e. dehuminize) og komið er fram við hann eins og hvern annan hlut. Afneitun 

á raunveruleika þeirra aðstæðna sem einstaklingar sem eru dökkir á hörund búa við á sér 

stað í andrúmslofti forréttindahyggju og er algeng viðbrögð innan menningar hvítleikans 

(Gibbs, 1987; Poston, 1990; Root, 1990) en það viðhorf hefur breyst (Ferguson, 2016; 

Gonzales, 2019). 

2.2.5 Hvítleiki 

Það er sjaldgæft að hvítir einstaklingar séu eða þurfi að vera meðvitaðir um hörundslit sinn 

eða valdastöðu (Allen, 2012; Frankenberg, 1993; Kristín Loftsdóttir, 2012; 2014; Phoenix, 

1997). Núverandi orðræða um kynþáttahyggju og hvítleika hefur skilgreint einstaklinga með 

ljóst hörund sem „venjulega“. Það felur í sér meðal annars dulin skilaboð um það að dökkir 

einstaklingar þurfi sífellt að taka mið af hvíta manninn. Þetta viðheldur einnig fordómum 

gagnvart hörundsdökku fólki og styrkir forréttindastöðu hvítra einstaklinga (Kristín 

Loftsdóttir, 2012; 2014; Puwar, 2004). Hvítleiki hefur ólíka merkingu eftir löndum og 

menningarheimum og hann þarf alltaf að skoða út frá samhengi sögu og menningar hvers 

lands (Puwar, 2004). Vestræn lönd hafa háa stöðu sem siðmenntuð nútímasamfélög sem 

aðrir menningarheimar eiga að miða sig við (Kristín Loftsdóttir, 2012; Essed og Trienekens, 

2008). Hvítleika hefur verið fléttað saman við völd og eignir og hefur sterka táknræna 

tengingu við þjóðernissjálfsmynd Evrópu, yfirburði vestrænna landa og heimssiðmenningu 

almennt (Essed og Trienekens, 2008).  

Ruth Frankenberg (1993) tók viðtöl við hvítar mæður í Bandaríkjunum. Rannsóknin benti 

til að flestar væru þær ómeðvitaðar um eigin hvítleika og stöðu sína í kynþáttaflokkunarkerfi. 

Ann Phoenix (1997) gerir grein fyrir svipuðum niðurstöðum í rannsókn þar sem hún ræddi 

við ungt fólk í London og hugmyndir þeirra um sinn eigin hvítleika. Flestir hugsa lítið sem 

ekkert um hvítleika né heldur um forréttindi sín sem hvítir einstaklingar. Kristín Loftsdóttir 

(2014) staðfesti svipaðar niðurstöður á Íslandi. Íslendingar eru upp til hópa ekki meðvitaðir 

um hvítleika sinn nema þegar kemur að tengslum við innflytjendur. Þetta á sérstaklega við 

um hverjir geti talist Íslendingar, sem ræðst þá af skoðun á réttum útlitseinkennum, réttum 



20 

hreimi o.s.frv. Þessar hugmyndir samfléttast kerfisbundnum rasisma hér á landi en það 

verður rætt nánar í kafla um fordóma hér á eftir. Næst verður farið nánar út í hvað felst í 

hvítum forréttindum og hvernig jafnréttishugmyndir eins og „ég sé ekki hörundslit“ og „allir 

eru jafnir“ viðhalda valdakerfi sem byggist á mismunun og forréttindum.  

2.2.6 Hvít forréttindi og „litblinda á húðlit“  

Hvít forréttindi eru forréttindi sem einstaklingar sem eru ljósir á hörund njóta góðs af fram 

yfir aðra „kynþætti“ í vestrænum löndum. Hvítt fólk hefur fengið ákveðið stofnanavald fram 

yfir minnihlutahópa sem birtist í pólitísku, félagslegu og efnhagslegu valdi (Hartmann, 

Gerteis og Croll, 2009). Hugtakið hefur verið notað í rannsóknum til að greina hvernig rasismi 

og samfélag sem leggur ríka áherslu á kynþáttaflokkun hefur áhrif á valdaskipti ólíkra hópa 

(Hartmann o.fl., 2009). Eitt af helstu einkennum hvítra forréttinda er þegar einstaklingar (og 

vestræn menning) gera ráð fyrir að þeirra reynsla og menning sé „venjuleg“ eða réttust. 

Aðrir eigi að hafa vestræna menningu sem viðmið og aðrir menningarhópar séu náttúrulega 

frábrugðnir og öðruvísi. Í vestrænu þjóðfélagi er algengt að fólk ræði um hvernig það vill 

bæta réttindi annarra minnihlutahópa. Sem dæmi má nefna karlmenn sem viðurkenna að 

konur hafi það ekki eins gott og þeir eða hvítt fólk sem segir að jaðarsettir hópar séu vett 

settir en það. Vandinn liggur hinsvegar í því að ráðandi forréttindahópurinn er ekki tilbúinn 

til að sleppa takinu á forrréttindum sínum eða tilbúinn til að fórna sínum þægindum í þágu 

annarra hópa (McIntosh, 1989). Margar mismunabreytur samtvinnast hvítum forréttindum 

(hörundslitur, stétt, trú, þjóðernisuppruni, landfræðileg staðsetning, fötlun, kyn, kyngervi 

o.fl.) og hafa áhrif á þau forréttindi sem einstaklingur nýtur. Hvítir samfélagsþegnar í 

vestrænum þjóðfélögum hafa aldrei þurft að horfast í augu við hvernig þeir mynda valdakerfi 

sem byggir á mismunun minnihlutahópa og rasisma og eru margir hverjir ómeðvitaðir um 

þátt sinn í viðhaldi hvítrar hegemoníu (McIntosh, 1989).  

Annað sem einkennir hvít forréttindi er það sem Eduardo Bonilla-Silva (2018) kallar 

blindu á hörundslit (e. colour-blindness). Það felur í sér að hvítt fólk sem hefur sjaldnast þurft 

að hugsa um hvítleika gerir lítið úr því mótlæti, fordómum og mismunun sem minnihluta-

hópar þurfa að kljást við daglega með því að segjast ekki sjá hörundslit. Með þessu eru 

einstaklingar að gefa í skyn að þeir mismuni ekki á grundvelli húðlitar og hreinsa sig þannig af 

allri ábyrgð gagnvart hvítri og kerfisbundinni mismunun. Christopher Doob (2016) ræðir 

hvernig „blinda“ á hörundslit felur í sér þá fölsku staðhæfingu að rasismi sé dauður og að hvít 

forréttindi séu ekki lengur til. Einstaklingur sem telur sig vera blindan á hörundslit telur 

sjálfgefið að samfélagið veiti öllum hópum sömu tækifæri. Ennfremur lætur hann sig lítið 

snerta málefni sem tengjast kynþáttahyggju og þeim takmörkunum og höftum sem 

minnihlutahópar búa við. Hvítir einstaklingar þurfa sjaldan að ræða af einhverri dýpt, ef þá 

nokkurntíma, um málefni tengd kynþáttahyggju við börn sín (Rockquemore og Laszloffy, 
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2005). Aftur á móti eru foreldrar minnihlutahópa knúnir til að ræða um rasisma og 

kynþáttahyggju við börn sín til að búa þau undir óumflýjanlegur aðstæður þar sem þeim 

verður mismunað og þau beitt ofbeldi á grundvelli hörundslitar og menningar.  

Bonilla-Silva (2018) ræðir fjóra þætti tengda litblindu; sértækt frjálslyndi, eðlislægt, 

menningarbundna kynþáttafordóma og lítilækkun kynþáttafordóma. Sértækt frjálslyndi felur 

í sér hugmyndir sem tengjast pólitísku og efnahagslegu frjálslyndi. Þetta á til dæmis við um 

jákvæða mismunun (e. affirmative action), hjónabönd og vináttu milli ólíkra kynþátta og 

aðskilnað íbúa eftir hverfum. Dæmi um þetta eru jafnréttissjónarmið, en þegar hvítir vilja 

samkeppni um atvinnustöðu telja þeir að sá hæfasti eigi að vera ráðinn og finnst ósanngjarnt 

að svartir fái aukið forskot eingöngu á grundvelli hörundslitar. Þarna virða hvítir að vettugi þá 

þætti sem eru þess valdandi að svartir einstaklingar og aðilar úr öðrum minnihlutahópum 

standa verr að vígi í atvinnuleit.  

Síðasti þátturinn sem Bonilla-Silva greinir í blindu á hörundslit er þegar hvítir gera lítið úr 

kynþáttafordómum með því að gefa í skyn að mismunun sé ekki lengur aðalástæðan sem 

hafi áhrif á möguleika einhvers úr minnihlutahóp. Til dæmis með því að segja „svartir hafa 

það betra núna en í gamla daga“. Ef einstaklingur úr minnihlutahóp bendir á ójöfnuðinn, er 

hann sakaður um að vera ofurviðkvæmur eða nota kynþátt sinn sem einhverskonar skjöld 

gegn gagnrýni.  

2.3 Reynsla hvítra mæðra af „kynþáttablönduðu“ sambandi 

Athuga að í þessari ritgerð er forðast að tala um svarta einstaklinga og leitast við að nota 

almennara hugtak, það er hörundsdökkir einstaklingar. Hinsvegar verður fyrir skírleika sakir 

fjallað í þessum kafla um svarta einstaklinga (e. black people) til að leggja áherslu á að vísað 

sé til fólks af afrískum bakgrunn frá báðum foreldrum og forfeðrum þeirra og sem er mjög 

dökkt á hörund. Þetta er mikilvægt í þessu samhengi þar sem einstaklingar með svartan 

hörundslit verða fyrir mun meiri fordómum en nokkur annar hópur þrátt fyrir að vera 

innbyrðis gríðarlega fjölbreyttur hópur.  

Pörum af ólíkum uppruna, það er kynþáttablönduð sambönd (e. interracial/interethnic 

relationships), hefur farið fjölgandi síðastliðin ár víða um heim. Margir fræðimenn telja að 

fjölgun kynþáttablandaðra rómantískra sambanda gefi til kynna að rasísk viðhorf séu á 

undanhaldi (Frankenberg, 1993; Twine, 1999b). Samkvæmt skýrslu frá Evrópsku hagstofunni 

(Eurostat), hefur pörum af ólíkum uppruna fjölgað í flestum Evrópuríkjum (Lanzieri, 2012). 

Fólksflutningar á milli landa hafa tíðkast í gegnum sögu mannkyns, en með aukinni 

hnattvæðingu hefur töluverð aukning orðið á innflytjendum um allan heim og flest ríki orðin 

töluvert fjölbreyttari að þessu leyti. Þó ekki liggi fyrir tölur um fjölda kynþáttablandaðra 

hjónabanda á Íslandi er eðlilegt að gera ráð fyrir að þeim hafi fjölgað verulega með auknum 
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straumi innflytjenda síðastliðin ár, en nefna má að innflytjendum hefur fjölgað frá því að vera 

2,6% af þjóðinni árið 2000 í 12,5% árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2019). 

Rannsóknir sýna að pör af ólíkum uppruna standa frammi fyrir mörgum áskorunum. Sem 

dæmi má nefna skort á sameiginlegum menningarviðhorfum, minni félagsstuðning frá 

fjölskyldum og að læra þarf að samþætta ólíkar hugmyndir um heimilislíf (Hohmann – 

Mariott og Amato, 2008; Root, 2001). Meiri fordómar eru gagnvart pörum hvítra og svartra 

einstaklinga en samböndum hvítra einstaklingar með þeim sem tilheyra öðrum kynþáttahópi 

(t.d. asískum, rómansk-amerískum o.s.frv.) eða pörum tveggja einstaklinga sem hvorugir eru 

ljósir á hörund (Lewis og Yancey, 1995; Yancey, 2002; 2007). Yancey (2002; 2007) telur 

ástæðuna liggja í sögu svartra og hvítra þar sem djúp gjá sé staðfest á milli félagsheima 

þessara tveggja hópa. Leslie og Letiecq (2004) hafa þó bent á að pör svartra og hvítra 

einstaklinga upplifi fordóma misjafnlega eftir löndum og er þá miðað við sögu hvers lands 

fyrir sig varðandi hvítleika, rasisma og kerfisbundnar hindranir sem verða á vegi 

minnihlutahópa.  

Í Bandaríkjunum hafa hvítir almennt verið mótfallnari ástarsamböndum hvítra og svartra 

einstaklinga (Baars, 2009; Childs, 2005b; Romano, 2003). Gögn sem unnin voru úr könnunum 

frá General Social Survey frá 1972 til 2002 sýna að hvítar konur hafa verið mótfallnari slíkum 

blönduðum samböndum en svartar konur, en þessi munur hefur minnkað töluvert með 

árunum (Baars, 2009). Árið 1972 vildu 40% hvítra kvenna að sett yrðu lög sem bönnuðu slík 

sambönd milli hvítra og svartra einstaklinga, en sú tala var komin í 7.2% árið 2002. Svartar 

konur voru ekki spurðar um skoðun á þessum lögum fyrr en 1980 og þá vildu 18.9% lög gegn 

slíku sambandi, en aðeins 3.5% vildu það árið 2002. Þessar niðurstöður eru í andstöðu við 

það sem Childs (2005a) fann þegar hún ræddi við svartar konur um álit þeirra á blönduðum 

pörum hvítra og svartra. Þar kom fram að þær væru ósáttar við að svartir karlar færu í 

sambönd við hvítar konur þar sem lítið framboð væri á menntuðum svörtum mönnum með 

góðar tekjur. Einnig fann Childs (2005b) að ástæðan fælist í erfiðri sögu um samskipti hvítra 

og svartra og að svartar konur upplifi enn í dag mikla fordóma, einangrun og höfnun. Skinner 

og Rae (2018) komust að svipaðum niðurstöðum og Childs og bentu þær niðurstöður til 

neikvæðs viðhorfs gagnvart pörum hvítra og svartra einstaklinga. Sérstaklega voru svartar 

konur ósáttar við að svartir karlmenn væru í sambandi við hvítar konur. Áhrifaþættir sem 

drógu úr hlutdrægni (e. implicit/explicit bias) gagnvart pörum af blönduðum uppruna var 

persónulegur kunningsskapur við einhvern í slíku sambandi. 

Hvítar fjölskyldur eiga erfiðara með að sýna pörum af blönduðum uppruna stuðning ef 

fjölskyldumeðlimurinn er í sambandi við svartan einstaklingi heldur en ef hann er í sambandi 

við rómansk-amerískan eða asískan einstakling (Childs, 2005b; Yancey og Lewis, 2009). Hvítir 

feður eiga þá erfiðara með að sýna börnum sínum með svörtum maka stuðning heldur en 
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hvítar mæður (Romano, 2003; van der Walt og Basson, 2015). Hvítar fjölskyldur hafa oft 

áhyggjur af því að blönduð börn verði fyrir neikvæðum áhrifum ef foreldrarnir ákveða að 

vera í blönduðu sambandi og telja að slíkt samband lækki félagsstöðu fjölskyldunnar í heild 

(Childs, 2005b). 

