
Ungir foreldrar   Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

 4 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ungt fólk sem foreldra með áherslu á unga feður. 

Markmið ritgerðinnar er að varpa ljósi á mikilvægi ungra feðra og hvað það er sem 

dregur úr þátttöku þeirra í lífi barna sinna.  

 Til að svara þeim spurningum sem lagðar eru fyrir í þessari ritgerð var notast 

við ritrýnd fræðirit, bækur og veraldarvefinn. Þær tilgátur sem settar voru fram í 

byrjun voru þær að þroskaleysi ungs fólk á aldursbilinu 15-20 ára hefði áhrif á hæfni 

þeirra sem foreldra og að stuðningur fjölskyldu væri nauðsynlegur. Einnig að það 

lægi meira á bak við ábyrgðarleysi ungra feðra en aðeins þær skýringar að þeir væru 

ónytjungar þegar kæmi að börnum þeirra.  

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar pössuðu að mörgu leyti við þessar tilgátur. 

Þar kom fram að ungt fólk er ekki eins vel í stakk búið til þess að verða foreldrar og 

þeir sem eldri eru. Ef hins vegar ungir foreldrar njóta stuðnings frá fjölskyldum sínum 

hafi þeir frekar bjargráð til þess að takast á við foreldrahlutverkið með fullnægjandi 

hætti. Niðurstöður sýndu einnig að helstu þættir sem styrkja þátttöku ungra feðra í 

uppeldi barna sé samband þeirra við barnsmæður sínar og stuðningur frá fjölskyldu 

við barnauppeldið. 
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Inngangur 

Kveikjan að efni ritgerðinnar kom til vegna áhuga höfundar á málefnum unglinga og 

vegna þess að í almennri umræðu um ótímabærar barneignir ungs fólks er sjaldan 

minnst á unga feður. Virðast þeir næstum ósýnilegir og koma lítið við sögu í þeirri 

umræðu. Vildi höfundur kanna hvernig á þessu stæði. Markmið ritgerðinnar var því 

að varpa ljósi á mikilvægi ungra feðra og hvað það er sem dregur úr þátttöku þeirra í 

lífi barna sinna. Þess ber að geta að þegar hér er talað um ungt fólk er um að ræða 

aldurshóp frá 15-20 ára. Er því nauðsynlegt að fara yfir í hverju það felst að vera 

unglingur og hvaða breytingar eiga sér stað þegar barn verður að fullorðnum 

einstaklingi. Farið verður yfir þroskakenningar Jean Piaget og Erik Erikson og þær 

yfirfærðar á hvaða áhrif það hefur á unglinga að verða foreldri.  

 Við heimildalestur, þá sérstaklega á erlendum heimildaritum, kom reglulega 

fram að vöntun er á rannsóknum tengdum ungum feðrum. Einnig kom það fram 

bæði hérlendis sem og erlendis að einstæðar ungar mæður virðast helst kjósa að ala 

barn sitt upp í foreldrahúsum. Hafa þær þá greiðan aðgang að þeim stuðningi sem 

þær þurfa og detta síður úr námi eða vinnu. Er móðir þeirra jafnan helsti 

stuðningsaðili en barnsfaðir þar á eftir ef hann er til staðar.  

 Ungir feður þurfa einnig á stuðningi að halda og styrkir stuðningur fjölskyldu 

hann frekar til þátttöku í uppeldi á barni sínu. Samband ungu foreldranna gegnir þó 

lykilatriði þegar kemur að þátttöku ungra feðra í lífi barna sinna. Þegar stuðningsþörf 

ungra foreldra var borin saman við stuðningsþörf eldri foreldra kom það í ljós að þeir 

yngri þurftu á frekari stuðningi að halda. Stafar það af því að ungir foreldrar eru síður 

tilbúnir fyrir foreldrahlutverkið vegna þroskaleysis og hafa síður komið sér fyrir í 

lífinu.  

 Kom það nokkuð á óvart að ímynd karlmennskunnar og þá sérstaklega þegar 

kemur að  fyrirvinnuhlutverki föðurins hafði þau áhrif að ef ungum feðrum finnst þeir 

ekki vera að standa sig þegar kemur að því að sjá fyrir fjölskyldunni, dragi þeir frekar 

úr þátttöku í uppeldi barna sinna. Einnig kom í ljós að þátttaka ungra feðra í uppeldi 

á börnum sínum hafði góð áhrif á sjálfsmynd þeirra og vildu þeir flestir hafa meira
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 um þau að segja. 

  Þegar kemur að þætti félagsráðgjafans má ætla að hann sé vel til þess fallinn 

að hafa afskipti af þessum málaflokki vegna sérþekkingar sínar.  

Í námi félagsráðgjafans lærir hann að sjá aðstæður skjólstæðinga út frá heildarsýn og 

að nálgast skjólstæðinginn þar sem að hann er staddur hverju sinni. Heildarsýn hans 

kemur sér einnig vel þar sem þarf að yfirfara marga þætti eins og, hvernig er 

sambandi ungu foreldranna háttað, hvaðan geta þau fengið stuðning og ef það þarf 

að semja við skóla til þess að ungir foreldrar geti haldið áfram í námi.  

 Ritgerðinni er ætlað að svara eftirfarandi spurningum: Er ungt fólk í stakk 

búið til þess að verða foreldrar? Hvaða áhrif hefur stuðningur frá fjölskyldu? Hvað 

dregur úr þátttöku ungra feðra í lífi barna sinna? Hvaða áhrif hefur það á barn að 

eiga unga foreldra? Hvernig kemur félagsráðgjafi við sögu í þessum málaflokki? 
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1. Fjölskyldan  

 1.1. Hvað er fjölskylda? 

Allir fæðast inn í einhvers konar form af fjölskyldu og kemur hún til með að hafa áhrif 

á líf einstaklega að mörgu leyti. Fólk flokkar hana jafnvel sem það mikilvægasta í lífi 

sínu (Bernardes, 1997). Þrátt fyrir þetta mikilvægi fjölskyldunnar hafa fræðimenn 

lengi vel reynt að flokka þetta flókna hugtak eftir tímabilum, tegund, formgerð og 

merkja áhrif efnahagslegra og sögulegra þátta. Hefur þeim ekki enn tekist að koma 

sér saman um eina flokkun því aðstæður og áhrif mismunandi breyta eru 

margbreytileg og má því deila um hvað felst í raun og veru í hugtakinu fjölskylda. 

 Til þess að reyna að átta sig á í hverju fjölskyldan felst er ákjósanlegt að skoða 

hvert hlutverk hennar hefur verið í gegnum tíðina. Ráðandi hugmyndafræði hvers 

tíma og áherslur hvers menningarsvæðis fyrir sig hefur sett sinn svip á hvaða skyldur 

og hlutverk hver hefur innan fjölskyldunnar, hvaða tengsl skulu ræktuð og hvað megi 

og megi ekki. Margt hefur þó breyst varðandi hlutverk og skyldur fjölskyldunnar með 

tímanum og hún hefur þótt mismikilvæg og hlutverk hennar jafnvel verið óljóst. 

Stjórnvöld og trúarbrögð höfðu og hafa enn í dag mikil áhrif á þróun fjölskyldunnar 

með lagasetningum en með þeim setja þau hjónaböndum, kynlífsvenjum og uppeldi 

barna takmarkanir og reglur. Fjölskyldunni hefur líka verið skipað ákveðið hlutverk í 

efnahagslegum tilgangi og til þess að viðhalda og endurnýja vinnuaflið.  

Rauði þráðurinn frá skrifum Aristótelesar til samtíma félagsfræði hefur þó verið sá að 

fjölskyldan hefur í gegnum tímans rás verið í lykilhlutverki sem frumhópur 

einstaklinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 

1.2. Almennar skilgreiningar 

Þegar snýr að almennum skilgreiningum varðandi hugtakið fjölskylda er áhugavert að 

skoða bæði samtíma skilgreiningar og skilgreiningar sem settar voru fram fyrir Krist. 

Vekur það athygli að þessar skilgreiningar eru keimlíkar þrátt fyrir að hafa verið 

settar fram á ólíkum tímum og á ólíkum menningarsvæðum (Benedikt Jóhannsson, 

2004).
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 Í bók Benedikts Jóhannssonar ,,Börn og skilnaður" skilgreinir hann fjölskylduna sem 

einn af hornsteinum þjóðfélagsins. Hann talar um að þegar kona og karl ákveða að 

stofna til tilfinningar- og tryggðarsambands með sambúð eða hjónabandi felist 

tenging ætta og grunnur að viðhaldi ættstofnsins í barneignum. Hann telur einnig að 

ef að allt gangi vel ættu börnin að alast upp í faðmi fjölskyldunnar (Benedikt 

Jóhannsson, 2004). Svipaðar hugmyndir má finna hjá hjá heimspekingnum og 

vísindamanninum Aristóteles (384–322 f.Kr.) (Ólafur Páll Jónsson, 2004). Samkvæmt 

honum áttu eiginmaður og kona að bæta hvort annað upp og þroska tilfinningar til 

hvors annars hvort sem að það snéri að vinnu eða vináttu. Parið yrði með því fært 

um að ala börn upp á fullnægjandi hátt (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 Í þingsályktunartillögu frá 1997 kemur fram skilgreining nokkuð ólík hinum 

ofantöldum að því leyti að hún sýnir margbreytileika fjölskyldunnar. 

 Í tillögunni er fjölskylda skilgreind sem;  

      ...Hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili og deila tómstundum, hvíld, 

tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar 

manneskjur af báðum kynjum, eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum.                    

Þau eru skuldbundin hvert öðru siðferðislegri og gagnkvæmri hollustu...                  

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2001).  

 Á Hagstofu Ísland má hins vegar finna öllu þrengri skilgreiningu á  hugtakinu 

kjarnafjölskylda og miðast hún við að einstaklingar séu orðnir sjálfráða við 18 ára 

aldur. Sú skilgreining er svo hljóðandi; 

 ...Frá árinu 1999 teljast til kjarnafjölskyldu hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn 

hjá þeim 17 ára og yngri, einhleypir karlar og konur, sem búa með börnum 17 ára og  

yngri. Börn 18 ára og eldri, sem búa með foreldrum sínum, teljast ekki til  

kjarnafjölskyldu og sama gildir um einhleypa sem búa með börnum sínum 18 ára og  

eldri... (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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 1.3. Þróun fjölskyldunnar 

Í bók Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) ,,Fjölskyldur við aldahvörf" segir að upp úr síðustu 

aldamótum hafi félagsvísindamenn í Bandaríkjunum farið að veita fjölskyldunni 

athygli sem stofnun og samskiptaeiningu. Félagsfræðingar sáu þá að fjölskyldan, háð

 stétt og efnahag, gat ráðið til um velferð einstaklinga vegna áhrifa hennar á andlegt, 

félagslegt og líkamlegt heilbrigði og vegna ættartengsla, samstöðu og 

tengslamyndunar. 

  Eftir síðari heimstyrjöldina var farið að leggja áherslu á velferð 

fjölskyldunnar. Þá fóru konur að færa sig meira út á vinnumarkaðinn og gengu í 

auknum mæli menntaveginn. Áhugi manna á jafnréttismálum og stöðu kvenna fylgdi 

með í kjölfarið. Eftir 1970 fór fjölskyldan að fá á sig gagnrýni. Fólst þessi gagnrýni í 

kúgun, misbeitingu og ofbeldi sem viðgekkst innan fjölskyldunnar. Með þessari 

gagnrýni fóru femínistar og félagsfræðingar að rannsaka aðstæður kvenna á 

vinnumarkaði og innan fjölskyldunnar. Vörpuðu þessar rannsóknir ljósi á kynbundin 

valdamun á öllum sviðum samfélagsins. Rannsakendur fóru í kjölfar þess í vaxandi 

mæli að beina sjónum sínum að ofbeldi gegn bæði konum og börnum, hvort sem að 

það var andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt. Hugmyndir fólks varðandi feðraveldið 

og hefðbundin kynhlutverk breyttust í stíl við þessar rannsóknir og vildu sumir meina 

að  undir merkjum fjölskyldunnar myndi kúgun og mannvonska fá að blómstra 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Guðný Björk Eydal, 2006).

