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ÚTDRÁTTUR 

Í ritgerðinni er fjallað um niðurstöður orðræðugreiningar á vefsíðunni barnaland.is 

um hnakkaþykktarmælingar.  Orðræðugreining gengur út á það að greina texta, orð 

og fleira ásamt því að gera textanum sem greindur er skil.  Umræðuþræðirnir sem 

teknir voru fyrir og greindir spönnuðu fimm ár og voru frá árinu 2005 – 2010 og voru 

barnalandsnotendur í orðræðunni einungis kvennmenn. Tilgangur ritgerðarinnar var 

að varpa ljósi á orðræður í samfélaginu og að fólk gerði sér grein fyrir þeim áhrifum 

sem slíkar orðræður geti haft á fólk með fatlanir og aðstandendur þeirra. Markmiðið 

var einnig að verðandi foreldrar myndu hugleiða að hnakkaþykktarmælingar fela 

meira í sér en einungis að fá að sjá sónarmynd af fóstrinu.  

Gerð voru skil á fósturgreiningum, nákvæmum tilgangi hnakkaþykktar- 

mælinga og mikilvægi þess að verðandi foreldrar taki upplýsta ákvörðun um hvort 

fara eigi í mælinguna eða ekki. Staðalmyndir virðast ríkjandi í samfélaginu sem 

endurspeglar sig í umræðunni á Barnalandi og er orðræðan greind með kenningar 

Wolf Wolfensberger í huga þar sem hann talar um neikvæð félagsleg og söguleg 

hlutverk sem fötluðu fólki sé stundum þrýst í eins og hlutverkin barn að eilífu, byrðin, 

hetjan og fleira. Hnakkaþykktarmælingar hafa verið umdeildar og þá sérstaklega 

hvort þær séu siðferðislega réttmætar og því var talið mikilvægt að skoða umræðuna 

með tilliti til siðfræðinnar.  

Spurningarnar sem leitað var svara við voru tvær. Í fyrsta lagi, hver er 

aðalorðræðan um hnakkaþykktarmælingar á Barnalandi? Í öðru lagi hvað er það sem 

mótar skoðun kvenna á þessum mælingum? Helstu niðurstöður sýndu að 

aðalorðræðan á Barnalandi var að konur voru að velta því fyrir sér hvort þær ættu að 

fara í hnakkaþykktarmælingu eða ekki og kom í ljós að nokkuð var um hræðslu hjá 

kvenkynsnotendum Barnalands um að eignast fatlað barn. Það sem aðallega mótaði 

skoðun þeirra á því hvort þær ætluðu í þessa mælingu eða ekki voru mikið 

reynslusögur eða þær væru búnar að ákveða að þær treystu sér ekki í það að eignast 

fatlað barn eða voru staðráðnar í að fara ekki í fóstureyðingu og sáu því ekki 

tilganginn í að fara í þessa mælingu.  
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er metin til 10 eininga af BA prófi í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Eiríks Karls Ólafssonar Smith sem er 

doktorsnemi í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. Ég vil þakka honum góða samvinnu, 

vandaða leiðsögn og hvatningu í sambandi við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég 

þakka Hrefnu Rún Vignisdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. 

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa um þetta málefni er að mér fannst 

vanta almenna umfjöllun um áhrif slíkra umræðuþráða og var það ósk mín að þetta 

verkefni myndi opna augu almennings yfir því hversu særandi það geti verið fyrir 

fatlað fólk, aðstandendur þeirra og fleiri sem er annt um málefni fatlaðs fólks að lesa 

þessa orðræðu. 

Inngangur 

Þegar konur verða ófrískar fer af stað ákveðið ferli, hún pantar sér tíma hjá 

kvensjúkdómalækni til að staðfesta þungun. Pantar sér síðan tíma hjá ljósmóður sem 

fylgir henni eftir á meðgöngunni og sér um svokallaða mæðravernd. Þegar konan er 

komin ákveðið langt á leið er henni boðið að fara í svokallaða hnakkaþykktarmælingu 

sem mælir hnakkaþykkt á fóstrinu sem hægt er að nota til að reikna út líkur á að 

barnið sé með litningafrávik. Misjafnar skoðanir eru á þessum mælingum og verður  

farið yfir orðræðuna um þessar mælingar á vefnum barnaland.is eða bland.is eins og 

hann heitir í dag.   

Internetið er fjölbreyttur og öflugur miðill sem nær til fjöldans allan af fólki 

víða um heiminn. Notendur Internetsins geta verið á öllum aldri og getur þar af 

leiðandi verið áhrifaríkur en um leið dálítið vafasamur. Internetið er opið svæði þar 

sem fólk getur nánast skrifað það sem það vill án mikillar ritskoðunar.  

Umfjöllunin í þessari ritgerð er af tvennum toga, annars vegar fræðileg 

umfjöllun um hnakkaþykktarmælingar og fleira tengt þeim og hins vegar athugun á 

orðræðu sem kemur fram á vefnum. Spurningarnar sem leitað verður svara við eru 

tvenns konar. Sú fyrri er hver er aðalorðræðan á Barnalandi um 

hnakkaþykktarmælingar og sú síðari hvað er það sem mótar skoðun kvenna á 
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hnakkaþykktarmælingum. Til að leita svara við þessum spurningum verður notast við 

orðræðugreiningu. Orðræðugreining er aðferð sem notuð er til að greina ákveðna 

orðræðu sem er í gangi, það getur verið orðræða á vefmiðlum, í sjónvarpi, bókum 

eða öðrum samskiptamiðlum.  

Þegar kemur að ákvörðun um hnakkaþykktarmælingar er ýmislegt sem þarf 

að hafa í huga og verður byrjað á að fara yfir það í ritgerðinni. Fyrst verður farið yfir 

fósturrannsóknir almennt, hvað felist í þeim og til hvers þær séu. Síðan verður farið í 

upplýsingaþáttinn þar sem það verður skoðað mikilvægi þess að ákvarðanir séu 

upplýstar og hvað þurfi að koma fram til að ferlið sé nógu vel upplýst til að taka 

meðvitaða upplýsta ákvörðun. Misjafnar skoðanir eru á hnakkaþykktarmælingum og 

skiptir siðfræðin því máli í því samhengi, sumum finnst þetta vera siðferðislegt 

vafamál um réttindi fóstra og verður því farið aðeins inn á siðfræðina.  

Þegar sú ákvörðun er tekin að fara í hnakkaþykktarmælingu er það oftar en 

ekki gert með þeim tilgangi að láta eyða fóstrinu greinist það með litningafrávik og 

því er stuttur kafli um fóstureyðingar. Þar á eftir verður farið yfir algengar 

staðalmyndir sem eru í samfélaginu um fatlað fólk og að lokum verður svo farið í það 

að greina orðræðuna. Talið var að vefmiðlar væru tilvalinn vettvangur til að fá 

raunveruleg viðhorf fólks þar sem fólk getur tjáð sig að vild undir nafnleynd. 

Vefmiðlar eru öllum opnir og er oftast algjört málfrelsi þar inni, barnaland.is hefur 

verið mikið í umræðunni sem vefur þar sem eru engin takmörk, engu haldið til baka 

og virðist vera fjallað um allt milli himins og jarðar á vefnum.  
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Fósturrannsóknir 

Hér á landi er öllum verðandi mæðrum boðin mæðravernd hjá ljósmæðrum þar sem 

lögð er áhersla á að bjóða þeim bestu þjónustu sem völ er á. Ásamt hefðbundnu 

eftirliti hjá ljósmóður er boðið upp á ýmsar fósturrannsóknir og þar á meðal 

ómskoðanir. Verðandi foreldrar hafa algjört val um hvort farið er í þessar 

fósturgreiningar og er það einstaklingsbundið hvort er valið og hversu miklar 

upplýsingar þau vilji fá. Um tvær ólíkar rannsóknir er að ræða, það er annars vegar 

fósturskimun og hins vegar fósturgreining (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010).  

Fósturskimun 

Fósturskimun felur í sér ómskoðun, blóðprufu og hnakkaþykktarmælingu (Anna Björg 

Aradóttir, o.fl., 2010). Fyrsta almenna ómskoðunin er almennt þegar 11-14 vikur eru 

liðnar af meðgöngunni en hafi kona áhyggjur af einhverjum ástæðum er hægt að fara 

í snemmómskoðun sem er framkvæmd á 6-12 viku. Ástæðurnar fyrir því að konur 

fara í snemmómskoðun geta verið mismunandi, þær geta verið að auknar líkur séu á 

að barnið sé með litningagalla vegna fjölskyldusögu, erfða, aldurs móður eða annarra 

gildra ástæðna eins og ef orðið hefur blæðing, verkir, óvenju mikil ógleði eða ef 

legvatnsástunga eða fylgjusýnataka er fyrirhuguð. Í snemmómskoðuninni er fóstrið 

skoðað meðal annars með tilliti til stærðar, hjartslátta og hvort það sé fleira en eitt 

fóstur (Landspítali Háskólasjúkrahús, 2010).  

Ef ekki er farið í snemmsónar er fyrsta skoðun 11-14 vikna skoðun þar sem 

boðið er upp á mælingu á hnakkaþykkt fósturs, mælingu nefbeins, lengd 

meðgöngunnar ákvörðuð og samþætt líkindamat framkvæmt til að skoða líkamsgerð 

fósturs eins vel og unnt er kjósi verðandi foreldrar það. Samþætt líkindamat er 

framkvæmt þannig að lífefnavísar í blóði eru mældir til að reikna út líkur á litninga- 

og hjartagalla með tilliti til ákveðinna einstaklingsbundna þátta eins og aldurs, 

kynþætti og fleira. Hafa verður í huga að samþætt líkindamat er ekki greiningarpróf 

heldur er einungis verið að skima eftir líkum á litningafráviki (Anna Björg Aradóttir 

o.fl., 2010).  

Athuga þarf að litningarannsóknir eru einungis framkvæmdar að ósk foreldra.  

Í fósturskimun er framkvæmd hnakkaþykktarmæling óski foreldrar þess en hægt er 

að fara í ómskoðun án þess að mæla hnakkaþykktina (Anna Björg Aradóttir o.fl., 



 

7 

 

2010). Hnakkaþykkt er svart svæði eða vökvi undir húð hnakka fósturs sem hægt er 

að sjá í segulómun. Öll fóstur hafa einhvern vökva á þessu svæði á þessum tíma 

meðgöngu og er oft um að ræða tímabundna bjúgsöfnun. Sé hnakkaþykktin hins 

vegar umfram þau mörk sem sett eru miðað við meðgöngulengd eru auknar líkur á 

því að fóstrið sé með litningagalla. Hafa ber einnig í huga hér að einungis er um líkur 

að ræða þegar hnakkaþykkt er aukin ekki greiningu (Landspítali Háskólasjúkrahús, 

2010).  