Ahmed, Mohammed og Williams (2007) og Brown (2008) hafa sýnt fram á tengsl milli 

þess að verða fyrir mismunun og rasisma og andlegrar og líkamlegrar heilsu. Rannsóknir á 

gæðum hjónabanda para af blönduðum uppruna og sálrænni streitu gefur til kynna að hvítar 

konur í blönduðum samböndum með svörtum mönnum upplifa meiri sálræna streitu og 

minni ánægju og stöðugleika í hjónabandi, samanborið við hvítar konur giftar hvítum 

mönnum (Bratter og Eschbach, 2006; Leslie og Letiecq, 2004). Ástæðan felst annars vegar í 

samfélagslegum áhrifum, þar sem parið upplifir neikvæð viðhorf bæði frá fjölskyldu og 

samfélagi gagnvart sambandinu. Hinsvegar felst hún einnig í skilningsleysi hvíta makans á 

reynslu og upplifun svarta einstaklingsins á rasisma og fordómum (Bratter og Eschbach, 

2006; Leslie og Letiecq, 2004).  

2.4 Móðurhlutverkið: Ráðandi millistéttarviðhorf 

Þótt liðið sé á annan áratug 21. aldar og fjöldi femínískra rannsókna sýni fram á annað eru 

þau viðhorf ennþá ríkjandi að móðurhlutverkið sé náttúrulegt og eðlislægt öllum konum 

(Cowdery og Knudson-Martin, 2005; Donath, 2015; Maher og Saugeres, 2007). Miklar kröfur 

eru gerðar til móðurinnar um að vera hlý og að veita börnum sínum „gott“ uppeldi, meðan 

feður eiga nánast eingöngu að sjá um fjárhagslega framfærslu. Viðhorf um hvað teljist gott 

uppeldi eru þó háð menningu og tíma. Í vestrænum ríkjum er til að mynda mikil áhersla lögð 

á barnmiðað (e. child-centered) uppeldi, sem felur í sér að uppeldi sé sniðið að þörfum og 

áhuga barnsins (Hays, 1996; Woollett og Phoenix, 1991).  

Uppeldisvenjur eru misskiptar út frá kyni og stéttarstöðu, sem veldur ójafnrétti inni á 

heimilum. Því meiri menntun sem foreldrar hafa, þeim mun meiri tíma verja þeir með 

börnum sínum, en þar er fjárhagur fjölskyldna stór þáttur (England og Srivastava, 2013). 

Menntaðri foreldrar verja meiri tíma með börnum sínum en foreldrar sem eru síður 

menntaðir (Kalil, Ryan og Corey, 2012). Þótt feður taki meiri þátt í uppeldi og umönnun 

barna í dag en áður fyrr gegna mæður enn lykilhlutverki og ábyrgð á uppeldi barna sinna 

(Musick, Meier og Flood, 2016). Einnig er munur á verkaskiptingu mæðra og feðra í 

uppeldinu, en feður verja meiri tíma í leiki meðan mæður annast meira grunnþarfir barnanna 

auk þess að sinna meira húsverkum (Musick, Meier og Flood, 2016). Þessar niðurstöður eru 

sambærilegar við íslenska skýrslu um stöðu kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Þar sýndu niðurstöður að konur sjá 

meira um húsverk og umönnun barna en karlar. 
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Hays (1996) færði rök fyrir að mæður í millistétt eru líklegri en mæður í verkalýðsstétt að 

taka þátt í kappsfullu uppeldi (e. intensive parenting), en báðir hóparnir hafa svipaðar 

uppeldishugmyndir. Kappsfullt uppeldi er ráðandi hugmyndafræði í vestrænum ríkjum og 

gerir mæður ábyrgar fyrir uppeldi barna sinna. Það sem einkennir kappsfullt uppeldi er að 

mæður eða foreldrar verja miklum tíma og peningum til að undirbúa börn sem best fyrir 

þjóðfélag þar sem mikil samkeppni ríkir um störf og auð. Hugmyndafræðin um kappsfullt 

uppeldi á rætur að rekja til miðrar 20. aldar meðal hvítra fjölskyldna í bandarískri millistétt. Í 

dag er þessi hugmyndafræði ráðandi í vestrænum ríkjum um hvað telst eðlilegt og gott í 

uppeldi og oft er litið á aðrar uppeldisaðferðir sem frávik sem þarf að aðlaga að ríkjandi 

uppeldisfræði (Cowdery og Knudson-Martin, 2005; Maher og Saugeres, 2007; Woollett og 

Phoenix, 1991). Það getur reynst fólki sem tilheyrir lágstétt erfitt að uppfylla slíkar 

uppeldiskröfur þar sem það hefur oftar en ekki hvorki tíma né fjármagn til slíks.  

Lareau (2003) segir svipuð viðhorf ríkja meðal millistéttarforeldra til uppeldisvenja barna 

sinna. Foreldarar sem tilheyra millistétt leggja áherslu á sjálfstæði barna og aðlögun að 

millistéttargildum. Börn eigi að taka þátt í tómstundum og þjálfa sig í skólamiðaðri hegðun. 

Foreldrar sem tilheyra verkalýðsstétt vilja aftur á móti að börinn alist upp í náttúrulegu 

umhverfi, þar sem þau eigi að njóta lífsins og vera frjáls en jafnframt hlýðin. Ekki eru allir 

fræðamenn sammála Lareau en aðrar rannsóknir benda til þess að foreldrar í 

lágstétt/verkalýðsstétt vilji viðhafa sömu uppeldisvenjur og millistéttin en hafi einfaldlega 

hvorki fjármagn né tíma til þess (Chin og Phillips, 2004; Bennett, Lutz og Jayaram, 2012).  

2.4.1 Reynsla mæðra á að eiga börn af blönduðum uppruna 

Hvítar konur sem eiga börn af blönduðum uppruna eru mjög gagnrýndar fyrir að brjóta gegn 

óskrifuðum reglum um kynþáttabundnar félagsvenjur (e. racial social practices) (Caballero, 

Edwards og Puthussery, 2008; Kouritzin, 2016; Roberts, 2014; Twine, 2000). Twine (1999a, 

1999b, 2000, 2010) hefur töluvert rannsakað hvítar mæður í Bretlandi sem eiga blönduð 

börn og telur hún að þessi hópur kvenna hafi verið jaðarsettur í femínískum fræðum um 

kynþætti. Félagsauður mæðra sem eiga börn með hörundsdökkum mönnum minnkar og þær 

missa ákveðin forréttindi sem þær áður nutu (Twine, 2010). Þær lenda oftar í svipuðum 

aðstæðum og konur sem tilheyra öðrum kynþáttum en hvítum. Þetta getur falið í sér aukið 

eftirlit, t.d. barnaverndarnefnda og félagskerfisins, félagslega útskúfun og ákveðna 

tilætlunarsemi um stangari aga en hvítar konur viðhafa, og þeim er einnig álasað harðlegar 

en hvítum konum fyrir „siðferðisbrot“ (Roberts, 2014; Twine, 2010; Verbian, 2006). Það 

virðist ekki skipa máli hvort parið er hvít kona með svörtum manni eða svört kona með 

hvítum manni. Í báðum tilfellum hafa konur reynslu af ýmsum áskorunum og afleiðingum af 

sambandi með manni af öðrum uppruna, en svartar konur upplifa samt sem áður tíðari og 
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verri fordóma. Báðar konur eru líklegri til að fá á sig rasískar athugasemdir á almannafæri og 

upplifa félagslega höfnun frá vinum og fjölskyldu (Kouritzin, 2016; Twine; 2010; van der Walt 

og Basson, 2015). Þó má segja að hjá hvítum konum beinist rasisminn að þeim sjálfum en sé í 

raun afleiðing af rasisma gegn börnum og maka þeirra. 

Algengt er að mæður beri höfuðábyrgðina í foreldrahlutverkinu. Hvítum mæðrum sem 

eiga hörundsdökk börn er oft einnig ætlað það hlutverk að búa börn undir hegðun sem 

samræmist kynþætti mæðranna, en mun strangari kröfur eru gerðar til hörundsdekkri barna 

en hvítra barna, hvort sem um er að ræða hegðun eða annað (Twine, 2010). Kouritzin (2016), 

ræddi við hvítar mæður búsettar í Kanada um reynslu þeirra af því að búa börn sín af 

blönduðum uppruna undir líf í samfélagi þar sem þau þurfa að samþætta ráðandi menningu 

(hvíta) og menningu minnihlutahópa. Mæðurnar fundu sárlega til þess að skilja ekki eða geta 

ekki samsamað sig reynslu barna sinna, sérstaklega reynslu þeirra af rasisma sem beindist 

gegn þeim. Rautkis, Fusco, Goodkind og Bradley-King (2016) komust að þeirri niðurstöðu að 

hvítar mæður hefðu nánast aldrei hugsað um kynþátt og kynþáttafordóma og þau forréttindi 

sem fylgir því að vera hvítur í Bandaríkjunum fyrr en þær eignuðust börn með svörtum 

manni. En þær lýstu því allar hvernig samskipti við bæði laga- og menntakerfið breyttist til 

hins verra. Þær upplifðu flestar mikla félagslega einangrun og fjölskyldukala, og lýstu reynslu 

sinni af því að vera mun meira undir smásjá (e. scrutiny) ókunnugs fólks, vinnufélaga sinna og 

opinberra starfsmanna eins og lögreglu, lækna, félagsráðgjafa og annarra.  

2.5 Kynþáttabundin félagsmótun 

Félagsmótun er lærdómsferli sem öll börn ganga í gegnum, fyrst af hálfu foreldra sinna og 

nánasta umhverfis og síðar ytra umhverfis (skóla, vina, fjölmiðla o.s.frv.). Í gegnum 

félagsmótun læra börn að skilja samfélagslegar venjur og væntingar og vera sér meðvituð 

um samfélagsleg gildi (Berns, 2010). Við kynþáttabundna félagsmótun læra börn hinsvegar 

um kynþáttahyggju og hvað það þýðir að tilheyra ákveðnum kynþætti (Hughes og Chen, 

1999). Innan fjölskyldna sem tilheyra aðeins einum kynþætti (e. monoracial) er 

kynþáttasjálfsmynd mótuð í sameiningu með allri fjölskyldunni (McHale o.fl., 2006). 

Kynþáttabundin félagsmótun felur í sér skilaboð (bein eða óbein) um persónulega sjálfsmynd 

og hópsjálfsmynd, um sambönd og samskipti milli ólíkra kynþátta og um félagslega stöðu út 

frá kynþætti einstaklings (Hughes og Chen, 1999). Kynþáttabundin félagsmótun felur einnig í 

sér að foreldrar miðli upplýsingum um hvernig börn eigi að takast á við rasisma og misrétti 

þegar þau lenda í slíkum aðstæðum (Rollins og Hunter, 2013), en flestir gera sér grein fyrir 

því í dag að svartar fjölskyldur í Bandaríkjunum verða að útskýra vel fyrir börnum sínum 

hvernig þau þurfi að hegða sér í samskiptum við lögregluna til að koma í veg fyrir að þau 

verði fyrir ofbeldi af hendi lögreglu vegna rasískra staðalímynda um svart fólk.  
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Áhrifaríkar aðferðir kynþáttabundinnar félagsmótunar foreldra hafa verið tengdar við 

bætta kynþáttasjálfsmynd barna, hærra sjálfsmat, mat á eigin gagnsemi, (Hughes og Chen, 

1999; Hughes o.fl., 2006) andlega vellíðan og seiglu (Rollins og Hunter, 2013). Hughes o.fl. 

(2006) telja að flestir foreldrar (sérstaklega hörundsdökkir) blandi saman mismunandi 

aðferðum þegar kemur að kynþáttabundinni félagsmótun barna sinna, þar á meðal, 

menningarbundinni félagsmótun, undirbúningi undir fordómafullt viðmót og 

jafnræðishugmyndum. Þær aðferðir sem foreldrar nýta við kynþáttabundna félagsmótun 

barna sinna geta verið breytilegar eftir kyni og aldri barnanna, stétta- og efnahagsstöðu 

foreldranna, hverfinu sem búið er í, hvort um er að ræða innflytjendur og persónulegri 

reynslu af mismunun. 

Menningarbundin félagsmótun felur í sér að foreldrar kenna börnum sínum um etnískan 

og menningarlegan bakgrunn og sögu, ásamt menningarbundnum siðum þeirra og hefðum 

(Hughes o.fl., 2006). Hún felur einnig í sér að foreldrar efli menningar-, kynþátta- og 

þjóðernisstolt (Hughes o.fl., 2006; Rollins og Hunter, 2013). Þegar foreldrar búa börn sín 

undir að mæta fordómum, kenna þau þeim hvernig ójafnrétti í samfélaginu byggist að miklu 

leyti á kynþáttahyggju, rasisma og mismunun (Rollins og Hunter, 2013). Minnihlutabundin 

félagsmótun felur í sér að foreldrar búa börnin undir að verða fórnarlömb fordóma sem og 

hvernig þau eigi að takast á við slíka reynslu og leiðir til að berjast gegn rasisma, en þetta á 

sérstaklega við um svartar fjölskyldur (Hughes o.fl., 2006; Rollins og Hunter, 2013).  

Jafnréttisbundin félagsmótun er ferli milli margra þjóðernis- og kynþáttahópa og leggur 

áherslu á einingu ólíkra kynþátta (Hughes o.fl., 2006). Foreldrar kenna börnum sínum að allir 

séu skapaðir jafnir og að þau sýni öðrum ekki fordóma. Þetta getur, en þarf ekki, að fela í sér 

kenninguna um blindu á hörundslit en sú hugmyndafræði er algengust meðal hvítra foreldra 

(Hughes o.fl., 2006; Rollins og Hunter, 2013). Sjálfsþroskabundin félagsmótun er 

einstaklingsmiðuð uppeldisaðferð (Hughes o.fl., 2006). Það sem einkennir hana er að 

foreldrar leggja áherslu á að efla sjálfsvirðingu, sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd barna 

sinna. Börnum er kennt að vera tillitsöm, heiðarleg og að hegða sér vel (Rollins og Hunter, 

2013).  

2.6 Samantekt 

Í þessum kafla var byrjað á að ræða fræðilegt sjónarhorn ritgerðarinnar, en stuðst er við 

femínískar rannsóknir og kenningu um samtvinnun. Ýmis hugtök sem tengjast rannsókninni 

voru útskýrð og rætt var um kynþátt sem félagslega mótað hugtak sem viðheldur 

kynþáttamisrétti. Fordómar og rasismi voru skilgreind og birtingarmyndum öráreitis lýst. 

