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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á hvernig ungir feður 

upplifa föðurhlutverkið og hvaða áhrif þeir telja það að verða feður ungir að 

árum hafi haft á líf þeirra.  

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við gagnasöfnun og úrvinnslu 

gagna. Gögnum var safnað með viðtölum við sex karlmenn sem áttu það 

sameiginlegt að hafa orðið feður í fyrsta sinn á aldrinum 15-20 ára. Við 

gagnagreiningu komu fram þrjú meginþemu og tíu undirþemu sem 

endurspegluðu sameiginlega upplifun þátttakendanna. Þemun eru: 1) 

Þroski: ábyrgð, viðhorfsbreytingar og stolt; 2) Álag: áhættuhegðun, erfiðar 

tilfinningar, fjarvera, fjárhagur og hefting; 3) Stuðningur: foreldrar hans og 

foreldrar hennar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að þátttakendurnir upplifðu 

föðurhlutverk sitt í fyrsta lagi sem þroskandi reynslu; þeir voru stoltir yfir því 

að vera feður, viðhorf flestra þeirra til lífsins breyttust og ný markmið litu 

dagsins ljós. Í öðru lagi upplifðu þátttakendurnir álag í tengslum við hlutverk 

sitt sem kom helst fram í fjárhag þeirra en einnig vegna fjarveru sem kom til 

vegna starfs þeirra eða lítilla tengsla við barnsmóðurina. Þeim fannst 

föðurhlutverkið einnig hefta þá á ýmsan hátt og nefndu sem dæmi að geta 

ekki gert sömu hluti og jafnaldrar þeirra og þurfa að bíða með fyrirætlanir 

sínar. Nokkrir upplifðu erfiðar tilfinningar í tengslum við föðurhlutverkið 

eins og óöryggi, kvíða og togstreitu. Nokkuð var um áhættusama hegðun á 

unglingsaldri eins og neyslu áfengis snemma á ævinni, eiturlyfjaneyslu og 

brotthvarf frá námi. Í þriðja lagi reyndist stuðningur nánustu aðstandenda 

vera mikilvægur að mati þeirra og var undirstaða tengsla þeirra við barnið. 

Nokkur aldursmunur var á þátttakendum sem varpaði óvæntu ljósi á 

rannsóknarniðurstöðurnar. Tíðarandinn og þær samfélagslegu breytingar 

sem hafa orðið á þeim tæplega fjörutíu árum sem skildu að elsta og yngsta 

þátttakandann komu skýrt fram án þess að það væri upphaflegt markmið 

rannsóknarinnar að skoða slíkt. 

 

Lykilhugtök: ungir feður, ótímabærar þunganir, föðurhlutverk, lífsferill.  
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Abstract 

Young fathers‘ experiences of fatherhood 

The main goal of this study is to understand how young men experience the 

role of fatherhood and how much becoming a father, at an early age, has 

had an influence on their lives. 

A qualitative research method was used to gather and analyze the data. 

The data was collected by interviewing six men who all became fathers 

between the ages of fifteen to twenty. During analysis three main themes 

emerged, as well as ten sub-themes that reflected the collective 

experiences of the participants. The themes are: 1) Growth: responsibility, 

new perspectives, and pride; 2) Stress: risk behavior, difficult emotions, 

absence, finances, and restrictions; 3) Support: his parents and her parents. 

The result of the study indicates that the participants experienced their 

fatherhood firstly as a maturing experience; they were proud to become 

fathers. The view of most participants towards life changed and new goals 

emerged. Secondly, the participants felt added stress because of 

fatherhood; mainly because of added stress on their finances. Also, it 

appeared in being absent because of their work or little connection to their 

child‘s mother. Furthermore, they felt that becoming a father prevented 

them in various ways, for example, they were unable to do the same things 

as their peers and they had to change their future plans. Some participants 

experienced difficult emotions in concern with fatherhood, for example: 

insecurity, anxiety and turmoil. Moreover, some participants expressed risk 

behavior during their teen years, such as beginning to drink alcohol at an 

early age, drug abuse, or dropping out of school. Thirdly, the support of 

immediate family was very important according to the participants and 

they felt this was the basis of their connection to the child. Interestingly, 

the wide age gap between the participants shed an unexpected light on the 

results; the social change of nearly forty years that separated the oldest and 

the youngest participants clearly emerged during the interviews despite it 

not being an original goal of the study. 

 

Key words: young fathers, unplanned pregnancies, fatherhood, life course.  
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1 Inngangur 

Í inngangi er gefið yfirlit um rannsóknina og uppbyggingu ritgerðarinnar.  

1.1 Markmið 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að öðlast betri skilning á því hvernig 

ungir feður upplifa sig í föðurhlutverkinu og hvaða áhrif þeir telja það hafa 

haft á líf þeirra að verða feður á unglingsaldri. Þar sem lítið er til af 

sambærilegum rannsóknum á þessu sviði hér á landi sem erlendis er þessi 

rannsókn mikilvæg viðbót í umræðu um upplifun ungra feðra af hlutverki 

sínu bæði fyrir fræðimenn og þá sem vinna með ungum foreldrum. Hún 

ætti einnig að vera mikilvæg fyrir unga foreldra og aðstandandendur þeirra 

þar sem hún gefur innsýn í lifaða reynslu og gæti þar af leiðandi falið í sér 

stuðning fyrir þá sem standa í þessum sömu sporum. Fræðilegt baksvið 

rannsóknarinnar byggist á niðurstöðum annarra rannsókna á þessu sviði og 

er lífsferliskenning Elders (1998) notuð til þess að skilja betur upplifun 

þátttakenda af því að verða feður ungir að árum á tveimur ólíkum 

tímabilum. 

1.2 Um rannsóknina 

Til að ná markmiði rannsóknarinnar þótti heppilegast að nota opin viðtöl 

sem tilheyra eigindlegri rannsóknarhefð en þar er lögð áhersla á upplifun 

einstaklingsins og umhverfið sem hlutirnir gerast í (Bogdan og Biklen, 2003). 

Rætt var við sex karlmenn sem eiga það sameiginlegt að hafa orðið feður á 

aldursbilinu 15 til 20 ára og var spurt um reynslu þeirra og upplifun af 

föðurhlutverkinu. Við gagnagreiningu komu fram þrjú meginþemu: þroski, 

álag og stuðningur, sem endurspegluðu sameiginlega upplifun 

þátttakendanna.  

1.3 Skilgreiningar og hugtök  

Rannsókninni er ætlað að svara spurningum um það hvernig ungir feður 

upplifa föðurhlutverkið. Með hugtakinu ungur faðir, eins og það er notað í 

þessari rannsókn, er átt við að frumburður þátttakanda hafi fæðst þegar 

hann var tuttugu ára eða yngri. Í erlendum rannsóknum er skilgreining á 

ungum feðrum oftast karlmenn yngri en 25 ára (Fatherhood Institue 

Research Summary: Young Fathers, 2010). Þetta aldursmark kann að þykja 
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nokkuð hátt en ástæðan er að meðalaldur feðra er 2-3 árum hærri en 

meðalaldur mæðra (Hollman, Alderman og Adam, 2008) sem þýðir að færri 

drengir verða feður fyrir tvítugt en stúlkur. Í þessari rannsókn er leitað eftir 

upplifun karlmanna sem eiga þá reynslu sameiginlega að hafa orðið ungir 

feður en ekki sett sem skilyrði að þeir yrðu að vera ungir feður þegar 

viðtölin fóru fram.  

Með hugtakinu fjarstaddir feður er átt við feður sem búa ekki með 

börnum sínum og hafa lítil sem engin afskipti af þeim. Hugtakið 

föðurhlutverk merkir það hlutverk sem karlmenn ganga inn í við það að 

verða feður. Hugtakið lífsferill kemur víða fram í þessari ritgerð í þeim 

skilningi að lífið, frá fæðingu til grafar, sé ferli sem skipta má niður í 

mismunandi tímabil. Með hugtakinu ótímabær þungun er hér átt við þegar 

þungun á sér stað á unglingsárum án þess að unglingurinn hafi ætlað sér 

það. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla þar sem fjallað er um hina mismunandi þætti 

rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla, inngangi, er sagt frá rannsókninni, 

markmiðum hennar, hugtök skilgreind og útskýrð og uppbyggingu 

ritgerðarinnar. Annar kafli fjallar um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Þar 

má lesa um sögulega þróun föðurhlutverksins, feðrarannsóknir og 

lífsferilsrannsóknir. Í lok kaflans er sagt frá markmiði og nýlundu 

rannsóknarinnar og settar fram rannsóknarspurningar sem hafðar voru að 

leiðarljósi. Í þriðja kafla er sagt frá rannsóknaraðferðinni, undirbúningi og 

framkvæmd. Þátttakendur eru kynntir til sögunnar, sagt frá því hvernig 

gagnasöfnunin fór fram, skráning þeirra og úrvinnsla og farið yfir 

siðferðilega þætti. Fjórði kafli segir frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í 

fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar 

saman við niðurstöður annarra rannsókna. Þar er einnig farið yfir 

takmarkanir og styrkleika rannsóknarinnar og helstu lærdóma sem draga 

má af henni. Í sjötta og síðasta kafla eru lokaorð.   
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2 Fræðilegt baksvið 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegt baksvið rannsóknarinnar. Í fyrsta 

lagi verður fjallað almennt um föðurhlutverkið og þróun þess út frá 

samfélagslegum breytingum allt frá lokum bændasamfélagsins seint á 19. 

öld og til okkar tíma. Í öðru lagi verður fjallað um feðrarannsóknir almennt. 

Sagt verður frá niðurstöðum innlendra og erlendra rannsókna á feðrum og 

horft verður sérstaklega til þeirra sem skoða upplifun feðra af 

föðurhlutverki sínu. Í þriðja lagi skoða ég lífsferliskenningu Elders (1998) 

sem ég nota til að reyna að skilja betur hvaða áhrif föðurhlutverkið hefur á 

lífsferil og þroska feðra. 

2.1 Föðurhlutverkið fyrr og nú  

Föðurhlutverkið er eitt þeirra mörgu og mismunandi lífshlutverka sem 

flestir karlmenn takast á við á lífsleiðinni. Föðurhlutverkið er sífelldum 

breytingum undirorpið, ólíkt frá einu tímabili til annars, mismunandi frá 

einum stað til annars. Föðurhlutverkið hefur verið, er og mun alltaf verða 

félagsleg sköpun sama hvað fólk vill að sé eðli og inntak föðurhlutverksins 

(Ingólfur V. Gíslason, 1997). Ef horft er til síðustu áratuga má sjá miklar 

breytingar á stöðu feðra í hinum vestræna heimi sem „tengjast almennri 

gildaupplausn nútímans, kröfunni um skynsamlegan rökstuðning fyrir vali 

einstaklinga í lífinu og einstaklingsvæðingu samfélaga“ (Ingólfur V. Gíslason, 

2008a: 247). Staða og lífsferill fólks er ekki jafn fastmótað og áður var. Það 

sem þykir sjálfsagt í dag eins og virk þátttaka feðra í meðgönguferlinu, 

fæðingunni og síðan í uppeldi barnanna var ekki sjálfsagt fyrir nokkrum 

áratugum (Plantin, 2001).  

Einkenni bændasamfélagsins var m.a. sambýli og samstarf 

stórfjölskyldunnar á bæjunum. Sveitabæirnir voru bæði heimili og 

vinnustaður fjölskyldunnar sem stundaði sjálfsþurftabúskap. Börnin ólust 

upp við að hafa báða foreldra sína, oft ömmur og afa og jafnvel frænkur, 

frændur og aðra fjarskylda ættingja í sinni daglegu umgjörð. Þeir sem voru 

eldri voru fyrirmyndir þeirra sem yngri voru og fleiri voru virkir í 

uppeldishlutverkinu heldur en foreldrarnir. Fjölskyldan sá um að kenna 

börnunum það sem nauðsynlegt taldist enda var lítið um formlega menntun 

í þá daga en skólamál komust ekki í sæmilegt form á Íslandi fyrr en í byrjun 

20. aldarinnar (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Talið er að fáir viðburðir hafa markað jafn djúp spor í söguna og haft í för 

með sér svo flóknar efnahagslegar og félagslegar breytingar og iðnvæðingin. 