 Til samanburðar við fjölskylduna í dag ólust íslensk börn áður fyrr upp í 

stórfjölskyldu þar sem þrjár kynslóðir bjuggu yfirleitt saman og hjálpuðust að við að 

eiga í sig og á. Um aldamótin 1900 bjó megnið af Íslendingum í sveit eða litlum 

plássum við sjóinn og á þeim tíma var Reykjavík eina þéttbýlið á Íslandi en þar bjuggu 

12% af íbúum landsins. Á 20. öldinni varð þéttbýlismyndun mjög hröð og konur fóru 

út á vinnumarkaðinn og börn í dagvistanir. Með þessari þróun urðu til stofnanir eins 

og leik- og grunnskólar og hjúkrunarheimili fyrir aldraða (Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2008). Fjölskyldumynstrið sem samanstóð af föður, móður og 

börnum þar sem faðirinn vann fyrir fjölskyldunni og móðirin hugsaði um börn og 

heimilið hefur þess vegna tekið greinilegum breytingum. 
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Veldur þetta fræðimönnum nútímans áhyggjum vegna breyttra lífsviðhorfa, minni 

samverutíma fjölskyldna, skammlífum samböndum ungs fólks, fjölgun skilnaða og 

fjölgun barna sem elst upp hjá einstæðum mæðrum. Menn hafa jafnvel gengið það 

langt að lýsa því yfir að fjölskyldan sé að deyja út vegna framapots og lífsgæðahlaups 

einstaklinga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Benedikt Jóhannsson, 2004; Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2007). Þrátt fyrir þessa gagnrýni er hugmyndin um kjarnafjölskylduna 

mjög áhrifamikil eins og Muncie og Sapsford greindu frá í bók Bernardes. Samkvæmt 

þeim er það sem gerir þessa hugmynd svo áhrifamikla er skýr skipting á 

kynjahlutverkum, skyldum foreldra og einkalífi fjölskyldunnar (Bernardes, 1997). 

 Sigrún Júlíusdóttir (2001) bendir einng á það í stíl við þingályktunina frá 1997 

að það hljóti að teljast jákvæð þróun að kjarnafjölskylduformið, óvígð eða vígð 

sambúð sé ekki eini kosturinn og að úrelt lögmál séu að falla úr gildi. 

Auk þess er rétt að nefna að síðustu ár hefur hlutverk feðra í uppeldi barna fengið 

meiri athygli fræðimanna og einnig rannsóknir sem varða velferð fjölskyldunnar í 

samfélagi nútímans sem tekur hröðum breytingum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 

 1.4. Móðurhlutverkið  

Á 19. öld var svokölluð mæðrahyggja ríkjandi á Íslandi. Sú hugmyndafræði lagði 

áherslu á að húsbóndinn væri fyrirvinnan en vinna konunnar samkvæmt opinberum 

skilgreiningum fólst í ólaunaðri vinnu tengdri fjölskyldunni og heimilinu. Stafaði þessi 

skilgreining hins opinbera af því að konur þoldu ekki vinnu á almennum 

vinnumarkaði vegna þess að þær voru taldar veikari vegna líffræðilegra eiginleika. 

Þeirra eiginleikar lægju í fórnfýsi, hlédrægni og umönnun sem kæmu að bestu notum 

á heimilinu (Newman og Grauerholz, 2002; Guðmundur Jónsson, 2004).  

Er því þróun á hlutverki mæðra og kvenna almennt augljóslega breytt frá því sem 

áður var og eru konur búnar að færa sig meira af heimilinu og út á vinnumarkaðinn 

(Guðný Björk Eydal, 2006). Samt sem áður gegnir móðurhlutverkið enn þann dag í 

dag lykilhlutverki í leikjum stúlkna og kemur það til með móta líf þeirra og hugmyndir 

um þær sjálfar og barneignir (Bernardes, 1997).
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Að mati Bernardes (1997) er konum skipað eitt mesta ábyrgðarhlutverk  sem til er og 

á hann þá við barnauppeldið. Ribbens (1997) skilgreinir jafnframt móðurhlutverkið í 

bók Bernardes og segir að móðurhlutverkið felist ekki aðeins í líffræðilegu hlutverki 

heldur felist það einnig í ummönnun barna, þrifum og að gæta að tilfinningalegri 

ummönnun bæði barna og maka (Bernardes, 1997).  

 Í ritgerð Jóhönnu Friðriksdóttir (2009) koma fram áhugaverðar ábendingar frá 

Kolbeini H. Stefánssyni (2008). Tekur hann þar fram að konur á Vesturlöndum vinni í 

rauninni á tveimur vinnustöðum. Annar er á vinnumarkaðinum en hinn innan 

heimilisins. Jóhanna bendir einnig á að þrátt fyrir að bæði kynin hafi ábyrgðir og 

hlutverk innan heimilisins og innan fjölskyldunnar þá sé álagið á konum enn meira en 

áður þar sem að þær bæði vinna úti og axla mestu ábyrgðina heima fyrir. 

Afleiðingarnar af þessu verða því miður þær að þetta skerðir möguleika kvenna á að 

tryggja efnahagslega stöðu sína í sama mæli og karlmönnum er kleift. Þær eiga 

jafnframt erfiðara með að samþætta atvinnu- og fjölskyldulíf. Skapa þessir erfiðleikar 

togstreitu á milli mismunandi hlutverka kvenna. Besta ráðið gegn þessari togstreitu 

er að feður taki þátt og deili ábyrgðinni heima fyrir með útivinnandi mæðrum 

(Jóhanna Friðriksdóttir, 2009). Guðný Eydal (2004) bendir á svipaðar niðurstöður úr 

rannsókn sinni á samþættingu foreldra á atvinnuþátttöku og umönnun barna. Þar 

segir að meðganga hafi hvað mest áhrif á atvinnuþátttöku mæðra. 21%  mæðra taka 

fram að meðganga hafi leitt til þess að þær þurftu að draga úr vinnu og 24% þurftu 

að hætta að stunda vinnu. Til samanburðar þá hafði meðgangan áhrif á 

atvinnuþátttöku tæplega 3% verðandi feðra og voru 64% þeirra útivinnandi tveimur 

mánuðum eftir fæðingu barnsins. Mæður hins vegar snúa flestar aftur til vinnu 13 

mánuðum eftir fæðingu barns. Athyglisvert er að fjöldi vinnustunda er hærri hjá 

feðrum en mæðrum bæði fyrir og eftir fæðingu barnsins. Virðist þá vera að 

barneignir hafi hvetjandi áhrif á atvinnuþátttöku karla en dragi úr atvinnuþátttöku 

kvenna. Samt sem áður hafa mæður á Norðurlöndunum það sérkenni að taka mikinn 

þátt í atvinnulífinu en stuðningur við barnafjölskyldur er samt sem áður minni á 

Íslandi en á öðrum Norðurlöndum. Þrátt fyrir það er atvinnuþátttaka og 

fæðingartíðni íslenskra kvenna  með því hæsta sem þekkist meðal vestrænna þjóða. 
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Þykir þessi staðreynd vera á skjön við kenningar sem gera ráð fyrir að mikil 

atvinnuþátttaka kvenna megi tengja við mikinn opinberan stuðning við 

barnafjölskyldur (Guðný Björk Eydal, 2004). 

 Þegar kemur að fjárhag mæðra virðast einstæðar mæður hafa það verst 

samkvæmt ársskýrslu Ráðgjafarstofu um fjármál heimilinna (2006).  

Kemur þar fram að frá árinu 2005 - 2006 hafi einstæðar mæður verið stærsti hópur 

foreldra sem leituðu til Ráðgjafarstofa sökum greiðsluerfiðleika. Hinsvegar var 

hlutfall einstæðra feðra lægst í hópi foreldra. Hafa íslenskar rannsóknir verið í 

samræmi við þessar niðurstöður þar sem einstæðir feður afla hlutfallslega hærri 

tekna og þeir vinna lengri vinnuviku en aðrir foreldrar. Í samræmi við þetta sýna 

upplýsingar Hagstofu Íslands (2005) að á landsvísu sækja einstæðir feður sjaldnast 

um  fjárhagsaðstoð eða aðeins 2% (hjá sínu sveitarfélagi) á meðan einstæðar mæður 

sækja um næstmestu aðstoðina á eftir einstæðum barnlausum körlum, eða 34% 

(Félagsmálaráðuneytið, 2009). 

 

 1.5. Föðurhlutverkið  

Föðurhlutverkið hefur rétt eins og móðurhlutverkið tekið miklum breytingum miðað 

við það sem áður var en þessar breytingar hafa verið að þróast að mestu á 

undanförnum árum.  

 Áður fyrr þegar Ísland var að mestu bændasamfélag þar sem hver og einn 

þurfti að leggja sitt að mörkum til þess að lifa af, gengu ung börn í þau verk sem 

aðkallandi voru hverju sinni með foreldrum sínum. Vegna þessara aðstæðna 

umgengust börn feður sína mikið og að því leyti tóku þeir þátt í uppeldi barna, þrátt 

fyrir að móðirin hafi staðið vaktina á heimilinu og verið megin umönnunaraðili 

barnanna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Hlutverk föðurins fólst að miklu leyti í því að 

vinna fyrir fjölskyldunni og vera fórnfús og vinnusamur þegar kæmi að vinnu. Hann 

kom lítið nálægt umönnun barna sinna og heimilið var fyrst og fremst til hvíldar 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).



Ungir foreldrar   Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

 16 

 Ímynd karlmannsins byggðist á þessum tíma á ábyrgð, valdi og stjórnun yfir bæði 

vinnu og fjölskyldu. Þeirra eiginleikar lágu í því að vera árásargjarnir, skynsamir og 

strangir og hentuðu þessir eiginleikar vel á vinnumarkaðinum (Newman og 

Grauerholz, 2002; Guðmundur Jónsson, 2004).  

 Á árunum 1970 til 1990 fóru aðrar hugmyndir um hlutverk feðra að koma í 

ljós. Fór þá að fara meira fyrir hlutverki feðra í lífi barna og fengu þeir hlutskipti sem 

kalla mætti aðstoðarmenn móðurinnar. Benti Ingólfur V. Gíslason á það að þetta 

mætti sterklega sjá á ljósmyndum í bókum og blöðum er viðkomu börnum en þá fyrst 

voru feður líka á myndunum, ekki aðeins mæðurnar. Á sama tíma fóru fyrstu 

hugmyndir um fæðingarorlof karla að kvikna (Ingólfur V. Gíslason, 2007).  

 Þróunin á hlutverki feðra síðastliðna áratugi í öðrum norrænum 

velferðarríkjum hefur verið sú sama og hér á Íslandi. Felst sú þróun í því að lagt hefur 

verið sífellt meiri áhersla á að börn skuli njóta umönnunar frá báðum foreldrum. 

Í samræmi við það hefur fyrirvinnuhlutverk föðurins verið að færast yfir á 

einstaklingshlutverk. Eru feður því að verða meiri þátttakendur í lífi barna sinna og 

fjölskyldna í stað þess að vera einungis fyrirvinnur (Ingólfur V. Gíslason, 1997; Guðný 

Björk Eydal, 2006). Endurspeglast þessi hugmyndafræði í lögum eins og 

umgengisrétti og skyldum foreldra eftir skilnað, rétti einstæðra feðra til bóta og 

meðlags, sameiginlegri forsjá foreldra við skilnað og rétti feðra til fæðingarorlofs.  

Má einnig sjá þetta á því að nú til dags er það almenn regla að feður séu viðstaddir 

og taki þátt í fæðingu barna sinna, sem áður fyrr var nokkurs konar einkamál 

móðurinnar (Ármann Snævarr, 1983; Davíð Þór Björgvinsson, 1995; Ingólfur V. 

Gíslason, 1997; Guðný Björk Eydal, 2006).  

Samt sem áður hafa skandínavískar rannsóknir síðastliðin 10-15 ár á hlutverki 

karlmanna innan fjölskyldna sýnt fram á að konum hefur tekist að færa sig sífellt 

meira út á vinnumarkaðinn en karlmönnum hefur mistekist að taka sömu skref innan 

fjölskyldunnar. Kemur því á óvart að rannsóknir sýni samt að áhugi karlmanna á að 

taka þátt í fjölskyldulífi hefur aukist (Kullberg, 2003).  

 Athygli vekur að velferðarrannsakendur hafa leitt í ljós að þrátt fyrir aukningu 

á rannsóknum á feðrum og hlutverki þeirra, séu rannsóknir á föður- og 

umönnunarhlutverki karla takmarkaðar að því leyti að þær snúast að mestu um hvað 

megi betur fara í hegðun þeirra. Að sama skapi benti Kullberg (2003) á ólík viðhorf 
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fræðimanna á kynjunum í rannsóknum. Komi þetta fram þegar atvinnuþátttaka 

kvenna hefur verið rannsökuð þar sem áhersla er á samfélagslegar hindranir í staðinn 

fyrir áhuga á atvinnuþátttöku. Þegar kemur svo að rannsóknum á körlum innan 

fjölskyldna sé kastljósinu helst beint að áhugaleysi fremur en samfélagslegum 

hindrunum (Guðný Björk Eydal, 2006). Svipaðar hugmyndir má sjá í kenningu Rhein 

(1997) sem er mikilvæg varðandi skilning á viðhorfi feðra og mæðra til 

föðurhlutverksins. Hann setti fram þá kenningu að það væri líklegt að mæður 

túlkuðu skort á þátttöku feðra í lífi barnsins sem áhugaleysi, þegar þátttökuleysið 

stafaði frekar af því að faðirinn gæti ekki stutt barnið sitt fjárhagshagslega og sé 

óöruggur og ringlaður þegar kemur að ummönnun þess. Feðurnir geta þá túlkað 

gremju móðurinnar yfir skorti á fjármagni sem hindrun gegn því að þeir taki þátt í 

uppeldi barnsins. Rhein sagði einnig að mæður reyni margskonar aðferðir til að auka 

þátttöku föðurins, á meðan feður reyni aðeins að auka vinnuna. Þetta sýnir að 

hlutverk fyrirvinnunnar sé mjög mikilvægt sjónarhorn hjá karlmönnum í sambandi 

við föðurhlutverkið og að skortur á peningum leiði til áhugaleysis og þátttökuleysis 

varðandi aðra þætti föðurhlutverksins (Rhein, 1997).  