Rætt var um hvítleika og að hvítir einstaklingar átti sig ekki á eigin forréttindum og félagslegri 

valdastöðu. Einnig var rætt um hvernig hvítar mæður barna af blönduðum uppruna eiga 



 

27 

erfitt með að átta sig á að þeirra eigin forréttindi yfirfærast ekki á börnin þeirra. Í kafla 2.3 

var rætt um reynslu hvítra kvenna af því að vera í sambandi með manni sem telst tilheyra 

öðrum kynþátti og upplifðu neikvæð viðhorf frá fjölskyldu, vinum og samfélaginu. Í kafla 2.4. 

var rætt um móðurhlutverkið og hvernig millistéttarviðhorf á uppeldi er ríkjandi í vestrænni 

menningu og sem aðrir menningar- og samfélagshópar eigi að taka mið af. Einnig var reynsla 

hvítra mæðra af því að eiga börn af blönduðum uppruna rædd, en þær upplifðu oft mikla 

neikvæðni fyrir að hafa „óhreinkað“ sig með að fara út fyrir sinn kynþátt. Þær áttu einnig 

erfitt með að skilja reynslu barna sinna af rasisma. Í síðasta kafla var rætt um 

kynþáttabundna félagsmótun og hvernig hvítar mæður sem eiga börn af blönduðum 

uppruna eru oft „blindar“ á hörundslit þegar kemur að slíkum aðferðum í uppeldi. Fáar 

mæður búa börn sín undir að takast á við misrétti og rasisma sem byggist á því að tilheyra 

öðrum kynþætti en hvítum. Í næsta kafla verður rætt um ferli rannsóknar, rannsóknarsnið og 

aðferðir. 
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3 Rannsóknarsnið og aðferð 

Rannsóknarsnið sem notað er í rannsókninni er gagnrýnin fyrirbærafræði, en það er 

undirgrein fyrirbærafræðinnar sem hefur þann tilgang að skoða líf og reynslu jaðarsettra 

hópa og hvernig hún mótast af ríkjandi hugmyndafræði (Lawthom og Tindall, 2011). Í 

fyrirbærafræðilegri rannsókn er verið að lýsa hvaða merkingu einstaklingar leggja í ákveðna 

hugmynd eða fyrirbæri út frá sinni eigin reynslu. Í þessari rannsókn er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni hvaða merkingu hvítar íslenskar mæður leggi í reynslu sína af því að 

eiga og ala upp börn af blönduðum uppruna í íslensku samfélagi. Fyrirbærafræðingar telja að 

til þess að hægt sé að skilja mannleg fyrirbæri þurfi rannsakandi að eiga í samræðum við 

einstaklinga sem hafa tiltekna reynslu og mynda sér smám saman með 

textagreiningaraðferðum heildstæða mynd af fyrirbærinu (Lawthom og Tindall, 2011). 

Rannsakendur þurfa að tileinka sér víðsýni í rannsóknarferlinu til að frásögn þátttakenda 

verði djúpstæðari (Lawthom og Tindall, 2011).  

Í gagnrýnni fyrirbærafræði er lögð áhersla á að skilja hugmyndafræði, tungumál og 

valdaformgerð sem hefur áhrif á reynslu og upplifanir fólks (Simms og Stawarska, 2014). 

Rannsakendur þurfa að þekkja eigin sjónarmið og viðhorf, vera á verði gagnvart eigin 

menningarfordómum og viðurkenna að ekki sé hægt að vera algjörlega laus við slíka fordóma 

(Simms og Stawarska, 2014). Lögð er áhersla á mikilvægi þess að rannsakandinn stundi 

sjálfsíhugun (e. reflexivity) í gegnum allt rannsóknarferlið til að gera sér grein fyrir eigin 

skoðunum og fordómum og hvernig þeir geta haft áhrif á túlkun á frásögnum þátttakenda. 

Við rannsóknarferlið er stuðst við aðferð Sigríðar Halldórsdóttur (2013) sem hún lýsir í kafla í 

bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna, en sú aðferð er tekin frá Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði. Skiptist rannsóknarferlið í 12 þrep, frá vali á úrtaksleið til skráningar á 

niðurstöðum rannsóknar. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru hvítar íslenskar mæður sem eiga börn af blönduðum 

uppruna. Í rannsókninni var stuðst við markmiðsúrtak sem hentar þegar leitað er að 

einstaklingum sem eiga eitthvað sameiginlegt og tengjast rannsóknarviðfangsefni. Í þessu 

tilfelli eru það hvítar íslenskar konur sem eiga börn af blönduðum uppruna (Katrín Blöndal og 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til að finna þátttakendur í rannsóknina var birt auglýsing í 

nokkrum Facebook hópum sem tengjast mæðrum eða blönduðum börnum. Rannsakandi 

birti einnig auglýsingu á eigin „vegg“ á Facebook, en það leiddi til þess að vinir og kunningjar 

rannsakanda gátu bent á mögulega þátttakendur sem hafa mætti samband við (eða höfðu 

sjálfir samband við þátttakendur sem síðan settu sig í samband við rannsakanda). Þessi 
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úrtaksleið, sem rannsakandi gerði ráð fyrir að hægt væri að fara, kallast snjóboltaúrtak, en þá 

bendir einn viðmælandi á annan sem hentar rannsókninni (Katrín og Sigríður, 2013). Þótt 

vinir og kunningjar hafi ekki verið viðmælendur gerðust þau samt milliliðir og bentu á þann 

hóp sem leitað var að.  

 

Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur 

Móðir Aldursbil Menntun Fjöldi barna Faðir Uppruni föðurs 
Ásrún 20-29 Háskólagráða 1 John Afríka 
Eyrún 20-29 Stúdentspróf 2 David Afríka 
Hafrún 20-29 Grunnskólapróf 1 Daniel Afríka 
Særún 20-29 Sveinspróf 1 Páll Evrópa 
Þórunn 30-39 Háskólagráða 2 Mark Evrópa 
Iðunn 40-49 Háskólagráða 4 Robert Ameríka 
Jórunn 40-49 Háskólagráða 3 Harold Asía 

 

3.2 Gagnaöflun 

Tekin voru viðtöl við sjö mæður, þar af fimm einstaklingsviðtöl en tvær mæðranna þekktust 

og voru saman í einu viðtali. Mæðrunum var gefinn kostur á að velja staðinn þar sem viðtalið 

fór fram, en misjafnt var hvaða stað þær völdu (heima hjá þátttakanda, heima hjá 

rannsakanda, á vinnustað þátttakanda eða í leigðu vinnuherbergi í Háskóla Íslands). Reynt 

var að skapa rólegt og þægilegt andrúmsloft til að þátttakendum liði vel og skapa traust milli 

rannsakanda og þátttakenda, en þá er líklegra að þátttakandi sé tilbúinn til að ræða dýpra 

um reynslu sína. Viðtölin fóru fram í september árið 2018 og voru mislöng, frá einni 

klukkustund upp í tvo tíma, samtals 7 klukkustundir. Öll viðtöl voru tekin upp á síma og síðan 

afrituð orðrétt. Viðtalsvísirinn var saminn af rannsakanda (sjá viðauka B) og samanstóð af 12 

opnum spurningum og nokkrum undirspurningum fyrir utan bakgrunnsupplýsingar 

þátttakanda. Þegar gagnagreining á viðtölunum hófst vöknuðu upp nokkrar spurningar 

rannsakanda og því var aftur haft samband við nokkra af þátttakendum. Sendar voru 

spurningar í gegnum tölvupóst eða gegnum samskiptaforritið Messenger. Ein móðir tók 

svörin upp í síma og sendi rannsakanda en hinar svöruðu skriflega. Upphaflega voru 

þáttakendur átta, en eitt viðtalið eyðilagðist og ekki náðist í þátttakanda aftur til að 

endurtaka viðtal. Almennt gekk vel að taka viðtölin við mæðurnar, en rannsakandi átti erfitt í 

tveimur þeirra. Þar ræddu mæðurnar um ofbeldi (líkamlegt og/eða andlegt) af hendi maka. 

Það var erfitt að þurfa halda ákveðinni fjarlægð þegar mikil samkennd vaknar í garð 

viðmælanda.  
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3.3 Gagnagreining 

Eins og nefnt var áðan er stuðst við rannsóknarferli Vancouver-skóla sem Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) hefur þýtt og notað í rannsóknum. Gagnagreining hófst strax í fyrsta 

viðtalinu þar sem áhugaverðir punktar voru skráðir niður í dagbók og var slíkt endurtekið í 

öllum viðtölum. Eftir hvert viðtal hélt greiningin áfram og punktaði rannsakandi niður 

ígrundun sína á viðtalinu í dagbók. Þetta er leið til að hjálpa rannsakanda bæði að greina 

viðtölin og að ígrunda eigin fordóma, en slík ígrundun er mikilvægt skref í rannsóknarferli 

Vancouver-skólans sem og í femínískum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2000; Simms 

og Stawarska, 2014). Eftir að öll viðtöl voru tekin upp voru þau afrituð í forritinu Express 

Scribe Transaction og farið var eins nákvæmlega og hægt var í að afrita viðtölin orðrétt. Eftir 

afritun hófst formleg greining textans sem byggist á túlkunarfræði. Túlkunarfræði er fræðileg 

nálgun sem felur í sér tilraun til að skilja félagslega þætti eða aðstæður með því að greina þá 

merkingu sem þátttakendur leggja í þær aðstæður (Simms og Starwarska, 2014). Það er ekki 

verið að mæla viðfangsefnið út frá mælanlegum aðferðum raunvísinda.  

Gögnin voru marglesin og saga mæðranna skrifuð niður til að ná betur utan um reynslu 

þeirra. Gögnin voru kóðuð og voru nokkur þemu greind í viðtölunum; a) Móðurhlutverkið: 

Lykilábyrgð á herðum mæðranna þrátt fyrir hugmyndir um jafnræði, b) Uppeldishugmyndir 

um jafnrétti tengt blindu á hörundslit, c) Rasismi og öráreitni litar fjölskyldulífið og d) 

Hvítleiki og ómeðvituð hvít forréttindi mæðranna. Rannsakandi hafði ákveðnar hugmyndir 

um kynþáttafordóma og rasisma og því var það fyrsta þemað sem hann greindi í viðtölunum. 

Þar sem lagt var upp með að skoða reynslu mæðranna á foreldrahlutverkinu, leitaði 

rannsakandi sérstaklega að hugmyndum mæðranna tengda því. Aftur á móti kom það 

rannsakanda á óvart að greina uppeldishugmyndir sem tengjast blindu á hörundslit og ekki 

er víst að þetta þema hefði verið greint, hefði höfundur hafi ekki lesið sér til um 

kynþáttabundna félagsmótun á meðan greining fór fram. Þemað hvítleiki og ómeðvituð hvít 

forréttindi mæðranna var þema sem leiðbeinandi greindi við yfirlestur gagna og samræður 

við rannsakanda og því fylgdi rannsakandi eftir. 

Eftir að þemu voru greind, voru niðurstöður ritaðar niður. Þátttakendur fengu að lesa yfir 

lokaniðurstöður og koma með athugasemdir ef þær voru ósáttar við túlkun rannsakanda. 

Gagnagreiningin var erfitt ferli fyrir rannsakandann þar sem krafist var mikillar sjálfsíhugunar 

um eigin viðhorf og fordóma sem rannsakandinn þurfti að vinna úr og leiddi til ýmissa 

endurskrifa á niðurstöðum. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Í öllum rannsóknum eru siðferðileg álitamál sem þarf að velta vöngum yfir varðandi það 

hlutverk að gæta að velferð og hagsmunum þátttakanda. Við gerð þessarar rannsóknar er 
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stuðst við lagaramma í kringum upplýst samþykki nr. 170/2001. Þessi rannsókn snertir beint 

eða óbeint viðkvæman hóp og því þarf að stíga varlega til jarðar bæði í viðtölum og við 

framsetningu niðurstaðna. Í viðtölum þar sem farið er djúpt í ákveðið viðfangsefni er hætta á 

að það geti valdið tilfinningalegu róti sem kallar á úrlausnir sem rannsakandinn er ekki hæfur 

til að veita (Sigurður Kristinsson, 2013) og því eru þátttakendur upplýstir um að þeir geti haft 

samband við rannsakanda eða leiðbeinanda til að fá upplýsingar um hvert hægt sé að leita 

vegna vanlíðunar. Rannsóknin fékk jákvæða umsögn Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (nr. 

18-028).  

Mikilvægt er að afla upplýsts samþykkis frá þátttakendum svo þeir viti nákvæmlega um 

hvað rannsóknin fjallar og að þeir geti ávallt dregið þátttöku sína til baka. Þátttakendur fengu 

að vita að nafnleyndar yrði gætt með því að gefa þeim dulnefni og að öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum yrði breytt til þess að þær verði ekki raktar til einstaks 

þátttakanda. Þátttakendur voru upplýstir um að afritum viðtala yrði haldið læstum með 

sérstöku lykilorði í tölvu rannsakanda sem enginn annar hefur aðgang að og að öllum 

gögnum yrði eytt ekki síðar en ári eftir útgáfu meistararritgerðar. Þátttakendur voru einnig 

upplýstir um þann möguleika á að niðurstöður verði birtar í tímariti. 

3.5 Fulltrúi „annarra“ í rannsókn 

Að vera fulltrúi annarra (e. representing the other) í rannsókn er vandasamt verk og á 

Simone de Beauvoir (1949/2011) heiðurinn af því að vera fyrst til að setja það hugtak fram í 

riti sínu The Second Sex þar sem hún fjallar um viðhorf til karlmanns sem normið og hvernig 

konan er „öðruð“ (e. othered) í því samhengi. Töluvert hefur verið fjallað um það að vera 

fulltrúi kvenna í femínískum fræðum (sjá Kirch, 1999; Roof og Wiegman, 1995; Said, 1979, 

1989; Wilkinson og Kitzinger, 1996) bæði út frá því að vera kona og að tilheyra 

minnihlutahópum vegna kynþáttar, þjóðernis, kynhneigðar, fötlunar og annars þesskonar. 

Það er siðferðilegt álitamál að tala fyrir hönd hóps sem rannsakandi tilheyrir ekki og að 

margskonar þáttum þarf að huga. Rannsakandinn getur verið í félagslega valdameiri stöðu en 

þátttakendur. Til að koma til móts við þann valdamun er hægt að biðja þátttakendur að vera 

virkir meðrannsakendur að vissu marki (Braun og Clarke, 2013). Það er gert hér með því að 

biðja mæðurnar að lesa yfir sögu sína sem rannsakandi er búinn að rita niður. Sögurnar eru 

ekki aðgengilegar, þar sem þær eru of persónugreinanlegar en voru nýttar við 

gagnagreiningu. 

Rannsakendur eiga yfirleitt einhverja bakgrunnsþætti sem eru sameiginlegir 

rannsóknarhópnum (t.d. hvít kona að taka viðtöl við hvítar konur) (Braun og Clarke, 2013). 

Þegar rannsakandi stendur fyrir utan hópinn (e. outsider), þarf hann að gera grein fyrir þeim 

mismun til að átta sig betur á valdastöðu sinni innan rannsóknarhópsins (Braun og Clarke, 
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2013). Í þessari rannsókn eru þátttakendur „aðrir“ (e. other) í þeim skilningi að rannsakandi 

deilir ekki reynslu þátttakenda af því að eiga börn af blönduðum uppruna. Aðrir 

bakgrunnsþættir voru einnig ólíkir. Sumar mæðurnar voru einstæðar, höfðu gengið í gegnum 

skilnað, áttu mörg börn eða voru trúaðar. Sjálf er rannsakandi giftur með eitt barn og 

hálfgerður trúleysingi. Þarna kemur einnig til sögunnar búseta, stéttarstaða og menntun sem 

oft var ólík milli mæðranna og milli rannsakanda og mæðranna. Rannsakandi er fæddur og 

uppalinn í Reykjavík og hefur aldrei búið erlendis, tilheyrir í dag millistétt þótt hann hafi alist 

upp í verkalýðsstétt og varið fimm árum í háskólanám. Sumar mæðranna ólust upp í sveit 

eða litlu bæjarfélagi, þær höfðu ólíka menntun og mismikla menntun og stéttarstaða þeirra 

var ólík. 