Upphaf iðnvæðingarinnar var í Bretlandi í kringum 1850 en áhrif hennar 
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komu seinna fram á Íslandi eða í kringum níunda áratug 19. aldar. Helstu 

breytingar tengdar henni voru búferlaflutningar, þéttbýli tók að myndast, 

vinnuafl færðist frá landbúnaði til sjávarútvegs og annarra atvinnugreina í 

bæjum (Guðmundur Jónsson, 1999). Þær breytingar sem urðu á 

atvinnulífinu á þessum tíma höfðu í för með sér skýrari aðgreiningu á 

hlutverkum karla og kvenna. Aðgreiningin kom þannig fram að fjölskyldan 

minnkaði, það sem áður kallaðist stórfjölskylda varð kjarnafjölskylda þar 

sem foreldrar og börn þeirra bjuggu saman (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). Karlmaðurinn vann launavinnu utan heimilisins, bar einn ábyrgð á 

eiginkonu og börnum og tryggði fjölskyldu sinni fjárhagslegt öryggi (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008a). Í hlut kvenna kom húsmóðurhlutverkið sem varð hluti 

af sjálfsmynd þeirra og undirstaða sjálfsvirðingar þeirra. Samfélagsleg 

réttindi kvenna voru takmörkuð og þær háðar feðrum sínum og síðar 

eiginmönnum um framfærslu. Litið var á börnin sem eign föðurins og lengi 

vel fylgdu þau honum ef til skilnaðar kom (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000). Árið 1917 voru lögræðislögin sett á Íslandi og 

foreldrar þá gerðir að jafngildum lögráðamönnum „ómyndugra barna sinna, 

en áður var forsjá barns í höndum föður“ (Lög og reglugerðir, 1998: 149). 

Kosningaréttur til Alþingis var gerður almennur með 

stjórnarskrárbreytingum árið 1920 og fengu konur þá full pólistísk réttindi 

(Lög og reglugerðir, 1998).  

Breytingar á vinnumarkaði ásamt pólitísku inngripi með lagasetningum 

höfðu sín áhrif á lífsviðhorf fólks m.a. á hugmyndir þeirra um 

föðurhlutverkið. Feður voru ekki eins sýnilegar fyrirmyndir né virkir 

þátttakendur í uppeldi barna sinna þegar þeir unnu meirihluta vökutíma 

þeirra utan heimilisins og höfðu því færri tækifæri en mæður til að mynda 

sterk tengsl við börn sín. Niðurstöður rannsókna benda til að góð tengsl 

foreldra og barna hafa mikla þýðingu fyrir þroska og velferð barnanna 

(Karvel Aðalsteinn Jónsson, 2009; Plantin, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristín L. Garðarsdóttir, 2004).  

Þrátt fyrir að venjan væri, á árum áður, að börn fylgdu föður sínum sem 

væru þau eign hans þá var barnauppeldi og allt sem það fól í sér, s.s. 

meðganga, fæðing, brjóstagjöf, umönnun barnanna og menntun þeirra, 

lengi vel talið einkamál konunnar. Á síðustu áratugum hefur hugmyndum 

fólks um hefðbundna verkaskiptingu kynjanna, eins og hér hefur verið lýst, 

verið kollvarpað með aukinni atvinnuþátttöku mæðra og auknum 

möguleikum feðra á að annast um börn sín og taka jafnan þátt í þeim 

störfum sem snúa að fjölskyldunni beint eða óbeint (Guðný Björk Eydal, 

2006; Ingólfur V. Gíslason, 2008a; Plantin, 2001). Upp úr 1970 fóru konur að 

sækja í auknum mæli á vinnumarkaðinn, kynhlutverkin hafa þar með orðið 
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jafnari og vægi vinnunnar sem einhvers konar karlmennskuímynd minnkað. 

Kvennahreyfingar beittu sér m.a. fyrir auknu jafnrétti kynjanna og æ fleiri 

konur sóttu sér æðri menntunar. Verðandi feður fengu að vera viðstaddir 

fæðingu barna sinna en fæðingastofur höfðu verið þeim lokaðar (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008a). Stjórnvöld settu lög sem höfðu að markmiði að styðja við 

og styrkja stöðu fjölskyldunnar (Ingólfur V. Gíslason, 2007).  

Hlutverk feðra hefur breyst frá því í kringum 1970. Í dag er algengast að 

báðir foreldrar vinni utan heimilis og sjá því báðir um framfærslu 

fjölskyldunnar, umsjón með uppeldi barnanna og viðhaldi heimilisins 

(Plantin, 2001; Rane og McBride, 2000; Sahle, Buzi, Weinman og Smith, 

2005). Á Norðurlöndunum liggja fyrir kannanir sem sýna að veruleg aukning 

hefur orðið á þátttöku karla í heimilisstörfum. Garðar Baldvinsson sagði í 

erindi sínu „Feður og tíðarandi“ sem hann flutti í tilefni af Alþjóðlegum degi 

fjölskyldunnar þann 15. maí 2002 og bar yfirskriftina „Feður og 

föðurhlutverkið - Breytingar á föðurhlutverkinu og stöðu feðra“ að 

verkaskipting kynjanna hafi breyst, að konur séu að komast jafnfætis 

körlum á vinnumarkaði og karlar jafnfætis konum á heimilinu. Hann benti 

jafnframt á að íslenskir karlmenn vinna mest allra karla í norðanverðri 

Vestur-Evrópu og eigi raunverulegt jafnrétti að nást hér á landi þurfi þeir að 

minnka við sig vinnu utan heimilisins. Íslensk könnun á vegum Gallup frá 

árinu 2003 um viðhorf fólks til hæfileika kynjanna til að annast uppeldi 

barna sýndi að 73% aðspurðra taldi kynin jafnhæf og voru fleiri konur en 

karlar sem voru á því (Ingólfur V. Gíslason, 2008b). Rannsóknir sýna einnig 

að þátttaka feðra í uppeldi og umönnun barns hefur jákvæð áhrif á þá 

þannig að þeir eru t.d. líklegri til að fara að lögum, að vera góðir borgarar og 

að huga að þörfum annarra (Blankenhorn, 1995; Hollman, Alderman og 

Adam, 2008). Jafnframt sýna rannsóknir að karlmenn upplifa 

föðurhlutverkið á jákvæðan hátt, vilja taka þátt í umönnun barna sinna en 

fá oft ekki tækifæri til þess vegna ýmissa samfélagslegra hamlana (Birgitta 

Hafsteinsdóttir, Edda Bryndís Örlygsdóttir, Hrafnhildur Jónsdóttir, Hulda 

Birgisdóttir og Jónbjörg Katrín Þórhallsdóttir, 2008; Sigríður Magnúsdóttir, 

2003). 

Undanfarin ár hafa íslensk stjórnvöld lagt lóð á vogarskálarnar með 

lagasetningum sem leitast við að tryggja kynjunum jafnari stöðu og rétt í 

samfélaginu og má þar finna ákveðna viðurkenningu á rétti feðra til 

samskipta við börn sín og þar með að tryggja enn frekar möguleika feðra á 

þátttöku í uppeldi barna sinna (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Fyrst má nefna 

lög um fæðingar- og foreldraorlof (nr. 95/2000) sem tryggja foreldrum 9 

mánaða orlof við fæðingu barns sem þau skipta á milli sín eftir ákveðnum 

reglum. Íslenskir feður hafa verið duglegir að nýta sér rétt sinn til 
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fæðingarorlofs allt frá árinu 2001 er lögin tóku gildi (Fæðingarorlofssjóður, 

2010). Árið 2001 var hlutfall feðra sem nýttu sér fæðingarorlofið að öllu 

leyti eða hluta 82,4% og árið 2004 var hlutfallið um 90% (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). Hlutfall feðra sem nýtir sér rétt sinn til fæðingarorlofs hér á 

landi er líklega með því hæsta sem gerist í heiminum í dag. Einnig ber að 

geta laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) sem 

er ætlað að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum óháð kyni. 

Barnalögin (nr. 76/2003) styðja rétt barna á að þekkja báða foreldra sína og 

að umgangast þá óháð búsetu. Sameiginleg forsjá var lögleidd hér á landi 

árið 1992. Fram að þeim tíma var algengast að börnin væru í forsjá mæðra 

sinna þegar til skilnaðar eða sambúðarslita kom en faðirinn hafði 

umgengnisrétt (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Frá 

árinu 2006 hefur meginreglan skv. 31. gr. barnalaganna verið sameiginleg 

forsjá nema um annað hafi verið samið (Guðný Björk Eydal, 2006). 

Hér hefur verið farið yfir þær breytingar sem hafa orðið á 

föðurhlutverkinu frá dögum bændasamfélagsins allt til okkar daga. Í næsta 

kafla verður sagt frá rannsóknum á feðrum með áherslu á upplifun feðra af 

föðurhlutverkinu. 

2.2 Feðrarannsóknir  

Feðrarannsóknir er í dag ungt en vaxandi þekkingarsvið í heiminum (Plantin, 

2001). Fyrir 1960 var lítið skrifað um ógifta feður en á móti hverjum 25 

rannsóknum um ógiftar mæður var ein um ógifta feður (Mazza, 2002). 

Flestar þessara rannsókna eru innan heilbrigðisvísinda, þá aðallega innan 

hjúkrunar- og ljósmóðurfræða, en félagsvísindarannsóknir fylgja fast á eftir. 

Fræðimenn í Evrópu hafa sýnt þessu rannsóknarefni áhuga og flestar 

rannsóknir hafa verið unnar í V-Evrópu og Skandinavíu (WHO Regional 

Office for Europe, 2007). Bandaríkjamenn hafa einnig látið sig málið varða 

og fjöldi rannsókna um feður koma þaðan (Blankenhorn, 1995; Cabrera 

o.fl., 2000; Fagan, 2003; 2008; Jordan, 1996; Rane o.fl., 2000). Áherslurnar 

hafa aðallega verið á fjölskylduna, börnin og mæðurnar en upp úr 1975 fór 

að bera meira á rannsóknum þar sem áhersla var á feður almennt og 

hlutverk þeirra (Delumeau og Roche, 1990; Jordan, 1996; Mazza, 2002; 

Plantin, 2001; Rane o.fl., 2000). Um miðja tuttugustu öldina beindust 

feðrarannsóknir aðallega að áhrifum feðra á þroska barna þeirra, heilsu, 

hegðun og námsárangur þeirra. Nú virðist áhuginn snúast meira um 

innihald föðurhlutverksins, uppbyggingu þess og samspil við umhverfið 

(Plantin, 2001). Rannsóknir á síðustu árum hafa svo til dæmis snúist um 

feðraorlof, innflytjendur og föðurhlutverkið, fráskylda feður, þátttöku feðra 
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og fræðsluþörf þeirra á meðgöngu, nýorðna feður og tengsl 

föðurhlutverksins og karlmennskunnar svo eitthvað sé nefnt (Devault o.fl., 

2008; Jaffee, Caspi, Moffitt, Taylor og Dickson 2001; Plantin, 2001). 