 

  1.5.1. Mikilvægi feðra í uppeldi barna 

Þegar kemur að mikilvægi feðra í uppeldi barna kemur í ljós að þau áhrif sem feður 

hafa á börn sín eru að mestu leyti óbein. Það er að segja að feður hafa helst áhrif á 

börn sín í gegnum samband þeirra við barnsmóðurina. Feður sem eiga í góðu 

sambandi við barnsmóður sína eru líklegri til þess að eyða meiri tíma með börnum 

sínum og eiga frekar börn sem eru líkamlega og andlega hraustari. Í samræmi við það 

eru mæður sem eru hamingjusamar í samböndum líklegri til þess að vera betri 

mæður. Gæði sambandsins á milli foreldra hefur því áhrif á hversu góðir foreldrar 

þeir eru. Þeir foreldrar sem eiga í góðum samböndum eru ábyrgari, umhyggjusamari 

og öruggari um uppeldisaðferðir sínar og gagnvart börnum sínum. Gott samband á 

milli foreldra setur börnum einnig gott fordæmi og eru drengir til dæmis líklegri til 

þess að koma betur fram við konur í framtíðinni ef þeir hafa lært það frá föður 

sínum. Stúlkur sjá þá einnig hvernig karlmenn eiga að koma fram við þær í 

framtíðinni og eru ólíklegri til þess að sætta sig við ofbeldisfull og erfið ástarsambönd 

(Rosenberg og Wilcox, 2006; Futris og Schoppe-Sullivan, 2007). 
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 Í rannsókn Jóns Gunnars Bernburg og Þórólfs Þórlindssonar (2006) á 

félagsgerð grenndarsamfélagsins þar sem notast var við niðurstöður úr 

spurningalistakönnunum frá nemendum í 9. og 10. bekk íslenskra grunnskóla kom í 

ljós að marktæk tengsl voru á milli frávikshegðunar unglinga og félagsgerðareinkenna 

grenndarsamfélagsins. Einn af áhættuþáttunum sem ýtti undir frávikshegðun 

unglinga var að búa ekki hjá báðum foreldrum (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006).  

 Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að börn sem eiga feður sem taka þátt í 

uppeldinu og leika við þau eru líklegri til að hafa hærri greindarvísitölu, betri hæfni í 

tungumálum og standa betur þroskalega séð en annars. Þessi börn eru einnig 

þolinmóðari og þola álag og áreiti betur en börn sem eiga minna samband við feður 

sína. Jafnvel strax frá fæðingu eru börn sem eiga umhyggjusama og ábyrga feður 

líklegri til þess að vera tilfinningalega öruggari og sjálfsöruggari til þess að kanna 

umhverfið sitt. Þrátt fyrir að mæður beri að öllu jöfnu mesta ábyrgð á umönnun 

barnsins þá eru feður líklegri til þess að verða nokkurs konar leikfélagar barnanna 

(Benedikt Jóhannsson, 2004; Rosenberg og Wilcox, 2006).

Feður örva börnin frekar og eru oftar meiri læti í kringum leiki við föður en þegar 

móðir og barn leika sér saman. Yngri börn hafa oft meiri þörf fyrir samskipti við fður 

sinn en þau sem eldri eru, sérstaklega drengir. Gæði samskiptanna við föður skipta 

meira máli heldur en hversu oft þau eru. Með það í huga er betra fyrir börnin að eiga 

í takmarkaðri umgengni við föður ef hann á í miklum erfiðleikum en geti samt sem 

áður kynnst honum af eigin raun og myndað sér í samræmi við það raunhæfar 

hugmyndir um hann. Að sama skapi sýna rannsóknir að ef börn eiga í litlum eða 

engum samskiptum við feður getur það vakið upp sterkar og erfiðar tilfinningar hjá 

börnum. Föðurskorturinn getur orsakað höfnunartilfinningu, söknuð, sorg, reiði og 

jafnvel þunglyndi hjá börnum. Drengir sem ekki hafa átt í sambandi við föður sinn 

verða oft óöruggir í hlutverki sínu sem karlmenn og feður á fullorðinsárum. Stúlkur 

hins vegar sem lenda í sömu aðstæðum eiga frekar erfiðara með að mynda traust 

tengsl við karlmenn á fullorðinsárunum. Neikvæð áhrif skilnaða má þó milda með því 

að börnin haldi góðu sambandi við föður sinn. Af þessu leiðir að þegar skilnaðarbörn
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eiga feður sem fylgjast með námi þeirra og hjálpa þeim við það eru þau líklegri til 

þess að standa jafnfætis og önnur börn í námi. Þess vegna er mikilvægt að faðirinn 

taki þátt og fylgist með lífi barna sinni í staðinn fyrir að vera einungis ,,helgarpabbi". 

Ef foreldrar eiga hins vegar ennþá í deilum eftir skilnað geta tíð samskipti við föður 

gert það að verkum að sérstaklega drengir verða erfiðari í hegðun gagnvart mæðrum 

sínum (Benedikt Jóhannsson, 2004; Rosenberg og Wilcox, 2006).  

 

  1.5.2. Ímynd karlmennskunnar 

Þegar talað er um hlutverk feðra er ekki hægt að horfa framhjá hvaða áhrif ímynd 

karlmennskunnar hefur. Sérstaklega þegar snýr að viðkvæmum hópi ungra 

karlmanna sem eru vegna þroskaleysis áhrifagjarnari gagnvart staðalímyndum (Sóley 

S. Bender, 2006; Zdanuk, 2007).  

 Sú skilgreining á hugtakinu sem oftast er stuðst við í almennri umræðu er að 

karlmennska sé það sem skilji karla frá konum. Felst karlmennskan samkvæmt 

þessari skilgreiningu í eiginleikum sem felast í samkeppni, rökvísum og hlutlægum 

hugsunum og getunni til að bregðast skjótt við hættum. Jafnframt eiga karlmenn að 

vera grófari í gerð en konur. Í verkefnum karla á heimilinu má greina skýrar 

hugmyndir samfélagsins varðandi karlmennsku. Verkefni þeirra felast í viðgerðum 

bíla og til dæmis þvottavéla, meðan uppeldi og umönnun barna er í verkahring 

kvenna. Clatterbaugh (1998) lagði til og Hearn (2004) tók í sama streng að hætt verði 

að öllu leyti að tala um karlmennsku og í staðinn einungis talað um hegðun karla, 

viðhorf og hæfileika (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Gæti þessi kenning verið 

lykillinn að því vandamáli að ímynd karlmennskunnar geri föður oft erfitt fyrir að 

tengjast börnum sínum og þá sérstaklega þeim sem búa ekki hjá honum. Þessari 

kenningu til stuðnings hefur það komið fram að karlmenn og feður eiga það til að 

fela tilfinningar sínar fyrir öðrum og þá sérstaklega fyrir börnum sínum. Hefur þessi 

hegðun og bæling gengið frá einni kynslóð til annarrar. Vegna þessa eru drengir og 

karlmenn oft ekki í nógu góðu sambandi við tilfinningar sínar og eiga því erfiðara 

með að tjá hvernig þeim líður (Johansson, 2003; Seidler, 2003). 

 Það að eignast barn og barnauppeldi kallar þó oft fram margar tilfinningar 

sem karlmenn hafa alla sína tíð reynt að fela. Getur þetta valdið togstreitu í
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parsambandinu þar sem konur hafa frekar leyfi til þess að sýna tilfinningar sínar. 

Karlmenn upplifa sig þá sem sterka föðurímynd á meðan konum finnst þær ekki vera 

að fá þann tilfinningastuðning og ást sem þær þurfa á að halda (Johansson, 2003; 

Seidler, 2003). 

 

2. Unglingar 

 2.1. Úr barni í fullorðinn einstakling 

Aldurshópurinn frá 15-20 ára er hér til umfjöllunar og því þarf að fara yfir hvað gerist 

á þessu aldurskeiði. 

 Unglingsárin eru tími sem felur í sér miklar breytingar. Þá breytist 

einstaklingur úr barni í fullorðinn einstakling. Eðlilega fylgir þessum breytingum álag 

og erfiðleikar. Misjafnt er hvenær líkamlegu breytingum er lokið en að öllu jöfnu er 

það í kringum 15 ára aldurinn. Tekur þá við tími þar sem unglingar eru að móta bæði 

sálfræðilega þætti og hegðun. Getur sá tími staðið yfir fram að þrítugsaldri (Berger, 

2003).  

 Í gegnum tíðina hafa verið settar fram ýmsar þroskakenningar um unglinga og 

eru helstu kenningasmiðirnir Erik Erikson (1902 - 1994) og Jean Piaget (1896 - 1980). 

 Samkvæmt Erikson er þróun persónuleikans skipt í átta aldursþrep og eru 

unglingsárin á því fimmta. Erikson segir að tilgangur þessa þreps sé að mynda 

heildstæða sjálfsmynd sem samanstendur af sjálfsþekkingu og sjálfstæði í viðhorfum. 

Er þetta nauðsynlegt samkvæmt Erikson til að einstaklingar finni út hvað þeir vilja í 

lífinu og hvert þeir stefna. Erikson hvatti foreldra til að leyfa börnum sínum að máta 

þessi nýju hlutverk. Ef unglingum tekst vel til við að máta ný hlutverk og hljóta 

samþykki annarra þá mynda þeir frekar heildstæða og jákvæða sjálfsmynd. Ef 

hlutverk eru hins vegar þvinguð á unglinginn og hann fær ekki tækifæri til að kanna á 

sinn eigin hátt hver hann er og vill verða þá myndast togstreita um sjálfsmynd hans. 

Kenningar Jean Piaget eru svipaðar og lögðu þær áherslu á að unglingar lagi hugsanir 

sínar og hugmyndir að nýjum hugmyndum og viðhorfum til þess að öðlast betri 

skilning á umhverfinu. Piaget taldi einnig að einstaklingar gangi í gegnum fjögur þrep 
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til að öðlast frekari skilning á umheiminum og eru unglingsárin á því fjórða. 

Samkvæmt Piaget er það sem gerist á unglingsárunum fram að fullorðinsárum að 

einstaklingar læra af persónulegri reynslu og læra að hugsa á rökréttari og hlutlausari 

máta. Þeir fara að mynda sér hugmyndir um hvernig manneskjur þeir vilja vera og 

bera sína eigin foreldra saman við þær hugmyndir (Santrock, 2001). 

 2.2. Kynlíf unglinga 

Hér á landi byrja unglingar að stunda kynlíf að meðaltali 15,4 ára samkvæmt tölum 

frá árinu 1994. Umhugsunarvert er að í nágrannalöndunum er meðalaldurinn einu til 

tveimur árum hærri (Bender, 1999; Sigurlaug Hauksdóttir, 2006).                 

 Þegar rætt er um kynlíf unglinga er mikilvægt að athuga að hér er um 

viðkvæman hóp að ræða. Á unglingsárunum eru jafningjar og félagar 

aðaláhrifavaldarnir og skiptir það mestu að falla í hópinn. Unglingar verða jafnframt 

fyrir áhrifum frá umhverfinu sem sendir misvísandi skilaboð um kynlíf og kynímyndir í 

gegnum miðla á borð við og internet og sjónvarp. Unglingum er líka hætt við að taka 

áhættu á þessu sviði til þess að reyna að ganga í augun á jafningjum sínum eða vegna 

skilaboða umhverfisins og hvatvísra hugsana. Taka þeir þá ákvarðanir án þess að gera 

sér nægjanlega grein fyrir afleiðingum hegðunar sinnar. Í grein Sóleyjar S. Bender frá 

árinu 2006 kemur fram að unglingar geti átt erfitt með að tjá sig við kynlífsfélaga sína 

á eðlilegan máta um kynlíf. Vegna þessa lifa unglingar jafnvel í óvissu gagnvart hinum 

aðilanum og treysta sér ekki til að ræða um notkun getnaðarvarna. Það kemur því 

ekki á óvart að rannsóknir hafa sýnt að algengt sé að unglingar stundi kynmök án 

þess að nota smokk (Bender og Kosunen,  2005; Sóley S. Bender, 2006; Zdanuk, 

2007). 