Niðurstöður úr hnakkaþykktarmælingu liggja fyrir um leið og ómskoðuninni 

lýkur og niðurstöður úr samþætta líkindamatinu og blóðrannsókn liggja fyrir eftir 

einn til tvo daga. Ef upp koma líkur á litningafráviki er haft samband við foreldra 

samdægurs og þeim boðið viðtal og ráðgjöf, ef líkurnar eru auknar býðst þeim að 

fara í fósturgreiningu (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010).   

Fósturgreining 

Fósturgreining stendur konum til að boða ef upp komi að auknar líkur séu á fráviki. 

Fósturgreining er  greining sem felur í sér frekari inngrip eins og fylgjusýnatöku eða 

legvatnsástungu. Fylgjusýni er hægt að taka eftir 11 viku, sé það gert fyrr er meiri 

hætta á fósturskaða. Legvatnssýni er hins vegar hægt að taka frá 15-20 viku (Anna 

Björg Aradóttir o.fl., 2010). Aðalvandinn við legástungur er að jafnmörg fóstur deyja 

af völdum aðferðarinnar og nemur fjölda þeirra fóstra sem greinast með 

litningagalla. Þetta samsvarar því að teknar séu 1000, 37 ára konur sem veldu að fara 

í legvatnsástungu, myndu fimm börn deyja með því að reyna að fyrirbyggja fæðingu 

fjögurra barna með Downs heilkenni (Vilhjálmur Árnason, 2003). Algengt er að konur 

fari í þessa greiningu en margar eru þó tvístígandi þar sem þessum ástungum úr 

fylgju eða legvatni fylgir um 1% hætta á fósturláti (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010; 

Hildur Harðardóttir, 2001).  Með hækkandi aldri fylgir aukin tíðni litningagalla og því 

er konum eldri en 35 ára boðið upp á legvatnsástungu. Þegar fóstur er greint með 

Downs heilkenni má búast við að um þriðjungur þeirra meðgangna endi með 

fósturláti eða fósturdauða síðar á meðgöngunni (Hildur Harðardóttir, 2001).  

Fósturgreining er þjónusta við almenning sem vill draga úr því að fóstur með 

litningafrávik fæðist. Það sem skiptir mestu máli í þessum greiningum er að fólk geti 

treyst þeim upplýsingum sem prófin veita og að þeim sé gert fært að taka upplýstar 



 

8 

 

ákvarðanir á grundvelli þeirra. Frá sjónarhóli sjálfræðis skiptir mestu að verðandi 

foreldrar taki sjálf þá ákvörðun hvort að þau vilji þiggja þá þjónustu sem er í boði og 

að það val sé óþvingað og upplýst (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Upplýsingaþátturinn 

 

Fjöldi skimunaraðferðar hefur aukist hratt á undanförnum árum og orðið þess 

valdandi að foreldar standa frammi fyrir fleiri erfiðum ákvörðunum og mikilvægt er 

að þeir taki ákvörðun á upplýstum forsendum (Ekelin og Svalenius, 2004). Forsenda 

þess að ákvörðunin sé upplýst er að verðandi foreldrum sé gerð grein fyrir 

markmiðum fósturgreiningar og þeirra áhættu og óvissu sem henni fylgir. Mikilvægt 

er að verðandi foreldrar geri sér grein fyrir að ómskoðanir eru ekki einungis falleg 

stund þar sem þau fá að sjá mynd af barninu heldur sé eitt af meginmarkmiðum 

ómskoðunarinnar að leita eftir ákveðnum litningagöllum, enda er talið að hægt sé að 

finna verulegan hluta þeirra með hnakkaþykktarmælingu sem er hluti ómskoðunar 

(Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Með upplýstri ákvörðun er átt við að rökstutt val sé framkvæmt af 

einstaklingum sem noti viðeigandi upplýsingar um alla þá kosti og galla mögulegra 

aðgerða sem í boði séu í samræmi við viðhorf og trú einstaklinganna. Upplýsingar um 

aðferðir sem í boði eru er æskilegt að veita foreldum snemma á meðgöngu (Jepson, 

Forbes, Sowden og Lewis 2001). Oftast er það í höndum ljósmóður að veita þessar 

upplýsingar og telja Ekelin og Svalenius (2004) að best sé að veita þessar upplýsingar 

við fyrstu heimsókn til ljósmóður, sérstaklega þegar í boði eru margar mismunandi 

aðferðir til að foreldrar hafi tíma til að ákveða sig. Samkvæmt Levy (1999) er það 

mikilvægur og flókinn partur af hlutverki ljósmæðra að aðstoða verðandi foreldra við 

að taka upplýstar ákvarðanir á meðgöngu. Ljósmæður eyði miklum tíma og fyrirhöfn í 

að afla sér nægra upplýsinga um fræðslu þar sem foreldrar óski þess að fá nákvæmar 

og óhlutbundnar upplýsingar sem munu hjálpa þeim að taka ákvarðanir. 

  Til að ákvörðun sé fullkomlega upplýst þarf að hafa tvö mikilvæg atriði í huga; 

í fyrsta lagi að ljósmóðirin hafi sett fram allar mikilvægar staðreyndir sem þurfi að 

koma fram og í öðru lagi að fullvíst sé að foreldrar hafi fyllilega skilið upplýsingarnar 



 

9 

 

og þýðingu þeirra (Ekelin og Svalenius, 2004). Pétur Pétursson (2001) læknir segir að í 

samtölum við verðandi foreldra þurfi að rekja ferlið stig af stigi á því máli sem 

almenningur skilur og fara yfir allt sem hugsanlega gæti hent á meðgöngunni og þær 

erfiðu ákvarðanir sem þau gætu hugsanlega þurft að taka. 

Shakespeare (2006) segir mikilvægt að fá fram í umræðuna jákvæðar 

upplýsingar um fatlanir, ásamt læknisfræðilega efninu, til að upplýsingar 

væntanlegra foreldra verði eins upplýstar og hægt sé. Með því sé hægt að jafna út 

upplýsingarnar um læknisfræðilega harmleikinn, sem á það til að einkenna fæðingar 

fatlaðra barna, með raunsærri lýsingu á lífsgæðum fatlaðs fólks. Það sé gert bæði 

með upplýsingum um hvernig sé að lifa sem fatlaður einstaklingur og upplýsingar um 

líf með fötluðu barni. Sú forsenda að ákvörðun sé upplýst er erfið ef ekki er jöfnuður 

á þekkingunni sem í boði er handa verðandi foreldrum (Priestley, 2003).  

Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á ákvarðanatöku foreldra og má skipta 

þeim í tvennt, ytri og innri þættir. Innri þættirnir eru þekking og reynsla foreldra af 

mögulegum frávikum hjá fóstri og þekking þeirra á mögulegum aðferðum sem í boði 

eru til að greina frávik. Ytri þættirnir eru samband fagfólks og verðandi foreldra, 

hvernig þjónustan er uppbyggð og að lokum ríkjandi orðræða í samfélaginu (Helga 

Gottfreðsdóttir, 2006).   

Siðfræðin 

Mismunandi skoðanir eru á hnakkaþykktarmælingum þar sem sumir eru hlynntir 

þeim en aðrir á móti þeim. Sumum finnst mælingarnar setja spurningamerki við líf 

fatlaðs fólks, hvort það líf sé ekki nógu vert til að lifa því og þá sérstaklega fólks með 

Downs heilkenni þar sem það er aðallega það sem er verið að skima fyrir. Komið hafa 

nokkuð oft upp umræður um réttmæti hnakkaþykktarmælinga og að ekki sé 

siðferðislega rétt að taka fyrir ákveðnar fatlanir í samfélaginu með vali um 

fóstureyðingar á meðgöngu (Priestley, 2003).  

Priestley (2003) segir frá breskum fósturfræðingi, Bob Edwards, sem hélt því 

fram að þessi nýja skimunartækni setti foreldrum siðferðislega kröfur um að eignast 

ekki fötluð börn og að bráðlega yrði það talin synd og skömm ef foreldrar eignuðust 

barn með erfðafræðilega sjúkdóma vegna þeirra byrðar sem það væri talið vera 
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(Priestley, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að konur sem ákveða að ganga með barn sem 

er greint  með erfðagalla mæta oft mótstöðu, vantrú eða skilningsleysi (Vilhjálmur 

Árnason, 2003). Þannig virðist nú þegar vera komin sú siðferðislega krafa um að 

eignast börn sem eru ekki með fatlanir til að njóta samþykki almennings. Bob 

Edwards kom inn á það að þjóðfélagið sé að stefna í þá átt að fólk verði neytt til að 

huga að því hvers virði börn þeirra séu bæði fjölskyldu og samfélaginu. Priestley 

(2003) segir slíka frásögn sýna fram á mótsögn réttlætingar slíkrar fósturskimana.  

Annars vegar sé fósturskimun kynnt sem leið til að veita foreldrum upplýst val á 

þeirri upplýsingaöld sem við lifum í  og hins vegar sé það markmið innan 

heilbrigðissviðs að sporna gegn fæðingum fatlaðra barna. 

Líkamlegar og andlegar skerðingar eiga það til að vera almennt séð sem 

óæskilegar eða óaðlaðandi og er því boðið upp á erfðafræðilega ráðgjöf, 

fósturgreiningu og fóstureyðingu til að minnka fjölda einstaklinga með fatlanir í 

samfélaginu. Þessi inngrip ýta undir þau lágu félagslegu og efnahagslegu gildi sem 

rekin eru til lífs þeirra sem lifa með fatlanir og ala orðræðuna á neikvæðum 

staðalmyndum um líf og aðstæður fatlaðs fólks. Samfélög fatlaðs fólks, 

aðgerðasinnar í réttindamálum þeirra og fræðimenn út um allan heim hafa tekið upp 

spurninguna um hvernig fósturgreiningar og fóstureyðingar hafi áhrif á lifandi fólk 

með fatlanir í dag. Hins vegar er meirihluti fræðimanna og heilbrigðis sérfræðinga 

sem telja að fósturgreining sem fylgt sé eftir með fóstureyðingu, greinist fóstrið með 

skerðingu, stuðli að fjölskylduvelferð og bættri heilsu almennings. Fyrir þá sé þetta 

einfaldlega ein önnur lögmæt leið til að koma í veg fyrir fatlanir í heiminum að mati 

Priestley (2003). 

Priestley (2003) segir mikilvægt að horfa gagnrýnum augum á hvernig líf okkar 

byrji og hvernig það að slökkva á öllum hindrunum í samfélaginu geti haft áhrif á 

væntingar til lífs og lífslíkur fatlaðs fólks í fæðingu, fyrir fæðingu og jafnvel fyrir 

getnað. Sú leið sem þjóðfélög fari til að ákvarða tilverurétt einstaklinga segir mikið 

um þau gildi sem lögð eru á mismunandi mannlega eiginleika og mismunandi líf. 