Karlmenn og feður eru einnig rannsóknarefni í fjölda annarra rannsókna 

eins og í fjölskyldu- og kynjarannsóknum og velferðarrannsóknum ýmiss 

konar (Guðný Björk Eydal, 2006). Einnig má finna ýmsar pólitískar 

rannsóknir þar sem kannað hefur verið hvernig karlar og konur samræma 

starf og einkalíf, hlutverkaskipting inni á heimilum og hvernig mismunandi 

uppbygging samfélagsins hefur áhrif á fjölskylduna. Í grófum dráttum mætti 

flokka nútíma feðrarannsóknir í þrjú svið, þ.e.: 

 Söguleg þróun föðurímyndarinnar og væntingar til föðurhlutverksins 

 Hvernig karlmenn takast á við föðurhlutverkið 

 Hvernig þeir móta sjálfsmynd sína sem feður (Plantin, 2001).  

Í feðra- og kynjarannsóknum almennt virðist vera tilhneiging að fræðimenn 

beini athyglinni að neikvæðum þáttum í hegðun karlmanna eins og 

ófullnægjandi þátttöku þeirra í fjölskyldulífinu, áhugaleysi, fjarveru eða 

áherslu þeirra á eigin starfsframa. Síður hefur verið horft til samfélagslegra 

hindrana eins og gjarnan má sjá í sambærilegum kvennarannsóknum 

(Blankenhorn, 1995; Guðný Björk Eydal, 2006). Að öllum líkindum ýtir þetta 

undir og viðheldur stöðluðum kynjaímyndum í stað þess að sýna það sem 

er, opna fyrir nýja möguleika og nýja sýn. Það virðast vera gerðar ólíkar 

kröfur til kynjanna í rannsóknum og því mikilvægt er að vera meðvitaður um 

þessa tilhneiginu.  

Rannsóknir þar sem ungir feður eru í brennidepli eru þó fáar en fer 

fjölgandi samfara auknum áhuga fræðimanna á feðrarannsóknum almennt 

(Dearden, Hale, og Woolley, 1995; Devault o.fl., 2008; Flanigan, 2003; 

Jordan, 1996; Quinlivan og Condon, 2005; Sigle-Rushton, 2005). Reynsla 

unglingsmæðra og upplifun þeirra af móðurhlutverkinu hefur hins vegar 

fengið mikla athygli og má finna fjölmargar rannsóknir á því sviði bæði 

innlendar og erlendar (Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, 1999; Bender, Geirsson, 

og Kosunen, 2003; Sóley S. Bender, 2005). Rekja má ástæður þessa m.a. til 

þess að: í fyrsta lagi hefur lengi verið litið á mæður sem frumuppalendur og 

ábyrgðin hvíli því meira á þeirra herðum. Í öðru lagi sé auðveldara að fá 

mæður en feður til að taka þátt í rannsóknum og í þriðja lagi verði fleiri 

stúlkur mæður fyrir tvítugt heldur en drengir (Flanigan, 2003; Jordan, 1996; 

Sigle-Rushton, 2005; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Það er staðreynd að ungar mæður eru fleiri heldur en ungir feður þegar 

skoðaðar eru tölur á vefsíðu Hagstofu Íslands þar sem má finna tölulegar 
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upplýsingar um öll lifandi fædd börn eftir aldri foreldra. Árlega verður einnig 

nokkur fjöldi unglings drengja feður. Tölur frá árunum 2000-2010 sýna að 

174 ungir menn á aldrinum 15-20 ára urðu feður að meðaltali á hverju ári. 

Nærri helmingur barnanna eiga feður sem hafa náð 20 ára aldri eða 48%. 

Barneignir voru fæstar meðal 16 ára drengja eða 3 sem svarar til 1,7% en 

eykst svo jafnt og þétt eftir því sem þeir eldast. Til samanburðar þá urðu 

296 ungir menn á aldrinum 15-20 ára feður, að meðaltali á hverju ári, á 

tímabilinu 1991-2000. Langflestir þeirra voru tvítugir eða 131 að meðaltali á 

ári sem svarar til 44%. Barneignir meðal 16 ára drengja á þessu tímabili voru 

sex tilfelli að meðaltali á ári eða 2%. Á tímabilinu 1981-1990 urðu 465 

unglings piltar feður að meðaltali á ári. Þar af voru 205 þeirra að meðaltali á 

ári tvítugir eða 44%. Ef horft er til 16 ára pilta þá urðu 10 feður að meðaltali 

á ári á þessu tímabili sem svarar til 2% (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Tafla 1. Fjöldi lifandi fæddra barna (frumburðir) eftir aldri föður 

 

Tafla 1 sýnir einnig að fæðingum barna sem eiga unga feður fer fækkandi 

miðað við áratugina á undan. Þess má einnig geta að afar sjaldgæft er að 

karlmenn verði feður yngri en 15 ára; á tímabilinu 1981-2010 voru aðeins 

þrjú tilfelli. 

Nú á seinni árum hafa bæst við rannsóknir um unga karlmenn og 

foreldrahlutverkið. Margar rannsóknir á ungum feðrum eru bandarískar 

(Cabrera, Tamis-LeMonda, Bradley, Hoefferth og Lamb, 2000; Mazza, 2002; 

Wilkinson, Magora, Garcia og Khurana, 2009) og hefur aðallega verið horft 

til þess hvernig umhverfi (e. contextual) og hegðun geta spáð fyrir um 
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þungun meðal unglinga. Einnig hefur verið horft til þeirra þátta sem ýta 

undir eða hefta þátttöku ungra feðra í lífi barna þeirra. Niðurstöður 

rannsókna benda til að ungir feður eru í meiri hættu en aðrir ungir menn að 

eiga í ýmis konar andlegum erfiðleikum vegna ótímabærs foreldrahlutverks 

eins og þunglyndi, lágu sjálfsmati, kvíða og félagslegri einangrun. Þeir eru 

einnig almennt óánægðari með líf sitt vegna þeirrar streitu sem fylgir því að 

verða faðir áður en nægilegum þroska er náð. Jafnframt hefur verið sýnt 

fram á að ungir feður ljúka almennt færri árum í skóla og eiga þar af 

leiðandi ekki eins góða möguleika á vinnumarkaði og jafnaldrar þeirra, sem 

ekki urðu feður á unglingsárum (Devault o.fl., 2008; Jaffe o.fl., 2001; Pears, 

Pierce, Kim, Capaldi og Owen, 2005; Quinlivan o.fl., 2005; Wilkinson o.fl., 

2009).  

Mynd 1 sýnir tengsl helstu áhættuþáttanna við það að verða ungur faðir. 

Því fleiri áhættuþættir því meiri líkur eru á ótímabæru föðurhlutverki á 

unglingsárum (Pears o.fl., 2005):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Áhættuþættir sem auka líkur á ótímabæru föðurhlutverki. 
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að skipta oftar um rekkjunauta sem hvort um sig eykur líkurnar á 

ótímabærum þungunum.  

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fjölmargar neikvæðar orsakir og afleiðingar 

þess að verða ungur faðir þá hafa þær stundum sýnt þveröfug áhrif og 

jafnvel ýtt undir ábyrgðarfyllri hegðun og afstöðu til lífsins en þeir höfðu 

sýnt áður (Devault o.fl., 2008; Wilkinson o.fl., 2009). Hér á eftir verður sagt 

frá innlendum og erlendum rannsóknum, sem skoðað hafa upplifun feðra af 

föðurhlutverkinu, áhrif föðurhlutverksins á lífsferil einstaklinga og fleiri 

áhrifaþætti í umhverfinu eins og uppruna fjölskyldunnar, samskipti við 

barnsmóðurina og tengsl við barnið. 

2.2.1 Rannsóknir á upplifun feðra af föðurhlutverkinu  

Nokkrar nýlegar rannsóknir sem fjalla um feður hafa verið gerðar hérlendis 

á síðustu árum og eru þær einkum innan tveggja rannsóknarsviða þ.e. 

félags- og heilbrigðisvísinda (Birgitta Hafsteinsdóttir o.fl., 2008; Karvel 

Aðalsteinn Jónsson, 2009; Sigríður Magnúsdóttir, 2003). Niðurstöður 

þessara rannsókna benda allar til þess að feður vilja taka virkan þátt í lífi 

barna sinna og upplifa föðurhlutverkið á jákvæðan hátt.  

Af fyrrnefndum rannsóknum eru sérstaklega tvær sem eiga hvað mestan 

samhljóm með þessari rannsókn þó ungir feður séu ekki rannsóknarefni 

þeirra. Fyrst má nefna óútefna B.Sc. ritgerð þeirra Birgittu Hafsteinsdóttur 

o.fl. (2008) í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri um upplifun feðra af 

föðurhlutverkinu. Þær tóku viðtöl við 10 feður á aldrinum 20-40 ára og voru 

barn/börn þeirra á aldursbilinu 2-4 ára þegar viðtölin voru tekin. Þá skal 

einnig nefna M.S. rannsókn Sigríðar Magnúsdóttur hjúkrunarfræðings, sem 

unnin var við Háskóla Íslands, um upplifun fjarstaddra feðra á 

föðurhlutverkinu (2003) en hún tók viðtöl við sex feður á aldrinum 27-39 

ára sem áttu börn á aldrinum 1-12 ára. 

Niðurstöður rannsóknar Birgittu Hafsteinsdóttur o.fl. (2008) bentu til að 

feður upplifi föðurhlutverkið á ánægjulegan hátt. Þeir voru stoltir yfir því að 

geta átt börn og fannst þeir almennt undir það búnir að takast á við 

foreldrahlutverkið. Þeir sögðust finna til mikillar ábyrgðar og aukins álags en 

á jákvæðan hátt því þeir upplifðu að það að verða feður hefði haft 

þroskandi áhrif á þá og það hefði á sinn hátt fullkomnað fjölskylduna. Þrátt 

fyrir að þeir töldu sig almennt vel undir föðurhlutverkið búna þá olli það 

helst hugarangri að þeim fannst þeir ekki vita fyrirfram hverju þeir áttu von 

á og fundu því fyrir óöryggi gagnvart föðurhlutverkinu og ýmsum verkum 

sem snéru að umönnun og uppeldi barnsins. Þeir sögðu jafnframt að þeir 

hefðu viljað fá meiri almenna fræðslu um meðhöndlun ungabarns en voru 
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almennt nokkuð ánægðir með þá fræðslu sem þeir þó fengu í mæðra- og 

ungbarnavernd. Þátttakendur upplifðu alls kyns tilfinningar eins og kvíða, 

óöryggi, þreytu og álag en álitu það vera eðlileg viðbrögð við að eignast 

barn. Einnig fannst þeim að samband þeirra við makann hefði breyst á þann 

hátt að þau urðu samrýmdari þar sem með tilkomu barnsins væru þau að 

vinna að sama markmiði, það er uppeldinu.  

Í rannsókn Sigríðar Magnúsdóttur (2003) á upplifun fjarstaddra feðra á 

föðurhlutverkinu er komið inn á málefni ungra feðra því þeir eiga það 

sameiginlegt með fjarstöddum feðrum að vera oft og tíðum sjálfir 

fjarstaddir feður. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að fjarstaddir feður 

upplifi hlutverk sitt sem flókið, sérstakt og margbreytilegt. Fram kom að 

feðurnir þrá að vera virkir foreldrar og er umhugað um að vera viðurkenndir 

sem slíkir. Þeir vilja taka á sig foreldraábyrgð og krefjast þess að samfélagið 

veiti þeim þau réttindi og þjónustu sem almennir foreldrar fá. Þeir bæði vilja 

og telja sig þurfa að fá þjónstu frá opinberum aðilum, ekki síst frá 

heilbrigðisstéttum. Þá langar til að taka þátt í og fylgjast með meðgöngunni, 

heilbrigðisþjónustu barna sinna ásamt skóla- og leikskólagöngu þeirra en 

finnst þeim ekki alltaf standa það til boða. Allir feðurnir, nema einn, vildu 

hafa sameiginlegt forræði, og þráðu að umgangast börn sín meira en 

löggildur umgengnisréttur þeirra gaf tilefni til. 