Þegar bakgrunnur rannsakanda og þátttakenda eru ólíkur á einhvern hátt, þarf 

rannsakandi að gera sér grein fyrir eigin gildum og viðhorfum með sjálfsíhugun í gegnum allt 

rannsóknarferlið til að reyna að komast hjá því að eigin skoðanir og lífsviðhorf liti túlkanir á 

frásögn þátttakenda (Braun og Clarke, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2013; Simms og 

Stawarska, 2014). Hætta er á að sú merking sem þátttakendur leggja í eigin reynslu sé 

mistúlkuð og getur það til dæmis komið fram í vali á því hvaða þættir í frásögn þátttakanda 

koma fram í rannsókninni og hvernig þeir eru settir fram. Rannsakandi gerir sér því grein fyrir 

þeirri miklu ábyrgð sem fylgir því að segja sögu hóps sem hingað til hefur ekki átt sér 

talsmann í íslenskum rannsóknum. Því telur rannsakandi það vera mikilvægt að gera grein 

fyrir sínum eigin bakgrunni sem kemur fram í næsta hluta. 

3.6 Bakgrunnur rannsakanda 

Ég er 37 ára Reykvíkingur og er gift 44 ára manni. Saman eigum við eina sjö ára dóttur. Ég er 

sjálf hvít og það er maður minn og dóttir einnig. Ég ólst upp í verkalýðsstétt en tel mig 

tilheyra millistétt í dag og hef alið dóttur mína upp við millistéttargildi, þótt ég hafi ekki verið 

meðvituð um það fyrr en ég hóf meistaranám. Ég á mágkonu sem er kínversk. Hún og bróðir 

minn eiga tvo syni, sex og átta ára. Þau eru uppspretta áhuga míns á fjölmenningarfræðum. 

Þar sem ég á það ekki sammerkt með viðmælendum mínum að eiga blandað barn og hef 

aldrei verið í sambandi með manni af erlendum uppruna má líklegt teljast að ég hafi fengið 

aðrar upplýsingar um reynslu viðmælandanna en ef ég hefði átt blandað barn. Við áttum það 

þó sameiginlegt að vera allar mæður sem ala börnin okkar upp í íslensku samfélagi. 

Þegar ég sat einn áfanga í Háskólanum komu ástandsárin á Íslandi eitt sinn upp í umræðu 

og heyrði ég þá í fyrsta sinn af þeirri stefnu Íslendinga að vilja ekki „litaða“ hermenn til 

Íslands, því ákveðnir stjórnmálamenn vildu ekki menga íslenska genamengið. Mér varð þá 

hugsað til æskuvinkonu minnar sem var kölluð „kanamella“ fyrir það eitt að vilja djamma 

með þeim og eiga þar kærasta. Í gegnum hana frétti ég af fleiri stúlkum sem fengu þetta 
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neikvæða viðurnefni fyrir að verja tíma með hermönnunum og ég heyrði ýmsar 

niðurlægjandi sögur af framkomu íslenskra ungmenna gagnvart vinkonu minni og hennar 

vinahóp. Þótt ég hafi ekki upplifað þetta sjálf, hefur þetta alltaf setið í mér og ég viðurkenni 

að það hafi haft áhrif á fyrirfram gefnar hugmyndir um verðandi þátttakendur þar sem ég tel 

að fordómar séu ríkjandi í reynslu þeirra. Þegar ég áttaði mig á þessari sterku skoðun minni 

hef ég þurft að endurskoða hugmyndir mínar og varað mig á að láta það smita 

rannsóknarferlið sem minnst þó ekki sé hægt að útiloka það alveg. 

3.7 Samantekt 

Hér hefur verið farið ítarlega í val rannsakanda á rannsóknarsniði og þeirri aðferð sem notuð 

var við gerð rannsóknar. Rannsóknin er fyrirbærafræðileg og þar er skoðaður reynsluheimur 

mæðranna sem tóku þátt og merkingin sem þær leggja í þá reynslu sína. Rætt var um hvernig 

þátttakendur voru fengnir og hvernig gagna var aflað með viðtölum við þátttakendur. 

Almennt gekk vel að taka viðtölin, en í tveimur þeirra átti rannsakandi erfitt vegna reynslu 

mæðranna af ofbeldi af hendi barnsföðurs. Í þessari rannsókn er rannsakandinn fulltrúi fyrir 

„aðra“ þar sem hann deilir ekki þeirri reynslu að því að eiga barn af blönduðum uppruna. 

Þrátt fyrir það á rannsakandi marga aðra bakgrunnsþætti sameiginlega með þátttakendum, 

eins og það að vera móðir. Í næsta kafla verður farið nánar í niðustöður og þau þemu sem 

greind voru í gögnunum. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir þeim þemum sem voru greind úr gögnunum. Fyrsta þemað fjallar 

um móðurhlutverkið og hvernig mæðurnar öxluðu aðalábyrgðina á uppeldi barna. Annað 

þema fjallar um uppeldishugmyndir mæðranna og hvaða aðferðir þær notuðu við 

kynþáttabundna félagsmótun. Þriðja þemað fjallar um rasisma og öráreitni sem mæðurnar 

og fjölskylda þeirra hafa orðið fyrir, en öráreitni er skipt í þrjú undirþemu; örárás, örmóðgun 

og örógildingu. Að lokum er rætt um hvítleika og ómeðvituð hvít forréttindi mæðranna.  

4.1 Móðurhlutverkið: Lykilábyrgð á herðum mæðranna þrátt fyrir 
hugmyndir um jafnræði 

Fyrsta þemað snýr að móðurhlutverkinu og hvernig ábyrgðin á uppeldi barnanna var lögð á 

herðar mæðranna. Viðhorf mæðranna gagnvart því að bera aðalábyrgð á uppeldinu var 

misjöfn. Sumar kröfðust meira jafnræðis en aðrar voru sáttar við að vera við stjórnvölinn. 

Ásrún og Hafrún vildu að feðurnir tækju meiri þátt í uppeldinu en nefndu þó að þeir væru 

miklu virkari í uppeldinu en viðgengst í þeirra eigin menningu. Ásrún sagði að upp hafi komið 

ágreiningur á milli hennar og John vegna þess að Ásrún vildi að hann væri meira með dóttur 

þeirra. Hún tók jafnframt fram að John elski dóttur sína og vilji vera með henni en að 

ábyrgðin á uppeldinu hvíli miklu meiri á sér. Ásrún sagði einnig frá hvernig hún finni mun á 

sér og öðrum íslenskum konum sem hún þekki varðandi þessa ábyrgð.  

Við erum nokkrar hér í umhverfinu sem erum búnar að vera óléttar á sama tíma 

og erum búnar að eiga á sama tíma núna, þannig að í samanburði við þær, þú 

veist ég er náttlega búin að vera [óskiljanlegt] þá er þetta bara mjög svipað 

náttlega nema auðvitað mennirnir þeirra eru þú veist með börnin og kannski 

meira til staðar og umm já það er kannski helsti munurinn. 

Þrátt fyrir að vilja að John taki meiri þátt í uppeldi dóttur þeirra og sé meira til staðar, nefndi 

hún að hún hefði sterkt bakland sem studdi hana við umönnun dóttur þeirra. Í tilfelli 

Hafrúnar ræddi hún um hve virkur Daniel væri í uppeldi sonar þeirra og áhuga hans fyrir því, 

en segir jafnframt: 

Í hans heimalandi eru karlar sjá ekki um börnin þannig að hann þurfti alveg að 

venjast því að ég get alveg farið út og hann geti alveg séð um [son] án þess að 

það sé eitthvað skrítið eða að hann sé að gera mér greiða. 

Hér kemur fram að Hafrún vill að Daniel breyti hugarfari sínu enn frekar. Þrátt fyrir að vilja að 

Daniel beri meiri ábyrgð á uppeldinu og fái skilning á því að það er jafnmikið hans starf og 
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hennar, vill hún samt ráða ákveðnum þáttum í uppeldinu. Það helsta sem kom upp í viðtalinu 

var skoðun hennar á umskurði drengja og að hún og Daniel þræti um það mál. Hafrún telur 

umskurð vera ofbeldi á börnum en, samkvæmt Hafrúnu, telur Daniel það tengjast hreinlæti 

og hefur áhyggjur af að syni þeirra verði strítt þegar hann eldist, ef hann er óumskorinn.  

Það voru ekki allar mæðurnar ósáttar við að bera mestu ábyrgð á uppeldinu en komu 

með ákveðnar afsakanir fyrir því. Jórunn sagði um Harold:  

Hann í rauninni hefur aldrei umgengist börn . . . hann hefur soldið látið það mér í 

hendur að [hik] þú veist stýra því og fylgir svoldið mínu [hik] fordæmi.  

Í tilfelli Iðunnar sagði hún að það stafi af aldurmuni, en Robert er miklu eldri en hún. 

Ég tek alveg meiri ábyrgð á uppeldinu . . . bara allt þetta skólatengt og svona, þá 

hef ég verið meira í því . . . Það hefur algjörlega einhvern veginn á mínu borði 

nema bara þegar ég hef beðið hann um það eða hef ekki tíma skiluru, tekur hann 

það að sér. 

Iðunn nefndi að þetta væri dæmigert á Íslandi, hún geri miklu meira en hún haldi og þannig 

sé það með margar konur hér. Hún sagði að viðhorf Roberts til uppeldis væri svipuð og 

viðhorf íslenskra karlmanna almennt til uppeldismála. 

Þrjár mæðranna (Særún, Eyrún og Þórunn) voru einstæðar og höfðu fullt forræði yfir 

börnunum. Þær ákváðu í samráði við feðurnar hvern umgengisrétt þeir hefðu. Særún sagði 

að Páll hafi ávallt tekið lítinn þátt í uppeldinu og í dag er hann með son þeirra aðra hvora 

helgi. Eyrún sagði að David hafi alltaf tekinn mikinn þátt í uppeldinu og heimilisstörfum og 

hafi viljað taka börnin viku á móti viku í umgengni eftir skilnað, en Eyrún hafi ekki talið að 

hann gæti það. Hún sagði: 

Ég bara tók þá ákvörðun þegar ég áttaði mig á því að það væri engir skriflegir 

samningar um þetta, umgengnina, ég ákvað þá bara „nei þú verður bara með þá 

aðra hvora helgi“.  

Í dag hefur þetta breyst og David er með þá fimm daga aðra hvora viku. Þórunn segir að hún 

hafi barist fyrir því að koma á góðum samskiptum milli barnanna og föðurins. Þórunn og 

Mark áttu erfitt samband og beitti hann Þórunni bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Í dag býr 

hann erlendis, en Þórunn hefur ávallt viljað að börnin þekktu föður sinn.  

Allt sem ég hef lesið er að þú veist það er samt betra að þekkja föður sinn þó 

hann sé skíthæll . . . bara ef að við getum verið saman í liði út af börnunum, þá er 

mér alveg sama um allt. 
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Þórunn sýnir hér fram á mikilvægi þess að eiga góð samskipti við barnsföður sinn þrátt fyrir 

að samband þeirra hafi vera ofbeldiskennt og telur hann vera mikilvægan í lífi barna sinna.  

4.1.1 Samantekt 

Allar mæðurnar taka meiri ábyrgð á uppeldi barna sinna en feðurnir gera. Ásrún og Hafrún 

segja að barnsfeður þeirra taki meiri þátt í uppeldinu og umönnun en þekkist í menningu 

þeirra. Sumar mæðurnar hefðu viljað að feðurnir gerðu meira, en aðrar virtust vera sáttar við 

sitt hlutskipti. Næst verður rætt um uppeldishugmyndir mæðranna og hvaða aðferðir þær 

hafa notað í kynþáttabundinni félagsmótun barna sinna.  

4.2 Uppeldishugmyndir um jafnrétti tengt blindu á hörundslit 

Hér eru uppeldishugmyndir mæðranna greindar út frá rannsóknum um kynþáttabundna 

félagsmótun. Þær einkenndust aðallega af jafnréttishugmyndum, en í þeirri aðferð felst 

hugmyndin um „blindu“ á hörundslit sem er algeng meðal hvítra mæðra sem eiga blönduð 

börn (Hughes o.fl., 2006; Rollins og Hunter, 2013). Það var einnig hægt að greina 

sjálfsþroska, minnihluta- og menningarbunda félagsmótun hjá tveimur mæðranna. 

Kynþáttabundin félagsmótun er aðferð sem foreldrar nota til að búa börnin sín undir að 

vinna með þá reynslu sem fylgir félagslegri stöðu í samfélaginu. Þessar aðferðir móta 

persónueinkenni barna, kynþáttavitund, þróun sjálfsmyndar og sambönd við aðra kynþætti 

(Hughes o.fl., 2006; Rollins og Hunter, 2013). Það var nokkuð áberandi að allar mæðurnar 

nema Ásrún og Iðunn höfðu lítið hugsað um að undirbúa börnin fyrir mótlæti og mismunun 

byggða á hörundslit og uppruna. Tekið skal fram að ekki var lagt upp með að skoða 

sérstaklega kynþáttabundna félagsmótun mæðranna, en hugmyndir að slíku komu fram í 

öllum viðtölum. Það er því ekki ólíklegt að allar mæðurnar hefðu sagt frá fleiri en einni 

aðferð í félagsmótun barnanna, ef leitað hefði verið eftir því.  

4.2.1 Jafnréttishugmyndir í kynþáttabundinni félagsmótun 

Hægt var að finna hjá flestum mæðrunum (Ásrún, Eyrún, Hafrún, Jórunn og Særún) 

hugmyndir um jafnrétti í uppeldinu. Það sem helst einkennir jafnréttis- og kynþáttabundna 

félagsmótun er að börnum sé kennt að munur á milli kynþátta er ekki mikill og ýtt sé undir 

„blindu“ á hörundslit. Börn eru hvött til þess að kynnast fólki sem tilheyrir öðrum kynþætti 

og þeim kennt um mismunandi menningarheima. Þá er áhersla lögð á að vera ekki 

fordómafullur þar sem allir séu skapaðir jafnir.  

Hafrún gerði sér grein fyrir að sonur hennar muni líklega eiga erfitt í framtíðinni sem 

svartur Íslendingur, enda hafa bæði pabbi hans og hún orðið fyrir kynþáttafordómum. Þrátt 

fyrir það lýsti hún jafnréttiskenndum félagsmótunarhugmyndum sem hún telur sig eiga eftir 
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að beita þegar sonur hennar verður eldri. Taka verður þó fram að sonur hennar er mjög 

ungur og því geta þessar hugmyndir breyst þegar hann kemst á þann aldur að skilja meira.  