Tilveruréttur er eitthvað sem fatlað fólk þarf stundum að berjast við þegar þau eru 

orðin eldri en hverjir skyldu hafa það vald að ákveða hverjir fæðast og hverjir ekki? 

Það eru margir aðilar sem koma að þeirri ákvörðun og má þar nefna verðandi 

foreldra, heilbrigðisstarfsfólk og löggjafarvaldið. Að mati Priestley (2003) er 
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mikilvægt að taka tillit til þeirra ákvarðana sem fólk þarf að taka þegar kemur að 

fæðingum og hvaða þættir hafa áhrif á þær, þær séu ekki einungis teknar undir 

persónulegum áhrifum heldur einnig sérfræðilegum orðræðum og efnahagsástandi. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt í sambandi við fatlanir, þar sem það eru sannanir fyrir 

því að í ákvörðunum um fæðingar sé sífellt meira einblínt á þekkingu og viðhorf gegn 

fötlunum. Að lokum segir Priestley (2003) að menningarleg orðræða hafi einnig áhrif 

á það hvernig við hugsum um lífsgildi fatlaðs fólks og auki pressuna um að eignast 

„eðlilegt barn“ . 

Pétur Pétursson (2001) læknir heldur því fram að óafvitandi beiti heilbrigðis 

starfsmenn foreldra þrýstingi sem og samfélagið í heild. Þrýstingur frá samfélaginu sé 

sterkur þar sem eðlilegt sé að fólk spyrji sig hvers vegna þau eigi að skera sig úr. 

Þrýstingur ættingja, þjóðfélags, heilbrigðisstarfsmanna og heilsuhagfræðinga sem 

hafa svör við því hversu mikil byrði fatlaður einstaklingur kann að verða 

almannasjóðum. Hann segir að þjóðfélagið sé í raun búið að leggja þá pressu á konur 

að fæða einungis börn í heiminn sem séu laus við einhverskonar frávik. Þjóðfélagið 

hafi gert það með því að búa til þörf hjá almenningi um öryggi og vissu þar sem öll 

áform standist. 

Læknar binda miklar vonir við framtíðina í fósturlækningum, til dæmis er farið 

að kanna möguleika á skurðaðgerðum á fóstrum í móðurlífi sem og lyfjameðferð til 

að lækna efnaskiptasjúkdóma. Jóhann Heiðar Jóhannsson segir að fóstureyðing verði 

aldrei takmark sjúkdómsgreiningar á fósturskeiði þar sem hún sé ekki í samræmi við 

aðalmarkmið læknisfræðinnar, sem sé að bæta líf og heilsu einstaklinga. Hann segir 

að hið raunverulega markmið fósturgreininganna hljóti að vera það að stuðla að 

meðferð og lækningu meðfæddra sjúkdóma (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Réttmæti fósturrannsókna 

Pétur Pétursson (2001) segir fósturrannsóknir vera dæmi um eðlilegt ferli sem hafi 

verið gert að læknisfræðilegu viðfangsefni og sé það yfirleitt að óþörfu þar sem 

sjaldnast er eitthvað að. Rannsóknir hafi leitt í ljós að margar verðandi mæður þori 

ekki að sleppa tækifærinu sem þeim býðst til fósturskimunar, ef eitthvað skyldi nú 

finnast. Í rannsóknum virtust konur hafa verið búnar að taka ákvörðun af 

áhyggjusökum áður en upplýsing og fræðsla hófst. Þær voru með öðrum orðum 
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hræddar við að upplifa sektarkennd eftir á, ef þær skyldu nú ala fatlað barn. Hér sé 

tæknin búin að taka völdin af almenningi og heilbrigðisstarfsfólki og skipti því fræðsla 

heilbrigðisstarfsfólks litlu máli fyrir ákvörðun verðandi foreldra. Þess vegna munu 

þeir sem eru á móti fósturskimunum lítið trufla sigurgöngu hnakkaþykktarmælinga. 

„Nánast allar konur muni nýta sér þessa þjónustu, algjörlega óháð þessu 

siðferðiskvaki okkar“ (Pétur Pétursson, 2001).  

Siðfræðingurinn Vilhjámur Árnason (2003) bendir á að konur eiga að 

sjálfsögðu rétt til að hafna fósturgreiningu og ganga með barn án þess að fá eftirlit af 

þessu tagi, en það sé hægara sagt en gert að synda á móti straumnum. Ferlið er 

þannig úr garði gert að það þyki orðið sjálfsagt að ganga í gegnum það.  

Leit að fósturgöllum er orðin það algeng í nútímasamfélagi að það virðist 

nánast vera ámælisvert að eignast fatlað barn, slík börn eigi síður að sleppa í gegnum 

skoðunareftirlitið. Fósturgreining virðist njóta stuðnings almennings og stjórnvalda 

sem stefna að því að „ná“ sem flestum fóstrum með erfðagalla. Orðræðan gefur 

óneitanlega vísbendingar um þessa þróun enda fellur hún vel að hagkvæmnis- og 

þægindahugsun nútímasamfélags (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Þótt markmið  sé að stuðla að bættri heilsu þungaðra kvenna og barna þeirra, 

getur ferlið valdið álagi og óöryggi verðandi foreldra. Greiningarnar eru ekki alltaf 

áreiðanlegar og frekari rannsóknir fela í sér umtalsverða hættu á fósturláti eins og 

komið hefur fram. Þetta getur bæði skapað falska öryggistilfinningu, óþarfa angist og 

jafnvel leitt til þess að fóstrum sé „óvart“ eytt.  Vilhjálmur segir þessi atriði 

augljóslega stríða gegn kröfunni um virðingu fyrir velferð einstaklingsins sem þessu 

ferli er þó öðru fremur ætlað að tryggja. Þetta sé í raun einn höfuðvandinn við 

reglubundna skimun frá siðferðislegu sjónarhorni. Hann segir að ekki ætti að bjóða 

konum upp á rannsókn án þess að það sé tryggt að þær séu áreiðanlegar og að 

heilsufarslegur ávinningur verði af skoðuninni. Þessar rannsóknir geti skemmt 

ánægju af meðgöngunni með því að valda konum verulegum kvíða og áhyggjum sem 

jafnvel geta haft slæm áhrif á fóstrið. Heilbrigðisþjónusta á umfram allt að lúta 

reglunni um að valda ekki skaða og því er vandséð hvernig þessar rannsóknir 

samrýmist heilbrigðisþjónustunni, þegar þær virðast geta valdið meiri skaða en 

ánægju. Varla er réttlætanlegt að bjóða slíka þjónustu nema sýnt sé að ávinningur sé 

meiri en áhætta fyrir hlutaðeigandi aðila (Vilhjálmur Árnason, 2003).   
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Frá siðferðilegu sjónarhorni virðist það tvímæli að bjóða konum upp á 

greiningu erfðagalla á fósturstigi sem sjálfsagðan hluta af meðgöngu. Jafnvel þó þetta 

eigi að auka sjálfræði fólks þá getur þetta sett konuna í vandasamt ferli sem hún 

hefði jafnvel aldrei kosið að hefja ef hún hefði séð framhaldið fyrir. Úr þessu er erfitt 

að bæta með auknum upplýsingum öðrum en þeim að útlista betur óvissuþættina og 

áhættuna sem í ferlinu felast (Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Erfitt siðferðislegt úrlausnarefni af þessu tagi er einungis leyst með upplýstum 

og óþvinguðum samræðum hlutaðeigandi aðila. Slíkar samræður verða að lúta í senn 

siðfræðilegum og læknisfræðilegum rökum. Aðalatriðið er að þær snúist um það 

hvernig lífið sem er í vændum yrði fyrir viðkomandi sjálfan. Sé það ekki gert breiðist 

út sá hugsunarháttur að öll frávik frá því sem talið er „normalt“ réttlæti 

fóstureyðingar. Þetta hefur óneitanlega gerst og upplýsingar um að fóstur sé með 

erfðagalla virðast sjálfkrafa setja þrýsting á fólk að láta eyða fóstri (Vilhjálmur 

Árnason, 2003).  

 

Réttur fóstra 

Lífverndunarsinnar hafa tekið upp hanskann fyrir fóstur og komið inn á það að 

ungabörn sé varnarlaus, saklausar mannverur sem okkur ber að sýna siðferðilega 

virðingu. Skylda okkar gagnvart þeim sé að búa þeim það þroskaferli sem er 

manninum eiginlegt. Mannlíf hefjist við getnað þar sem nýtt líf vaxi samkvæmt 

þroskalögmálum og muni komast til manns ef það fái þá aðhlynningu sem það 

þarfnast. Það sé siðferðisleg skylda okkar að veita þá aðhlynningu sem fóstrið 

þarfnast. Samkvæmt þeim er skylda verðandi mæðra aðeins ein; að fóstra það líf sem 

kviknað hefur sama hvaða áhrif það hefur á móðurina félagslega en ekki ef lífi eða 

heilsu konunnar er stefnt í hættu en annars eigi hagsmunir þeirra að víkja svo nýr 

einstaklingur geti orðið til. Réttur fóstursins er sterkari en réttur kvenna til að passa 

upp á hagsmuni sína vegna þess að líf þeirra er ekki bókstaflega í húfi (Vilhjálmur 

Árnason, 2003).  

Augljósasta dæmið um þær aðferðir sem notaðar eru til að koma í veg fyrir að 

fóstur með fatlanir fæðist er fóstureyðing. Þessi ákvörðun inniheldur skilaboð um 

hver ætti og ætti ekki að fæðast í heiminn. Það eru tveir siðferðislegir þættir sem 
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deila og það eru þeir sem eru samþykkir fóstureyðingum sem segja siðferðislega 

stöðu fósturs og móður gerólíka. Einungis persónur hafi rétt til lífs og að fóstur séu 

ekki persónur og fóstureyðingar séu því réttlætanlegar. Rök lífverndarmanna eru hins 

vegar þau að það sé rangt að deyða mannverur, fóstur sé mannvera og því sé rangt 

að eyða fóstrum (Vilhjálmur Árnason, 2003). Togstreitan er því flókin og erfitt að 

segja til um hvað sé réttlætanlegt og hvað ekki og er jafnvel efni í aðra ritgerð svo 

ekki verður farið nánar í það hér.  