Upplifun nýorðinna feðra af föðurhlutverkinu var í brennidepli í 

rannsókn Astrid Fägerskiöld (2008) en hún tók viðtöl við 20 feður á aldrinum 

20-48 ára sem áttu börn á aldrinum 5-9 mánaða. Rannsóknin er 

viðtalsrannsókn og voru viðtölin tekin á árunum 2002-2003. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til að upplifun þátttakenda væri að föðurhlutverkið 

hefði í för með sér afgerandi lífsbreytingar sem þeim fannst hafa víðtæk 

áhrif á einkalíf þeirra. Sem dæmi nefndu þeir að það markaði endalok 

piparsveinalífsins og breytti sambandi þeirra við barnsmæður sínar um leið 

og þeir væru að þróa nýtt samband, þ.e. samband föðurs og barns. 

Þátttakendum fannst þeir hafa verið illa undirbúnir fyrir þessar breytingar á 

meðgöngu því athygli ljósmæðra í mæðravernd beindist fyrst og fremst að 

móðurinni og fæðingunni en ekki að föðurnum og hans tilfinningum. Þeim 

fannst þeir taka virkan þátt í umönnun barnins og upplifðu sig stundum 

útundan því samband móður og barns væri sterkt vegna brjóstagjafarinnar. 

Þeir voru samt sammála um að það að verða faðir sé dásamleg lífsreynsla.  

Lars Plantin (2001) rannsakaði upplifun sænskra feðra af 
föðurhlutverkinu. Hann tók viðtöl við 30 pör um upplifanir þeirra af 
foreldrahlutverkinu þó aðaláherslan væri á upplifun feðranna af 
föðurhlutverkinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þættir eins og fyrri 
lífsreynsla, lífssýn einstaklinganna, parasambandið, hugmyndir um 
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foreldrahlutverkið, tengsl við atvinnulífið eða fjárhagur fjölskyldunnar skiptu 
máli um hvernig feðurnir upplifðu föðurhlutverkinu. Í ljós kom að hægt var 
að skipta þátttakendum í tvo hópa, annars vegar hefðbundin föðurímynd og 
hins vegar sveigjanleg. Þeir þátttakendanna sem höfðu hefðbundnari 
hugmyndir um föðurhlutverkið litu á sig sem fyrirvinnu fjölskyldunnar, þeir 
höfðu oftar hærri laun en konan, höfðu fleiri möguleika til starfsframa og 
sveigjanlegri vinnutíma. Þeir sinntu minna almennum heimilisstörfum en 
frekar tæknilegri verkefnum og tóku síður ábyrgð á skipulaginu í kringum 
börnin. Konurnar unnu oftar hlutastörf, báru aðalábyrgðina á daglegum 
verkefnum heimilis og fjölskyldu. Feðurnir nýttu sér síður allt 
fæðingarorlofið en kusu að vera til staðar í bakgrunninum, til öryggis fyrir 
konuna og barnið á ungbarnatímabilinu. Hjá þeim pörum sem bjuggu við 
sveigjanlegri verkaskiptingu tóku konan og maðurinn til skiptis ábyrgð á því 
að skipuleggja verkefni fjölskyldunnar, eftir því hvernig kringumstæðum var 
háttað í lífi þeirra. Foreldrahlutverkið byggðu þau frekar á því hvernig en 
ekki hvort, maður tæki þátt í daglegum verkefnum fjölskyldunnar. 
Foreldrarnir vörðu jafn miklum tíma með börnunum, en um leið voru það 
oftast feðurnir sem voru virkari út á við t.d. við tómstundaiðkun barnanna. 
Því virkari sem þátttakendurnir voru við heimilisstörf og umönnun barnanna 
því meiri áhrif hafði það á sýn þeirra á sjálfa sig og karlmennskuna.  

Föðurhlutverkið hafði mismunandi merkingu og innihald í hugum 
þátttakendanna. Mest notuðu þeir orðið þroski til að lýsa upplifun sinni. 
Þeim fannst föðurhlutverkið m.a. hafa haft áhrif á tilfinningalíf þeirra þannig 
að þeir ættu auðveldara með að tjá tilfinningar sínar og upplifðu sig sem 
„heilli manneskjur“. Eiginkonur þeirra staðfestu þetta og töldu þá vera í 
betra jafnvægi og vera „mýkri“ menn eftir að þeir urðu feður. Þeir fundu til 
öryggistilfinningar bæði gagnvart föðurhlutverkinu, það væri eitthvað sem 
enginn tæki frá þeim, en einnig gagnvart vinnustaðnum og með sjálfa sig 
almennt. Sumir upplifðu föðurhlutverkið sem gagngera lífsbreytingu á 
meðan öðrum fannst það vera eðlilegt framhald af því sem á undan var 
gengið (Plantin, 2001).  

Niðurstöður rannsókna benda til að fjarvera feðra geti aukið líkur á að 
börn þeirra upplifi ýmiss konar félagsleg vandamál s.s. fátækt, glæpi og 
vandamál í skóla en allt eru þetta þættir sem einnig geta aukið líkur á 
ótímabærri þungun (Sahle o.fl., 2005). Flestir ungir feður upplifa 
föðurhlutverkið á jákvæðan hátt og vilja standa sig vel. Margir þættir, bæði 
innri og ytri, hafa þó áhrif á hvernig þeim gengur að aðlagast hlutverki sínu 
og geta veikt hæfni þeirra til að ná árangri í föðurhlutverkinu (Sigle-
Rushton, 2005). Í næsta hluta verður fjallað um niðurstöður rannsókna á 
upplifun ungra feðra af föðurhlutverkinu. 
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2.2.2 Rannsóknir á ungum feðrum  

Erlendar rannsóknir á ungum feðrum eru aðallega innan félags- og 

heilbrigðisvísinda (Dearden o.fl., 1995; Devault o.fl., 2008; Jaffee o.fl., 2001; 

Mazza, 2002; Pears o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005; Wilkinson o.fl., 2009). 

Athyglisvert er að þeim hefur fjölgað umtalsvert á undangengnum árum 

þótt þær séu enn fáar samanborið við rannsóknir á ungum mæðrum. Þar 

sem engar íslenskar rannsóknir á upplifun ungra feðra af föðurhlutverki sínu 

fundust við heimildaleit verður hér fjallað um nokkrar erlendar rannsóknir á 

þessu sviði. 

Umhverfis- og einstaklingsbundnir þættir  

Niðurstöður rannsókna sýna að algengt er að bakgrunnur ungra feðra 

einkennist af ákveðnum umhverfis- og einstaklingsþáttum sem auka 

líkurnar á ótímabæru föðurhlutverki (Dearden o.fl., 1995; Fatherhood 

Institude Research Summary: Young Fathers, 2010; Jaffee o.fl., 2001; Pears 

o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005). Áhættuhegðun er nokkuð algeng á 

unglingsárum. Hún birtist í ýmsum myndum og í mismiklu magni hjá 

einstaklingum og er talin alvarlegri eftir því sem mögulegar afleiðingar eru 

afdrifaríkari fyrir líf þess sem stundar áhættusamt líferni. Líkur á 

áhættusamri hegðun hjá unglingum aukast ef þeir meta afleiðingar hennar 

lítilvægar eða beinlínis jákvæðar (Gullone o.fl., 2000; Moore og Gullone, 

1996; Sigrún Aðalbjarnardóttir, Sigurlína Davíðsdóttir og Eyrún M. 

Rúnarsdóttir, 1997). Kynmök sem leiða til ótímabærrar þungunar er ein 

tegund áhættuhegðunar sem almennt er talin hafa alvarlegar afleiðingar í 

för með sér. Rannsóknir hafa sýnt að íslenskir unglingar byrja fyrr að stunda 

kynlíf en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum og er meðalaldur þeirra við 

fyrstu kynmök 15,3 ár. Til samanburðar er meðalaldur unglinga í Noregi, 

Svíþjóð og Danmörk um 17 ár við fyrstu kynmök (Bender o.fl., 2003). 

Niðurstöður landskönnunar sem lögð var fyrir unglinga í 10.bekk á Íslandi 

árið 2006 sýndu m.a. að 32% nemenda voru byrjaðir að stunda kynlíf og þar 

af höfðu 20% ekki notað öruggar getnaðarvarnir við síðustu samfarir. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að kynhegðun unglinga er nátengd annarri 

áhættuhegðun, sérstaklega áfengisneyslu (Þóroddur Bjarnason, Stefán H. 

Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmarsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 

2006). Lífsstíll unglinga, sérstaklega stráka, einkennist oft öðru fremur af 

óstöðugleika og því að vera leitandi og gerir síst ráð fyrir fæðingu ungabarns 

(Devault o.fl., 2008; Jordan, 1996). Það kom því á óvart að niðurstöður 

rannsóknar Quinlivan o.fl. (2005) benda til að unglingar, sérstaklega drengir, 

eigi það til að ofmeta jákvæðar afleiðingar ótímabærra þungana á 

unglingsárum og vanmeta (eða hunsa) neikvæðar afleiðingar þeirra. Enn 
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fremur sýndu niðurstöður rannsóknar Gullone o.fl. (2000) að unglingarnir 

töldu þungun vera jákvæða afleiðingu kynmaka á unglingsárum. Flestir eru 

þó sammála um að það að verða foreldri er eitt og sér krefjandi verkefni 

fyrir þá sem búa við kjöraðstæður en verður svo miklu flóknara þegar 

foreldrar eru einstæðir, með litla menntun, ungir og atvinnulausir (Fagan, 

2003). 

Sigle-Rushton (2005) telur mikilvægt að fá sýn ungra feðra á 

föðurhlutverkið því þeir eru líklegri til að hafa veikan félagslegan og 

fjárhagslegan stuðning og alast upp við erfiðar fjölskylduaðstæður. Að verða 

faðir á unglingsaldri hafi því neikvæð áhrif á náms- og starfsferil ungra 

manna til lengri tíma litið. Í rannsókn Jaffee og félaga (2001) komu fram 

fimm þættir sem virtust hafa forspárgildi fyrir ótímabæru föðurhlutverki: 1) 

að eiga móður sem sjálf var ung móðir þegar hún eignaðist sitt fyrsta barn; 

2) að alast upp hjá einstæðu foreldri; 3) að byrja snemma að stunda kynlíf; 

4) að eiga sér sögu um hegðunarerfiðleika og 5) að hætta snemma í námi. 

Þessir þættir virtust einnig spá fyrir um hve lengi ungir feður búa hjá 

börnum sínum og hve virkir þeir eru í uppeldi þeirra. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt að auk fyrrnefndra þátta þá hafa þættir eins og að koma úr lágstéttar 

fjölskyldu, samskiptaerfiðleikar við sína nánustu og að hefja sambúð og/eða 

gifta sig snemma á ævinni einnig forspárgildi (Dearden o.fl., 1995; 

Fatherhood Institude Research Summary: Young Fathers, 2010; Pears o.fl., 

2005; Sigle-Rushton, 2005). Eldri rannsóknir í Bretlandi hafa jafnframt sýnt 

að karlmenn eru líklegri til þess að verða feður fyrir 23 ára aldur ef foreldrar 

þeirra hafa skilið og þeir búið í stjúpfjölskyldu við 16 ára aldur (Sigle-

Rushton, 2005). Það kemur því ekki á óvart miðað við þá miklu streitu sem 

ungir feður virðast hafa búið við í umhverfi sínu í æsku (t.d. ofbeldi, 

kynferðislega misnotkun, föðurmissi í æsku) að sálrænir kvillar eins og kvíði 

og þunglyndi er algengari þeirra á meðal. Þeir virðast hafa minna þol fyrir 

neikvæðum tilfinningum eins og ótta, kvíða og reiði auk þess sem þeir gera 

ráð fyrir að lifa allt að 15 árum skemur en eldri feður (Quinlivan o.fl., 2005; 

Jaffee o.fl., 2001). 