Ég veit í rauninni ekkert hvernig ég ætla að tækla þetta, ég þarf bara að útskýra 

fyrir honum að hann sé bara flottur og allir eru flottir eins og þeir eru. 

Særún beitti sömu nálgun og Hafrún og sagði að hún hefði útskýrt fyrir syni sínum að „allir 

væru fallegir og flottir alveg sama hvernig maður lítur út“. Svipað viðhorf kom fram hjá 

Jórunni, en hún hefur talað við börnin sín um ólíka hörundsliti.  

Við höfum alveg talað um það en aldrei svona eitthvað að það sé eitthvað „issue“ 

að vera öðruvísi. Við erum bara öll mismunandi á litinn og það er allt í lagi. 

Telur Jórunn að börnin sín hafi aldrei velt því fyrir sér að þeim finnist þau vera öðruvísi en 

meirihluti barnanna sem eru hvít og segir þau vera „fullkomlega sátt við sinn lit“. Hjá Ásrúnu 

var hægt að greina jafnréttishugmyndir í uppeldi út frá stefnu leikskóla sem dóttir hennar er 

á. Hún sagði um leikskólann: 

Það er passað uppá öll svona, allir séu jafnrétti eða allir séu jafnir og allt svona. 

Ásrún sagði einnig að hún hitti stundum aðra móður sem eigi börn af blönduðum 

uppruna til þess að dóttir hennar kynntist öðrum sem ættu það sameiginlegt að vera 

blönduð.  

Hjá Eyrúnu kom fram sambland af sjálfsþroska og jafnrétti í uppeldishugmyndum hennar 

og sem hún byggði á trú sinni. Í sjálfsþroskabundinni félagsmótun er lögð áhersla á að koma 

fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig (Rollins og Hunter, 2013). Hún sagði 

að ef einhver væri leiðinlegur við syni hennar, stafaði það af vanlíðan þess einstaklings og 

það þurfi að vera góður við hann. Eyrún kennir sonum sínum að þegar þeim sé strítt vegna 

útlits eða hörundslitar jafngildi það því að vera strítt vegna þess að viðkomandi gangi með 

gleraugu.  

Það er kannski einhver leiðinlegur, að þá útskýri ég fyrir þeim oft að . . . þá er það 

kannski af því að sá einstaklingur líður ekki sjálfum vel og þá þarf maður að vera 

svoldið góður við þann einstakling á móti. Sama myndi ég örugglega segja með í 

sambandi við húðlitinn, það skiptir í rauninni ekki máli hver húðliturinn okkar er, 

við erum eins . . . þú veist við erum fjölbreytt og falleg í fjölbreytileikanum . . .  

þannig að þú veist hvort sem það er húðliturinn eða útlitið eða hvað ég held að ... 

ég held að það sé þú veist börn geta strítt fyrir hvað sem er, hvort sem er húðlitur 
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eða ef þú finnur ekki að húðliturinn þá þú veist er það gleraugu eða getur verið 

hvað í heiminum sem er. 

Þegar Eyrún var spurð hvort hún hafi einhvern tíman velt fyrir sér hvernig það gæti verið 

öðruvísi fyrir syni hennar að alast upp hér en önnur hvít börn, sagði hún „nei, alls ekki“. Þessi 

viðhorf hjá mæðrum sem fylgja jafnréttishugmyndum í uppeldi, getur leitt til „blindu“ á 

hörundslit. Möguleg skýring á því að þær búa ekki börn sín undir mótlætið sem getur fylgt 

því að vera bæði hörundsdökkur og tilheyra minnihlutahóp, er að þær noti sömu aðferðir og 

þær fengu sjálfar í sínu uppeldi. 

4.2.2 Önnur nálgun mæðranna á kynþáttabundna félagsmótun 

Þórunn var eina móðirin þar sem hægt var að greina menningar- og kynþáttabundna 

félagsmótun í uppeldishugmyndum, en þá er börnum kennt um arfleið, sögu og 

menningarbakgrunn þeirra og þeim innrætt að vera stolt af þessu öllu. Hún hafði reynt að 

gera eitthvað í tengslum við menningararf barna sinna sem tengdist föður þeirra þrátt fyrir 

að vera skilin. Börn hennar hafa þó ekki tekið vel í þær tilraunir. 

Eins og þegar það var eitthvað svona menningardót [óskiljanlegt] búin að vera 

með svona arabískan bás „krakkar“ þú veist „við getum verið með allt dótið, 

dúkkurnar sem að amma ykkar bjó til og ég get eldað einhvern kjúkling” og þau 

bara eitthvað „nei mamma“. 

Ekki er ólíklegt að viðbrögð barna henna stafi af því að þau tengi sig, samkvæmt Þórunni, 

meira við að vera íslensk og við vestur-evrópska menningu úr landi föður þeirra, en ekki 

þeirri sem kemur frá ömmu þeirra og afa á eyju í Karíbahafi. Þótt ekki væri hægt að greina 

slíka nálgun hjá Eyrúnu, nefndi hún hve ánægð hún væri með að synir hennar væru af 

blönduðum uppruna með blandaðan trúarbragðabakgrunn. 

Ég sé þetta sem svo stóra gjöf fyrir þá af því að þeir verða svo rosalega víðsýnir, 

þeir koma svo út úr þessu sem, þú veist, með rosalega mikla þekkingu á íslam og 

menningu, þú veist afrísku eða þú veist [land föðurs]. 

Iðunn var eina móðirin þar sem hægt var að greina fyrirbyggjandi aðferðir þegar börnin 

eru hörundsdökk og tilheyra minnihlutahóp.  

Ég meina einhvern tímann á einhverjum tímapunkti hlýtur maður að hafa útskýrt 

fyrir þeim bara já þú veist jú bara já pabbi þinn er brúnn og ég er hvít og þú veist 

eitthvað svona öhhh og ég er líka einmitt bara þú veist ég hef líka tekið bara 

þetta samtal við þessi eldri þú veist alveg eins og þú veist það fyrsta sem er gripið 
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til ef það er verið að stríða einhverjum þá er með þú veist með gleraugu eða 

freknur eða (?) og þetta er það fyrsta sem væri gripið til við einhverju að þau séu 

brún þú veist ég hef alveg talað um það og og ég hef alveg spurt einmitt líka 

hvort að þau hafi einhvern tímann eða þú veist beðið allavega þú veist  

Hér segir Iðunn hvernig hún hafi látið eldri börn sín vita að þau gætu sætt áreitni fyrir að vera 

„öðruvísi“ vegna litarháttar og hefur spurt þau hvort þau hafi lent í slíkum aðstæðum. Þetta 

fellur undir minnihlutabundna félagsmótun þar sem áhersla er lögð á að kenna börnum að 

vera meðvituð um kynþáttafordóma og mismunun og útskýrt er fyrir þeim hversvegna þessi 

mismunun á sér stað. Þau eru í raun búin undir að takast á við aðstæður sem byggjast á 

fyrirfram gefnum hugmyndum sem aðrir hafa um kynþætti. Án þess að það hafi komið 

sérstaklega fram í viðtalinu af hverju hún hafi aðrar hugmyndir um nálgun á 

kynþáttabundinni félagsmótun en hinar mæðurnar, er mögulegt að það tengist meira 

sjálfsvitund vegna menntunar hennar, en hún tók nokkra áfanga í háskólanámi sem fjallaði 

að einhverju leyti um rasisma. 

Ásrún nefndi aldrei hvort hún ætlaði að gera svipað og Iðunn varðandi fyrirbyggjandi 

aðferðir, en hún sagði að hún og John hafi haft áhyggjur af framtíð dóttur þeirra sem 

hörundsdökkri stúlku á Íslandi og að hún ætli að gera sitt besta til þess að búa hana undir 

það sem á vegi hennar verður. Þetta samsvarar uppeldisháttum um minnihluta- og 

kynþáttabunda félagsmótun.  

4.2.3 Samantekt 

Hér hafa verið teknar saman hugmyndir mæðranna gagnvart uppeldi barna af blönduðum 

uppruna. Rætt var um hvort þær beittu fyrirbyggjandi aðferðum gegn rasisma og mótlæti 

sem felst í að tilheyra minnihlutahópi á Íslandi. Flestar mæðranna höfðu jafnréttishugmyndir 

í uppeldinu sem leiddi til „blindu“ á hörundslit. Ein móðirin hafði notað fyrirbyggjandi 

aðferðir og önnur hafði löngun til að búa dóttur sína undir framtíðina sem hörundsdökk 

stúlka. Næst verður skoðað hvernig rasismi og öráreitni hafði áhrif á mæðurnar og fjölskyldur 

þeirra. 

4.3 Rasismi og öráreitni litar fjölskyldulífið 

Það var áberandi í bæði viðtölunum og úrvinnslu gagna að mæðurnar og fjölskyldur þeirra 

höfðu reynslu af rasisma og öráreitni hér á landi sem hafði haft áhrif á líðan þeirra. 

Samkvæmt viðmælendum höfðu allir feðurnir, nema Robert, lent í einhverju atviki þar sem 

rasismi eða öráreitni kom við sögu.  

Almennt tóku fjölskyldur mæðranna vel á móti feðrunum nema í tilfelli Ásrúnar og 

Eyrúnar. Foreldrar Ásrúnar hafa verið fordómafull gagnvart sambandinu og þá sérstaklega 
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faðir hennar. Samkvæmt Ásrúnu hefur hann verið lítt hrifinn af því að hún sé með svörtum 

manni sem einnig er múslími. Ásrún segir að „það sé erfitt að kenna gömlum hundi að sitja“ 

og gefur þar með í skyn að faðir hennar eigi erfitt með að breyta lífssýn sinni. Ásrún taldi að 

faðir hennar sé ekki eins harður gagnvart Ásrúnu og John þar sem þau eru ekki lengur saman 

og hann geri sér ákveðnar vonir um að hún finni sér hvítan íslenskan mann.  

Það er ekkert, út af því við erum svona, við erum ekki alveg 100% saman sko, eins 

og erum við, erum bara þú veist, hann er rauninni bara búinn að vera að ferðast 

og eitthvað þannig að, þannig að hérna, þannig að, þú veist, pabbi ... er sl- slakur 

núna út af því þú veist við erum eiginlega ekkert þú veist ekki beint saman. 

Eyrún, líkt og Ásrún, sagði að foreldrar sínir hefðu fordóma bæði gegn hörundslit David 

og trú hans.  

Já eiginlega svona þú veist þau þurftu kannski svoldið að venjast þessu og svo er 

hann múslimi líka þannig að það hefur alltaf flokkað niður með trúna sko, með að 

vera múslimatrúar, það er að svona kannski einhver svona hindrun í þeirra huga 

sko hjá foreldrum mínum. 

Eyrún sagði einnig að hún hafi heyrt frá foreldrum sínum að kunningjar þeirra hefðu sýnt 

fordóma vegna sambands hennar við David, en hún taldi það stafa af kynslóðamuni/bili. 

Þegar ég spurði Eyrúnu hvort hún gæti gefið eitthvað dæmi um þetta mundi hún ekki eftir 

neinu sérstöku en segir þetta vera „svona hræðsluáróður einhvern veginn“. Í tilfelli Jórunnar 

var það ekki nærfjölskylda hennar sem setti út á makaval hennar heldur einhverjir úr 

stórfjölskyldunni. 

Það voru aðallega sko kannski stórfjölskyldan sem var að spurja hvort að þetta 

væri nú ekki erfitt fyrir föður minn að fá svona brúnan tengdason. 

Helmingur feðranna höfðu reynslu af rasisma á vinnustað, samkvæmt mæðrunum. Eyrún 

sagði frá því að David hefði fundist fyrrum yfirmaður sinn sýna skilningsleysi gagnvart trú 

hans. Þórunn nefndi að Mark hefði upplifað kynþáttaaðskilnað á einum vinnustað sem hann 

starfaði á og þar sem svartir, Pólverjar, Asíubúar o.s.frv. sátu saman við sitthvert borðið. 

Jórunn sagði frá því hvernig Harold hafi verið svikinn um laun sem líklega byggðist á 

valdastöðu vinnuveitanda sem notfærði sér veika stöðu innflytjenda í samfélaginu.  

Þá kom það einhvern veginn þannig að hann átti ekki rétt fæðingarorlofi. Hann 

hafði sem sagt verið að vinna hjá [nafn vinnustaðar tekið út] af því þeir bara, þú 

veist voru að svindla á honum, þau bara borguðu honum bara aldrei neitt og 
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hérna þannig að þú veist hann í rauninni hafði aldrei nein réttindi af því að það 

kom aldrei fram að hann hafi verið að vinna skilurðu af því að þau borguðu 

honum engin laun. Ég loksins sannfærði hann um að labba út eftir þrjá mánuði. 

Fordómar í samfélaginu gagnvart útlendingum og/eða hörundsdökku fólki virðist því vera 

nokkrir ef marka má upplifun feðranna, en það endurspeglast einnig í orðum Hafrúnar þegar 

hún segir frá reynslu móður sinnar af vantrausti hvítra íslenskra foreldra á foreldrum af 

erlendum uppruna. Þeir treysta þeim ekki til að sjá um börnin eftir skóla og vilja því ekki að 

þeirra eigin börn leiki við börnin þeirra að skóla loknum.  

Mamma var að segja mér með í skólanum hjá henni þá hefur hún lent í því að 

foreldrar vilji ekki að börnin sín fari að leika heima eftir skóla með fólk eða þú 

veist krökkum sem að eiga eiga dökka foreldra eða eitthvað svoleiðis og bara 

treysta ekki þeim foreldum. 

Næst verða atvik sem mæðurnar og fjölskyldur þeirra hafa lent í greint út frá flokkun Sue 

(2007; 2010) um öráreitni. 

4.3.1 Örárás 

Flest tilfellanna sem mæðurnar sögðu frá og tengdust rasisma er hægt að flokka sem 

öráreitni og verður gerð greining á því hvort um örárás, örmóðgun eða örógilding hafi verið 

að ræða. Örárás er þegar tilgangurinn er að særa með orðum eða gjörðum, oftast vísvitandi 

en stundum ómeðvitað (Sue o.fl., 2007).  

Hafrún sagði frá því að Daniel hafi lent í alvarlegu tilfelli kynþáttaníðs af hendi 

samstarfskonu hans.  

Það var eitthvað með það að hann settist í sætið hjá konunni og hún varð reið út 

af því og æpti á hann held ég þar og svo kom hann heim og þá fékk hann skilaboð 

frá henni með fullt af myndum af öpum. 

Það er augljóst að konan hafi ætlað sér að lítillækka og niðurlægja Daniel. Eftir þetta atvik 

lýsti Hafrún því að hann hafi verið niðurbrotinn, en öráreitni hefur neikvæð áhrif á líðan 

þeirra sem fyrir henni verða (Nadal o.fl., 2014; Torres, Driscoll og Burrow, 2010; Wong o.fl., 

2014). Þetta var ekki eina tilfellið sem hann hafði upplifað af fordómum gagnvart sér fyrir að 

vera svartur. Honum var eitt sinn meinað að fara inn í strætisvagn en enginn var þá í 

vagninum nema bílstjórinn.  