Fóstureyðingar 

Þau siðalögmál sem takast á í fóstureyðingarumræðunni hafa hvort um sig almennt 

gildi. Annars vegar að rangt sé að svipta saklausa mannveru lífi og hins vegar sú að 

réttmæta krafa að konur hafi umráðarétt yfir eigin líkama. Togstreitan á milli þessara 

tveggja siðalögmála er ástæðan fyrir því hve fóstureyðing er erfitt úrlausnarefni. Því 

erfitt er að segja til hvort fóstureyðing sé réttlætanleg þar sem það fer eftir 

aðstæðum og ástæðum sem konan hefur fyrir ákvörðun sinni. Að þessu leyti er 

ákvörðun um fóstureyðingu eins og hver önnur siðferðileg ákvörðun sem verður að 

taka mið af aðstæðum, ástæðum og þeim siðferðilegu verðmætum sem eru í húfi 

(Vilhjálmur Árnason, 2003).        

Á tímabilinu 1950- 1970 urðu fóstureyðingar flestar 107 á einu ári en þessar 

tölur endurspegla ekki endilega raunveruleikann þar sem ekki eru tölur yfir ólöglegar 

fóstureyðingar hér á landi.  Fóstureyðingum hefur fjölgað jafnt og þétt með árunum 

og árið 1979 voru þær 556, 1989 fóru þær upp í 670 og árið 1999 voru þær orðnar 

947 þannig að þeim hefur fjölgað með árunum umfram eðlilega fjölgun í kjölfar 

fólksfjölgunar. Konur sem fara í fóstureyðingar geta verið allt frá 13 ára og upp í 50 

ára. Algengasti aldurinn sem konur fara í fóstureyðingar er aldurinn 20-24 ára 

(Landlæknir, 2005).  

Ástæðan fyrir fóstureyðingum 

Ástæður þess að konur velja fóstureyðingar eru oftast sambland af félagslegum og 

persónulegum aðstæðum sem valda því að konur telja sig ekki í stakk búnar til að 

eignast barn og kjósa því fóstureyðingu. Þær telja sig ekki tilbúnar fyrir 

foreldrahlutverkið, sem er mikil ábyrgð og skuldbinding til langs tíma. Samband við 
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væntanlegan föður hefur einnig áhrif, og hvað þær telja sig geta boðið væntanlegu 

barni fjárhagslega, félagslega og tilfinningalega sem og ungur aldur sem getur einnig 

verið áhrifavaldur. Á  Íslandi fara flestar konur í fóstureyðingu af félagslegum 

ástæðum. Fóstureyðingu má ekki framkvæma eftir 16 viku meðgöngu nema fyrir 

hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður, svo sem alvarlegir fósturgallar eða að 

lífi og heilsu konunnar sé stefnt í hættu (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, Inga María 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Hjartardóttir e.d.). Önnur ástæða er að fólk líti á það sem 

ábyrgð gagnvart afkomendum sínum að gæta þess að arfgengir sjúkdómar berist ekki 

áfram. Eitt þeirra ráða til að komast hjá því að fæða fatlað barn í heiminn er að 

greina fatlanir á fósturstigi. Að vissu leyti mætti kalla fósturgreiningar forvarnarstarf 

þar sem verið er að reyna að sporna gegn fötluðum einstaklingum með 

greiningunum. Þessar erfðarannsóknir eru þó siðferðislega frábrugðnar öllu öðru 

forvarnarstarfi þar sem í flestum tilvikum fela þær í sér fóstureyðingar greinist fóstrið 

með litningagalla (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Staðalmyndir í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar eru stundum sagðir endurspegla raunveruleikann í almennum orðræðum 

og víst er að mikilvægi þeirra í að viðhalda samfélags - og menningarlegum 

hugmyndum og gildum er óumdeilanleg. Enda er oft vísað til þeirra sem fjórða 

valdið. Fjölmiðlar hafa verið gagnrýndir fyrir að skapa ímyndir og halda þannig fram 

ákveðinni gerð raunveruleika (Hrefna K. Óskarsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008).   

Fjölmiðlar, kvikmyndir og bókmenntir eru mikilvægar heimildir um viðhorf til fatlaðs 

fólks og skilnings á fötlun og eru áhrifarík tæki til að móta sýn okkar á öðrum sem 

stundum ýtir undir fordóma, fáfræði og ótta almennings við fötlun (Nelson, 2003) .  

Nelson (2003) segir ákveðið mynstur vera á staðalmyndum í fjölmiðlum og 

eru þær meðal annars að talað sé um fatlað fólk sem fórnarlömb, hetjur og jafnvel að 

fatlað fólk væri betur sett ef þau hefðu aldrei fæðst. Þar segir hann áherslu vera á 

líknardráp og lækniskostnað, sem gefi það til kynna að það kosti mikinn pening að 

halda fólki á lífi sem hefði hvort eð er verið betur sett dáið. Það ýtir undir þá ímynd 

að þeir sem séu með alvarlegar líkamlegar fatlanir geti ekki lifað innihaldsríku og 

hamingjusömu lífi og væru þess vegna betur sett dáin en lifandi. Nelson (2003) segir 
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einnig algengt í fjölmiðlum að fatlaðir séu sagðir byrði á fjölskyldunni og samfélaginu 

og snýst innihald þeirra oft um góðmennsku aðstandenda, hversu duglegir þeir séu 

að geta séð um fatlaðan einstakling. 

Staðalmyndir verða til þess að heiminum er skipt í tvennt, fólk með fatlanir 

annars vegar og fólk án fatlana hins vegar og er það heimur ófatlaða sem sér um að 

skipta þessu svona upp og eru fjölmiðlar nokkuð notaðir til þess að ýta undir þessa 

skiptingu. Ímyndir af fötluðu fólki hafa snúist meira um viðbrögð þeirra sem eru ekki 

með fatlanir heldur en um fötlunina sjálfa. Síðustu áratugi hefur þó verið hæg en 

jákvæð þróun í málefnum fatlaðra og hefur meðvitund almennings um mannréttindi 

fatlaðs fólks aukist og þar af leiðandi hefur staðalímyndum fækkað (Nelson, 2003).  

Staðalmyndir eru út um allt í samfélaginu og það kemur fyrir að fólk stimplar 

annað fólk við fyrstu sýn. Staðalmyndir eru eitthvað sem hjálpa oft til við þessa 

stimplun og er það tilhneiging að fatlað fólk sé stimplað sem það sé ósjálfbjarga, 

öðrum háð og fleira því um líkt. Þegar fólk stimplar annað fólk á það til að horfa það 

fram hjá eiginleikum hvers og eins og líta þar af leiðandi fram hjá þeim atriðum sem 

gera hvern og einn mannlegan og einstakan (Covey, 1998). Fatlað fólk verður nokkuð 

oft fyrir þessari stimplun þar sem fólk veit stundum lítið um fatlanir og stimplar við 

fyrstu sýn. Samkvæmt Tom Shakespeare kemur það fyrir að litið sé  fram hjá kyngervi 

fatlaðs fólks í samfélaginu og það sé þannig staðsett innan þess sem kallað er „þriðja 

kynið“. Þriðja kynið er kynlaust einkenni sem á það til að einkenna fatlað fólk í 

almennri orðræðu (Helga Þóra Björnsdóttir og Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005). 

Wolf Wolfensberger 

Wolf Wolfensberger (1980) setti fram kenningu um neikvæða lífsreynslu fatlaðs 

fólks. Hann segir vanmetið fólk upplifa sérstakt munstur lífsreynslu og mikilvægt sé 

að skilja hana . Lífreynslunni skipti hann niður í nokkra þætti sem fjölluðu allir um 

neikvæð atriði sem vanmetið fólk á það til að upplifa, eins og höfnun, sjálfræðismissi, 

einangrun, efnahagslega fátækt og fleira. Eitt þeirra atriða sem Wolfensberger 

tilgreinir er að vanmetnu fólki sé þrýst inn í margföld frávikahlutverk. Kenningar hans 

snúast sem sagt um það að vanmetnum hópum sé þrýst í neikvæð fyrirfram ákveðin 

félags- og söguleg hlutverk. Hann segir þetta tilhneigingu hjá almenningi yfir höfuð 
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og ekki síst í sjónvarpi, netmiðlum og flestum fjölmiðlum. Með neikvæðum 

félagslegum hlutverkum á hann til dæmis við að hin vanmetna manneskja sé álitin 

byrði, sem eilíft barn, ógn, óþverri, aðhlátursefni, aumkunarverð, sjúklingur og 

jafnvel litið á þau sem svo gott sem dauð. Einnig að vanmetnum sé þrýst inn í það 

hlutverk að vera minna en mannleg. Þar á hann til dæmis við að fötluðu fólki sé líkt 

við dýr, plöntur, rusl eða aðra ómannlega hluti. Meiri hlutinn af þessum neikvæðu 

félagslegu hlutverkum eru afleiðingar af neikvæðu viðhorfi almennings gagnvart 

vanmetnu fólki. Hann segir þetta neikvæða vanmat á fötluðu fólki vera til komið af 

félagslegum ástæðum en hafi ekkert með innra gildi einstaklinganna að gera.  

Samfélagið tekur þátt í að viðhalda þessum neikvæðu hlutverkum jafnvel án þess að 

gera sér grein fyrir því. Flest eru þetta hlutverk sem eru afleiðing af neikvæðum 

viðhorfum gagnvart vanmetnu fólki. Samfélagið á stundum þátt í því að auka vanmat 

og niðurlægingu fatlaðs fólks og þrýsta þeim í þessi neikvæðu hlutverk ómeðvitað. 
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Orðræðugreining á Barnalandi 

Orðræðugreining  

Aðferðin sem notuð er við greiningu á textanum er orðræðugreining. Orðræða 

merkir tal eða umræður og er stærri málseining en setning (Guðrún Kvaran, 2008).  

Hún er ferli sem fólk skapar með orðum  og hugmyndum með ómeðvituðum og 

meðvituðum hætti en samhliða tekur það upp orð, hugmyndir og athafnir sem eru 

þegar viðurkennd í samfélaginu. Ríkjandi hugmyndir í samfélaginu og hefðir sem 

endurspeglast í fjölmiðlum og fræðsluefni eiga það til að lita og móta skoðanir fólks 

(Kristín Björnsdóttir, 2003).Séu orð, hugmyndir eða athafnir síendurtekin innan 

orðræðunnar er talað um þrástef. Í orðræðugreiningu þarf að huga að fleiru en 

einungis því sem er sagt heldur þarf einnig að horfa á það sem er látið ósagt (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Orðræðugreiningin gerir okkur kleift að  átta okkur betur 

á samspili tungumáls, sjálfsskilnings, þekkingar og valda. Við áttum okkur betur á því 

hvaða mynd er dregin upp af fólki og fyrirbærum í þeim tjáningarformum sem koma 

fyrir almenning. Hún gerir okkur einnig kleift að leita svara við spurningunni um það 

hvaða skilaboð fólk fær um það hvernig það á að hegða sér til að lifa heilbrigðu lífi og 

hvaða möguleikar og takmarkanir felst í þessum skilaboðum. Það sem helst einkennir 

orðræðugreiningu er að athyglin beinist að tungumálinu og tjáningu en orðræðan 

getur verið skilgreind á mismunandi hátt og verið byggð á ólíkum skilningi.  