Upplifun ungra feðra af föðurhlutverkinu og áhrif á lífsferil þeirra 

Fjöldi rannsókna á sviði félags- og heilbrigiðsvísinda hafa fært okkur 

þekkingu á því hvernig manneskjan þroskast á lífsferlinum, hvernig hún 

tekst á við lífshlutverk sín og þær breytingar sem verða á vegi hennar í 

gegnum lífið (Elder, 1998; Kokko, Pulkkinen, og Mesiäinen, 2009; Rönkä, 

Kinnunen og Pulkkinen, 2000). Þessi þekking hefur meðal annars gert okkur 

kleift að skilja betur mannlega hegðun og hugsun.  
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Þótt lífsferill ungra feðra geti verið neikvæðari heldur en gengur og gerist 

þá tekst mörgum þeirra að takast á við ábyrgðina sem hlutverkinu fylgir og 

verða frábærir foreldrar (Mazza, 2002). Devault o.fl. (2008) skoðuðu 

lífssögur ungra kanadískra feðra sem búa í erfiðu umhverfi (e. in contexts of 

vulnerability). Þetta er hópur sem er í hættu að vera í litlum tengslum við 

barn sitt með tilheyrandi erfiðleikum fyrir barnið síðar meir. Megináhersla 

rannsóknarinnar var að öðlast skilning á hvaða merkingu föðurhlutverkið 

hafði í hugum þeirra og hvaða áhrif það hafði haft á líf þeirra að þeirra mati. 

Fjölskyldusaga þátttakenda var einnig skoðuð m.t.t. tengsla þeirra við 

foreldra sína og hvernig foreldrarnir studdu við föðurhlutverkið. Í ljós kom 

að uppeldisskilyrði þátttakenda í æsku voru erfið og einkenndust af 

óstöðugu fjölskyldulífi, sumir höfðu verið í fóstri og aðrir á 

upptökuheimilum (e. juvenile detention facilities). Aðeins einn 

þátttakendanna hafði alist upp hjá báðum foreldrum sínum. Samskipti 

þeirra við feður sína einkenndust af átökum, sérstaklega á unglingsárum. 

Föðurfyrirmyndin var því veik og allir þátttakendurnir lýstu því yfir að þeir 

vildu standa sig betur en þeim fannst þeirra eigin feður hafa gert. Aftur á 

móti áttu þeir oftast í góðum samskiptum við mæður sínar og litu á þær 

sem lykilpersónur í lífi þeirra sem þeir gátu leitað til með erfiðleika sína og 

fengið stuðning og hvatningu.  

Upplifun þátttakenda af hlutverki sínu var í senn erfiðleikum bundin en 

um leið jákvæð. Þeir lýstu fyrsta æviári barnsins sem sérstaklega erfiðu 

tímabili. Erfiðleikar komu upp í sambandi þeirra við barnsmæðurnar sem 

endaði oftar en ekki með sambandsslitum. Fjárhagsvandi, afbrýðisemi, 

verkaskipting á heimilinu og neysluvandi var meðal þeirra erfiðleika sem 

þátttakendur lýstu. Þeim fannst föðurhlutverkið hafa haft miklar 

lífsbreytingar í för með sér og helmingi þátttakenda fannst þeir hafa verið 

illa undirbúnir til að takast á við svona miklar breytingar á svo skömmum 

tíma. En þrátt fyrir erfiðleika, félagslega og tilfinningalega, hafði 

föðurhlutverkið einnig glætt lífi þeirra nýrri merkingu. Flestir þeirra upplifðu 

fæðingu barnsins sem mikilvæg tímamót í lífi sínu, að það hafi verið þeim 

hvatning til að láta af áhættusamri hegðun eins og skemmtunum og 

eiturlyfjaneyslu. Barnsfæðingin var merki fyrir þá um að ná tökum á lífi sínu 

vegna ábyrgðar sem fylgdi barninu. Þeim fannst mikilvægt að geta séð fyrir 

barninu sínu fjárhagslega, að geta uppfyllt þarfir þess og langanir sem varð 

til þess að ýta við þeim að finna sér vinnu (Devault o.fl., 2008).  

Megináherslan í rannsókn Wilkinson og félaga (2009) var að skoða 

væntingar og upplifun þátttakenda af föðurhlutverkinu og hvaða þættir í 

lífssögum þeirra útskýrðu þátttöku þeirra í lífi barna sinna. Þátttakendur, 

115 talsins, voru ungir feður af afrískum og spænskum uppruna, bjuggu í 
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fátækrahverfum stórborgar í Bandaríkjunum og áttu sér sakaferil. 

Niðurstöðurnar sýndu að það að eignast barn var fyrir mörgum þeirra 

einhvers konar afrek og þeir fundu til stolts og ábyrgðar. Þeir upplifðu 

föðurhlutverkið sem vettvang til að taka á móti og gefa ást. Meirihluti ungu 

feðranna (74%) sögðust taka þátt í umönnun barnsins en eins og 

þátttakendur í rannsókn Devault o.fl., (2008) fannst þeim þeir vera illa 

undirbúnir til að takast á við föðurhlutverkið. Í bakgrunni þeirra voru 

fjölmargir áhættuþættir sem einkenna unga feður eins og brottfall úr skóla, 

alast upp hjá einstæðu foreldri í fátækari hverfum stórborgar og 

áhættuhegðun var mikil. Þeir reyndust hafa óraunsæjar væntingar til sjálfs 

sín varðandi hlutverk sitt og sérstök áhersla var á fjárhagslega ábyrgð. Þessi 

áhersla var til þess fallin að halda þeim á glæpabrautinni þar sem tækifæri 

þeirra til vellaunaðra starfa eru fá vegna fyrri sögu. Löngun til þess að búa 

við fjárhagslegan stöðugleika og að sjá fyrir fjölskyldu sinni er þema sem 

endurtekur sig í rannsóknum á þessu sviði.  

Í rannsókn Saleh, Buzi, Weinman og Smith (2005) á ungum feðrum voru 

lýsingar þátttakenda á upplifun þeirra af föðurhlutverkinu flokkaðar og fram 

komu þrjú meginþemu: jákvæðar tilfinningar, þátttaka og aðgengi. Um 58% 

þátttakenda upplifðu jákvæðar tilfinningar (e. positive emotionality) í garð 

barna sinna en þá var horft til umsagna sem lýstu jákvæðu viðhorfi og 

tilfinningum í garð barnanna. Þessi áhersla á jákvæðar tilfinningar og hæfni 

þátttakenda til að tala um kærleika gefa vísbendingar um að þeir séu að 

þroska með sér þennan þátt í gegnum föðurhlutverkið. Um 13% 

viðmælenda upplifðu þátttöku (e. engagement) og er þá átt við lýsingar 

þeirra á því hvernig þeir önnuðust um barnið, léku við það eða það sem þeir 

gerðu með barninu. Aðgengi (e. accessibility) var það sem 29% þátttakenda 

upplifðu en þá voru dregnar saman lýsingar þeirra á því sem þeim þótti 

erfitt við að nálgast barnið s.s. neikvæðar tilfinningar og pirringur vegna 

hindrana í umgengni við barnið. Það að þriðjungur þátttakenda í þessari 

rannsókn upplifði hindranir í aðgengi að barni sínu er í samræmi við 

niðustöður fjölda annarra erlendra rannsókna (Saleh o.fl., 2005). 

Fordómar gegn ungum feðrum 

Mazza (2002) bendir í rannsókn sinni á ungum feðrum af afrískum uppruna 

á þær sögulegu hindranir sem þeir hafa búið við vegna kynþáttar síns. Hann 

segir þá búa í samfélagi sem álítur þá „minnimáttar“ og þeir upplifi 

samskonar fordóma sem ungir feður þar sem litið er á þann hóp sem óæðri 

foreldra. Menntunarstig þeirra er lágt sem leiðir til atvinnuleysis eða 

láglauna starfa og eru þeir því oftar en ekki verr staddir fjárhagslega en 

félagar þeirra hafa við 25 ára aldur. Þetta veldur stundum krónísku lélegu 
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sjálfsmati, þunglyndi og tilfinningadeyfð sem leiðir af sér vonleysi og 

erfiðleika að trúa á bjarta framtíð. 

Föst sambönd og foreldrasamstarf 

Rannsóknir hafa sýnt að ungir menn sem eru komnir í fast samband verða 

fyrr feður heldur en jafnaldrar þeirra. Flestir unglingar og ógift ung pör hafa 

verið í sambandi í einhvern tíma áður en stúlkan verður ófrísk (Mazza, 2002; 

Pears o.fl., 2005). Getnaður verður oftast snemma í samböndunum eða frá 

1½ mánuði upp í 2 ár og er yfirleitt óskipulagður. Algengast er að 

ástarsambandi og sambúð ungra foreldra ljúki innan fárra ára eftir fæðingu 

barnsins (Devault o.fl., 2008; Fagan, 2008; Sigle-Rushton, 2005). Gifting eða 

sambúð hefur sýnt sig hafa góð félagsleg áhrif á unga menn (Sigle-Rushton, 

2005) en gifting í kjölfar ótímabærrar þungunar hjá unglingum hefur í för 

með sér enn alvarlegri afleiðingar heldur en barnsfæðingin (Mazza, 2002). 

Auknar líkur eru á að fleiri þunganir fylgi í kjölfarið, námsárangur og 

starfsmöguleikar versna og auknar líkur eru á hjónaágreiningi og óánægju 

(Jordan, 1996). Þátttakendur í rannsókn Devault o.fl. (2008) lýstu 

sambúðarerfiðleikum sínum eins og fjárhagsvanda, afbrýðisemi, 

verkaskiptingu innan heimilisins og neysluvanda, ýmist þeirra eigin eða 

barnsmóður. Næstum allir þátttakendurnir slitu samvistum við barnsmæður 

sínar á rannsóknartímabilinu. Skilnaðurinn var þeim erfiður vegna þess að 

þeim fannst fjölskyldudraumur þeirra bíða skipbrot og þeir söknuðu 

daglegra samskipta við börnin.  

Ungir foreldrar og foreldrar sem aldrei hafa búið saman eiga erfiðara 

með að byggja upp og viðhalda góðu foreldrasamstarfi (e. coparenting 

relationship) eftir sambandsslit. Þegar það tekst eru meiri líkur á jákvæðu 

og heilbrigðu foreldrasamstarfi jafnvel þó foreldrarnir búi ekki saman og 

það skilar sér beint í jákvæðum áhrifum á börnin og á ungu móðurina 

einnig. Það er vegna þess að faðirinn er líklegri til að halda 

tilfinningasambandi við barnsmóðurina og barnið. Þetta hefur í för með sér 

að foreldrarnir geta stutt hvort annað í hlutverkum sínum og fá fleiri 

möguleika til að þroska foreldrahæfni sína. Börnum þeirra gengur yfirleitt 

betur í námi, eru með færri hegðunarvandamál og eiga auðveldara með 

félagstengsl. Einnig eru meiri líkur á góðum tengslum milli foreldris og barns 

og virkari þátttöku feðra í umönnun og uppeldi barnsins. Jákvæð sýn 

barnsmóðurinnar á mikilvægi föðurhlutverksins í lífi barnsins er forsenda 

fyrir góðu foreldrasamstarfi ásamt því að foreldrarnir séu í tíðum og góðum 

samskiptum og gagnkvæm virðing og traust ríki á milli þeirra (Devault o.fl., 

2008; Fagan, 2008; Wilkinson o.fl., 2009).  
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Eitt helsta áhyggjuefni unglingsfeðra þegar þeir hafa jafnað sig á sjokkinu 

sem fylgir því að fá tilkynningu um að þeir eigi von á barni er að geta ekki 

haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir sem snerta barnið en það sé eingöngu á 

herðum móðurinnar og foreldra hennar án þess að hann eigi kost á að koma 

þar að. Þar sem unglingsfeður eru líklegri en aðrir feður að vera ekki í 

sambúð með barnsmóður sinni upplifa þeir oft að þeir séu hafðir útundan, 

skipti ekki máli og hafi ekki möguleika á því að hafa eitthvert gildi í lífi 

barnsins. Þegar stuðningur og jákvætt viðhorf barnsmóður og fjölskyldu 

hennar til unga föðurins er til staðar eykur það líkurnar á að hann geti byggt 

upp sterk tengsl við barnið (Jordan, 1996).  