Særún sagði frá að hún hafi nokkrum sinnum orðið vitni að rasískri hegðun sem beindist 

að Páli, barnsföður sínum. Hafði hann verið kallaður ýmsum niðrandi orðum en einnig orðið 
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fyrir líkamlegu ofbeldi og áreitni. Særún mundi sérstaklega eftur einu atviki þar sem þau voru 

úti að skemmta sér. Tveir menn byrjuðu að ganga á eftir Páli. Þeir hrópuðu rasísk orð (eða 

rasískar glósur) til hans sem leiddi til slagsmála milli þeirra og Páls.  

Það voru ekki eingöngu feðurnir sem upplifðu örárás. Iðunn og Jórunn nefndi atvik sem 

börn þeirra lentu í og teljast sem örárás. Dóttir Iðunnar varð fyrir barðinu á rasískum 

ummælum af hendi bekkjarfélaga síns. 

Ég man einhvern tímann eftir þá heyrði ég það utan af mér ekki frá minni sko, þá 

hafði einhver strákur í bekknum hjá minni elstu verið að segja þú veist hérna „ég 

er bara hræddur við [nafn dóttur] hvað hún sé brún?” ... það varð ekkert meira af 

því, það var enginn sem var tilbúinn til þess að styðja þetta eitthvað með hann 

sko, þannig að þú veist það varð bara að engu, annars hefði ég þurft sko að tala 

við foreldra og eitthvað svona sko, en þetta voru náttlega bara svona fordómar 

að reyna kveikja upp eitthvað svona. 

Hér var drengurinn að reyna að fá fleiri nemendur í lið með sér gegn dóttur Iðunnar. Sem 

betur fer tók enginn undir það með honum, en það var eftirtektarvert að Iðunn sagði að 

ekkert hefði verið gert meira úr þessu. Að láta svona ummæli afskiptalaust gefur til kynna að 

það sé á vissan hátt í lagi að gera neikvæða athugasemd við hörundslit eða að það sé óþarfa 

vesen að gera mál úr slíku.  

Jórunn sagði frá atburði sem eldri sonur hennar lenti í og varð mjög sár eftir á, en þá gekk 

hópur drengja sem hann þekkti ekki upp að honum og gerðu grín að uppruna hans og föður 

hans. Þetta telst sem örárás því það var tilgangur drengjanna að gera lítið úr syni Jórunnar og 

láta honum líða illa.  

Jórunn: Þar voru einhverjir stákar sem að voru að gera grín að eða þú veist voru 

bara að segja „pabbi þinn hann heitir örugglega gucigacigagaga“ eða eitthvað þú 

veist það er í rauninni fyrsta og eina skiptið sem að... 

Anna: voru þeir þá að gera grín að [fæðingarland föðurs] uppruna hans? 

Jórunn: já þannig að pabbi hans hlyti að vera með eitthvað svona kjánalegt nafn. 

Þegar Jórunn var spurð hvernig sonur hennar hafi tekið þessu sagði hún að hann hafi orðið 

mjög sár og ekki viljað fara aftur. Hún taldi þetta þó vera tilviljunarkennt atvik og að 

drengjahópurinn hafi verið að leita eftir ágreiningi. Eftir þetta hringdi Jórunn í viðeigandi 

aðila sem viðurkenndu að þessi hópur drengja væru erfiður en ekkert var aðhafst frekar í 

málinu og sonur Jórunnar mætti ekki aftur.  
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4.3.2 Örmóðgun 

Flest atvik sem mæðurnar sögðu frá falla undir örmóðgun. Örmóðgun einkennist af hegðun 

eða staðhæfingum sem eru ónærgætnar og óviðeigandi þar sem gert er lítið úr menningu, 

reynslu og uppruna annarra (Sue o.fl., 2007). Iðunni þykir það miður skemmtilegt þegar fólk 

fer að bera saman dökkleika barna sinna til að komast að raun um hver er með dekkstu 

húðina og dekksta hárið. Hún segir að ef börnin hennar væru með ljóst og rautt hár, myndi 

enginn veita því sérstaka eftirtekt eða gera samanburð. Þetta angrar hana en hún segist ekki 

gera neitt í því. Hún segir einnig að bæði hún og börnin hennar hafi lent í því að vera spurð 

hvort börnin séu ættleidd og hvaðan þau komi, en algengt er að blandaðir einstaklingar fái 

slíkar spurningar og telst þetta öráreitni (Nadal o.fl., 2011). 

Iðunn: Mín elsta sagði um daginn alveg bara „þessi var að spurja mig hvort ég væri 

ættleitt?” þú veist eitthvað svona . . . það er ekki langt síðan ég fékk þessa spurning 

„já bíddu hvaðan hérna” þú veist „hvaðan koma þau?“ og þá er fólk svona varlega 

að spurja skilurðu þú veist og þau hafa ekki hitt okkur saman sko okkur hjónin því 

að, það er náttlega alveg greinilegt sko. 

Anna: Og gera samt ráð fyrir því að, út af barnsfaðirinn er dökkur að þau hljóta nú 

að vera útlensk? 

Iðunn: Ja bara, nei gera bara ráð fyrir jafnvel að þau séu ættleitt.  

Þó þessu sé ekki beint að börnunum sjálfum, er ekki ólíklegt að þau hafi heyrt slíkt tal í 

kringum sig og fundist að verið sé að setja þau í flokk sem er ólíkur meirihlutanum (hvítum). 

Iðunn og börn hennar hafa einnig lent í því að vera spurð hvort þau séu ættleidd, en þar með 

er verið að draga uppruna þeirra í efa og ráð gert fyrir því að þau séu ekki íslensk.  

Fleiri mæður sögðu frá því að fólk hafi verið að velta uppruna barna þeirra fyrir sér. 

Jórunn sagði að margir reyni að spyrja um uppruna barna hennar án þess að það beri svip af 

fordómum. Hafrún hafði lent í því að ókunnugt fólk spurði hana á óviðeigandi stöðum hvort 

faðir sonar hennar væri svertingi. Fannst henni það mjög óþægilegt og kjánalegt þar sem 

fyrir henni var það augljóst. Hún sagðist ekki vita hvernig hún ætti að bregðast við þegar hún 

lenti í slíkum aðstæðum. 

Þá er ég bara eitthvað „hehe já“ og þori ekki að segja neitt svo eftir að ég kem út 

í bíl og í svona viku eftir á þá er ég bara „ég hefði átt að segja þetta. 

Sumum myndi finnast þetta atvik lítilvægt og ekki til þess að mál sé gert úr því, en þannig eru 

áhrif öráreitni – margar litlar athugasemdir hafa neikvæð áhrif. Hafrún sagðist hafa áhyggjur 
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af þeim tíma þegar sonur hennar fer að skilja meira, og að honum fari að líða eins og hann sé 

eitthvað öðruvísi vegna þess hve margir spyrja um kynþátt föður hans.  

Þórunn var oft spurð hvort hún ætti öll börnin sín með sama manninum. Þó hún segist 

ekki vita hvort þetta hafi byggst á því að hún var nýskilin eða því að börnin voru 

hörundsdökk, er hægt að leiða líkur að því að hörundslitur hafi átt einhvern þátt í þessu, en 

það er ákveðin neikvæð staðalímynd að hvítar konur sem eru með svörtum mönnum séu 

lauslátar. Hægt var að greina slíkt viðhorf hjá Hafrúnu. Hún sagði að fólk teldi að fyrst hún 

væri með svörtum manni vildi hún bara svarta menn. Hún sagði einnig frá viðhorfum til 

kvenna sem sofa hjá svörtum mönnum en þá er gefið í skyn að þær séu tilbúnar að sofa hjá 

hverjum sem er meðan um er að ræða svarta innflytjendur.  

Alveg eins og það eru stelpur í Keflavík sem eru sagðar vilja bara sofa hjá 

einhverjum körfuboltastrákum sem koma, einhverjum svörtum körfubolta-

strákum og þær eru kallaðar móttökunefndin og þetta er svona, þetta er 

leiðindarstimpill einhvern veginn. 

Særún lenti í atviki með son sinn þegar hann var aðeins nokkurra mánaða gamall og átti 

rót að rekja til neikvæðrar staðalímyndar um Asíubúa. Í því tilfelli mætti Særún 

kunningjakonu þegar hún var úti með son sinn. Hann hélt á flösku með hrísgrjónum. Konan 

lítur á son Særúnar og segir „týpískt að hann sé að leika sér með hrísgrjón“ og hlær svo. 

Særúnu leið illa yfir þessu og vissi ekki hvernig hún átti að bregðast við. Það getur reynst 

hvítum mæðrum erfitt að standa frammi fyrir rasisma og öráreitni sem beinist að blönduðum 

börnum sínum þegar þær hafa aldrei þurft að hugsa um slíkt áður (Kouritzin, 2016; Rautkis 

o.fl., 2016; Twine, 2010). 

Fólk er ekki eingöngu að velta fyrir sér uppruna og útliti barnanna, heldur hafa tvær 

mæður lent í því að ástin á milli þeirra og eiginmannanna var dregin í efa. Hafrún lenti í því 

að fólk sagði við hana að Daniel vildi bara vera með henni fyrir peninga og til að fá 

ríkisborgararétt.  

Fólk hélt að ég væri bara með honum út af því að hann væri svartur og þar af 

leiðandi myndi ég laðast að öllum svörtum og svo hélt það líka að hann væri bara 

með mér fyrir visa og peninga.  

Jórunn sagði að Harold hafi oft fengið að finna fyrir því að hann væri giftur íslenskri konu 

eingöngu vegna vætninga um ríkisborgararétt.  

Eins og þegar hann var á [vinnustaður tekið út] þá hafði hann nokkrum sinnum 

lent í því bara „jaaaá ertu með íslenskri konu“ þú veist eins og þetta væri 
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vegabréfsmál eða þú veist svo náttlega er ég þú veist feit og þá náttlega hlýtur 

maður að hafa náð sér í erlendan mann þú veist það eru svona þessir ehhh 

hérna, þessar hugmyndir. 

Jórunn segir mun vera á þeim sem þekkja hana og öðru fólki. Þeir sem þekkja hana viti 

hversvegna hún og eiginmaður hennar felldu hugi saman. Nefnir Jórunn einnig að valdastaða 

skiptir máli, en eiginmaður hennar hætti að fá þessar spurningar þegar hann komst í 

yfirmannsstöðu. Jórunn hefur einnig lent í svipuðum tilvikum byggðum á neikvæðum 

staðalímyndum. Eitt sinn tók nýr starfsmaður til starfa og vissi ekki að hún væri eigandinn. 

Hann sá Harold og sagði: 

 „Gvuð, hvað er svertinginn að gera?“, „þetta er maðurinn minn“, „gvuð hva 

fékkstu hann á netinu eða?“ og ég bara „já tveir fyrir einn á ebay, ég á annan“. 

Þarna tekur Jórunn á rasismanum með húmor að vopni og segir að stundum fái hún 

fáránlegar athugasemdir. Þegar hún er spurð hvort það skipti máli hver valdastaða hennar er 

þegar hún fær slíkar athugasemdir segir hún svo vera. Umræddur starfsmaður hafði ekki 

þorað að horfa framan í Jórunni í heila viku eftir á og telur hún að hann hefði aldrei þorað að 

láta þetta út úr sér hefði hann vitað að hún væri yfirmaður hans. 

Jórunn hefur fleiri sögur að segja um rasisma á Íslandi, en einn atburður situr í henni. Hún 

var á biðstofu á hárgreiðslustofu og var bæði með elsta son sinn og bróðurson, þegar inn 

gengur maður og hafði uppi rasísk ummæli sem hann taldi vera fyndin.  

Ég og strákarnir bíðum inn á biðstofunni á meðan mamma er í klippingu og hérna 

annar þeirra er þú veist bláeygður og hvítur og ljóshærður og strákurinn minn er 

þú veist hann er ljósbrúnn með svart hár og brún augu … þá kemur karlmaður inn 

segir „já ... eru þetta börnin þín? Átt þú þessi bæði“ sagði hann og ég segi „nei ég 

á bara annan þeirra“, „nú dettur mér skemmtilegur brandari í hug” ... og fer að 

tala um brandarana af tveimur svertingjum sem voru að labba eftir strönd oooog 

„þetta er ekki pabbi hans, hver er þetta þá?“ eitthvað svona þá var það mamma 

hans og þá, svo spyr hann „vitið þið hver þetta er?“ alla inn á biðstofunni og það 

þorir þú veist það bara einhvern veginn segir enginn neitt, það vill enginn taka 

undir þetta hjá honum 

Jórunn varð reið þegar hún sagði þessa sögu. Henni blöskraði að ókunnugur karlmaður 

skyldi taka sig fyrir og kalla son sinn svertingja. Í viðtalinu var einnig hægt að greina áhyggjur 

Jórunnar tengdar útliti og uppruna barna sinna í íslensku samfélagi. Hún sagði sögu um eldri 

son sinn sem kom eitt sinn heim og sagði að allir í skólanum hefðu sagt að hann væri 
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ógeðslegur. Jórunn bað son sinn um að útskýra það nánar og kom í ljós að það var 

bekkjarfélagi hans sem kallaði hann ógeðslegan eftir að sonur Jórunnar hafði prumpað. Ég 

spurði Jórunni hvort hún hafi haldið í fyrstu að þetta tengdist litarhætti og játaði hún því og 

sagði: „maður er svoldið með varnaglann fyrir því“.  

4.3.3 Örógilding 

Örógilding einkennist af samskiptum sem útiloka, hafna eða ógilda hugsanir, tilfinningar og 

reynslu fólks sem tilheyrir minnihlutahóp og er oft jaðarsett í samfélaginu (Sue o.fl., 2007). 

Dæmi um örógildingu er þegar sagt er um einstaklinga sem taldir eru vera „litaðir“ (e. people 

of color), „við sjáum ekki hörundslit“ eða „við erum öll manneskjur/eins?“. Þá er verið að 

ógilda upplifun þeirra á að tilheyra öðrum kynþætti/menningu (Sue o.fl., 2007). Sumar 

mæðurnar gátu greint ákveðna ógildingu á reynslu barna sinna og höfðu þessar hugmyndir 

um „blindu“ á hörundslit. Þetta kom nokkuð skýrt fram hjá Þórunni. 

Ef að ég leyfi mér að vera með rasisma eða skilurðu ef að það er hægt að leyfa 

sér það, ef ég tala um hvernig þau líta út þá fer það yfirleitt í taugarnar á þeim, 

allavega yngri dóttur minni. Ef ég segi til dæmis „hún er með svona indjána augu, 

eins og indjánarnir“ þá myndi hérna það kannski vera rasískt, veit það ekki en þú 

veist mér finnst það samt allt í lagi að segja eitthvað svona. En þá myndi hún þú 

veist „hættu þessu“ [sagt með pirringsrödd], þá myndi hún ekki meika það, en 

sumt finnst mér einhvern veginn sko af því að mér finnst það bara vera mín 

reynsla og bara þú veist að eitthvað sé á einhvern hátt vegna kynþátta en á sama 

hátt alls ekki. 