  Að mati Sóleyjar Bender kemur sú kynfræðsla sem unglingar hljóta á Íslandi 

ekki nógu mikið inn á eigin ábyrgð einstaklinga á kynlífi. Hún tekur einnig fram að 

það virðist vera stór áfangi hjá unglingum að byrja að stunda kynlíf en að það séu þó 

helst stelpur sem verða fyrir þrýstingi til að taka skrefið, hvort sem að þær séu 

tilbúnar eða ekki. Þegar unglingar taka rangar ákvarðanir varðandi kynlíf geta þeir átt 

hættu á að þurfa að vinna úr vandamálum tengdum þessum ákvörðunum seinna á 
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lífsleiðinni. Annað sem ber að hafa í huga þegar kemur að samböndum unglinga er 

að rómantísk sambönd þeirra geta verið flóknari en sambönd fullorðinna einstaklinga 

vegna þroskaleysis (Achatz og MacAllum, 1994; Sóley S. Bender, 1996). 

 

3. Ungar mæður 

 3.1. Áhrif ótímabærra barneigna á ungar konur  

Aldur móður skiptir máli er viðkemur upplifun hennar á móðurhlutverkinu. Þá getur 

reynst erfiðara að eignast barn á unga aldri þar sem móðirin hefur ekki þroska til að 

uppfylla kröfur móðurhlutverksins og er einnig að glíma við önnur þroskaverkefni 

vegna aldurs (Ásta K. Bjarnadóttir o.fl. 2006; Herzog o.fl., 2007).

 Auk þess er líkamlega hættulegra fyrir konur að verða þungaðar fljótt eftir 

kynþroska en á fullorðinsárum þar sem þungun á mjög ungum aldri er talin tengjast 

hærri tíðni móður- og ungbarnadauða (Battin, 1995). 

Ungar mæður einangrast oft á meðgöngu og á fyrstu árum barnsins og jafnvel 

þangað til að barnið nær sex ára aldri. Þess vegna breytast oft þær jákvæðu 

hugmyndir sem ungar konur hafa í fyrstu um barneignir eftir að þær fá barnið í 

hendurnar ekki síst þegar þær uppgötva hversu krefjandi ungbörn geta verið.    

Fáir jafningjar eru á sama stað í lífinu og ekki er lengur í boði að skreppa í bíó, á 

kaffihús eða á rúntinn. Getur þetta valdið ungri móður erfiðleikum sérstaklega þegar 

hún er á þeim aldri þar sem eins og kemur fram áður, jafningjar eru 

aðaláhrifavaldarnir. Öll rútína breytist, það þarf að svæfa barnið, gefa því, skipta á 

því, fara með það til dagmömmu eða á leikskólann. Barnið grætur jafnvel allar nætur 

þannig að það skemmir fyrir náminu eða vinnunni og móðirin situr uppi þreytt allan 

daginn. Eðlilega skapar þetta pirring og þá sérstaklega ef að fjárhagurinn stendur 

einnig illa (Kristín Elfa Guðnadóttir, 1996; Santrock, 2001). 

Mjög mikilvægt er því að bjóða upp á fyrirbyggjandi stuðning til ungra mæðra og 

barna þeirra til að koma í veg fyrir að allt fari á versta veg. Aukinn fjölbreyttur 

stuðningur sem ungar mæður fá hefur sýnt fram á minni streitu og 

þunglyndiseinkenni (Barnfather, Letourneau og Stewart, 2004), sá stuðningur getur 
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til dæmis falist í aukinni mæðravernd. Má í því sambandi nefna að árið 1986 var 

Fjölskylduráðgjöf stofnuð innan Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri. Var þar þróuð 

ný áhersla í mæðra- og ungbarnavernd. Gefur hún færi á að auka markvissari 

forvarnir gegn til dæmis þunglyndi og áhættuhegðun á meðgöngu. 

Fjölskylduráðgjöfin leitast einnig við að reyna að efla foreldrahæfni með fræðslu og 

styrkingu á tengslum foreldra við barn (Elín Margrét Hallgrímsdóttir o.fl., 2003).  

 Ungar mæður geta einnig fengið stuðning frá foreldrum sínum og þá 

sérstaklega ef að þær búa hjá þeim. Taka þá afinn og amman þátt í 

foreldrahlutverkinu ásamt dótturinni. Við slíkar aðstæður hafa amman og afinn oft 

mikið um það að segja hver þátttaka föðurins sé í lífi barnsins. Ef þau eru ekki 

fylgjandi því að faðirinn sé nálægur þá getur það haft áhrif á þátttöku hans í 

uppeldinu (Brooks-Gunn og Chase-Lansdale, 1995; Herzog, 2007). 

 Til eru dæmi hérlendis þar sem mæður leita sálfræðilegrar aðstoðar vegna 

erfiðleika sem þær eiga við að stríða vegna þess hve ungar þær voru þegar þær urðu 

barnshafandi í fyrsta skipti. Þær upplifa æskumissi og verða reiðar sem getur bitnað á 

börnum þeirra.  Samkvæmt Ragnheiði Indriðadóttur (1996) geta ný vandamál komið 

upp þegar unga móðirin tekur saman við annan mann og byrjar að búa með honum. 

Stafar þetta af því að karlmenn geta átt í erfiðleikum með að búa með börnum sem 

ekki eru þeirra eigin og skapast getur afbrýðisemi bæði af hálfu barnsins og nýja 

mannsins sem setur móðurina í klemmu vegna ástar á barni sínu og manni.  

Erfiðleikar sem þessir geta orðið til þess að barnið flytur til ömmu og afa og jafnvel 

þótt því líði vel þar getur það valdið sárindum og erfiðleikum sem fylgja því fram á 

fullorðinsár. Þessu fylgir einnig að sambandið á milli móðurinnar og barnsins verður 

slæmt og situr móðirin uppi með samviskubit sem hún losnar jafnvel aldrei við  

(Ragnheiður Indriðadóttir, 1996).  

 

 3.2. Lagaleg staða mæðra undir lögaldri 

Lagaleg staða mæðra sem eru undir 18 ára er nokkuð sérstök þar sem að hún heyrir 

undir forsjá foreldra sinna samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997. Unga móðirin 

hefur þó samt sem áður forræði yfir barni sínu samkvæmt barnalögum nr. 76/2003. 
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3.3. Viðhorf samfélagsins gagnvart ótímabærum barneignum   

 ungra kvenna á Íslandi 

Ungar mæður eiga það á hættu að upplifa fordóma frá samfélaginu. Konur sem eru 

um 25 - 30 ára að eignast börn upplifa þetta síður því samfélagið samþykkir frekar 

barneignir á þessu aldursbili. Konur á þessum aldri eru jafnframt líklegri til að vera 

búnar að mennta sig, vera í traustu sambandi og hafa komið sér fyrir í lífinu sem 

ungar konur á aldrinum 15 - 20 ára hafa síður gert (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2002; 

Herzog o.fl., 2007).  

 Segja  má að það sé mjög lýsandi fyrir viðhorf Íslendinga gagnvart 

barneignum ungra mæðra að þær séu stimplaðar sem ótímabærar barneignir 

(Ragnheiður Indriðadóttir, 1996). Þó virðist samfélagið einnig hafa fordóma gagnvart 

fóstureyðingum eins og Sóley S. Bender ræðir um í grein sinni ,,Kynfræðsla frá 

heildrænu sjónarhorni". Þar veltir hún fyrir sér afhverju svo margar ungar stúlkur hér 

á landi ákveða að eignast börn. Meginskýringuna telur hún felast í valkostunum sem 

þunguðum stúlkum bjóðast. Kostirnir eru að eignast barnið, fara í fóstureyðingu eða 

gefa barnið frá sér til ættleiðingar. Á Íslandi virðist samfélagið líta á 

ættleiðingarkostinn þar sem konur gefa barn sitt frá sér sem nokkurs konar 

félagslega fordæmingu. Auk þess eiga konur erfitt með að gefa börn frá sér eftir að 

hafa gengið með þau. Af þessari upptalningu virðist ákjósanlegasti kosturinn því vera 

að eiga barnið. Sóley telur vandann einnig liggja í þjónustunni sem snýr að ungum 

konum þar sem að hún miðast ekki nógu vel við þarfir ungs fólks. Ungt fólk getur haft 

ýmsar áhyggjur þegar það þarf að leita til læknis eða annarra fagstétta vegna 

vandamála sem tengjast kynlífi. Það hefur áhyggjur af spurningum frá 

heimilislækninum, að heimilislæknirinn segi foreldrum frá vandamálum sínum eða að 

rekast á ættingja eða kunningja á læknastofunni eða heilsugæslu (Sóley S. Bender, 

1996). 

 Í fréttum má einnig sjá viðhorf samfélagsins til barneigna ungra mæðra en í 

frétt á Vísi.is segir Karen Kjartansdóttir frá ungri móður í 9. bekk, Evu Rún 

Sigurðardóttur. Þegar Eva Rún eignaðist son sinn, Róbert Leó í febrúar 2010 voru 

barneignir alls ekki á dagskránni en ákvað hún samt sem áður að eiga barnið.
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Eva Rún furðaði sig á því að stærsti hluti samfélagsins ætlaðist til þess að hún færi 

frekar í fóstureyðingu og hafi hún þurft vegna þessa að sætta sig við slæm ummæli á 

netinu og kjaftasögur. Hún sagði ennfremur að slök þjónusta félagsþjónustunnar 

væri ekkert annað en fátækragildra fyrir unga foreldra (Karen Kjartansdóttir, 2010).   

 

 3.4. Viðhorf til barneigna ungra mæðra á heimsvísu 

Í vestrænum og skandinavískum menningarsamfélögum er litið á þungun ungra 

mæðra sem skerðingu á félagslífi þeirra, sérstaklega ef barnsfeður eru ekki nálægir 

og mæðurnar fá engan stuðning.  

 Er litið svo á að þessar aðstæður ýti undir ákveðinn vítahring fátæktar.  

Þungun og barneignir á ungum aldri geta auk þess tengst hærri tíðni vannæringar 

barna, skorti á viðunandi menntun fyrir barnið, minna fjárhagslegu sjálfstæði móður 

og meiri óstöðugleika heima fyrir. Vekja þessar staðreyndir um þunganir ungra 

mæðra upp pólitíska umræðu um fóstureyðingu, sérstaklega í þróunarlöndum þar 

sem fyrir eru vandamál tengd mannfjölda. Af þessari upptalningu má leiða að 

þungun ungra mæðra geti haft slæm áhrif á einstaklinga og samfélög og að 

skilaboðin séu því almennt að einstaklingur sé hæfari foreldri á fullorðinsaldri heldur 

en á unga aldri (Battin, 1995; Massat, 1995; Barnfather, Letourneau og Stewart, 

2004). 

  Í Bandaríkjunum er litið á barneignir ungs fólks sem alvarlegt 

samfélagsvandamál. Er því athyglisvert að í rannsókn Kim Witte frá 1997 á viðhorfi 

þungaðra stúlkna til barneigna kom í ljós að viðhorfið var fremur jákvætt. Stúlkurnar 

sögðu að þeim líkaði vel að finna lifandi veru vaxa innra með sér og þætti gaman að 

fá athygli út á það að vera ófrískar eða með lítið barn. Þær töldu einnig að þær yrðu 

frekar taldar í hópi fullorðinna við það að verða mæður og  hlökkuðu til að horfa á 

barnið sitt þroskast. Neikvæðu hliðarnar sögðu þær hins vegar vera þunglyndi, streita 

og lítið sjálfsálit. Sumar stúlkurnar óttuðust það að vera dæmdar af samfélaginu og 

földu þungunina eins lengi og þær gátu. Líkamlegu breytingarnar fannst þeim þó 

erfiðast að umbera. Þær upplifðu sig feitar, þeim varð óglatt og þær einangruðust 

félagslega (Witte, 1997). 
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Í Norður-Evrópu, Hollandi og Svíþjóð er lítið um ótímabærar þunganir. Barneignir 

unglinga eru litnar neikvæðum augum og er virk kynfræðsla til staðar. Þar er reynt að 

tryggja auðvelt aðgengi að getnaðarvörnum og jafnframt er talið að sterk viðhorf 

samfélagsins gagnvart ótímabærum þungunum eigi sinn þátt í að halda tíðninni lágri. 

Í Bandaríkjunum aftur á móti er kynfræðslan ekki eins virk og erfiðara er þar að ná í 

getnaðarvarnir. Viðhorf samfélagsins í Bandaríkjunum gagnvart barneignum unglinga 

eru misjöfn enda er það samfélag með mjög blandaða menningararfleið (Battin, 

1995).  