Þátttaka og virkni í barnauppeldi 

Þátttaka ungra feðra í lífi barna sinna er mjög mismunandi. Til eru þeir sem 

taka engan þátt í uppeldi eða umönnun barnanna og er ólíklegt að líf þeirra 

verði fyrir miklum áhrifum af þessari reynslu. Svo eru aðrir sem eru virkari 

og taka fullan þátt í uppeldi barna sinna. Í þeim tilfellum má gera ráð fyrir 

að föðurhlutverkið geti haft langtímaáhrif á lífsferli þeirra. Dæmi um slíkt er 

þegar ungur faðir þarf að hætta námi til að fara að vinna. Slík ákvörðun 

getur haft alvarleg áhrif á náms- og starfsferil viðkomandi þegar til lengri 

tíma er litið (Sigle-Rushton, 2005). Þættir sem spá fyrir um þátttöku ungra 

feðra í lífi barna sinna eru m.a. aldur, kynþáttur, fyrri reynsla af eigin 

feðrum, búseta, samband við barnsmóður og mannlegir styrkleikar (Fagan, 

2003; Jaffee o.fl., 2001). Wilkinson o.fl. (2009) komust að því að því yngri 

sem feður eru því óvirkari eru þeir í föðurhlutverki sínu. Að missa vinnuna 

eða að hafa mjög lág laun virðist einnig hafa neikvæð áhrif á þátttöku ungra 

feðra í uppeldi barnanna (Sahle o.fl., 2005). Niðurstöður erlendra rannsókna 

benda jafnframt til þess að þátttaka ungra feðra í uppeldi barna sinna 

minnkar umtalsvert ef samskipti þeirra við sína eigin foreldra eru slæm, ef 

þeir höfðu haft kynmök fyrir 16 ára aldur og ef þeir höfðu átt sér sögu um 

hegðunarerfiðleika (Jaffee o.fl., 2001). Það að verða ungur faðir er ekki það 

sem gerir ungan föður að óvirkum föður heldur er hér um samband 

einstaklings- og umhverfisáhættuþátta að ræða sem ýtir honum út á þá 

braut sem leiðir til óvirkara foreldrahlutverks og sálfélagslegra erfiðleika á 

unglingsaldri (Quinlivan o.fl., 2005; Jaffee o.fl., 2001).  

Tilfinningatengsl eru forsenda foreldrahlutverksins (Sahle o.fl., 2005). 

Niðurstöður rannsókna um tengsl foreldra og barna benda m.a. til þess að 

það hafi mikil áhrif á samvistir foreldris og barns þegar foreldrar hafa ekki 

verið í föstu sambandi við fæðingu barnsins (Fagan, 2003). Erfiðleikar á borð 

við hindranir í umgengni hafa neikvæð áhrif á og koma jafnvel í veg fyrir 

eðlilega tengslamyndun foreldris og barns til framtíðar. Að hindra að 
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foreldri geti umgengist barnið sitt getur því haft í för með sér að tengsl 

þeirra verði veikari þegar til lengri tíma er litið en ástæður þess virðast oft 

tengjast einhvers konar hegningu. Sem dæmi um slíkt er þegar ungir feður 

eiga erfitt með að veita börnum sínum fjarhagslegan stuðning og mæðurnar 

hegna þeim fyrir það með því að koma í veg fyrir að þeir umgangist barnið 

(Saleh o.fl, 2005). Niðurstöður rannsókna benda til að ungir feður sem búa 

með börnum sínum eru virkari þátttakendur í lífi barnanna (Jaffee o.fl., 

2001; Wilkinson o.fl., 2009). Helmingur þeirra ungu feðra sem tóku þátt í 

rannsókn Devault o.fl. (2008) voru í reglulegu sambandi við börn sín. Þeim 

fannst þeir hafa persónulegan ávinning af því að viðhalda sambandinu og 

voru tilbúnir til að færa ýmsar fórnir. Þeir feður sem voru hvað mest tengdir 

börnum sínum voru þeir sem voru líklegastir til að viðhalda sambandinu við 

barnsmóður sína, getnaður hafði orðið seinna í sambandinu og þeir sem 

skildu við barnsmæður sínar voru í góðu sambandi við þær og barnið eftir 

skilnað. 

Stuðningur 

Þótt ungir feður eigi oft erfitt með að veita börnum sínum fjárhagslegan 

stuðning vegna erfiðrar stöður sinnar í samfélaginu þá geta þeir veitt þeim 

tilfinningalegan stuðning (Mazza, 2002). Niðurstöður rannsókna benda til að 

fjölskyldur unglingsfeðra eru mikilvægar vegna þess að þær veita ungum 

feðrum, börnum þeirra og barnsmæðrum stuðning og hvatningu sem þau 

þurfa á að halda til að takast vel upp í foreldrahlutverki sínu (Jordan, 1996; 

Mazza, 2002). Margir ungir feður koma frá fátækum fjölskyldum, alast upp 

hjá einstæðu foreldri, oftast móður og eiga í náms- og hegðunarerfiðleikum. 

Þeir eiga erfitt með að fá og halda vinnu og það sem býðst er oftast láglauna 

störf. Feður þeirra eru oft fjarverandi eða látnir og í þeim tilfellum þar sem 

eitthvert samband er einkennist það af fjarlægð, ofbeldi og misnotkun 

(Dearden o.fl., 1995; Devault o.fl., 2008; Fatherhood Institude Research 

Summary: Young Fathers, 2010; Quinlivan o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005; 

Wilkinson o.fl., 2009). Við þessar aðstæður eru tengsl ungra feðra við 

mæður sínar þó oftast góð og þeir líta á þær sem mjög mikilvægan aðila í 

sínu lífi, sem stendur með þeim og þeir geta leitað til með erfiðleika sína 

(Devault o.fl., 2008).  

Hér hefur verið sagt frá nokkrum feðrarannsóknum með áherslu á 

upplifun feðra af föðurhlutverkinu. Í næsta kafla verður fjallað um hversu 

mikil áhrif það hefur á þroska og líf föðurins að takast á við föðurhlutverkið 

út frá hugmyndum lífsferilskenningarinnar en þar er gengið út frá því að 

félagsleg hlutverk fólks og viðbrögð þeirra við þeim hafi áhrif á lífsferil 

þeirra og þroska. 
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2.3 Lífsferilsrannsóknir 

Í þessari rannsókn er m.a. litið til þess hvaða áhrif þátttakendur telja að 

föðurhlutverkið hafi haft á líf þeirra í því skyni að reyna að skilja upplifun 

þeirra betur. Ýmsar kenningar hafa komið fram um þetta efni og er 

lífsferliskenningin (e. Life Course Theory) ein þeirra sem hefur öðlast sess í 

rannsóknum á mörgum sviðum og sjást einkenni hennar víða (Jordan, 1996; 

Kokko o.fl., 2009). Upphafsmaður kenningarinnar er bandarískur 

fræðimaður, Glen H. Elder, Jr. (1998), en hann þróaði kenninguna í kringum 

1960 í tengslum við rannsóknina „Children of the Great Depression“. Til 

grundvallar lagði hann þrjár tímamóta rannsóknir sem unnar voru í 

Bandaríkjunum á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar þar sem könnuð voru 

áhrif umhverfis og samfélags á uppvöxt og þroska barna yfir tíma. Þessar 

rannsóknir hafa gegnt lykilhlutverki í rannsóknum á þroska manneskjunnar 

á lífsferlinum (Elder, 1998). 

Kjarni kenningarinnar er að skoða lífsferil einstaklinga allt frá fæðingu til 

æviloka með það að sjónarmiði að reyna að skilja lífsferil fólks innan þess 

sögulega, félagslega og menningarlega samhengis sem það finnur sig í. 

Helstu einkenni hennar eru:  

1. Sögulegur tími og staður (e. historical time and place) hefur áhrif á og 

mótar lífsferil einstaklinga og hvernig þeir upplifa þá reynslu sem þeir 

verða fyrir á lífsleiðinni.  

2. Tímasetning lífsviðburða (e. timing of lives), þ.e. í hvaða röð 

lífsbreytingar eða atburðir verða í lífi einstaklinga og hvaða áhrif 

röðunin hefur á þroska þeirra. 

3. Lífstengsl (e. linked lives) þ.e. hugmyndin um að líf fólks hafi áhrif á líf 

hvers annars og félagsleg og söguleg áhrif þeirra eru túlkuð í gegnum 

net sameiginlegra sambanda. 

4. Virkni í eigin lífi (e. human agency) þ.e. hugmyndin um að 

einstaklingar byggja upp lífsferil sinn í gegnum val sitt, ákvarðanir og 

gerðir en þessir þættir eru háðir þeim tækifærum og hömlunum sem 

sögulegar og félagslegar aðstæður setja (Elder, 1998).  

Lífsferliskenningin er kenning um þroskaferli einstaklingsins þar sem gengið 

er út frá því að tækifæri og hömlur geti verið háð tíma- og staðsetningu, að 

líf eins hafi áhrif á líf annars vegna innri tengsla og að einstaklingar séu virkir 

þátttakendur í sínu eigin lífi, taki ákvarðanir og framkvæmi í samræmi við 

þær (Kokko o.fl., 2009).  
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Einkenni kenningarinnar má finna víða í rannsóknum. Sögulegur staður 

og tími er sem dæmi eitt megin viðfangsefni í sagnfræðirannsóknum og þá 

helst innan félagssögunnar (e. social history) en þær hafa skipað mikilvægan 

sess í þróun lífsferlisrannsókna. Rannsóknir í félagsfræði hafa leitast við að 

skilja hvaða áhrif tímasetning lífsviðburða hefur á lífsferil fólks og hvernig 

það skipuleggur og tekur ákvarðanir um tímasetningar þessara viðburða. 

Einnig er til töluvert af rannsóknum á þessu sviði um samfélagsleg áhrif á 

lífsferil einstakinga. Í rannsóknum um þroskaferli manneskjunnar eru áhrif 

lífstengsla áberandi þar sem leitað er eftir að skilja munstrið í lífi fólks út frá 

því hvernig lífshlutverkin raðast upp og hvernig þau vinna saman (Elder, 

1998).  

Eitt af viðfangsefnum lífsferilskenningarinnar er að skoða hvernig 

félagslegu hlutverkin raðast upp í lífi fólks og er foreldrahlutverkið eitt 

þeirra félagslegu hlutverka. Í þessum rannsóknum er foreldrahlutverkinu 

skipt niður í mismunandi skeið sem hefst með fæðingu barns og lýkur þegar 

barnið flytur að heiman sem setur af stað nýtt skeið hjá foreldrunum (Elder, 

1998). Foreldrahlutverkið er mikils metið í öllum menningarheimum en 

mismunandi er hvaða tími er talinn vera heppilegastur til barneigna. 

Nokkurt samræmi er þó á milli ólíkra menningarheima og flestir eru 

sammála um að unglingsárin er ekki besti tíminn til þess (Jordan, 1996). 