Helstu kostir orðræðugreiningarinnar er að hún vekur okkur til umhugsunar 

um samspil þekkingar og tungumáls. Með henni förum við að átta okkur á hversu 

mikinn mátt orðið og orðræðan hafa í að móta skilning okkar á umhverfinu og okkur 

sjálfum. Einnig verður hún til þess að við gerum okkur frekar grein fyrir ólíkum 

sjónarhornum þátttakenda við mismunandi aðstæður (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

  

Hin póstrúktúralíska nálgun 

Aðalhugtakið í þessari nálgun er tungumálið, þar sem horft er á tungumálið sem 

lykilþátt í greiningu gagnanna. Í þessari nálgun er því haldið fram að það sé ekki 

frásögn fólks sem endurspegli innri reynslu almennings eða upplifun af ákveðnum 

atburðum, heldur sé það menningin og hefðirnar sem setja þeim skorður varðandi 



 

19 

 

það hvaða skilningur er á hverjum tíma. Mikilvægt er að hafa í huga þegar kemur að 

póstrúktúralísku nálguninni að þekkingin mótast ávallt af þeim tíma og aðstæðum 

sem hún verður til í. Þegar við tjáum okkur erum við ekki að leita í einhverju 

orðasafni heldur lærum við að tjá okkur á ákveðinn máta og tileinkum okkur ólíkar 

orðræður eftir aðstæðum. Við notum til að mynda ekki sömu orðræðu meðal vina og 

í vinnunni. Þannig lærum við að skilja  heiminn á ákveðinn hátt og túlka atburðina frá 

ákveðnu sjónarhorni (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Orðræðan sem er greind  er af umræðuvefnum barnaland.is. Vefsíðan 

barnaland.is var opnuð árið 2000 og hefur lengi vel verið einn vinsælasti vefur 

landsins og hlaut hann verðlaun sem besti afþreyingarvefurinn árið 2004. 

barnaland.is var fyrsti vefur sinnar tegundar á Íslandi. Tilgangur heimasíðunnar er að 

veita foreldrum og verðandi foreldrum upplýsingar um allt sem viðkemur börnum og 

barnauppeldi og skapa vettvang fyrir þau til að ræða vandamál og til að leita lausnar 

við þeim (um okkur, e.d.). Vefurinn hefur síðan þróast með árunum og varð undirsíða 

mbl.is árið 2005 en sú síða breyttist síðan í sjálfstæðan umræðuvef www.er.is sem 

notendur Barnalands hafa aðgang að.  Á meðan greiningu stóð  urðu enn frekari 

breytingar á vefnum og fór hann  úr því að vera barnaland.is yfir í bland.is þar sem 

sameinaðir voru aðrir vefir. Nú eru fyrrum vefirnir barnaland.is, dýraland.is  og 

bloggland.is komnir undir einn og sama hatt og starfa nú undir heitinu bland.is og er 

forsíðu titillinn á vefnum að þetta sé samskiptasíða fyrir alla (bland.is, e.d.). Þar sem 

Barnaland var enn í gildi þegar heimildaleit fór að mestu fram verður notast við það 

heiti í ritgerðinni frekar en bland.is. 

Umræðuþræðirnir sem ég greindi voru tuttugu og einn talsins og hver 

umræða stóð yfir í nokkra daga, svo virðist sem hnakkaþykktarmælingar hafi ekki 

verið oft í umræðunni en þegar það mál kom upp fóru af stað margar og 

skoðanamiklar umræður um þetta. Umræðuþræðirnir 21 spunnu fimm ár 2005 til 

2010. Leitin var nokkuð hnitmiðuð og eina orðið sem notað var í leitinni var 

hnakkaþykktarmæling.  

Orðræðan 

Gerð var könnun inn á einum af umræðuþráðunum þar sem spurt var hvort konur 

ætluðu að fara í hnakkaþykkarmælingu og hvað þær myndu gera í kjölfar þess ef líkur 

http://www.er.is/
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væru á að um Downs væri að ræða. Niðurstaðan úr könnuninni var að 226 konur af 

510 myndu fara í fóstureyðingu, 80 sögðust myndu eiga barnið, 104 konur voru 

óvissar um hvað þær myndu gera og 100 konur myndu ekki fara í 

hnakkaþykktarmælingu. Þannig að það virðist vera að meirihluti kvenkynsnotenda á 

Barnalandi kjósi að fara í fóstureyðingu greinist fóstrið með Downs heilkenni. Nokkur 

fjöldi virðist þó vera óviss með hvað þær myndu gera við þessar niðurstöður. Í kjölfar 

könnunarinnar fór af stað umræða um efnið sem byrjaði á konu sem sagðist ekki 

ætla í mælinguna því hún myndi eiga barnið sama hvað væri að því. Þá er henni 

svarað: 

Vá hvað þú ert sterk! 

Ég held ég geti ekki svarað þessu þar sem ég hef ekki lent í þessum 
aðstæðum. Ég veit samt ekki hvort ég myndi treysta mér til að ala upp mikið 
fatlað barn.  

Þarna virðist konan vera sett í hálfgerða dýrlingatölu fyrir að vilja eiga fatlað barn og 

það að eiga barnið þarfnist styrkleika af hálfu foreldra og þetta væri hlutverk sem 

hún sjálf treysti sér ekki í. 

Flestir umræðuþræðirnir byrjuðu iðulega á því að konur voru að leita svara 

við vangaveltum sínum um hnakkaþykktarmælingar þar sem þær leituðu bæði eftir 

reynslusögum annarra kvenna og upplýsingum um mælingarnar, hvernig þær gengu 

fyrir sig, hvenær þær færu í mælingarnar, af hverju konur ákváðu að fara í þetta og 

fleira því um líkt. Einnig byrjuðu umræðu á því að konur höfðu ekki fengið nægilegar 

góðar niðurstöður úr þessum mælingum og þurftu að tjá sig um það og fá að heyra 

sögur frá einhverjum sem hafði gengið í gegnum það sama. 

Barn að eilífu 

Eins og kemur fram hér að ofan hjá Wolfensberger (1980) þá er algengt að 

vanmáttugum einstaklingum sé þrýst inn í fyrirfram ákveðin félags- og söguleg 

hlutverk og er eitt af því að fatlað fólk sé og verði börn að eilífu og má sjá það í 

eftirfarandi orðræðu  

Ég veit fyrir mig gæti ég ekki hugsað mér að eiga barn með down. Það er svo 
margt sem þarf að hugsa út í. Er maður tilbúin að vera með smábarn alla ævi. 
Það kostar meira að eiga svona barn heldur en venjulegt. Hefur maður efni á 
því. Er það sanngjarnt að koma svona barni í heiminn þegar maður getur ekki 
veitt því allt sem maður getur. Síðan getur þetta verið allt í lagi allt í góð og 
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glæsileg framtíð hjá svona fólki. Er ekki á móti því að fólk eignist downs börn. 
þetta er yndislegt fólk blítt gott og já yndislegt í alla staði. en ekki fyrir mig.  

Þarna byrjar hún á því að setja allt fólk með Downs heilkenni undir einn hatt 

og þrýstir þeim í þau neikvæðu félagslegu hlutverk sem Wolfensberger kemur 

inná. Meðal annars staðhæfir hún að börn með Downs heilkenni séu mun 

flóknari en önnur börn, að það sé mikið meira sem þurfi að hugsa út í. Einnig 

telur hún það vera fóstrinu fyrir bestu að fæðast ekki heldur en að fæðast inn 

í heim þar sem foreldrið telur sig ekki getað boðið því allt það sem það geti, 

sem sagt fóstrið sé betur af komið dáið en lifandi.  

Staðalmyndin um eilíf börn og hversu mikil byrði þau séu bæði fjölskyldunni 

og samfélaginu var áberandi á umræðuþráðum Barnalands. Börnum með Downs 

heilkenni var iðulega lýst sem einstaklingum sem þroskist aldrei, sem auka kostnaður 

á samfélagið og komu setningar á borð við þessa: „áhugavert væri að heyra frá 

foreldrum sem eiga börn með Downs, þ.e. fólkinu sem er búið að vera bundið yfir 

börnunum sínum í 40 ár“ og er þar verið að ýta undir það neikvæða hlutverk að 

einstaklingar með Downs heilkenni þroskist aldrei og séu og verði ávallt börn.  

Annað slagið koma reynslusögur sem koma annað hvort frá foreldrum barna, 

systkinum, ættingjum eða einhverjum öðrum. Dæmi um það er móðir fatlaðs barns 

sem á einnig ófötluð börn og segir hún þau öll vera mjög svipuð í alla staði, þeim 

finnist öllum ávextir vera góðir, öll séu þau stundum erfið og svo framvegis og endar 

hún umræðuna á því að ekkert bendi til þess að neitt þeirra verði eins og smábarn 

alla ævi eins og kom fram í orðræðunni á Barnalandi, en auðvitað viti enginn sína ævi 

fyrr en öll sé.  

Byrðin 

Það að fatlað fólk sé talið byrði á fjölskyldu sinni og samfélaginu kom nokkuð oft 

fram í orðræðunni og voru margar sammála því að foreldrar barna með Downs 

heilkenni væru mikið bundin yfir krökkunum sínum og hversu erfitt það væri að vera 

foreldri barns með Downs. „Ég leyfi mér verulega að efast um að það sé jafn auðvelt 

að eiga barn með Downs og barn sem ekki hefur slík einkenni“. Sumum finnst fatlað 

fólk ekki einungis vera byrði á fjölskyldum heldur einnig á samfélaginu öllu og fer að 

efast um tilverurétt þeirra.  
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Eru fatlaðir einstaklingar eingöngu byrði fyrir samfélagið? 
Ef svo er, af hverju útrýmum við ekki fötluðum einstaklingum sem þegar eru í 
samfélaginu? Standa fatlaðir undir þeim "kostnaði" sem þeir leggja á 
samfélagið.. ? Líklega ekki.. Ég gef mér það að fjárhagslega og skipulagslega 
þá geri þeir samfélaginu enga greiða. Ég tel að samfélagið muni aldrei græða 
á því að hafa fatlaða einstaklinga innan þess... þó svo að fjölskyldur gætu 
mögulega grætt lærdóm af því... 

Orðræðan sem er þarna í gangi vottar af fordómum í garð fatlaðs fólks þar 

sem það er talið vera byrði á fjölskyldu og ekki síður samfélaginu. Það skili 

engu til baka til samfélagsins og því fylgi ekkert nema auka kostnaður. Síðan 

endar hún á því að einu kostirnir við þetta sé að fjölskyldur gætu dregið 

lærdóm af því en miðað við orðræðuna veltir maður því fyrir sér hvort þetta 

sé kaldhæðni  og að foreldrar geti lært þann lærdóm af þessu að fara í 

hnakkaþykktarmælingu næst til að forðast að eignast annað barn með fötlun.  