 Sjónarhorn Furstenberg (1976) er ólíkt ofangreindum viðhorfum en hann 

benti á að sú hugmynd að ótímabærar barneignir ungra kvenna væri samfélagslegt 

vandamál og hafi óhjákvæmilega slæmar afleiðingar, jaðri við að vera fordómar. 

Hann sagði jafnframt að ein útskýringin á skorti á rannsóknum varðandi þetta sé sú 

að afleiðingarnar eru taldar vera augljósar. Almenningur og fræðimenn sé sannfærðir 

um að ótímabærar barneignir ungra mæðra skaði líf þeirra og hafi auk þess skaðleg 

áhrif á samfélagið (Furstenberg, 1976).  

 Í Suður Ameríku eru ótímabærar barneignir ungra kvenna taldar tengjast 

fátækt og takmörkuðu aðgengi að getnaðarvörnum. Í öðrum heimshlutum, Asíu, 

Afríku og öðrum þróunarríkjum, er litið á barneignir unglingsstúlkna sem eðlilegan 

hlut. Eiga þessi lönd það sameiginlegt að algengt er að stúlkur giftist ungar og hefji 

strax barneignir. Fullorðinsárin hefjast fyrr og ekki er talað um nein sérstök 

unglingsár. Gerir það ungum mæðrum auðveldara fyrir þar sem að þær þurfa hvorki 

að takast á við fordóma samfélagsins né sína eigin (Battin, 1995).  

 

 3.4. Siðferðisleg umræða  

Eitt af álitamálum sem koma upp við ótímabærar barneignir ungs fólks er hvort að 

þau hafi og þá sérstaklega þegar talað er um unglinga, þroska og heilsu til að taka 

mikilvægar ákvarðanir. Rökin fyrir þessu er að það sé varasamt að ganga út frá því 

sem föstu og ósveigjanlegu viðmiði að einstaklingar séu hæfir til þess að taka 

ákvarðanir sem hafa áhrif á allt líf þeirra, þegar þeir ná ákveðnum aldri. Aldurinn einn 

og sér sker ekki úr um slíka hæfni einstaklingsins. Spurningin er sú hvort skilningur, 
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rökhugsun og gildismat einstaklingsins nægi honum til að skilja hver áhrifin verði af 

ákvörðunartöku og hvort hann sé fær um að hugsa málið til enda (Vilhjálmur 

Árnason, 2003). 

 Annar þáttur sem snýr að siðferðislegri umræðu og ótímabærri þungun eru 

áhrif trúarbragða og fræðslu. Heimsálfur eins og Asía og Afríka glíma við vandamál 

eins og ólöglegar fóstureyðingar, kynferðisofbeldi gegn konum og umskurð kvenna 

sem getur leitt til sýkinga og jafnvel dauða. Stafa þessi vandamál af hefðum og 

menningu sem gengur illa að breyta. Í þessum hluta  heimsins eru réttindi allt önnur 

en þekkjast hér í vestrænum ríkjum og þar er svokallað húsbandavald enn í hávegum 

haft. 

 Í ríkjum þar sem kaþólska kirkjan er valdamikil hafa þjóðir á eyjum 

Karabískahafsins, í Kyrrahafinu og einnig í Rómönsku Ameríku unnið gott starf sem 

tengist kynheilbrigði. Stangast þetta starf  á við hefðir kaþólikka þar sem bannað er 

að nota getnaðarvarnir og fóstureyðingar eru taldar vera synd. Kaþólska kirkjan hefur 

samt sem áður ekki brugðist við þessu og leitt þetta hjá sér vegna algengi alnæmis og 

ótímabærra barneigna ungs fólks. Þess vegna hefur kirkjan jafnvel litið framhjá 

dreifingu getnaðarvarna (Mbl.is. 1999). 

 
4. Ungir feður  

 4.1. Rannsóknir á ungum feðrum  

Margt er vitað um hvaða áhrif það hefur á börn að eiga unga móður en lítið hefur 

verið rannsakað hvaða áhrif það hefur á börn að eiga ungan föður. Hafa fræðimenn 

bent á að þessi skortur ýti undir þá hugmyndir að ungir feður séu ósýnilegir og 

fjarverandi. 

  Niðurstöður rannsóknar Coley og Chase (1998) sýna að ungir feður taki oft á 

tíðum meiri þátt í lífi barnsins á fyrstu árunum en að það fari svo dvínandi með 

tímanum. Vegna þessa er mikilvægt að skilja þá þætti sem hvetja til feðraþátttöku til 

lengri tíma (Cutrona, 1998; Futris og Schoppe-Sullivan, 2007).   

Ungir feður sem eiga í rómantísku sambandi við barnsmæður sínar eru líklegri til að 

eyða meiri tíma með börnum sínum en eldri fráskildir feður eyða samt sem áður 

meiri tíma með börnum sínum en þeir yngri. Stafar þetta af því að eldri feður eru 
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yfirleitt tilfinningalega þroskaðri en þeir yngri og skuldbundnari börnum sínum. Eldri 

feður virðast einnig upplifa minna álag tengdu foreldrahlutverkinu en þeir yngri.  

Kemur því á óvart að eigindlegar rannsóknir sýna að ungir feður vilji yfirleitt taka 

meiri þátt í lífi og uppeldi barna sinna (Cohan og Marsiglio, 1997; Amato o.fl, 2000; 

Johnson, 2001; Bernd og Fagan, 2007; Futris og Schoppe-Sullivan, 2007).  

 Niðurstöður Miller (1997) þykja einnig merkilegar vegna þess að hann komst 

að því að unglingsfeður tengja aukinni ábyrgð við föðurhlutverkið aðeins við barnið 

en ekki barnsmóðurina. Auk þess töldu ungir feður að föðurhlutverkið gæti verið 

yfirþyrmandi en þeim fannst einnig að feður væru mikilvægir fjölskyldum, 

sérstaklega hvað varðar fjárhagslega og andlega þætti. Feðurnir viðurkenndu að 

þeim þætti þeir hafa orðið feður of snemma en sú tilfinning jafnaðist oft út við það 

að eiga í góðu sambandi við börn sín (Miller, 1997).  

 

 4.2. Lagaleg staða feðra  

Hér verður gerð grein fyrir lagalegri stöðu feðra á þeim forsendum að þeir séu ekki í 

ástarsambandi við barnsmæður sínar. 

 Þegar snýr að almennum réttindum feðra þá eru þau til staðar en ekki í eins 

miklum mæli sem skyldi í nútíma þjóðfélagi. Samt sem áður hefur þróunin í íslenskri 

barnalöggjöf verið mikil síðastliðin ár og margt breyst til batnaðar, bæði hvað varðar 

rétt barna og feðra. Núverandi lög taka mið af auknu foreldrajafnrétti en við erum 

samt ekki komin á leiðarenda í þeim efnum (Halldóra Kristín Hauksdóttir, 2008).         

 Í barnalögum nr. 76/2003, eru reglurnar um ákvörðun forsjár og framkvæmd 

hennar mjög skýrar. Þar er ítarlega útskýrt hver það er sem fer með forsjá barns og í 

hverju forsjáin felst. Hins vegar segja barnalögin ekki mikið um stöðu foreldra sem 

hafa ekki forsjá. Það foreldri sem fer með forsjá barns ber samkvæmt lögum að 

stuðla að því að barn njóti umgengni beggja foreldra þar sem nema að það sé 

andstætt hag og þörfum barns að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds. 

Meginreglan í íslenskum rétti er þó sú að það sé barninu fyrir bestu að alast upp hjá 

kynforeldrum sínum (Erna Birgisdóttir, 2008). 
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  Athygli vekur að Ingólfur V. Gíslason hefur bent á að í dómum í forsjárdeilum 

sé aðallega tekið tillit til þriggja atriða í rökstuðningi fyrir dómi. 

Í fyrsta lagi hvoru foreldranna barnið er nánara, í annan stað hvort fyrirkomulagið 

valdi minna raski fyrir barnið og í þriðja lagi hvort foreldranna sé líklegra til að tryggja 

umgengni barnsins við forsjárlausa foreldrið. Einnig bendir hann á að það hafi verið 

ríkjandi í barnarétti áður fyrr að börn skyldu dveljast hjá mæðrum sínum (Ingólfur V. 

Gíslason, 2004).  

 Þegar kemur að lagalegri stöðu ungra feðra undir 18 ára aldri varðandi 

meðlagsgreiðslur er staða þeirra sú að samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997 að ekki 

sé hægt að skylda þá til þess að borga meðlag þar sem þeir eru ekki orðnir fjárráða 

og mega ekki hafa fjárhaldsábyrgð. Samkvæmt Innheimtustofnun sveitarfélaga ber 

foreldrum unga föðurins að borga meðlagið þangað til að hann nær 18 ára aldri. Ef 

þau eru ekki borgunarfólk fyrir meðlaginu þá borgar Tryggingastofnun Ríkisins 

meðlagið þar til faðirinn nær 18 ára aldri (munnleg heimild  21. febrúar 2011).  

 Rétt er að taka fram að mikill munur er á réttarstöðu föður eftir því hvort 

barn er fætt í hjónabandi eða skráðri sambúð og utan hennar. Einnig breytist 

réttarstaða föður þar sem barn er fætt í hjónabandi eða skráðri sambúð, við skilnað 

eða sambúðarslit (Halldóra Kristín Hauksdóttir, 2008).

 Í ritgerð Bjarkar Erlendsdóttur frá árinu 1998 um stöðu og hlutverk fráskilinna 

feðra sem ekki hafa forsjá yfir börnum sínum, bendir hún á að það sé algengt er að 

litið sé á feður sem aukaatriði við uppeldi barna og vegna þessa viðhorfs fái mæður í 

meirihluta forsjá yfir börnum (Björk Erlendsdóttir, 1998). 

 

 4.3. Vandamál ungra feðra sem þátttakendur í uppeldi barna sinna           

Ungir feður geta rekist á ýmsar hindranir þegar kemur að þátttöku í uppeldi og 

ummönnun barna sinna. Ein sú algengasta og sú sem er talin hafa hvað mest að segja 

er hvort að barnsmóðirin styðji og hvetji til þátttöku föðurins (Futris og Schoppe-

Sullivan, 2007; Herzog, 2007). Ef móðirin setur sig sérstaklega á móti þátttöku 

föðurins er hætt við því að hún beiti umgengistálmun gegn föðurnum. 

Umgengistálmun lýsir sér á þann veg að annað foreldrið reynir að tálma umgengni 

annars foreldris með hegðun sinni og atferli gagnvart barninu (Karvel Aðalsteinn 

Jónsson, 2009). 
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 Þegar kemur að ungum feðrum er gert ráð fyrir að þeir upplifi meiri streitu, 

eins og áður kom fram, tengdu foreldrahlutverkinu og getur það haft þau áhrif að 

þeir haldi sig frá þegar kemur að umönnun barnsins. Talið er að þessi streita stafi af 

skorti á menntun, atvinnu, lélegu sjálfsöryggi í föðurhlutverkinu og eins og áður kom 

fram, slæmu sambandi við barnsmóðurina. Þar að auki eru þeir síður undirbúnir fyrir 

ábyrgðina sem fylgir uppeldi barna (Cohan og Marsiglio, 1997; Bernd og Fagan, 

2007). Aðrir þættir sem geta haft streituvaldandi áhrif á samband foreldris og barns 

eins og Abidin (1992) benti á eru persónueinkenni barns og foreldris, efnahagsleg 

staða fjölskyldunnar, heilsa foreldris, félagsleg einangrun, þunglyndi og 

tengslavandamál innan fjölskyldunnar. Streita getur einnig haft áhrif á viðhorf ungs 

föður til foreldrahlutverksins og valdið þreytu. Verður síðan til nokkurs konar 

vítahringur þar sem faðirinn er þreyttur og neikvæður og dregur úr félagslegum 

samskiptum við fjölskylduna. Þó skal taka það fram að blandan af öllum þessum 

þáttum veldur hvað verstri frammistöðu föður í uppeldi barns (Abidin, 1992; Bernd 

og Fagan, 2007).  

 Caldwell og Antonucci (1997) sögðu að auk fjárhagsáhyggja, stirðu sambandi 

við barnsmóðurina og fjölskyldu hennar hefðu ungir feður áhyggjur af erfiðleikunum 

við það að reyna að hitta barnið sitt og heilsufari þess. Höfundar fundu það út í 

rannsóknum sínum að snemmtæk þátttaka í föðurhlutverkinu og að axla ábyrgð sem 

faðir sé mjög mikilvægt sjálfstrausti og sjálfsímynd ungra feðra. Stuðningur stofnana 

getur haft áhrif á þetta sjálfstraust og þessa sjálfsímynd. Þetta má sjá í rannsókn 

Allen og Doherty´s (1996) þar sem ungir feður kvörtuðu undan því að félagslegar 

stofnanir myndu hamla þátttöku þeirra sem feður. Þeim fannst að starfsfólk skóla, 

sjúkrahúsa og félagsþjónustu myndu frekar hindra þátttöku þeirra en að hvetja. 