Unglingsárin eru mikilvæg mótunarár og tímabil mikilla lífsbreytinga. Þau 

brúa æsku- og fullorðinsárin og mörg hlutverk bíða þess að unglingurinn 

hafi nægan þroska til að takast á við þau (Jordan, 1996). Erik Erikson 

(Santrock, 1998) heldur því m.a. fram að fái unglingar ekki tækifæri og frið 

til þess að máta sig við mismunandi hlutverk fullorðinsáranna geti það haft 

neikvæð áhrif á þroska þeirra og líf til framtíðar. Á unglingsárunum standa 

einstaklingar frammi fyrir mörgum stærstu ákvörðunum sem þeir taka á ævi 

sinni eins og að flytja úr foreldrahúsum, að hefja og ljúka námi, að byrja að 

vinna, að stofna til náinna kynna og að eignast sitt fyrsta barn (Kokko o.fl., 

2009). Margar þessara ákvarðana hafa langtímaafleiðingar á lífsferil fólks, 

marka þáttaskil í lífi þeirra og fela í sér hlutverkabreytingar (Elder, 1998; 

Jordan, 1996; Kokko o.fl., 2009). Breytingar geta skapað tilfinningalega 

togstreitu sem líkt er við tilfinningakreppu vegna þess hversu víðtæk áhrif 

þær hafa á líf einstaklinga. Þær krefjast oftar en ekki þess að þeir tileinki sér 

nýja færni, aðlagist nýjum venjum og endurskoði forgangsröðun sína 

(Jordan, 1996). Foreldrahlutverkið er dæmi um eitt þessara lífshlutverka 

sem uppfylla fyrrnefnd skilyrði. Mikilvægt er að taka mið af þeirri staðreynd 

að fólk fæst við mörg hlutverk samtímis í gegnum lífsferilinn og hefur 

tímasetning þeirra áhrif á lífsferil fólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á að illa 

eða ótímasettir atburðir, eins og ótímabær þungun, geta haft neikvæð áhrif 



 

34 

á lífsferil ungra foreldra (Elder, 1998; Jordan, 1996; Rönkä o.fl., 2000). Þau 

eru því í meiri hættu en aðrir að lenda í erfiðleikum með foreldrahlutverkið 

sem veldur því að börnum þeirra vegni verr en öðrum (Coley og Chase-

Landsdale, 1998). 

Ljóst er að það að verða ungt foreldri getur haft í för með sér dramatísk 

áhrif á lífsferilinn og kemur af stað ferli sem breytir þeim sem í hlut á og er 

háð umhverfi og aðstæðum sem einstaklingurinn finnur sig í. Að verða faðir 

á unglingsaldri veldur truflun á lífsferlinum og rannsóknir benda til að 

ungum feðrum hættir til að reyna að komast hjá og draga sig undan 

ábyrgðinni sem fylgir fullorðinshlutverkum eins og að gifta sig og finna sér 

fast starf. Vanvirkni og félagsleg einangrun eru þættir sem ungir feður þurfa 

að sporna við annars eiga þeir á hættu að viðhalda ástandi sem heldur þeim 

niðri í lífinu og sem elur á óánægju og þunglyndi (Sigle-Rushton, 2005). 

2.4 Samantekt 

Miklar breytingar hafa orðið á föðurhlutverkinu á undangengnum árum. 

Það gerðist þó ekki í einni svipan heldur með hægfara þróun í átt að því sem 

við þekkjum í dag þar sem jöfn þátttaka kynjanna í verkefnum sem fyrir 

þeim liggja á lífsferlinum þykja sjálfsögð hvort heldur sem er þátttaka á 

atvinnumarkaði, umönnun barna eða verkaskipting á heimilum 

(Guðmundur Jónsson, 1999; Ingólfur V. Gíslason, 2008a; Plantin, 2001). 

Föðurímyndin sem var ríkjandi fyrir aldamótin 1900 við lok gamla 

bændasamfélagsins hér á landi var ólík þeirri ímynd sem síðar tók við og er 

kennd við iðnvæðinguna. Helsti munurinn fólst í því að faðirinn á tímum 

bændasamfélagsins var sýnilegri þar sem dagleg störf og umönnun 

barnanna fór fram á heimilinu og fólk vann saman þó verkaskipting hafi 

verið viðhöfð. Faðirinn á tímum iðnvæðingar vann úti sex daga vikunnar 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Fyrirvinnuskyldan var aðalsmerki 

karlmannsins en umönnunarskyldan var konunnar með tilheyrandi 

fjárhagslegu ósjálfstæði hennar. Í kringum 1970 varð þátttaka kvenna á 

vinnumarkaði almenn og í dag er algengast að báðir foreldrar vinni utan 

heimilis (Ingólfur V. Gíslason, 2008a; Plantin, 2001). Með tilkomu nýrra laga 

og breytingum á gömlum hefur stoðum verið rennt undir foreldrajafnréttið. 

Allt hefur þetta haft áhrif á þróun föðurhlutverksins og ímynd feðra. Í dag 

þykir virk þátttaka feðra í umönnun og uppeldi barna sinn sjálfsögð og 

íslenskir feður eru duglegir að nýta sér rétt sinn til fæðingarorlofs 

(Fæðingarorlofssjóður, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008a).  

Feðrarannsóknir er vaxandi þekkingarsvið í heiminum (Plantin, 2001) og 

rannsóknum á ungum feðrum hefur fjölgað umtalsvert á síðustu árum 
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(Bunting og McAuley, 2004; Dearden o.fl., 1995; Devault o.fl., 2008; Fagan, 

2003; 2008; Fatherhood Institue Research Summary: Young Fathers, 2010; 

Jaffee o.fl., 2001; Mazza, 2002; Pears o.fl., 2005; Quinlivan o.fl., 2005; Sahle 

o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005; Wilkinson o.fl., 2009). Nútíma rannsóknir á 

feðrum má flokka í þrjú svið: söguleg þróun og væntingar til 

föðurhlutverksins; hvernig þeir takast á við föðurhlutverkið; og mótun 

sjálfsmyndarinnar sem feður (Plantin, 2001). Niðurstöður rannsókna sýna 

að feður upplifa hlutverk sitt oftast á jákvæðan hátt, eru stoltir yfir því að 

vera feður og vilja takast vel upp í hlutverki sínu (Birgitta Hafsteinsdóttir 

o.fl., 2008; Devault o.fl., 2008; Plantin, 2001; Saleh o.fl., 2005; Wilkinson 

o.fl., 2009) þó það gangi ekki alltaf eftir sérstaklega hjá ungum feðrum. 

Ungir feður standa frammi fyrir ýmsum vandamálum bæði innra með sér 

sjálfum og frá umhverfi sínu. Algengt er að þeir eigi í náms- og 

hegðunarvanda og bakgrunnur þeirra er veikari en margra annarra 

(Fatherhood Institude Research Summary: Young Fathers, 2010; Jaffee o.fl., 

2001; Pears o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005).  

Að lokum var sagt frá lífsferliskenningunni (Elder, 1998) sem er kenning 

um þroskaferli einstaklingsins. Gengið er út frá því að tækifæri og hömlur 

geti verið háð tíma- og staðsetningu, að líf eins hafi áhrif á líf annars vegna 

innri tengsla og að einstaklingar séu virkir þátttakendur í sínu eigin lífi, taki 

ákvarðanir og framkvæmi í samræmi við þær. Eitt af viðfangsefnum 

lífsferilskenningarinnar er að skoða hvernig félagslegu hlutverkin raðast upp 

í lífi fólks og er foreldrahlutverkið eitt þeirra félagslegu hlutverka.  

2.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að öðlast betri skilning á hvernig 

nokkrir íslenskir karlmenn sem urðu feður á unglingsárum upplifa 

föðurhlutverkið og hvaða áhrif þeir telja það hafa haft á líf þeirra. Þótt 

rannsóknir á ungum feðrum hafi aukist á síðustu árum fundust ekki 

rannsóknir þar sem leitað er sérstaklega eftir því hvernig ungir feður (15-20 

ára) upplifa föðurhlutverkið eins og gert er í þessari rannsókn. Það eru allar 

líkur á því að rannsóknin sé nýlunda á þessu sviði og mikilvæg viðbót við 

þær rannsóknir sem fyrir eru. Upplifun og reynsla ungra feðra er ekki síður 

áhugavert og mikilvægt rannsóknarefni en upplifun og reynsla ungra 

mæðra. Eftir á að hyggja er það líka nýlunda rannsóknarinnar hve sterkan 

félagslegan bakgrunn þátttakendurnir höfðu og þeir tilheyrðu ekki 

jaðarhópum eins og gjarnt er með þátttakendur í rannsóknum á þessu sviði. 

Einnig komu fram mikilvægar upplýsingar um sögulega þróun 

föðurhlutverksins þar sem þátttakendur tilheyrðu tveimur kynslóðum.  
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Mikilvægi rannsóknarinnar felst því m.a. í því hve lítið er til af 

sambærilegum rannsóknum og mætti nýta niðurstöður hennar til 

áframhaldandi rannsókna á þessu sviði hér á landi sem erlendis. Einnig er 

hún mikilvæg viðbót í umræðuna um foreldrajafnrétti og ættu félagasamtök 

sem standa vörð um jafnrétti foreldra að geta nýtt sér þær upplýsingar sem 

hér koma fram enda hafa ungir feður orðið útundan í þeirri umræðu. Vonir 

eru bundnar við að starfsfólk stofnana sem vinna með ungum foreldrum, 

t.d. starfsfólk mæðra- og ungbarnaeftirlitsins, skólakerfisins og 

félagsþjónustunnar, geti m.a. nýtt sér niðurstöðurnar við skipulag fræðslu 

og stuðningsúrræða fyrir unga foreldra. Auk þess ætti hún að vera mikilvæg 

fyrir unga feður á Íslandi því vitneskjan um það hvernig aðrir ungir feður 

upplifa hlutverk sitt getur falið í sér stuðning fyrir þá sem standa í þeim 

sporum. Að lokum gætu niðurstöðurnar jafnframt verið mikilvægar fyrir 

ungar mæður vegna þess að þær gefa þeim innsýn í upplifun ungra feðra 

sem þær hafa ekki alltaf aðgang að sérstaklega í þeim tilfellum þar sem 

samskipti á milli ungra foreldra eru lítil eða slæm. 

Rannsóknarspurningarnar sem hafðar voru að leiðarljósi í rannsókninni 

eru: 

 Hvernig upplifa ungir feður föðurhlutverkið? 

 Hvaða áhrif telja þeir föðurhlutverkið hafa haft á líf þeirra? 
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3 Framkvæmd og aðferðafræði rannsóknar 

3.1 Rannsóknaraðferðin  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, 

undirbúningi og framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum, gagnasöfnun, 

skráningu og úrvinnslu gagna. 

Í rannsókninni var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt (e. qualitative 

research). Notuð voru opin viðtöl (e. semi-structured)sem er eitt einkenna 

þessarar nálgunar. Einkenni eigindlegra rannsókna eru m.a. að þær byggja 

oft á aðleiðslu (e. induction) sem merkir að gögnum er safnað, þau greind 

og niðurstöður og kenningar mótaðar út frá því. Í eigindlegum rannsóknum 

er lögð áhersla á að skoða líf og aðstæður fólks í heildrænu samhengi og eru 

þessar aðferðir gjarnan notaðar til að öðlast dýpri skilning á lífi, hugsunum 

og athöfnum fólks en ekki er verið að skoða hversu víðtækt fyrirbærið sem 

rannsaka á er með tölfræðilegum gögnum. Rannsakendur leggja með 

öðrum orðum áherslu á að skilja veröldina út frá sjónarhóli þátttakenda 

(Bogdan og Biklen, 2003).  