 

Börn/fólk sem ég þekki til eru ekki meiri baggi á sínum foreldrum frekar en 
önnur börn/fullorðnir. Hins vegar veit ég um stóran hóp af fólki sem fæddist 
heilbrigður en virðist ætla að ganga frá foreldrum sínum og aðstandendum 
vegna annarskonar „vandamála“. 

Einnig er komið inn á þau úrræði sem standa fötluðum börnum og fjölskyldum 

þeirra til boða og yrðu til þess að það væri ekki erfiðara að eiga barn með 

Downs heilkenni.  

Foreldrar barna með downs eru bara ekkert bundnari yfir þeim en aðrir 
foreldrar. Flest fara þau á sambýli eða í þjónustuíbúðir um það leyti sem að 
eðlilegt barn flytur að heiman, sum fyrr. 

Henni er svarað með  þessu: 

En fram að því? Fer barn með Downs sjálft til vinar í  næstu götu? Eða í 
leikskólaafmæli án þess að hafa foreldri með? Skilurðu áttar ára gamalt barn 
með Downs eftir heima í hálftíma meðan þú ferð í búðina. Þekkir þú foreldra 
Downs. Veistu hversu erfitt þetta er? 

Upp frá þessu byrja rökræður um þetta efni og svarar sú fyrri aftur 

Veist þú hversu ánægjulegt þetta getur verið? Hvað þetta getur gefið 
foreldrum mikið? Hvað þetta geta verið yndisleg börn? Alls ekki setja öll 
downs börn og foreldra þeirra undir sama hatt og segja hversu erfitt þetta ER. 
þetta GETUR verið erfitt en það er ekkert algilt 

Þarna skiptast á skyn og skúrir og virðast Barnalands notendur vera með 

sterkar skoðanir á því hvort börn með Downs séu byrði eða ekki á foreldrum.  
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Minna en mannleg 

Eins og Wolfensberger kom inná er tilhneiging til að tala um fatlað fólk sem eitthvað 

sem er ekki mannlegt og kom það nokkrum sinnum fyrir í orðræðunni. Nokkur dæmi 

um óvarfærni í orðalagi sem fólk áttar sig kannski ekki alltaf á að séu óviðeigandi 

heldur telja það krúttlegra og skemmtilegra að kalla fóstrin slíkum nöfnum heldur en 

að tala um fóstur eða barn, líkt og má sjá í næstu tveimur innleggjum: „Ég meina, ef 

einhverjir litningagallar eða annað er að hjá kuskinu þá finnst mér fínt að hafa 6 

mánuði til þess að undirbúa mig og mína“. „Ég fór í hnakkaþykktarmælingu aðalega 

til að sjá litlu lúsina mína“, en þessi kom því einnig fram að hún vissi ekki hvað hún 

myndi gera ef „lúsin“ hefði ekki verið „innan normsins“. Þannig að normið virðist 

skipta fólk máli og fjölbreytileikinn ekki talinn spennandi og það sé hugfangið  að 

vera innan normsins en annað sé óþægileg tilhugsun.  

Nokkur önnur dæmi komu upp þar sem talað var um fatlanir sem eitthvað 

ómannlegt. Eitt af því er að líkum á Downs heilkenni er líkt við það að vinna í bingó, 

sá sem fái bingó, eignist barn með Downs. „Þetta er bara nákvæmlega eins og bingó 

með líkurnar 1/70 á vinningi, það eru 70 manns sem spila og bara einn þeirra fær 

bingó (Downs), hinir ekki“. Annað dæmi er þar sem komið er inn á að það að eignast 

fatlað barn sé bara eins og hvert annað verkefni sem við fáum í lífinu sem þurfi að 

takast á við. „Ég held samt að þessi börn séu ekki baggi á foreldrum sínum heldur 

bara verkefni sem er alveg hægt að leysa“. Enn heldur umræðan áfram með 

ómannlegu líkingarnar  „Fólk bara plastar þá krakkann og hendir honum í ruslið“. 

Sumar ganga jafnvel það langt að kalla fatlað fólk sem mistök náttúrunnar „af hverju 

heldur þú að börn með lífshættulega fæðingargalla séu til?“ „Ö, mistök náttúrunnar“. 

Þriðja kynið/ Hinn heimurinn 

Það er tilhneiging til að fólk setji allt fatlað fólk undir sama hatt og ekkert tillit tekið til 

einstaklingsmunar. Má líkja því við það sem Shakespeare kemur inn á í greiningu 

sinni á staðalmyndum og kallar „þriðja kynið“. Á umræðuvefnum var mikið um það 

að talað væri um börn með Downs heilkenni sem „svona börn“ eða  „þessi börn“; 

„það er bara ekki fyrir mig að eignast svona barn“. Þetta má meðal annars sjá Í 

orðræðunni hér í byrjun um eilífðarbörnin, þar sem var talað  um fólk með Downs 
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heilkenni sem „svona fólk“ oftar en einu sinni, eins og um annars konar fólk eða 

annars konar kyn væri um að ræða.   

Á vefsvæðinu kom fram önnur umræða , þar sem viðkomandi talaði um vanhæfni 

barns með Downs heilkenni og sagði móðursystur barnsins hafa látið eyða  fóstri 

greint með Downs heilkenni því  „eitt „svona“ barn væri nóg í fjölskylduna“. 

Eins og Riley (2005) kom inn á hér að ofan virðist heiminum stundum vera 

skipt í tvennt, fatlaða og ófatlaða. Dæmi um þetta úr orðræðunni er þar sem kona er 

að skrifa um barn sitt sem sé með ódæmigerða einhverfu endar umræðu sína á að 

hún hafi aðeins fengið að kynnast „hinum heiminum“, þannig að jafnvel foreldrar 

átta sig ekki alveg á þessum neikvæðu hlutverkum sem við erum að þrýsta 

vanmetnum einstaklingum í.  

Staðalmyndir 

Staðalmyndir eru ríkjandi í því nútímasamfélagi sem við lifum í og þá sérstaklega 

staðalmyndin um fegurð. Slíkar staðalmyndir koma skýrt fram í fjölmiðlum og ekki 

síst á umræðuvefum sem þessum. Dæmi um það er orðræða sem endaði svona  

..barnið gæti verið ofvirkt, einhverft, ljótt og leiðinlegt eða jafnvel með 
downs...en ég hefði tekið þá ákvörðun að koma með það í heiminn burtséð 
frá þessum áhættum... 

Henni var svarað;  „sjénsinn að ég myndi vilja eiga ljótt barn!“ .  

Algeng staðalímynd fatlaðs fólks er að líf þess sé ekki þess virði að lifa því svona 

fatlaður og að fatlað fólk sé því betur komið dáið en lifandi.  Fólki finnst það jafnvel 

vera  kvöð fyrir þau að þurfa að lifa sem fatlaður einstaklingur í samfélaginu í dag.  

Ég veit að margir hafa þá trú að börn eiga að koma í heiminn eins og þau eru 
og finnst ekkert rangt við það en ég hef þá trú að þeim sé enginn greiði 
gerður með því að lifa án lífsgæða/heilsu og mun ekki stuðla að því... 

Siðfræðin 

Umræðan hefur einnig farið út í siðferðislega sálma um að upplýsingaöldin sé að 

færa okkur út í að vera þjóð sem vilji velja sér hvers konar börn við viljum.  

....Ég fer ekki ofan af því að þjóðir sem telja sjálfsagt og eðlilegt að allir fái 
bara að velja sér hvernig börn þeir vilji eignast, séu þjóðir á siðferðilega 
kolrangri leið.  
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Aðrar voru sammála því að þessi tæknivæðing sé farin að taka fram fyrir hendur 

náttúrunnar 

 ..Er maður samt ekki farinn að stjórnast aðeins of mikið í hlutum sem maður 
á ekki að hafa stjórn á?..  

Sumum fannst það ekki vera á þeirra valdi að velja það hverjir eigi rétt á að lifa 

og hverjir ekki.  

Í mínum huga eru margar og stórar siðferðilegar spurningar sem þarf að ræða 
þegar þessi efni ber á góma. Á hvers valdi er það að ákveða hver á að lifa og 
hver á að deyja? Hvaða líf er þess virði að því sé lifað? 

Gerð var könnun á einum þræðinum á Barnalandi um hvort konur færu í 12 vikna 

sónar sem inniheldur valkostinn um hnakkaþykktarmælinguna. Þátttakendur voru 

233 og fóru 118 af þeim í þennan sónar með það að tilgangi að fara í fulla 

hnakkaþykktarskimun, 36 fóru einungis til að sjá fóstrið, 32 fóru ekki í þessa skoðun 

og hjá 22 var þessi sónarskoðun ekki í boði og aðrar ástæður voru 25.  Þannig að það 

virðist sem algengara sé að kvenkynsnotendur Barnalands kjósi að fara í 

hnakkaþykktarmælinguna. Ekki voru þó allar sammála með þessar mælingar og 

tilgang þeirra 

Mér bara finnst það ekki vera réttur minn að láta eyða fóstri af því „mér líst 
ekki á það“. Þetta er ekki spurning um „treysta sér að ala upp Downs – barn“  
heldur tek ég því barni sem ég fæ og geri mitt besta að gefa því eins mikið og 
ég get.  

Upplýsingaþátturinn 

Flestir notendur voru sammála um það að verðandi foreldrar yrðu að vita hvað þeir 

ætluðu að gera við niðurstöður úr hnakkaþykktarmælingunni og að þeir yrðu að vita 

nákvæmlega hvað þeir væru að fara út í. Þeir spurðu sig af hverju þessi mæling sé í 

boði, hvað hún mæli nákvæmlega og hvaða niðurstöður gæti komið út úr henni, og 

telja upplýsingaþáttinn mikilvægan til að svara spurningunum.  

...Mér finnst alltof margar konur fara í hnakkaþykktarmælingu án þess að 
hugsa út í hvað getur komið út úr þessu. Það er auðvitað ekki hægt að vita 
fyrirfram hvernig maður bregst við en maður þarf að vera tilbúin í það að taka 
ákvarðanir.... 
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Nokkuð var um það að umræður byrjuðu á því að fá upplýsingar um 

hnakkaþykktarmælingar og voru þær flestar sammála því að þeim fannst vanta 

upplýsingar um þessar skimanir. 

Ég fór vegna þess að ég vildi ekki eignast fatlað barn. Núna er ég búin að sitja 
siðferðisnámskeið í vetur í tengslum við heilbrigðisþjónustu og það gaf mér 
aðra sýn á þessa mælingu. Mér finnst vanta mikið meiri fræðslu fyrir konur 
ÁÐUR en þær fara í mælinguna 
 
.... Í samtölum mínum við konur hef ég verið gríðarlega hissa á hve margar 
höfðu aldrei fengið almennilega kynningu á efninu. 