Hér tekur Þórunn ekki mark á tilfinningum dóttur sinnar gagnvart athugasemdum 

Þórunnar á útliti hennar. Þórunn telur sína reynsla og skoðun vera mikilvægari þar sem 

henni finnst vera í lagi að taka svona til orða.  

Ásrún nefndi að samfélagið hefði breytst mikið gagnvart hörundsdökku fólki og að það 

væri í tísku núna að eiga barn af blönduðum uppruna. 

Þá erum við bæði mjög heppin að eiga hana núna [óskiljanlegt]útaf að samfélagið 

er búið að breytast svo rosalega mikið þú veist, það er svoldið svona inn að eiga 

blandað barn. 

Þegar við ræddum hvernig Ásrún myndi takast á við að dóttir hennar tilheyrði minnihlutahóp 

og þeir möguleikar séu fyrir hendi að hún upplifi rasisma, segir hún að allir eiga erfitt. 
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Ætli ég muni ekki soldið bara reyna líka að gera þetta þannig að hún finni að hún 

sé ekki ein í þessu, að hérna kannski ég muni bara sýna henni það að við erum öll 

að þjást eitthvað og þetta sé eitthvað lítið að pæla í miðað við margt annað. 

Þetta viðhorf Ásrúnar felur í sér „blindu“ á hörundslit og hún er á vissan hátt að afneita því 

að hún hafi fleiri forréttindi en dóttir hennar eingöngu á grundvelli hörundslitar. Særún hefur 

einnig þessa „blindu“ á hörundslit þegar hún reyndi að fá son sinn til að líða betur yfir 

dökkum litarhætti sínum. 

Sonur minn hefur til dæmis sagt við mig áður að hann vilji ekki vera brúnn. Mér 

þótti mjög leiðinlegt að heyra það og reyndi að segja honum að allir væru fallegir 

og flottir alveg sama hvernig maður lítur út. 

Eins og hjá hinum mæðrunum felur þetta viðhorf Særúnar í sér vanþekkingu á reynslu þeirra 

sem hafa ekki sömu forréttindi og hvítir einstaklingar í íslensku samfélagi. Þessi hvítu 

forréttindi koma skýrt fram hjá Eyrúnu sem telur það vera eðlilegt að aðrir haldi að börnin 

séu ættleidd ef þau hafa annan litarhátt en annað foreldrið. Hún telur sjálfsagt mál að spyrja 

aðra um uppruna þeirra og finnst því í lagi að aðrir spyrji um uppruna sona sinna. 

Mér finnst ekkert óeðlilegt þegar ég spurði „eru þetta börnin þín?“ skilurðu. Það 

finnst mér eðlilegt, en sumum myndi kannski taka því þannig að einhver væri að 

„asjúma“. Maður gerir þetta sjálfur. Ég var á Englandi um daginn og kynntist 

stelpu sem er ensk skilurðu, en er mjög indversk í útliti. En maður getur spurt um 

uppruna sinn, mér finnst það ekki ódannað „hvaðan ertu, hver er uppruni þinn?“. 

Þetta viðhorf Eyrúnar getur leitt til þess að synir hennar upplifi ógildingu á sinni reynslu sem 

hörundsdökkir einstaklingar á Íslandi.  

4.3.4 Samantekt 

Mæðurnar höfðu allar einhverjar sögu að segja sem endurspeglar rasisma og 

kynþáttafordóma í íslensku samfélagi. Sumir feðranna og sum barnanna höfðu reynslu af 

örárás, þar sem þau upplifðu smánun á uppruna sínum og hörundslit. Flestar mæðurnar 

sögðu frá atvikum um örmóðgun gagnvart sér, börnum sín eða feðrunum. Sumar mæðurnar 

sýndu merki örógildingar gagnvart reynslu barna sinna af öðrum litarhætti og að tilheyra 

minnihlutahóp á Íslandi. Rasisminn og fordómarnir sem skýrt var frá í kaflanum var stundum 

í nánasta umhverfi þeirra (fjölskyldan), nálægt þeim (stórfjölskyldan, vinir) eða fjær þeim 

(vinnustaðir, ókunnugir, samfélagið). Næst verður rætt um hvítleika og birtingarmynd 

ómeðvitaðra hvítra forréttinda mæðranna. 
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4.4 Hvítleiki og ómeðvituð hvít forréttindi mæðranna  

Allar mæðurnar höfðu uppeldishugmyndir sem bera vott um hvíta forréttindahyggju. Þær 

gerðu sér sjaldan grein fyrir forréttindum sínum sem hvítir Íslendingar en það er í samræmi 

við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar varðandi hvítleika. Ásrún og Jórunn sögðu frá 

reynslu sinni þegar þær heimsóttu fæðingarland barnsföður síns. Báðar lýstu þær hversu 

áberandi það hafðu verið að þær nutu meiri virðingar innan þess samfélags og meiri 

forréttinda en aðrir vegna þess að þær voru hvítar. Jórunn nefndi einnig að börn hennar njóti 

meiri forréttinda í landi föður þeirra en heimamenn þar sem þau eru ljósari á hörund.  

Ég er fyrsta hvíta manneskjan inn í þeirra fjölskyldu . . . en það er líka þú veist þau 

eru með enn mjög mikla litafordóma, af því að ef þú ert of dökkur, þá ertu heldur 

ekki nógu góður . . . því dekkri sem þú ert því lægra settur ertu því að þá hefurðu 

unnið úti . . . ég er komin upp á bara stall núna, ég á svo ljós börn. 

Það var eftirtektarvert að Ásrún, Eyrún og Hafrún höfðu allar ákveðnar væntingar um að 

barnsfeður þeirra aðlagist íslenskum viðhorfum um uppeldi. Allar nefndu þær að mikill 

menningarmismunur væri milli væntinga þeirra og maka þeirra um þátttöku í uppeldi. Ásrún 

segist bera sig saman við íslenskar vinkonur sínar og vill að John taki meiri þátt í uppeldi 

dóttur þeirra, líkt og makar vinkvenna hennar gera. Hjá Eyrúnu kemur þetta viðhorf fram í 

gremju gagnvart uppeldisháttum Davids. Hún talar um aðferðir Davids við að kenna sonum 

þeirra hreinlæti séu hræðsluáróður. David er múslími og mikið er lagt upp úr hreinlæti í 

menningu hans og trú. 

Það að vera að segja ef þú ferð ekki í sturtu á hverjum degi að þá, sex ára gamalt 

barn, ef hann fer ekki í sturtu á hvejum degi að þá myndi padda koma að bíta 

hann eða eitthvað. 

Hvítleiki Jórunnar brýst sérstaklega fram í viðhorfi hennar þegar hún ber uppeldisár sín við 

maka sinn, Harold. Hún álítur uppeldisvenjur sínar og fjölskyldu sinnar venjubundnar en 

uppeldisaðstæður Harold undarlegar.  

Í rauninni þá ólst [Harold] ekkert upp í húsinu þannig hann hefur ekki þessa 

fyrirmynd [hér á Jórunn við að Harold ólst ekki upp í foreldrahúsum – innskot 

höfundar] . . . á meðan ég á bara ógeðslega venjulega fjölskyldu og er þú veist 

fékk tiltölulega eðlilegt uppeldið þar sem hefur þú veist reglur og allt annað. 

Ein birtingarmynd hvítra forréttindi meðal mæðranna er sú að flestar töldu þær börn sín 

aldrei hafa orðið fyrir kynþáttafordómum. Eyrún, Iðunn, Jórunn og Þórunn töluðu allar um að 

þær héldu að börn þeirra hefðu ekki orðið fyrir neinum fordómum og allar nema Iðunn töldu 
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að börnin hugsi ekki um slíkt og líti ekki svo á að þau séu öðruvísi en aðrir. Þrátt fyrir að halda 

þessu fram, sögðu allar mæðurnar frá atvikum sem ekki koma heim og saman við þessar 

hugmyndir þeirra. Eyrún nefndi að jafnaldrar annars sonar síns kalli hann „brúna strákinn“. 

Þórunn segir að yngri dóttir sín sé mjög meðvituð um rasisma og hafi löngun til að vera 

ljósari á hörund. Eins og nefnt var í niðurstöðukaflanum um örárásir, hafa bæði dóttir 

Iðunnar og sonur Jórunnar orðið fyrir barðinu á rasískum ummælum jafnaldra sinna. 

Öll þessi atvik benda til að börn mæðranna hafi bæði orðið fyrir rasisma og 

kynþáttafordómum og að þau geri sér vel grein fyrir því að þau eru ólík skólafélögum sínum. 

Það er líklegt að þekkingarleysi mæðranna stafi af því að þær hafi aldrei þurft að velta fyrir 

sér félagslegri stöðu sinni sem hvítir einstaklingar og þarafleiðandi telji þær allar að börnin 

þeirra hafi ekki orðið fórnarlömb rasisma eða fordóma. 

Önnur birtingarmynd hvítra forréttinda mæðranna felst í því valdi sem þær hafa sem 

hvítir einstaklingar, sérstaklega hvað varðar viðbrögð við rasískum atvikum sem feðurnir 

höfðu orðið fyrir. Nefnt var í niðurstöðukaflanum um örárásir að Daniel hafi lent í alvarlegum 

og grófum rasisma af hendi starfsfélaga síns. Upphaflega ætlaði fyrirtækið að láta nægja að 

gefa tarfsmanninum áminningu. Foreldrar Hafrúnar voru ósátt við þá málamiðlun. Þau nýttu 

völd sín sem menntaðir hvítir Íslendingar úr millistétt og hótuðu að setja lögfræðing í málið 

ef ekki yrði meira gert. Þetta leiddi til þess að starfsmanninum var sagt upp.  

Þau ætluðu bara að láta hana biðjast fyrirgefningar og pabbi var ekki sáttur við 

það þannig að hann talaði við mömmu af því að hann var svo reiður yfir þessu, 

hann vildi ekki tala við þau, hann yrði bara brjálaður, þannig að hún hringir og þá 

fer allt í uppnám af því að þau vilja ekki þau fá lögfræðinga inn í þetta og 

eitthvað, þannig að hún er bara rekin á staðnum og hefur ekkert verið neitt 

síðan. 

Jórunn nýtti sér einnig valdastöðu sína sem hvítur Íslendingur til að takast á við fyrirtæki þar 

sem maki hennar vann og neitaði að greiða honum laun fyrir nokkra mánuði. Jórunn hringdi í 

eigandann og hótaði að fara með þetta í skattinn fengi Harold ekki launin greidd og varð það 

til þess að Harold fékk hluta af laununum greiddan svart. Það leiddi síðar til þess að hann 

missti rétt sinn til fæðingarorlofs. 

Að lokum ber að nefna ákveðna fordóma sem hægt var að greina hjá tveimur mæðrum 

og byggðist á vanþekkingu á reynslu og upplifun einstaklinga í jaðarsettum hópum á Íslandi. 

Eyrún telur að fólk sé lítið að velta fyrir sér uppruna sona sinna og finnst í lagi að aðrir 

forvitnist um það. Hún sagðist einnig gera það sjálf og gaf eftirfarandi dæmi. Þegar hún var á 

Englandi kynntist hún stelpu sem var ensk en indversk í útliti. Hún taldi það ekki vera 

óviðeigandi að spyrja um uppruna hennar. Þetta er dæmi um hvít forréttindi og öráreitni 
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sem beinist að fólki sem tilheyrir minnihlutahópum (Nadal o.fl., 2011). Þórunn sagði einnig 

frá sínum eigin fordómum meðan á fyrstu meðgöngu hennar stóð.  

Ég hugsaði bara að ég myndi þú veist eignast barn með bein í nefinu skilurðu og 

bara ég sá fyrir mér einhverja svona frummynd af þú veist for- fordómafulla 

mynd af svörtu, einhverju svörtu. 

Annað dæmi um hvítleika Þórunnar er hvernig hún talar um útlit dætra sinna við þær sjálfar. 

Hún segist ávallt tala fallega um útlit þeirra og líkamsgerð en virðist átta sig á að það sé 

kannski ekki alveg viðeigandi. Hún hefur sagt við yngri dóttur sína að hún hafi svo falleg 

indjánaaugu, en það var föðuramma stúlkunnar vön að segja við hana. Þetta hefur farið í 

taugarnar á dóttur hennar sem biður mömmu sína iðulega að hætta að segja þetta við sig. 

Þrátt fyrir það telur Þórunn það vera í lagi að nefna þetta við dóttur sína.  

4.4.1 Samantekt 

Hér hefur verið dregin upp mynd af ómeðvituðum hvítum forréttindum mæðranna sem felst 

að einhverju leyti í reynsluleysi þeirra, þar sem þær hafa aldrei þurft að hugsa um eigin 

hvítleika og hlutverk sitt í viðhaldi kerfisbundins rasisma. Birtingarmynd hvítra forréttinda 

þeirra er margvísleg. Mæðurnar sem áttu eldri börn á grunnskólaaldri töldu allar að börn 

þeirra hefðu ekki reynslu af rasisma, kynþáttafordómum eða af aðgreiningu vegna útlits, þótt 

annað komi fram í viðtölunum.  
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5 Umræða og lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fá innsýn í reynslu hvítra mæðra sem eiga börn af 

blönduðum uppruna á Íslandi. Jafnframt var skoðuð reynsla þeirra af því að vera í sambandi 

við hörundsdökka menn sem eru af ólíkum menningarbakgrunni. Byrjað er á því að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla hvítra íslenskra mæðra af því að ala upp hörundsdökk börn af 

blönduðum uppruna í íslensku samfélagi? 

 Hver er reynsla hvítra íslenskra mæðra af því að vera í sambandi með mönnum sem 

eru dökkir á hörund og af erlendum uppruna? 

 Hvaða uppeldishugmyndir hafa þessar mæður um kynþáttabundna félagsmótun 

barna sinna? 

Svör mæðranna sem tengdust uppeldi hörundsdökkra barna af blönduðum uppruna á 

Íslandi voru mjög jákvæð. Almennt töldu þær að reynsla þeirra af uppeldinu sé nokkuð 

sambærileg reynslu annarra mæðra hér á landi, en þó telja þær flestar að kynjaskipting við 

uppeldishlutverkið sé meiri vandkvæðum bundin en gengur og gerist í íslensku samfélagi. 

Það kom skýrt fram hjá öllum mæðrunum að þær bera aðalábyrgðina á uppeldi og umönnun 

barna sinna. Tvær mæðranna vildu að barnsfeður þeirra tækju meiri ábyrgð á uppeldinu, en 

sögðu þó að þeir hafi tekið mun meiri þátt en venja er til í þeirra eigin menningu. Hinar 

mæðurnar sem rætt var við voru aftur á móti fremur sáttar við hlutverk sín og 

kynjaskiptinguna inni á heimilinu. Velta má því fyrir sér hvort ástæðan sé kynslóðarmunur. 

Þær Ásrún og Hafrún eru á þrítugsaldri og Iðunn og Jórunn á fimmtugsaldri. Þrjár mæðranna 

voru einstæðar (Eyrún, Særún og Þórunn) og höfðu tvær þeirra fullt forræði. Það var 

eingöngu Eyrún sem sagði að David væri mjög virkur og duglegur, bæði við heimilisstörfin og 

umönnun drengjanna. Þrátt fyrir þetta er hún oftar með syni sína en David. Það að 

mæðurnar beri aðalábyrgð á uppeldi barnanna er í samræmi við rannsóknir, bæði erlendar 

og íslenskar, sem sýna að mæður verja almennt meiri tíma í húsverk og umönnun en feður 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015; Musick, Meier og Flood, 2016). 