Mátti lesa slíkt hið saman úr rannsókn Speak og félaga (1997) þar sem fram kom að 

ungir feður hefðu ekki fengið neinn faglegan stuðning  til þess að gegna 

foreldrahlutverkinu (Miller, 1997; Rhein, 1997).
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5. Stuðningur 

 5.1. Stuðningur fjölskyldu 

Mikilvægi stuðnings fyrir ungt fólk í hlutverki sínu sem foreldrar endurspeglast í 

afleiðingum þess að eignast barn á ungum aldri, ekki síst þegar um er að ræða 

unglinga. Þessar afleiðingar felast í minni menntun, minna fjárhagssjálfstæði, meiri 

hættu á verra líkamlegu og andlegu heilbrigði og minni félagsleg samskipti 

(Ragnheiður Indriðadóttir, 1996; Barnfather, Letourneau og Stewart, 2004; Ásta K. 

Bjarnadóttir o.fl., 2006). Ráðast þessar afleiðingar þó eftir aðstæðum eins og búsetu, 

námi, stuðningi og viðhorfum fjölskyldunnar, vina og samfélagsins. 

 Virðist staðreyndin jafnframt vera sú að þegar einstaklingar eignast börn á unga aldri 

hafi barnið lítil áhrif á líf föðurins en hálfpartinn gleypi líf móðurinnar (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 1996).  

 Ungt fólk hefur í vestrænum þjóðfélögum háar hugmyndir um að flytja 

snemma að heiman og verða sjálfstæðir einstaklingar og stofna fjölskyldu. Hins vegar 

vegna ungs aldurs og þroskaleysis eru þau illa undirbúin til að verða foreldrar og 

standa á eigin fótum. Því er mikil hætta á vonbrigðum þar sem þau einangrast frekar 

þegar börn koma í spilið og frelsi þeirra minnkar með ábyrgðinni og skyldum því 

tengdu. Sambandserfiðleikar geta síðan farið að gera vart við sig fyrstu mánuðina 

eftir að barnið fæðist þar sem móðurhlutverkið og sambandið við föðurinn stenst 

ekki væntingar móðurinnar. 

  Seidler (2003) benti á algengi sambandsslita hjá ungu fólki þegar fyrsta barn 

nær 16 mánaða aldri. Rekur hann þetta til þess að á þeim tíma komi upp óuppgerðar 

tilfinningar móðurinnar sem hún hafði ekki tíma til að takast á við meðan barnið var 

yngra og þurfti stanslausa umönnun (Seidler, 2003).  

 Algengt er að ung móðir fái stuðning frá fjölskyldu sinni eins og áður hefur 

komið fram, sem styður við bakið á henni í foreldrahlutverkinu. Unga móðirin býr 

jafnvel í foreldrahúsum og gerir fjölskyldan henni auðvelt fyrir að fá pössun og 

fjárhagsaðstoð. Stuðla þessir þættir að því að móðurinni sé gert kleift að halda áfram 

í námi eða vinnu. Getur þetta fyrirkomulag þó skapað vandamál þar sem amman og 
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afinn yfirtaka uppeldi barnsins og taka fram fyrir hendur móðurinnar. Amman og 

afinn geta þá ráðskast með líf stúlkunnar og barnsins í of miklum mæli. Við slíkar 

aðstæður skiptir mestu máli að unga móðirin og helst barnsfaðir geti sagt hug sinn og 

látið í ljós þörf sína fyrir stuðningi þegar þessa þarf. Þess ber að geta að það getur 

verið jafn erfitt fyrir móðir að þola áminningar um að hún hafi komið sér sjálf í þessar 

aðstæður og gripið sé fram fyrir hendur hennar í móðurhlutverkinu (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 1996; Ragnheiður Indriðadóttir, 1996). 

 Rétt er að benda á að þegar kemur að foreldrum undir lögaldri má túlka 28. 

gr. barnalaga nr. 76/2003, um foreldraskyldur og forsjá barns á þann veg að 

foreldrum ungu foreldrana beri skylda til sýna þeim stuðning. Kemur það fram í 

þessari lagagrein að foreldrum beri að annast barn sitt, sýna því umhyggju, virðingu 

og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum eins og best hentar hagi barns og 

þörfum. 

 Þegar skoðaðar eru rannsóknir varðandi mikilvægi stuðnings við ungar 

mæður kemur í ljós að mæður ungra mæðra veita mesta stuðninginn en barnsfeður 

eða kærastar ef þeir eru til staðar, fylgja fast á eftir (Benson, 2004; Crase, Hockaday 

og McCarville, 2007). Langtímarannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að stuðningur 

frá fjölskyldu hafi góð áhrif á hugmyndir ungra mæðra á barneignum. Tilfinningalegur 

stuðningur hefur þá hvað mest að segja ásamt beinni aðstoð og efnahagslegum 

stuðningi. Stuðningur af þessu tagi ýtir undir vellíðan móður og óbeint að vellíðan 

barnsins. Einnig er því haldið fram að bein tengsl séu á milli lítils stuðnings frá 

fjölskyldu og þunglyndis þungaðra ungra mæðra (Barnfather, Letourneau og Stewart, 

2004; Benson, 2004). 

 Til samanburðar hér á landi að má nefna rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttir og 

Sólveigar Sigurðardóttir (2009) á högum einstæðra foreldra á Ásbrú/Keili í 

Reykjanesbæ og hvert þeir leituðu ef þeir þurftu pössun. Kom þar fram að einstæðir 

foreldra settu í 82% tilvika barnsföður eða móðir í 1. til 2. sætið. 79% settu ömmu og 

afa sín megin í fjölskyldunni í 1. til 2. sætið. Amman og afinn hinum megin í 

fjölskyldunni voru fyrsti kostur í 55% tilvika. Þegar talað var um aðra 

fjölskyldumeðlimi settu tæplega 59% þann kostinn í 3. til 4. sætið og aðeins 44% 

settu vini eða nágranna í sömu sæti. Áberandi var í rannsókninni að einstæðir 

foreldrar gerðu lítið af því að kaupa sér barnapössun og sjaldgæft var að opinber  
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fagaðili myndi gæta barnanna (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2009). 

 Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn Birnu Maríu Sveinbjörnsdóttir (2007) 

á hvort að foreldar vilji stuðning í foreldrahlutverkinu. Svöruðu 68% að þeir væru 

hlynntir stuðningi að einhverju leyti í foreldrahlutverkinu en 92% töldu sig samt sem 

áður vel búna í hlutverkið. Aðeins 29% óskuðu ekki eftir stuðningi. Athygli vekur að 

meðalaldur þátttakanda var 37 ára sem bendir til þess að yngri foreldrar þurfi frekar 

stuðning en þeir eldri (Birna María Sveinsdóttir, 2007).

 Þeir feður sem taka hvað mestan þátt í uppeldi barna sinna fá einhvers konar 

stuðning frá foreldrum sínum, fjárhagslegan eða aðstoð við ummönnun og ábyrgð.  

Tilfinningalegur stuðningur frá foreldrum hefur líka góð áhrif á þátttöku ungs föður.

Í gegnum slíkan stuðning geta feður öðlast skilning á því hvers vænst er af þeim og 

fengið nauðsynlegar leiðbeiningar um hvernig þeir eiga að framfylgja skyldum sínum. 

Samt sem áður er lítið vitað um þann stuðning sem ungir feður fá samanborið við 

barnsmæður þeirra og eru vangaveltur um það að sá stuðningur og þær væntingar 

sem foreldrar ungra feðra hafa, hafi áhrif á það hversu mikið þeir taka þátt. Erlendar 

rannsóknir hafa einnig sýnt að ungir feður hafa takmarkað eða lítið samband við 

ljósmæður, starfsmenn heilbrigðisstétta og félagsráðgjafa. 

Þegar niðurstöður rannsókna varðandi þátttöku ungra feðra eru teknar saman 

virðast þeir lykilþættir sem hafa áhrif á að þessir feður haldi sambandi við börn sín 

vera viðhorf til föðurhlutverksins, möguleiki til að styðja við barnið fjárhagslega og 

hvernig samband föðurins og móðurinnar sé háttað. Þá vekur athygli að félagslegur 

stuðningur frá foreldrum beggja vegna virðist vega á móti neikvæðum áhrifum 

foreldraálags hjá föður sem fylgir ummönnun barnsins (Miller, 1997; Bernd og Fagan, 

2007).

 Annað sjónarhorn í þessu sem sjaldan kemur fram er sú lífsfylling sem 

fullorðnir einstaklingar öðlast við það að verða afi og amma. Flestir taka þessu 

hlutverki alvarlega og sinna því af mikilli gleði. Á tímum þar sem fólk eignast ekki jafn 

mörg börn og áður eru barneignir því enn meiri viðburður hjá fjölskyldum.  
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Þá komust Reitzes og Mutran (2002) að því að miðaldra Bandaríkjamönnum fannst 

afa- og ömmu hlutverkið mun mikilvægara en atvinna þeirra. Kaufman og Elder 

(2003) komust einnig að því að fólk sem nýtur þess að vera í hlutverki ömmu og afa 

upplifir sig yngra og væntir þess að lifa lengur heldur fullorðið fólk sem gegnir ekki 

sama hlutverki. Í rannsókn Ingibjargar H. Harðardóttur og Amalíu Björnsdóttur (2008) 

kemur fram að stuðningur eldri borgara á Íslandi við afkomendur sína sé mikill og 

margþættur og segja mætti að þeir myndi stuðningsnet um fjölskyldur sínar. 

Algengasti stuðningurinn var þá í formi barnagæslu en 62% eldri borgara höfðu sinnt 

henni. (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2008). 

 

 5.2. Stuðningsúrræði fyrir unga feður á Íslandi 

Ljóst er á undanfarinni umfjöllun að þörf er á stuðningsúrræðum fyrir unga feður til 

þess að styrkja þá frekar í föðurhlutverkinu. Kemur þetta greinilega fram í 

áðurnefndum staðhæfingum um unga feður sem hrökklast úr foreldrahlutverkinu 

vegna álags og hjálparleysis. 

 Flokka má skýrslu Félagsmálaráðuneytisins (2009) varðandi stöðu barna í 

mismunandi fjölskyldugerðum sem stuðningstæki þeim til handa sem og ungum 

foreldrum almennt. Þar er lagt til að tryggt verði gott aðgengi að fjölskylduráðgjöf og 

hún veitt ókeypis eða niðurgreidd sem hluti af almennri velferðarþjónustu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2009).  

 Athyglisverður þáttur tengdur þátttöku föðurins er að feður sem upplifa 

mikið álag þegar barnið fæðist eru líklegri til þess að hafa tekið lítinn þátt í 

meðgöngu barnsins. Þátttaka feðra í meðgöngu getur þá haft áhrif á stuðning frá 

fjölskyldu. Feður sem taka þátt í meðgöngu eiga því frekar möguleika á meiri 

stuðningi sem foreldri eftir að barnið fæðist. Mæður eru þá jafnframt líklegri til að 

finnast feðurnir ábyrgir og treystandi fyrir barninu (Barnett o.fl, 2003; Bernd og 

Fagan, 2007; Herzog, 2007). Hér á Íslandi má  finna stuðning innan stofnana tengdum 

þessari kenningu. Ber þá að nefna Þróunarstofu Heilsugæslunnar á 

höfuðborgarsvæðinu sem starfar á vegum Mæðraverndar. Þar er boðið upp á 

fræðslu fyrir verðandi feður. Fræðslan er haldin einu sinni í mánuði og rætt er um  
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föðurhlutverkið, fjölskylduna og uppeldi barna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

e.d.). Það þarf líka að kalla fagfólk leik- og grunnskóla til ábyrgðar til þess að miðla 

uppeldisfræðilegri þekku sinni og reynslu til ungra foreldra. Þykir þetta einkar 

mikilvægt þegar kemur að ungum foreldrum sem ekki hafa aðgang að foreldrum 

sínum eða eru upptekin af námi eða starfsskyldum. Þurfa þau þá enn frekar á ráðum, 

fræðslu, stuðningi og fyrirmyndum að halda varðandi uppeldi barna sinna. Sjálfsagði 

hlutir eins og að boða báða foreldra á kennarafundi getur stuðlað að 

viðhorfsbreytingu varðandi það að draga úr kynskiptu samstarfi skóla og foreldra 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

  
   5.3. Félög feðrum til stuðnings 

Við lok þessarar umfjöllunar er við hæfi að benda á starfandi félög hér á Íslandi sem 

vinna að jafnrétti foreldra og aukinni þátttöku beggja foreldra í lífi barna sinna og eru 

mikilvæg sem stuðningstæki fyrir unga feður. 