Öðrum fannst vanta meiri umræðu um þetta í samfélaginu þar sem þessar 

rannsóknir yrðu kynntar betur fyrir almenningi. „Í mínum huga eru þetta allt 

spurningar og engin einhlít svör, en mér hefur þótt vanta upp á opinskáa umræðu 

um þetta, bæði frá fagfólki og almenningi.“ Flestar voru þær sammála um að 

upplýsingar í sambandi við mælingarnar væri eitthvað sem þyrfti að skoða betur og 

lagfæra. Þar kemur kona inn í umræðuna sem talar um þetta upplýsingaleysi sem 

hún hafi orðið vitni af 

...Þær fara svo í þá mælingu og vita í raun ekki nægilega vel um hvað málið 
snýst. Ég hitti alveg nokkrar svoleiðis konur þegar ég var að fylgjast með 
mæðravernd. Þær voru að koma í fyrstu skoðun. Voru spurðar útí hvort þær 
hefðu farið í líkindamatið og sumar vissu ekki einu sinni hvað var verið að tala 
um - sögðu kannski: " ehhh ég fór í sónar og svo einhverja blóðprufu en ég 
veit ekki hvort ég fór í líkindamat".   
Mér finnst þetta klárlega vera eitthvað sem þarf að laga. 

 

Ólíkar skoðanir 

Skoðanir kvenna á hnakkaþykktarmælingum virtust mótast af mismunandi þáttum, 

en oft virtist umræðan fara út í umræðu um Downs helkennið og tilverurétt þeirra í 

samfélaginu. Þá komu setningar á borð við 

Mannúðlega væri fáránlegt að ætla að fara út í það að hreinsa út fatlaða 
einstaklinga sem eru fæddir,.. eða verða til seinna vegna sjúkdóma eða slysa.. 
Aftur á móti er hægt að nota tæknina þarna til að losa samfélagið við þessar 
byrðar,.. áður en þeir/þau verða einstaklingar. 

Almennt virtust konur líta á hnakkaþykktarmælingarnar sem jákvæða þróun í 

tæknivæðingu í samfélaginu en misjafnt var af hverju konum fannst þetta jákvæð 

þróun. Helsta ástæðan var meðal annars vegna þess að sumar vildu geta undirbúið 
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sig ef barnið væri fatlað,  á meðan aðrar voru búnar að ákveða að þær treystu sér 

ekki í að ala upp fatlað barn og fannst þetta því nauðsynlegar rannsóknir.  

Hópurinn sem var á móti slíkum inngripum var ekki eins sýnilegur í 

orðræðunni en komu þó upp á yfirborðið annað slagið með sína skoðun. Þeim fannst 

þetta oft vera mismunun á fóstrum og fannst verið að grípa of mikið fyrir hendur 

náttúrunnar. Þær konur sem voru á móti hnakkaþykktarmælingum töluðu oft af eigin 

reynslu eða þekktu til fatlaðra einstaklinga, hvort sem það voru persónuleg tengsl, 

vinnutengd tengsl eða tengsl í gegnum aðra. „...hef bara starfað það mikið með fólki 

með downs að ég veit hvað það er misjafnt...“.  Þær komu iðulega inn á þann þátt að 

það væru til svo mikið af öðrum fötlunum sem eru verri en Downs heilkennið og 

fannst furðulegt að skimað væri fyrir því þar sem konur vissu svo ekkert hvernig 

börnin yrðu þegar þau væru fædd og jafnvel síðar á lífsleiðinni gætu komið upp 

annars konar fatlanir.  

Maður getur líka eignast fullkomlega heilbrigt barn sem verður svo seinna 
fatlað t.d. vegna slyss. Ekki færi maður þá að "losa sig við" barnið vegna þess 
að það væri orðið fatlað! Mér finnst að fólk eigi að hafa sama viðhorf þegar 
það gengur með barn, sem sagt að "losa sig ekki við" barnið þó að það komi í 
ljós að það sé ekki alheilbrigt. Mér finnst gott það sem ein sagði hérna fyrir 
ofan, að maður eigi að elska barnið sitt skilyrðislaust! :) 

Reynslusögur virtust vera að hafa áhrif á skoðanir kvenna, og virtust þær 

sumar átta sig betur á raunveruleikanum á bak við orðin.  Fjölmiðlar eiga oftar 

en ekki þátt í að koma þessum frásögnum á framfæri og kemur  hér dæmi um 

þau áhrif sem reynslusögur og fjölmiðlar geta haft á almenning.  

Það virðist vera að ég hafi val um það hvort ég eignast barn með Down's 
Syndrome eða ekki, en um flestar aðrar fatlanir veit maður ekki neitt (nema í 
undantekningartilfellum) fyrr en eftir að barnið er fætt. Eftir að ég las 
greinina eftir móðurina sem á eitt Down's Syndrome barn og annað sem er 
mun meira fatlað, en af ókunnum orsökum, þá áttaði ég mig á því að maður á 
ekkert raunverulegt val. Til dæmis þá er hægt að láta eyða Down's syndrome 
barni og búa svo til nýtt. Það nýja kæmi vel út úr hnakkaþykktarmælingu og 
líkindamati, en svo kæmi í ljós eftir fæðingu að það væri með aðra fötlun og 
jafnvel enn verri. Þótt þetta sé ólíklegt þá er þetta ekki ómögulegt. Það er 
ekkert víst að nýja barnið verði heilbrigðara en það sem var eytt. En auðvitað 
minnkar maður líkurnar eitthvað á fötlun yfirleitt með því að "tryggja" sig 
gegn einni tegund fötlunar.  
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Þarna kemur hún inn á punkt sem kom nokkrum sinnum fyrir í umræðunni; að 

þær væru aldrei „öruggar“ um að eignast ekki fatlað barn þó þær myndu láta 

eyða því fóstri og aðrar fatlanir gætu komið upp síðar.  

„Ég veit ekkert um að ala upp barn með downs. Það litla sem ég „held“ eru  

mínir eigin fordómar. Svo ég  fór að skoða...:) kynnið ykkur líka sögurnar hjá 

foreldrum barna með downs syndrome“. Síðan setur hún inn netslóð á þessar 

sögur. Þarna virðast reynslusögurnar hafa gefið henni nýja sýn og minni 

fordóma gagnvart fötluðu fólki og skoðun hennar á mælingunum breyttust í 

kjölfarið.  

Margir notendur Barnalands voru á þeirri skoðun að hnakkaþykktarmælingar 

væru sjálfsagðar og aðrir sem voru á móti þessum mælingum og fannst þetta óþarfa 

upplýsingar sem gerðu meðgönguna að minna gleðiefni fyrir verðandi foreldra. „Ég 

er ekki sannfærð um að það sé betra að vita um vandamálin löngu áður en hægt er 

að taka á þeim, getur allavega bara orsakað kvíða og angist hjá mörgum“. Aðrar voru 

óvissar um mælingarnar en ákváðu þó að fara í þær til að geta undirbúið sig og enn 

aðrar virtust ekki vera með tilgang hnakkaþykktarmælingar á hreinu.  

Þær konur sem ekki ætluðu eða höfðu aldrei farið í hnakkaþykktarmælingar 

virtust annað hvort ekki vera tilbúnar til að taka ákvörðun ef niðurstöður yrðu ekki 

góðar eða þær væru búnar að ákveða að fara ekki í fóstureyðingu og sáu því ekki 

tilganginn í mælingunum. Sumar sögðust þó vilja fara einungis til að geta undirbúið 

sig undir væntanlega fötlun svo áfallið yrði ekki eins mikið þegar barnið væri komið í 

heiminn.   

Umræðuþræðirnir byrjuðu iðulega svona „Hvers vegna ákvaðst þú að fara í 

hnakkaþykktarmælingu?“. Nokkuð margar sem sögðust vilja fara til að undirbúa sig 

en færu kannski ekki endilega í frekari rannsóknir, aðrar fóru vegna genagalla í 

fjölskyldunni og sumar voru búnar að ákveða hvað þær myndu gera ef það kæmu 

ekki þær niðurstöður sem þær vonuðust eftir. Einnig voru nokkrar sem töluðu um að 

vilja frekar vita af  alvarlegum fósturgöllum við 12 vikur heldur en 20. Ástæðan fyrir 

því var að ef þær þyrfti að fara í fóstureyðingu væri betra að gera það við 12 viku 

heldur en að vera búin að tengjast barninu enn meira og jafnvel þurfa að fæða það 

andvana eða vita það að barnið myndi deyja á fyrstu vikunum. „....frekar heldur en 

að vita það um 20 viku þegar maður er jafnvel byrjaður að finna hreyfingar og þyrfti 
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þá að fæða barnið“. Orðræðurnar voru nokkrar um þetta og voru mis smekklega 

orðaðar.  

...niðurstöður úr frekari rannsóknum (legvatnsástungu) koma ekki fyrr en við 
20 vikur, og þá verður að drepa barnið og fæða það, sem er eitthvað sem ég 
gæti ekki gengið í gegnum“.  

Eins og áður hefur komið fram eru misjafnar skoðanir um hnakkaþykktarmælingar og 

misjafn tilgangur fyrir því af hverju konur fara í þessar mælingar. Ástæðan einnar 

konu fyrir hnakkaþykktarmælingu var þessi:  „mér var umhugsað um heilsu 

fóstursins“. Þarna heldur hún því fram að fósturrannsókn sé fóstrinu til góða og líkir 

því við að fara með barnið í reglulega læknisskoðun.  

Fáfræði  

Á umræðuvefum sem slíkum sem eiga sér stað á Internetinu er stundum að gæta 

fáfræði og kemur það nokkuð fram í þessari umræðu þegar konurnar setja eitthvað 

fram en segja svo í endann orð eins og : „ég efast um”, „ég held” og þess háttar. Eins 

og hefur komið fram í orðræðunni hér á undan tala þónokkrir kvenkynsnotendur um  

að það sé mikið erfiðara að eiga barn með Downs heilkenni, það kosti meira og sé því 

meiri fjárhagsleg byrði og kemur þar einnig fram að byrðina sé erfitt að bera og því sé 

betra að forðast hana og í þessum tilvikum með því að eyða fóstrunum. Orðræða 

þessi er í takt við það sem Nelson (2003) sagði hér að framan um staðalmyndina 

betur settur dauður en lifandi, þar sem áherslan sé á líknardráp og lækniskostnað.  

„Frekar vil ég að þessum fóstrum sé eytt heldur en að þau fæðist inní heim þar sem 

þau eru ekki velkomin af foreldrum sínum hvort sem þau eru heilbrigð eða ekki“.  