Það var athyglisvert að mæðurnar, fyrir utan Ásrúnu og Eyrúnu sem áttu ung börn , töldu 

að börn þeirra hefðu ekki upplifað neina fordóma vegna uppruna eða hörundslitar og voru 

þeirrar skoðunar að börnin veltu því lítið fyrir sér að vera ólík flestum öðrum. Annað kom þó í 

ljós, því flestar mæðurnar höfðu sögur að segja sem tengdust kynþáttafordómum sem 

beindust að börnum þeirra. Hægt var að greina bæði örárásir og örmóðganir gagnvart þeim 

sem fólu í sér niðurlægðingu vegna uppruna og/eða útlits. Feðurnir höfðu einnig allir, að 

Robert undanskildum, reynslu af fordómum og rasisma sem tengdust uppruna þeirra, 

hörundslit og/eða trú. Hægt var að greina slíka fordóma í fjölskyldum mæðranna, á 



52 

vinnustað, frá kunningum þeirra og ókunnugum. Reynsla barnanna og feðranna er áþekk 

reynslu hörundsdökkra sem tilheyra minnihlutahópum (Bonilla-Silva, 2018; DiAngelo, 2018; 

Sue o.fl., 2007; Sue, 2010). Þau viðhorf mæðranna að börn þeirra hefðu ekki reynslu af 

fordómum eða rasisma tengjast ómeðvituðum hvítum forréttindum þeirra. Hvítir 

einstaklingar hafa sjaldnast þurft að hugsa um hvítleika sinn né heldur hvaða völd og 

forréttindi fylgja honum. Mæðurnar virtust hvorki gera sér grein fyrir sínum eigin 

forréttindum né þeirri staðreynd að þau forréttindi yfirfærast ekki á börnin. Þetta er í 

samræmi við alþjóðlegar rannsóknir og íslenskar (sbr. K.L) á reynslu hvítra mæðra sem eiga 

börn af blönduðum uppruna (Frankenberg, 1993; Kouritzin, 2016; Kristín Loftsdóttir, 2014; 

Phoenix, 1996; Rautkis, Fusco, Goodkind og Bradley-King, 2016; Twine, 2010). Hér má glöggt 

sjá hversu veigamiklu hlutverki kynþátturinn gegnir í ólíkri reynslu mæðra, feðra og barna. 

Reynsla þessara mæðranna af sambandi við hörundsdökka menn af öðrum uppruna var 

mismunandi. Fjórar þeirra voru ekki lengur í ástarsambandi við barnsföður sinn. Ásrún átti 

flókið og slitrótt samband við John. Þegar ég tók viðtalið við hana, var John inni á heimilinu 

en að sögn Ásrúnar voru þau ekki saman þá stundina. Særún hætti með barnsföður sínum ári 

eftir að sonur þeirra fæddist. Eyrún og Þórunn voru skildar við maka sína, en þær urðu fyrir 

ofbeldi (líkamlegu og/eða andlegu) af hendi þeirra. Velta má því fyrir sér hvort sú staðreynd 

að meira en helmingur þessara mæðra er ekki lengur í sambandi við barnsfeður sína stafi af 

erfiðleikum sem tengjast ólíkri menningu. Rannsóknir hafa sýnt að hvítar konur sem eru í 

sambandi við menn af öðrum kynþætti þurfa að sigrast á ýmsum áskorunum. Þessar 

áskoranir eiga bæði rætur að rekja til sambandsins, og þá hve konan á erfitt með skilja þá 

fordóma og þann kerfisbundna rasisma sem maðurinn verður fyrir, og einnig til streitu sem 

fylgir því að missa forréttindi sín sem hvítur einstaklingur (Bratter og Eschbach, 2006; 

Hohmann – Mariott og Amato, 2008; Leslie og Letiecq, 2004; Lewis og Yancey, 1995; Root, 

2001; Yancey, 2002; 2007). 

Eins og fram hefur komið var í upphafi ekki byrjað á að skoða kynþáttabundna 

félagsmótun hjá mæðrunum. Aftur á móti var hægt að kanna þessi atriði með greiningu 

gagna og því var haldið áfram að skoða þau nánar. Niðurstöður sýndu að mæðurnar voru 

flestar „blindar“ á hörundslit í uppeldisaðferðum sínum, en þeirra viðhorf var að allir skuli 

vera jafnir. Þetta virðhorf byggist á vanþekkingu á reynslu einstaklinga sem tilheyra 

minnihlutahóp, líkt og börn mæðranna gera á Íslandi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á kynþáttabundinni félagsmótun hvítra mæðra sem eiga 

börn af blönduðum uppruna (Hughes o.fl., 2006 ; Rollins og Hunter, 2013). Þórunn var sú 

eina sem studdi menningarbundna félagsmótun þar sem áhersla er lögð á að kenna börnum 

að vera stolt af uppruna sínum og fræða þau um menningararf sinn. Þrátt fyrir vilja Þórunnar 

tóku börnin ekki vel í þessar hugmyndir móður sinnar. Iðunn var eina móðirin sem hafði að 
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einhverju leyti búið börn sín undir að vera af öðrum litarhætti og tilheyra minnihlutahóp. 

Þetta fellur einnig undir minnihlutabundna félagsmótun.  

Gildi þessar rannsóknar er töluvert, en hún hefur gefið mikilvæga innsýn í hvernig mæður 

skilja og upplifa ólíka áhrifaþætti á velferð barna þegar um er að ræða aðlögun að 

samfélaginu og baráttu gegn fordómum og rasisma. Hún varpar ljósi á „blinduna“ á 

hörundslit sem einkennir íslenskt samfélag vegna almennra viðhorfa um kynþáttajafnræði 

sem ríkja á Íslandi. Mæðurnar höfðu allar gott eitt að segja um skólana sem börnin þeirra 

sóttu. Velta má því fyrir sér hvort það stafi af hæfni kennara og skólastjórnenda til að takast 

á við fordóma og rasisma innan veggja skólans eða hvort mæðurnar þekki lítið til reynslu 

barna sinna af rasisma og fordómum. Einnig getur aldurinn verið orsökin, en börnin voru öll 

frekar ung og aðeins elstu börnin höfðu orðið fyrir örárásum. Það er því ekki ólíklegt að fram 

komi skýrari myndir rasisma og fordóma meðal eldri barna og fullorðinna einstaklinga af 

blönduðum uppruna.  

Nokkrar takmarkanir eru á rannsókninni sem nefna skal hér í lokin. Í fyrsta lagi er úrtakið 

lítið, eingöngu sjö þátttakendur, og því ekki hægt að yfirfæra reynslu þeirra á allar mæður á 

Íslandi sem eiga börn af blönduðum uppruna. Í öðru lagi var rannsóknarefnið ekki nægilega 

afmarkað í byrjun og því ekki farið nógu djúpt í uppeldishugmyndir mæðranna, sérstaklega 

með tillit til kynþáttabundinnar félagsmótunar. Í þriðja lagi hefði þurft að vinna nánar með 

millimenningarárekstur í samböndum mæðranna og feðranna, en sökum tímaskorts var ekki 

hægt er gera þessu næg skil. Hugsanlega hefði verið hægt að rita heilt þema um ólík viðhorf 

og gildi paranna. Það er nokkuð ljóst að þörf eru á fleiri rannsóknum sem skoðar reynsluheim 

einstaklinga af öðrum kynþætti en hvítum á Íslandi. Eins og komið hefur fram hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á reynslu hvítra mæðra sem eiga börn af blönduðum uppruna, bæði 

hér á landi og erlendis. Ennþá færri hafa verið gerðar á öðrum hópi, en það eru feðurnir bæði 

hvítir og hörundsdökkir, og reynslu þeirra af því að eiga börn af blönduðum uppruna. Því 

væri vel við hæfi að sá hópur fengi meira vægi í framtíðarrannsóknum innan félags- og 

menntavísinda. 
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Viðauki A: Kynningarbréf 

Reykjavík xx.xx.xxxx  

Ágæti þátttakandi,  

Ég heiti Anna Árnadóttir og er að vinna að lokaverkefni mínu í meistaranámi í uppeldis- og 

menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsókn mín fjallar um reynslu 

hvítra íslenskra mæðra á að eiga og ala upp blönduð (e. biracial/multiracial) börn á Íslandi. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að hvítar mæður hafi ekki farið að hugsa um kynþætti og 

kynþáttafordóma og þau forréttindi sem fylgir því að vera hvítur fyrr en þær eignuðust 

blönduð börn. Þá hafi samskipti við laga- og menntakerfið versnað, þær upplifað félagslega 

einangrun og fjölskyldukala. Sjálfsmynd þessara mæðra breytist þar sem þær verða 

meðvitaðri um eigin kynþátt og um kynþáttamisrétti. Markmið mitt með rannsókninni er að 

kortleggja reynslu mæðranna og opna fyrir umræðu í íslensku samfélagi um hana. 

Tekin verða viðtöl við 6-10 mæður sem eiga blönduð börn, sum einstaklingsviðtöl og 

önnur paraviðtöl (tvær mæður saman í viðtali). Gera má ráð fyrir að viðtal taki um 

klukkustund og að það sé tekið upp á síma. Eftir það verður viðtal afritað og þemagreint. 

Farið verður með meðferð gagna á vandaðan hátt þar sem fyllsta öryggis verður gætt. Í loka 

útgáfu ritgerðarinnar mun nöfnum þátttakanda og öðrum persónueinkennandi upplýsingum 

verður breytt til þess að koma í veg fyrir að upplýsingar verði rekjanlegar til þátttakanda. Ég 

tek ábyrgð á gögnum og geymi þau á öruggum stað í fartölvu í læstu forriti sem aðeins ég hef 

aðgang að. Ári eftir útgáfu ritgerðar verður frumgögnum eytt. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar (Tilvísun: S8444/2017) og Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands (nr. 

18-028). 

Ef þú ákveður að taka þátt í rannsókninni hefurðu fullan rétt að draga þátttöku þína til 

baka án skýringa hvenær sem er á meðan rannsóknarferlinu stendur. Er það mín von að 

niðurstöður rannsóknarinnar leiði til þekkingar sem muni gagnast til að veita hinum 

fjölbreytta nemendahópi og foreldrum þeirra viðeigandi stuðning, bæði innan skólakerfisins 

og í margvíslegum stofnunum samfélagsins. Ef upp vakna einhverjar spurningar eða þú 

upplifir einhverjar áhyggjur á meðan rannsóknarferli stendur, getur þú haft samband við mig 

eða leiðbeinanda minn Brynju E. Halldórsdóttur. 

Fyrirfram þakkir, 
Anna Árnadóttir 

Netfang: ana22@hi.is 
Sími: 694-7492  

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi rannsóknar: Brynja Elísabeth Halldórsdóttir  
Netfang: brynhall@hi.is 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki 

 

Reykjavík, 2.10.2018  

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókn um reynslu hvítra íslenskra mæðra á að eiga og 

ala upp blandað (e. biracial/multiracial) barn í íslensku samfélagi.  

Ég undirrituð samþykki með undirritun minni þátttöku í rannsókn Önnu Árnadóttur um 

reynslu hvítra íslenskra mæðra á að eiga og ala upp blandað barn í íslensku samfélagi. Ég skil 

að þátttaka í rannsókninni er með nafnleynd og að ég get ekki rætt það sem aðrir 

þátttakendur ræða í rýnihópaviðtölunum við aðra utan þess hóps. Ég skil að 

viðtölin/paraviðtölin verða tekin upp og afrituð af rannsakanda og að leiðbeinandi 

lokaverkefnisins mun lesa þau yfir þegar þau hafa verið afrituð. Ég skil að 

viðtölin/paraviðtölin verða þemagreind og munu birtast í M.A. ritgerð Önnu Árnadóttur. Brot 

úr þessum viðtölum/paraviðtölum kunna að birtast í öðrum útgáfum, kynningum og greinum 

byggðum á rannsókninni.  

Samþykkið veiti ég eftir að hafa fengið upplýsingar um rannsóknina á kynningarblaði sem ég 

hef í minni vörslu. Mér er kunnugt um að ég geti hætt þátttöku hvenær sem er án skýringa. 

______________________________________  

Staður og dagsetning. 

  

________________________________________________________  

Undirskrift þátttakanda. 

 

________________________________________________________  

Undirskrift rannsakanda. 



 

65 

Viðauki B: Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnur 

a. Aldur 

b. Menntun og atvinna (tenging við stétt) 

c. Aldur, menntun, atvinna, uppruni maka/barnsföður 

d. Aldur barns/barna, fjöldi barna 

2. Reynsla sem móðir 

a. Geturðu byrjað á því að segja mér aðeins frá sjálfri þér. Hvernig kynnist þú 

barnsföður þínum? 

b. Hvernig leið þér þegar þú komst að því að þú værir ólétt? 

c. Hver voru viðbrögð fjölskyldunnar? 

d. Hvernig sérð þú fyrir þér hlutverk þitt sem móðir? 

e. Finnst þér reynslan þín sambærileg örðum íslenskum mæðrum? 

i. Hvernig þá? 

3. Hvít forréttindi og fordómar 

a. Hefurðu upplifað forréttindi sem hvít kona á Íslandi sem maki eða börn hafa 

ekki upplifað? Geturðu lýst hvernig það birtist? 

i. í samfélaginu (verslanir, úti að labba o.s.frv.) 

ii. Á heilsugæslu? 

iii. Meðal vina og fjölskyldna? 

iv. Lagalega? 

b. Hefurðu upplifað einhverja fordóma sem þú tengir við það að eiga maka 

og/eða blönduð börn? Geturðu lýst hvernig þá? 

i. Frá samfélaginu? (í verslunum?, á gangi?) 

ii. Frá skóla? Skólasamfélaginu? (bekkjarfélagar/skólafélagar/foreldrar) 

iii. Frá fjölskyldu/vinum? 

iv. Frá heilsugæslu eða lögreglu? Lagalega? 

c. Hver er reynsla þín af samskiptum við skólann vegna barna þinna? Telurðu að 

barn þitt fái ólíkt viðhorf og framkomu frá starfsmönnum vegna blandaðs 

uppruna? 
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4. Þjóðernissjálfsmynd 

a. Finnst þér sjálfsmynd þín sem hvít íslensk kona hafa breyst eftir að þú 

eignaðist blandað barn? Hvernig þá? 

b. Hefurðu þurft að ræða um litarhátt, muninn milli hörundslitar þíns og barna 

þinna við börnin þín? Getur þú gefið mér dæmi? 

c. Oft er talin vera mikill munur á menningarheimi svartra og hvítra, hver er 

reynsla þín á þessu? 

d. Hvernig myndir þú lýsa börnunum þínum? 

i. En fjölskylda þín? 

ii. Hvernig myndu börnin lýsa sér? 

iii. Hvernig myndu þau lýsa þér? 

 

5. Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við í lokin? 
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