 

   5.3.1. Félag um foreldrajafnrétti  

Hinn 10. september 1997 var stofnað Félag ábyrgra feðra, sem heitir í dag Félag um 

foreldrajafnrétti. Félagið er hagsmunafélag og vill standa vörð um réttindi feðra. 

Félagið telur að við skilnað foreldra standi feður frammi fyrir kynbundnu ójafnrétti 

þegar kemur að umönnun og uppeldi barna sinna eftir að heimilið er brotið upp. 

Félagið telur að börnin líði fyrir þær miklu breytingar sem verða í lífi þeirra þegar 

annað foreldrið fær öll völd og allar skyldur en hitt foreldrið einungis 

framfærsluskyldu og takmarkaðan umgengnisrétt (Félag um foreldrajafnrétti, e.d.).  

 

   5.3.2. Félag einstæðra foreldra  

Félagið var stofnað í nóvember 1969. Markmið þess er að berjast fyrir réttindum 

einstæðra foreldra og að standa vörð um hagsmuni þeirra og barna þeirra. Félagið 

vill vekja athygli á því sem betur má fara, bæta ímynd einstæðra foreldra, koma í veg 

fyrir fordóma og kerfisbundna mismunun gagnvart þeim og börnum þeirra. Félagið 

er fyrir alla einstæða foreldra óháð tekjum, aldri, búsetu, kyni, kynhneigð eða  
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uppruna. Einnig styður félagið við bakið á þeim foreldrum sem eru með sameiginlega 

forsjá og veitir einnig forsjárlausum foreldrum ráðgjöf og  

upplýsingar (Félag einstæðra foreldra, e.d.). 

  

   5.3.3. Félag ábyrgra feðra á Akureyri 

Félagið starfar á Akureyri og er helsta hagsmunamál þess barátta fyrir foreldra- 

jafnrétti. Félagið vill breyta núverandi starfsaðferðum yfirvalda þegar kemur að 

umgengnissamningum og umgengnisúrskurðum. Það vill einnig berjast fyrir því að 

harðar verði tekið á tálmunarmálum og unnið að betri hag einstæðra foreldra (Félag 

ábyrgra feðra á Akureyri, e.d.). 

 

6. Barnið 

 6.1. Réttur barnsins  

Þar sem fram kemur í erlendum rannsóknum að aðeins ákveðið hlutfall ungra feðra á 

í langtímasambandi við börnin sín er rétt að byrja á því að undirstrika lög er viðkoma 

réttindum barnsins til þess að njóta samneytis beggja foreldra. 

Má þar nefna 1.gr. barnalaga þar sem fram kemur að börn eigi rétt á að þekkja báða 

foreldra sína. Nýtur þessi réttur sérstakrar verndar skv. 8.gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu og  samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

Eftirfarandi kemur einnig fram í þessum samningi Sameinuðu þjóðanna; 

 9. gr: ,,Börn eiga rétt á báðum foreldrum sínum og rétt til að alast upp í 

öruggu fjölskylduumhverfi. Börn sem alast ekki upp hjá báðum foreldrum eiga samt 

rétt á að umgangast þá báða reglulega." (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000, bls. 20). Á hér við að það foreldri sem barnið býr hjá á beinlínis 

að stuðla að því að barnið fái að umgangast hitt foreldri sitt. Er hér átt við rétt til 

reglubundinnar umgengni, venjulega miðað við almenn sjónarmið barnaréttar um 

lágmarksumgengni (Halldóra Kristín Hauksdóttir, 2008).  

  12.- 15. grein: ,,Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðun sína um öll mál sem 

snerta þau sjálf. Þegar dómstólar og yfirvöld fjalla um mál sem varða börn ber að 
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hlusta á sjónarmið barnsins og hafa hagsmuni þess að leiðarljósi. Tryggja ber mál- og 

fundarfrelsi barna." (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000, bls. 20). 

  18. gr: ,,Báðir foreldrar bera höfuðábyrgð á uppeldi barnsins, en ríkin eiga að 

styðja foreldrana og leggja sitt af mörkum til umönnunar barnsins." (Sama heimild). 

    Varðandi framfærslu er það skýrt tekið fram í barnalögunum að foreldrar eru 

framfærsluskyldir gagnvart barni, sbr. 1. mgr. 53. gr. barnalaga. Stjúpforeldri er 

einnig framfærsluskylt fari það með forsjá barns, sbr. 2. mgr. 53. gr. 

Framfærsluskylda er til 18. ára aldurs barns eða þar til það gengur í hjúskap ef það er 

fyrr, sbr. 61. gr. barnalaga. 

 Þegar kemur að meðlagi þá er það eign barns og skal nota það í þágu þess, sbr. 

2. mgr. 63. gr. barnalaga. Barnið fær það ekki beint upp í hendurnar en foreldrinu er 

ætlað að nota það í þágu barnsins (Halldóra Kristín Hauksdóttir, 2008). 

 

 6.2. Uppeldi barnsins 

í lok 20. aldar fór löggjöf að beinast meira að réttarstöðu barna. Samt hefur 

fræðimönnum ekki tekist að vera sammála um eina ákveðna skilgreiningu og deila 

enn um skilgreiningu á orðalaginu ,,það sem er barni fyrir bestu" eða ,,hagsmunir 

barnsins." Félagsráðgjafar hafa bent á það í starfi sínu sem sérfræðingar í 

barnaverndarmálum að ekki sé mögulegt að skilgreina hagsmuni barnsins með 

niðurnjörvaðri skilgreiningu. Þeir vilja jafnframt meina að hagsmunir barnsins ráðist 

af aðstæðum, fjölskyldu- og heildarsamhengi í lífi hvers barns. Þrjú atriði þykja ráða 

miklu varðandi velferð barna og það er tilfinningalegur stöðugleiki, traust framfærsla 

og barnvæn uppeldisskilyrði. Skyldur foreldra liggja í því að foreldar sinni hlutverki 

sínu út frá jafnræðisgrunni sem byggist á gagnkvæmu trausti gagnvart því að báðir 

axli sína ábyrgð. Samstarf foreldra á að miðast við þarfir barns og getu þeirra til að 

takast við óvænt vandamál eða atvik. Hlutverk foreldra eiga að vera jöfn og hvorugt 

þeirra á að vera í einhvers konar varahlutverki. Sameiginleg foreldraábyrgð byggist 

því á því að foreldrar séu hæfir til þess að vinna saman að því að tryggja velferð 

barnsins jafnvel þótt þeir séu ekki búnir að útkljá persónuleg mál sín á milli. 

Börn læra best að treysta foreldrum sínum á jafna vegu þegar þeir taka báðir þátt 

uppeldi þeirra, umönnun og daglegu lífi.  
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Það þarf ekki að vera til fyrirstöðu að foreldar búi í sitthvoru lagi til þess að geta 

uppfyllt þetta hlutverk (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

 Margar kenningar hafa verið settar fram varðandi uppeldi barna.  

Verður hér gerð grein fyrir vistkerfisnálgun Bronfenbrenner (1979) og kenningu 

Baumrind (1991). Samkvæmt vistkerfisnálgun Bronfenbrenner þá þroskast börn 

vegna áhrifa líffræðilegra erfðaþátta, nánasta umhverfis og vegna áhrifa samfélagins 

sem það býr í. Vill Bronfenbrenner meina að með þessu myndist gagnvirkni milli innri 

og ytri þátta í lífi og umhverfi barns (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007). 

Nánasta umhverfi barnsins felst í foreldrum og fjölskyldu og gegna þau veigamesta 

hlutverkinu. Einnig hefur umgengni við aðra foreldra, kennarar og jafningja mikil 

áhrif (Eggen og Kauchak., 2001). Uppeldisaðferðir ætti að taka alvarlega og hvort að 

foreldrar ákveði að beita börn hörðum aga eða nærgætni og hlýju getur haft 

varanleg áhrif á tilfinningalíf barna (Golemann, 2000).  

 Þeir þættir sem taldir eru einkennandi fyrir slæmt uppeldi eru: Lítið eftirlit og 

aðhald foreldra, deilur innan fjölskyldunnar, saga um hegðunarvandamál innan 

fjölskyldunnar, venjur foreldra að horfa framhjá slæmri hegðun, bágur fjárhagur og 

að lokum léleg húsakynni fjölskyldunnar sem getur aukið álag á foreldra og gerir 

þeim erfiðara fyrir að sinna foreldrahlutverkinu. Samkvæmt Baumrind (1991), sem 

rannsakaði hvernig uppeldishættir foreldra tengdust ýmsum þroskaþáttum barna, 

mátti skipta foreldrum í fjóra flokka eftir uppeldisháttum. Fólst sú flokkun í: Leiðandi 

foreldrar, skipandi foreldrar, eftirlátir foreldrar og afskiptalausir foreldrar. Baumrind 

útlistaði leiðandi foreldra sem ákveðna en hlýja. Þeirra uppeldisaðferðir einkennast 

af reglum, samkvæmni og væntingum til barna sinna. Skipandi foreldrar eru þeir 

stressuðu, gefa ekki útskýringar fyrir reglum og hvetja ekki til samskipta sem krefjast 

þess að gefa og þiggja. Eftirlátu foreldrarnir veita börnum sínum algjört frelsi. 

Væntingar þeirra og kröfur til barnanna eru takmarkaðar. Fjórði flokkurinn er 

afskiptalausu foreldrarnir sem sýna börnum sínum lítinn áhuga og hafa engar eða 

litlar væntingar til þeirra. Baumrind hélt því fram eftir rannsóknir sínar að leiðandi 

foreldrar næðu besta árangrinum við að stuðla að heilbrigðri persónulegri þróun 

barna sinna. Börn fengju með þessari uppeldisaðferð þá áskorun, formgerð og 

stuðning í lífinu sem þau þurfa (Baumrind, 1991; Eggen og Kauchak, 2001). 
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  Ef að barn elst upp hjá einu foreldri er það sérstaklega mikilvægt fyrir velferð 

þess að foreldrið sé í andlegu jafnvægi vegna þess að ef eitthvað fer úrskeiðis er 

enginn annar á heimilinu til að veita stuðning (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

  Í bók Sigrúnar og Nönnu (2000) Áfram foreldrar kom fram að í flestum 

tilfellum þætti foreldrum gott að hafa sameiginlegt forræði, eða 75%. Þeir foreldar 

sem kjósa þetta fyrirkomulag  voru líklegri til þess að hafa slitið sambúð frekar en 

hjónabandi. Þeir voru einnig yngri og menntaðri. Sameiginleg forsjá hafði auk þess í 

för með sér meira foreldrasamband, börn héldu frekar sambandi við 

upprunafjölskyldur sínar og togstreita á milli fjölskyldna var talin minni. Má áætla út 

frá þessum niðurstöðum að sameiginlegt forræði ætti að hafa forgang þegar kemur 

að forsjámálum, nema ef aðstæður bjóða ekki upp á það (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 

 6.3. Áhrif þess á barn að eiga unga foreldra 

Samkvæmt rannsóknum eru börn ungra foreldra verr sett að sumu leyti en börn 

fullorðinna og þykir það vera sönnun á skorti á uppeldishæfni hjá ungu fólki. 

Einnig eru ungir foreldrar líklegri til þess að ofmeta getu barna sinna og að vanrækja 

þau (Furstenberg, 1976; Massat, 1995; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Það sem einnig hefur styrkt þá trú að ungir foreldrar hafi minni foreldrahæfni eru 

rannsóknir sem hafa sýnt að börn ungra foreldra þroskist ekki á við jafningja sína, 

líkamlega, andlega og félagslega, sérstaklega í kringum leikskólaaldurinn. Þá sýna 

eldri rannsóknir á börnum ungra mæðra að þau séu í meiri hættu hvað varðar lægri 

fæðingarþyngd og ungbarnadauða eins og áður hefur komið fram. Aftur á móti ætti 

regluleg mæðraskoðun að koma í veg fyrir það (Baldwin og Cain 1981; Phipps-Yonas 

1980; Cohan og Marsiglio, 1997; Barnfather, Letourneau og Stewart, 2004; 

Rosenberg og Wilcox, 2006; Lovegrove og Molborn, 2010).

 Kinard og Klerman (1983) og Simkins (1984) fundu í rannsóknum sínum að 

félagsleg og efnahagsleg staða eins og menntun móður hefði meiri áhrif á þroska 

barna heldur en aldur hennar einn og sér. Aldur tengist öðrum breytum eins og 

gæðum mæðraeftirlits, gæðum umönnunar ungbarna, menntun móður, 

hjúskaparstöðu hennar, félagslegri- og efnahagslegri stöðu og hvort það séu fleiri 
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umönnunaraðilar í spilinu. Sambland þessara þátta er það sem veldur þessum slæmu 

niðurstöðum hjá börnum ungra foreldra. Fullorðnir foreldar standa einnig að öllu 

jöfnu betur að vígi fjárhagslega og deila frekar foreldrahlutverkinu með öðrum sem 

gera þá betur fallna til að gegna því (Furstenberg, 1976; Stevens, 1980; Card og Wise 

1981; Menken 1981; McCarthy og Radish 1983; Massat, 1995).  