Margar eru þó ekki með neitt á bak við þessi orð heldur er þetta eitthvað sem þær 

hafa á tilfinningunni og vita lítið um fatlanir eða fatlað fólk.  

Sumar konur virtust þó gera sér grein fyrir um þessa fáfræði á vefnum  

„Án þess að gera mér fyllilega grein fyrir því held ég að það ríki töluverð fáfræði og 

fordómar um einstaklinga með Downs heilkenni hér á Ísland (og víðar)“.  Bætir hún 

síðan við að henni finnist þetta sorgleg þróun og er hrædd um að fordómar aukist, 

mikilvæg þekking glatist og þjónustan minnki þegar börnum með Downs heilkenni 

fari svona hratt fækkandi.  
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Vanþekking og fáfræði gat orðið til þess að talað væri um fatlað fólk sem hóp 

vanhæfs og óábyrgs einstaklinga sem væri mun erfiðara að ala upp heldur en 

„heilbrigð“ börn. Einnig kemur það fyrir að notendur vefarins alhæfðu um eitthvað 

sem þeir virtust ekki hafa þekkingu á  og er því spurning hversu mikið mark sé hægt 

að taka á þeim fullyrðingum. Í orðræðunni hér á eftir kemur þetta fram þar sem kona 

ímyndar sér hvernig foreldrar fatlaðra barna þurfi að vera. Hún virðist ekki hafa mikla 

reynslu á fötluðu fólki og hvernig sé að lifa með því en þrátt fyrir það lætur hún 

eftirfarandi orð falla 

„mér finnst nógu erfitt að eiga heilbrigt barn með litlar sem engar sérþarfir, 
hvað þá að þurfa að vera svona góður, rólegur og laginn eins og ég ímynda 
mér að foreldrar Downs barna þurfi að vera“.  

Síðan koma umræður þar sem konur virðast vera að afsaka sig fyrir því að vilja 

láta eyða fóstrum sem greinast með Downs heilkenni. „Ekki af því Down fólk 

er verra en annað  fólk, heldur af því ég tel mig ekki vera það besta sem Down 

barn gæti lent í með foreldri“. Þarna telur hún það verra fyrir barn að fæðast 

og njóta uppeldis frá henni heldur en að eyða því.  

Umræðurnar voru ekki allar neikvæðar og komu annað slagið konur 

sem voru á móti hnakkaþykktarmælingum og töluðu á jákvæðu nótunum um 

fatlað fólk. Sumum fannst þetta vera peningasóun og að það væri leki í kerfinu 

að vera með slíkar mælingar í boði.  

Kerfið er vandamál en ekki börnin . Þess vegna þætti mér eðilegra að nota 
pening til að einfalda kerfið og bæta þjónustu í stað þess að nota þessa 
aðferð til að sigta út ákveðnar fatlanir (Þrátt fyrir góðan hug margra þá er það 
samt staðreynd að lang lang flestir láta eyða fóstrum með Downs heilkenni) 
Það verða alltaf til fötluð börn og kerfið þarf að vera gott fyrir þau, þó að 
þeim fækki með aukinni tíðni hnakkaþykktarmælinga.  

Einnig bætir hún við að það sé verið að nota þessar rannsóknir vegna þess að 

það sé hægt og ef það væri hægt að sjá fyrir fleirum fötlunum síðar á 

lífsleiðinni myndi fólk nýta sér það og endar umræðuna: „MÍN skoðun er sú að 

hnakkaþykktarmælingar séu fyrsta skrefið í þá átt að fólk geti valið sér börn“. 

Fleiri tóku undir þetta að kerfið væri að stíga feilspor þarna í staðinn fyrir að 

gera eitthvað uppbyggilegt fyrir þessa peninga sem fara í þessar 

hnakkaþykktarmælingar.  
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Orðið mongólíti var hér á árum áður notað yfir fólk með 

þroskaskerðingar, með árunum hefur verið reynt að útríma þessu orði og 

talað í staðin um einstaklinga með  Downs heilkenni, þroskaraskanir, eða 

fatlað fólk. Þetta orð virðist þó enn lifa meðal fólks eins og sjá má í þessari 

orðræðu:   „Mongólítar (Já ég segi mongólítar og sleppið alveg að æsa ykkur 

yfir því)...Þarna virðist hún þó vita að það sé eitthvað rangt við að nota þetta 

orð en gerir það þó samt. Þannig að enn er langt í land í þessari baráttu um 

meira gildisaukandi nöfn yfir ákveðnar fatlanir.  

Áhrif samfélagslegrar orðræðu 

Það koma nokkrar umræður um þau áhrif sem orðræður í samfélaginu hafi á 

skoðanir fólks á fatlanir og ákvarðanir þeirra í sambandi við hnakkaþykktarmælingar.  

Ég vildi bara koma með þann vinkil á umræðuna að þrýstingur og samfélagið 
gæti haft áhrif á ákvörðun ykkar. ..Fordómar og það sem þjóðfélagið og 
ríkisstjórnin segir og gerir hefur að sjálfsögðu áhrif á það hvernig við hugsum 
um hlutina og hvaða ákvarðanir við tökum í lífinu. 

...hins vegar viðhorf okkar til fólks með Downs eða fólks sem sýnir frávik frá 
norminu yfirhöfuð (er það ábyrgð okkar að losa samfélagið við slíka 
einstaklinga eða er það kannski frekar á ábyrgð okkar að vera samfélag sem 
þolir frávikin og fjölbreytileika og það er ekki svona svakalega erfitt að taka á 
móti börnum með D-h.) 

Síðan segir hún ef það væri hægt að skima fyrir öðrum fötlunum hvort það 

væri virkilega lykillinn að lífshamingju mannkynsins? Að lokum kemur hún 

með þá ábendingu „Svo er spurning hvaða skilaboð þetta sendir út til forelda 

og aðstandenda og sjálfa einstaklinganna sem eru með downs“. 

Samfélagið virtist hafa sett sumum þær hugmyndir að það að eignast 

fatlað barn væri óábyrgt af foreldrum, líkt og mátti sjá á  ummælunum: 

„maður myndi kannski vilja geta tekið ákvörðun um það hvort maður vilji taka 

ábyrgðina á sig og eiga óheilbrigt barn“. Þetta gefur til kynna að fræðsla um 

fatlanir þurfi að vera meiri.  

Samantekt á orðræðu 

Aðal orðræðan sem virðist vera í gangi á vefnum er að konur séu hræddar við að 

eignast fötluð börn og virðist ástæðan vera almenn óvissa um fatlanir, fatlað fólk og 

líf þeirra og tilveru. Einnig er oft litið á fötluð börn sem byrði á samfélaginu og 

foreldrum og virðast verðandi mæður á Barnalandi hræddar við þennan bagga og 
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virðast heldur vilja láta eyða fóstrinu og reyna aftur við að fá heilbrigt barn. Annað 

slagið koma konur sem eru ósammála þessu og tala jafnvel af eigin reynslu af 

fötluðum.  

Umræðuþræðirnir voru eins mismunandi og þeir voru margir en eitt áttu þeir 

flestir sameiginlegt og það var að þátttakendur voru flestir með sterkar skoðanir á 

mælingunum.  
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Umræða 

Internetið getur verið vafasamur miðill og er sjálfsagt best að taka öllu með fyrirvara 

á svona umræðuvefum. Það sem helst einkennir þessa orðræðu eru fordómar, 

fáfræði og neikvæð viðhorf í garð fatlaðs fólks. Staðalmyndir koma sterkt í ljós í 

umræðunni og eru konur hræddar við að vera öðruvísi. Annað sem mér fannst dálítið 

einkenna umræðuna á tímabili var að konur voru treystu sér ekki í að ala upp börn 

með Downs heilkenni og var búið að ákveða fyrir fram að þær gætu það ekki. Velti ég 

því fyrir mér hvort það sé leið hjá þeim til að afsaka sig fyrir að vilja ekki eiga barn 

með Downs heilkenni, þar sem þær virtust ekki einu sinni vera tilbúnar að láta á það 

reyna. Það sem ég myndi vilja sjá í framtíðinni væri að gerð yrði rannsókn á þeim 

áhrifum sem slíkar orðræður hafa á fatlað fólk og fjölskyldur þeirra. Ég vonast einnig 

eftir því að þessi ritgerði opni augu fólks yfir því valdi sem það hefur á vefmiðlum og 

er að nýta sér og að það átti sig á þeim áhrifum sem slíkar orðræður geti haft. 

Í byrjun ritgerðar setti ég fram tvær spurningar sem ég leitaðist við að svara 

með orðræðugreiningunni. Þær voru hver aðalorðræðan á barnland.is um 

hnakkaþykktarmælingar væri og hvað það væri sem réði ákvörðun kvenna um hvort 

þær ætluðu í þessar mælingar eða ekki. Helstu niðurstöður voru þær að 

aðalorðræðan sem var í gangi á þessum tíma var að konur virtust almennt vera 

hræddar við að eignast fötluð börn og virtist ástæðan helst vera fáfræði um fatlanir 

og lífsgildi fatlaðs fólks. Þar sem kvenkynsnotendur virtust vera búnir að ákveða að 

það væri erfitt að eignast fatlað barn og það yrði byrði á þeim og samfélaginu. Það 

sem helst réði úrslitum um hvort konur færu í hnakkaþykktarmælingu eða ekki virtist 

aðallega vera að þær treystu sér ekki til að eignast fatlað barn og þær sem voru 

fyrirfram búnar að ákveða þær gætu aldrei farið í fóstureyðingu og sáu því ekki 

tilgang í því að fara í þessar mælingar. Persónuleg reynsla af fötluðu fólki virtist skipta 

sköpum fyrir það hvort konur færu í hnakkaþykktarmælinguna eða ekki. Orðræðan 

einkenndist mikið af fáfræði þó vissulega hafi einhverjar þekkkt þetta af eigin reynslu 

en oft á tíðum komu konur í umræðuna sem virtust ekkert þekkja til. Þannig að betra 

er að taka því með fyrirvara sem er sett fram á síðum sem þessum. Neikvæð orðræða 

í garð fatlaðs fólks virtist algengari en jákvæð þó auðvitað hafi það komið fyrir að 
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jákvæðar umræður spruttu af stað um efnið og voru það þá oftast konur sem þekktu 

til af persónulegum ástæðum. 

 Það sem ég myndi vilja sjá í framtíðinni væri meiri varfærni með orðræður á 

almennum vefmiðlum og í samfélaginu almennt um fatlanir og fatlað fólk. Einnig að 

fólk geri sér grein fyrir því að jafnvel fatlað fólk gæti verið að lesa þessa miðla þar 

sem er verið að efast um tilverurétt þeirra og talað um hve mikil byrði þau séu á 

fjölskyldu og samfélagi.  
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