 Barneignir á unga aldri hafa samt ýmsa jákvæða punkta. Samband ungra 

foreldra og barna getur þá verið líkara systkinasambandi því kynslóðabilið er minna 

en annars og eru þau meiri félagar fyrir vikið. Því til stuðnings tekur Ragnheiður 

Indriðadóttir sálfræðingur fram í grein sinni ,,Eru börn barna hamingjusömust" að ef 

aðstæður ungra foreldra séu eins og best verður kosið ætti allt að ganga eins og í 

sögu. Ungu foreldrarnir eru ekki jafn stressaðir eða áhyggjufullir og eldri foreldrar. 

Eldri foreldrar geta átt það til að vera of meðvitaðir um eigið barnauppeldi og flækt 

hlutina að óþörfu. Ragnheiður segir þó að ungar mæður geti síðar á lífsleiðinni farið 

að fá bakþanka og samviskubit yfir uppeldinu á fyrsta barni sínu. Hún segir að hún 

hafi í starfi sínu kynnst mörgum ungum mæðrum og aldrei hafi hún orðið vitni að því 

að mæður ættu í erfiðleikum sem mætti einungis tengja ungum aldri þeirra. Hún 

segir að vandamál þeirri megi frekar rekja til þess að vera einstæðar mæður og að 

barnið hafi komið undir vegna ástarsambands sem tók fljótt enda (Ragnheiður 

Indriðadóttir, 1996). 

  Eins og áður hefur komið fram að þá eru ungar konur líklegri en hinar eldri til 

þess að búa hjá foreldrum og eiga ekki í langtímasambandi við barnsföður. Er því við 

hæfi að benda á að í sænskri rannsókn frá 1987 kom fram að börn einstæðra 

millistéttarmæðra, sem hafa getað gengið að stuðningi vísum hjá fjölskyldu sinni, 

hvort sem að hann er fjárhagslegur eða annar, náð góðum og þess vegna betri 

námsárangri og hafa meiri félagshæfni en börn frá kjarnafjölskyldum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Benedikt Jóhannsson, 2004).
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 Rannsókn Sven Hessle á  fjölskyldum í upplausn og rofnum fjölskyldutengslum 

sýnir aftur á móti hvernig foreldrar og einstæðar mæður sem eiga sér ekki slíkan 

bakhjarl, verða fórnarlömb félagslegs arfs. Þau hafa verið olnbogabörn strax frá 

fæðingu og standa sig ekki í námi eða starfi. Þau tolla illa með maka, eiga erfitt með 

að festa sig í vinnu og foreldrahlutverkið reynist þeim erfitt. Hætt er því við að þau 

verði viðfangsefni félagsmálaþjónustu og missi forsjárhlutverk sitt sem enn magnar 

vítahringinn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 

7. Félagsráðgjafar og ungir foreldrar 

Að ýmsu þarf að huga þegar ungir foreldrar eignast börn án þess að hafa ráðgert 

barneignir eins og fram hefur komið. Fjárhagsáhyggjur, búseta, hjúskaparstaða, nám 

og stuðningur fjölskyldu og vina eru allt þættir sem þarf að huga að. Þegar kemur að 

ungum foreldrum þarf að leggja áherslu á, hvort sem að þeir búa saman eða ekki, að 

þeir reyni eftir fremsta megni að eiga í góðu foreldrasambandi (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 1996; Barnfather, Letourneau og Stewart, 2004). 

 Hentar félagsráðgjafi vel til þess að taka á þessum þáttum þar sem að í námi 

hans hefur honum verið tamin fagleg heildarsýn og að byggja störf sín á fræðilegum 

kenningum, niðurstöðum rannsókna og starfsreynslu í félagsráðgjöf. Siðareglur 

félagsráðgjafans varðandi það að honum beri að bregðast við mannréttindabrotum 

hvar svo sem þau eiga sér stað eiga einnig hér við ef foreldri skyldi bregðast skyldum 

sínum þegar kemur að barninu, hvort sem það varðar þátttöku í uppeldi, 

umgengnistálmun eða ráðgjöf varðandi forræði og forsjá barns (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).   

 Annað sem gerir félagsráðgjafa ákjósanlega til þess að sinna málefnum ungra 

foreldra er áhersla á kerfisnálgun og tengslanet. Félagsráðgjafar geta til dæmis unnið 

að því að efla samvinnu á milli heimila, skóla, félagsmiðstöðva, félagsþjónustu og 

heilsugæslu. Félagsráðgjafar geta auk þess boðið upp á markvissa ráðgjöf og aðstoð 

varðandi samskipti og tilfinningar við hitt kynið, andlega líðan, heimilis og 

samskiptavandamál, tilfinningaleg áföll, sifjaspells, kynferðislegs ofbeldis og 

vandamála á vinnumarkaði og í skóla. Menntun félagsráðgjafa fellur vel að slíkri 

vinnu svo og sérfræðiþekking þeirra í samskiptum og vinnu með sérfræðiteymi. Þeir 
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eru menntaðir til þess að geta  nálgast ólíka hópa, þar á meðal ungt fólk. Þeir hafa 

heildræna sýn, vinna út frá andlegum, líkamlegum og félagslegum veruleika fólks 

þegar kemur að því að finna úrræði til lausnar. Félagsráðgjafi hefur jafnframt færni í 

viðtalstækni ásamt því að kunna að styrkja nánasta umhverfi einstaklinga. 

Félagsráðgjafar hafa þjálfun í því að vinna á fjölbreyttan hátt t.d. í formi ráðgjafar, 

stuðnings, meðferðar og fræðslu, og ekki aðeins með einstaklingum heldur einnig 

pörum, fjölskyldum og hópum. Öll þessi atriði ættu að nýtast vel þegar kemur að 

starfi með ungu fólki og foreldrum þeirra (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006).         

 Varðandi ráðgjöf félagsráðgjafa þegar kemur að forræðismálum er rétt að 

nefna rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000), Áfram 

foreldrar. Þar kom fram að í 6% tilvika fengu svarendur ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum 

er sneri að forræði og forsjá barns. Þá töldu svarendur jafnframt þörf vera á ráðgjöf 

til foreldra eftir að búið væri að semja um sameiginlega forsjá barns (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 

8. Umræða 

Ljóst var við gerð ritgerðarinnar að þörf væri á umfjöllun um unga feður. Því til  

stuðnings óskaði starfsmaður Barnaverndarstofu og forsvarsmaður 

hagsmunafélagsins Foreldrajafnrétti eftir eintaki af ritgerðinni. Þörfina mátti einnig 

sjá við lestur heimildarita þar sem það kom ítrekað fram að skortur væri á 

rannsóknum og skrifum tengdum ungum feðrum. 

 Þegar kom að foreldrahæfni ungra foreldra mátti sjá að ungur aldur þeirra 

hamlaði þeim í foreldrahlutverkinu. Þar að auki er líkamlega verra fyrir ungar konur 

að verða þungaðar stuttu eftir kynþroska. Félagslíf ungra foreldra og þá sérstaklega 

ungu móðurinnar skerðist og hefur það slæm áhrif á hana félagslega og andlega. 

Sérstaklega þegar um er að ræða ungar stúlkur þar sem jafningjar eru 

aðaláhrifavaldarnir. Ungir foreldrar eru einnig illa undirbúnir fyrir foreldrahlutverkið

fjárhagslega þar sem að þeir hafa síður haft tækifæri til þess að mennta sig og fá því 

færri atvinnutækifæri en annars. Ungar mæður eru jafnframt líklegri til þess að 

upplifa þunglyndi og kvíða tengdu móðurhlutverkinu. Styðja þessi vandamál við 

þroskakenningar Erik Erikson og Jean Piaget um nauðsyn þess fyrir unglinga að máta 
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hlutverk á sínum eigin hraða.  Annars geta þeir upplifað togstreitu um eigin 

sjálfsmynd og einangrast frá jafnöldrum.  

 Minni foreldrahæfni ungra foreldra endurspeglaðist einnig í þeirri staðreynd 

að ungir foreldrar eru líklegri til þess að ofmeta hæfni barna sinna og vanrækja frekar 

en þeir eldri. Hins vegar kom í ljós að stuðningur fjölskyldu hafði mikið að segja 

varðandi það að styrkja foreldrahæfni ungs fólks og virðist hann vega á móti þessum 

afleiðingum. Hafði þá margþættur stuðningur hvað mest að segja þar sem ungir 

foreldrar fengu fjárhagslegan- og andlegan stuðning og stuðning við umönnun 

barnsins. Er hann þá talinn draga úr þunglyndi og kvíða hjá ungum foreldrum, 

sérstaklega ungum mæðrum.  

 Hvað varðar þátttöku ungra feðra í uppeldi barna sinna er samband þeirra við 

barnsmóðurina algjört lykilatriði. Annað atriði sem hafði góð áhrif var þátttaka 

verðandi föðurs í meðgöngu barnsmóðurinnar strax frá byrjun. Hafa þá mæður 

frekar trú á að faðirinn verði ábyrgur í föðurhlutverkinu og er fjölskyldan líklegri til 

þess að styðja við hann í því hlutverki.  

 Hvað varðar börn ungra foreldra eru þau líklegri til þess að fylgja ekki 

jafnöldrum sínum sem eiga eldri foreldra í þroska og þá sérstaklega í leikskóla. Þeim 

er einnig hættara á lægri fæðingarþyngd og vanrækslu af hendi foreldra. Hins vegar 

geta börn ungra foreldra jafnvel átt í betra sambandi við foreldra sína vegna þess að 

kynslóðarbilið er minna en hjá eldri foreldrum.  

 Þegar kemur að þætti félagsráðgjafans þá er hann vel til þess fallinn að taka á 

vandamálum tengdum ungum aldri foreldra. Kemur það til vegna þess að  í námi 

hans hefur honum verið taminn fagleg heildarsýn. Þeir hafa jafnframt þekkingu á því 

að vinna út frá andlegum, líkamlegum og félagslegum veruleika fólks þegar kemur að 

því að finna úrræði til lausnar. Kemur það sér vel þegar unnið er með unga foreldra 

þar sem vandamálin þeim tengdum geta verið fjárhagsleg, líkamleg, andleg og 

fjölskyldutengd. 
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9. Lokaorð 

Þegar kemur að því að svara spurningunni hvort að ungt fólk sé í stakk búið til þess 

að verða foreldrar þá veltur svarið á því hvort að þau geti treyst á stuðning fjölskyldu. 

Ef fjölskyldur þeirra veita þeim margþættan stuðning eins og efnahagslegan, 

tilfinningalegan og stuðning við umönnun barnsins er svarið já.  

Ef að ungu foreldrarnir eru hins vegar einir á báti er hætt við að þeim reynist 

foreldrahlutverkið öllu erfiðara. Sú niðurstaða kom ekki á óvart að þátttökuleysi 

ungra feðra mátti rekja til þess stuðnings sem að þeir fengu frá barnsmóður sinni og 

fjölskyldu. Sýnir það þörfina á að upplýsa unga foreldra um mikilvægi þess að þeir 

geti átt í foreldrasambandi hvort sem þeir sjálfir eiga í ástarsambandi eða ekki.    

 Áhrif þess á börn að eiga unga foreldra geta einnig ráðist af því hvort að ungu 

foreldrarnir njóti stuðnings fjölskyldu eða ekki. Í verstu dæmunum eru börn ungra 

foreldra vanrækt og þroskast síður á við jafnaldra sína. Jafnframt eru börn sem ekki 

eiga í góðu sambandi við feður sína líklegri til þess að standa sig verr í skóla og 

félagslega. Benda þessar niðurstöður á nauðsyn þess að vel sé haldið utan um mál 

ungra foreldra og að þeir séu upplýstir um mikilvægi þeirra beggja gagnvart barninu. 

 Eru félagsráðgjafar kjörnir til þess vegna þeirrar heildarsýnar sem að þeir hafa 

lært að beita og sérþekkingar sinnar á því að styrkja umhverfi einstaklings. Þeir geta 

einnig boðið upp á bæði einstaklings- og fjölskylduráðgjöf sem kemur sér vel í 

þessum aðstæðum.  

 Áherslur samfélagsins um rétt barna til að njóta samvista beggja foreldra 

verða sífellt háværari og þurfa stuðningsúrræði fyrir unga foreldra að vera í takt við 

þessar kröfur.
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