Rannsóknin, sem hér um ræðir, er það sem kallað er fyrirbærafræðileg 

rannsókn (Creswell, 1998) sem er ein af fimm hefðum í eigindlegum 

rannsóknum en þá er áherslan á lifaða reynslu og hvaða merkingu fyrirbæri, 

hugtök eða atburðir hafa í lífi fólks. Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) var heimspekingurinn Edmund Husserl (1859-1938) en 

hann setti hana fram á sínum tíma sem mótvægi við megindlega 

aðferðafræði sem lengi hafði ráðið ríkjum í rannsóknarheiminum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Lærisveinn Husserls, heimspekingurinn Martin 

Heidegger (1889-1976), útfærði kenninguna og kom fram með nýtt 

sjónarhorn. Hann leit svo á að í stað þess að kanna hvað manneskja skilur 

ætti að skoða sjálfan skilninginn. Einnig lagði hann áherslu á að mannleg 

reynsla væri aðstæðubundin og því ætti að túlka merkingu hennar og setja 

hana í samhengi við það félagslega, sögulega og menningarlega umhverfi 

sem hún kemur úr (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Fyrirbærafræðin byggist 

þannig á þeim skilningi að hver og einn einstaklingur sjái heiminn með 

sínum augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á 

henni. Þessi sýn einstaklingsins hefur síðan áhrif á hvernig hann upplifir 

heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu. Til þess að skilja eitthvert ákveðið 

mannlegt fyrirbæri, t.d. upplifun af föðurhlutverkinu, þarf rannsakandinn að 

eiga í samræðum við einstaklinga sem hafa upplifað þessa tilteknu reynslu 

og myndar smám saman, með textagreiningaraðferðum, heildstæða mynd í 

eigin huga af fyrirbærinu. Misjafnt er hversu marga einstaklinga þarf að 
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ræða við áður en svonefndri mettun (e. saturation) er náð en viðmiðið er 

jafnan 5-15 manns eða að meðaltali um tíu samræður. Í sumum tilfellum er 

þó rætt við færri og í öðrum við mun fleiri allt eftir markmiðum, eðli og 

umfangi rannsóknarinnar en ein af meginhættunum í fyrirbærafræði er að 

hætta gagnasöfnun of snemma þannig að heildarmyndin verður ekki nógu 

skýr (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Í ljósi þess sem hér hefur verið rætt um er því óhætt að fullyrða að 

fyrirbærafræðileg rannsókn hentar þessari rannsókn best þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar er að rannsaka reynslu þátttakenda af föðurhlutverkinu, 

hvaða merkingu fyrirbærið hefur fyrir þá og hvaða áhrif þeir telja það hafa 

haft á líf þeirra.  

3.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningsvinna við rannsóknina hófst í september árið 2004. Þá var 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Rannsóknaráætlun var gerð og lögð 

fyrir Sigrúnu Aðalbjarnadóttur, leiðbeinanda rannsóknarinnar, til umræðu 

og samþykktar.  

Þátttakendur voru valdir með hliðsjón af tilgangi rannsóknarinnar 

(markvisst val). Ekki reyndist eins létt verk og ætla mætti að fá unga feður til 

þess að taka þátt í rannsókninni. Fanga var leitað víða og hafði ég til dæmis 

samband við forstöðumann hóps Ungra foreldra í Hinu húsinu í leit eftir 

væntanlegum þátttakendum. Einnig auglýsti ég eftir þátttakendum á 

vefsíðunni barnaland.is. Hvorug þessarar aðferðar bar árangur. Þá setti ég 

upp auglýsingar í skólanum þar sem ég starfaði, bæði meðal nemenda og 

starfsfólks, og ræddi við fólk í mínu nánasta umhverfi um rannsóknina. 

Þessar tvær aðferðir dugðu mér best til að ná í væntanlega þátttakendur. 

Þannig fékk ég nöfn tíu feðra sem féllu undir skilgreininguna að vera ungur 

faðir og hafði í framhaldi samband við þá. Þegar upp var staðið voru sex 

þeirra tilbúnir til þess að taka þátt í rannsókninni og ræða við mig um 

upplifun sína af föðurhlutverkinu.  

Haft var samband við þátttakendur ýmist í gegnum síma eða með 

tölvupósti til að ákveða stund og stað fyrir viðtölin eftir að tengiliðir höfðu 

fengið leyfi þeirra til að gefa upp símanúmer þeirra eða netföng. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu 3.-17. október 2004, þá voru tekin þrjú viðtöl og eitt 

þeirra afritað samhliða en hin viðtölin tvö afrituð í byrjun september 2006. 

Seinni viðtölin þrjú voru tekin þann 14. september og 8. desember 2006 og 

afrituð í beinu framhaldi. Sjötta viðtalið og jafnframt það síðasta var tekið 

þann 17. janúar 2007 og afritun þess lokið í september sama ár. Úrvinnsla 

og gagnagreining hófst á tímabilinu september til desember 2007. Ástæðan 
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fyrir því að rannsóknarvinnan dreifðist á þetta langa tímabil er námshlé mitt 

vegna þriggja barneignarleyfa. Ég tel það ekki hafa haft neikvæð áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Það var gott að fá fjarlægð frá gögnunum og 

koma að þeim aftur síðar óþreytt. Einnig komu fram nokkrar nýjar 

rannsóknir á ungum feðrum sem reyndust mikilvægar heimildir hér (Devault 

o.fl., 2008; Fagan, 2008; Kokko o.fl., 2009; Pears o.fl., 2005; Quinlivan o.fl., 

2005; Sahle o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005; Wilkinson o.fl., 2009).  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru sex. Allir eiga þeir það sameiginlegt að hafa 

orðið feður þegar þeir voru enn á unglingsaldri þ.e. á aldrinum 15-20 ára. 

Þátttakendur eru á ólíkum aldri og tilheyra í raun tveimur kynslóðum, því 

má skipta þeim í tvo jafna hópa, þrír í hvorum. Á þeim tíma er viðtölin voru 

tekin voru þrír þeirra á aldrinum 20-22 ára og þrír á aldrinum 49-56 ára. 

Tveir yngri karlmennirnir urðu feður 19 ára gamlir en sá þriðji var nýorðinn 

20 ára þegar barnið fæddist. Þeir eldri voru 15, 16 og 17 ára þegar þeir urðu 

feður og tveir þeirra voru orðnir tveggja barna feður aðeins 16 og 18 ára. 

Frumburðir þeirra yngri voru sjö mánaða, tveggja og þriggja ára þegar 

viðtölin voru tekin og í þeim hópi voru tveir drengir og ein stúlka. 

Frumburðir eldri hópsins voru 32, 34 og 39 ára á viðtalstímanum, einn 

drengur og tvær stúlkur, sjá nánar í töflu 2. Hér á eftir er stutt kynning á 

þátttakendum. Til þess að virða trúnað við þátttakendur og tryggja að ekki 

sé hægt að rekja upplýsingar sem fram koma í þessari rannsókn til þeirra 

hefur öllum nöfnum verið breytt sem og staðarnöfnum.  

 Ásgeir var 22 ára þegar viðtalið var tekið. Hann var í sambúð með 
barnsmóður sinni Arndísi og syni þeirra, Agli. Þau voru búsett á Stór-
Reykjavíkursvæðinu á viðtalstímanum. Ásgeir ólst upp í litlu 
bæjarfélagi fyrir utan höfuðborgina hjá foreldrum sínum ásamt 
tveimur eldri systkinum. Hann varð faðir 19 ára gamall.  

 Björn var 22 ára þegar viðtalið var tekið. Hann bjó þá á Stór- 
Reykjavíkursvæðinu í foreldrahúsum. Hann ólst upp fram að 9 ára 
aldri í litlu bæjarfélagi úti á landi. Hann var alinn upp hjá foreldrum 
sínum og á tvær systur, eldri og yngri. Hann varð faðir 20 ára gamall. 
Frumburður hans var drengur, Daði. 

 Emil var 52 ára þegar viðtalið var tekið. Hann bjó þá á Stór-
Reykjavíkursvæðinu ásamt eiginkonu sinni Björk og tveimur börnum 
þeirra. Hann ólst upp á Stór-Reykjavíkursvæðinu hjá foreldrum sínum 
og sjö systkinum þar af voru fimm alsystkin en hann var elstur þeirra. 
Hann var orðinn tveggja barna faðir 16 ára gamall en frumburður 
hans, Ásta, fæddist þegar hann var 15 ára. 
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 Hermann var 49 ára þegar viðtalið var tekið. Hann bjó þá á Stór-
Reykjavíkursvæðinu ásamt eiginkonu sinni, Signýju, og tveimur 
dætrum þeirra. Hann ólst upp í litlu bæjarfélagi úti á landi hjá 
foreldrum sínum ásamt sex systkinum. Hann er næst yngstur í þeim 
hópi. Hann varð faðir 16 ára gamall. Frumburður hans var stúlka, 
Freyja. 

 Ólafur var 20 ára þegar viðtalið var tekið. Hann bjó á Stór-
Reykjavíkursvæðinu ásamt barnsmóður sinni, Söru og dóttur þeirra, 
Evu, en þau leigðu herbergi hjá tengdamóður hans. Hann ólst upp á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu hjá foreldrum sínum ásamt tveimur 
bræðrum, eldri og yngri. Hann varð faðir 19 ára. Frumburður hans var 
stúlka, Eygló. 

 Kristján var 56 ára þegar viðtalið var tekið. Hann bjó á Stór-
Reykjavíkursvæðinu ásamt eiginkonu sinni og barnsmóður og yngsta 
syni þeirra. Hann ólst upp á Stór-Reykjavíkursvæðinu hjá foreldrum 
sínum ásamt þremur systkinum. Hann var orðinn tveggja barna faðir 
18 ára gamall en frumburður hans, Hugi, fæddist þegar hann var 17 
ára. 

Tafla 2. Yfirlit yfir nöfn þátttakenda og barna þeirra sem fæddust þegar þeir voru 
á unglingsaldri. 
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Ásgeir 1982 Egill 2001   

Björn 1982 Daði 2002   

Emil 1955 Ásta 1970 Einar 1971  

Hermann 1958 Freyja 1974   

Ólafur 1987 Eygló 2006   

Kristján 1951 Hugi 1968 Hera 1969 

Þrír þátttakendenna af sex voru í sambúð með barnsmæðrum sínum, 

tveir úr yngri hópnum og einn úr eldri hópnum. Einn þeirra yngri hafði verið 

í sambúð með barnsmóður sinni en þau slitu samvistum nokkru áður en 

viðtalið var tekið. Emil varð faðir í annað sinn 16 ára gamall og á hann 
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börnin með tveimur konum. Kristján varð faðir í annað sinn 18 ára og á 

hann bæði börnin með sömu konunni. Barnsmæðurnar eru einu til þremur 

árum eldri en þátttakendurnir nema ein sem er tveimur árum yngri. Tafla 3 

sýnir yfirlit um nöfn barnsmæðra þátttakenda, fæðingarár þeirra og tengsl 

þeirra á milli.  

Tafla 3. Yfirlit yfir nöfn og fæðingarár barnsmæðra fyrsta barns þátttakenda og 
tengsl þeirra á milli á viðtalstímanum. 
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Ásgeir Arndís 1980 +2 ár Í sambúð 

Björn Anna 1979 +3 ár Voru í sambúð en slitu samvistum 

Emil Berglind 1952 +3 ár Engin tengsl 

Hermann Helena 1960 -2 ár Engin tengsl 

Ólafur Sara 1986 +1 ár Í sambúð 

Kristján Dóra 1950 +1 ár Gift 

3.4 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með opnum viðtölum. Opin viðtöl eru eitt algengasta 

form eigindlegra rannsóknaaðferða og eru gjarnan notuð þegar þau þykja 

öflugasta aðferðin við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

hafa verið fram og efni er t.d. ekki aðgengilegt til þátttökuathugunar, eins 

og reyndist vera tilfellið í þessari rannsókn.  

Í fjórum tilfellum af sex fóru viðtölin fram á vinnustað mínum en á 

heimili þátttakanda í tveimur tilfellum. Æskilegt er að þátttakendum líði vel 

á viðtalsstað og var því lögð áhersla á að gefa þeim kost á að velja um fleiri 

en einn stað, þannig var ekki þrýst á að viðtölin yrðu eingöngu tekin á 

heimilum þeirra þó það gefi betri skilning á lífi og aðstæðum þátttakenda. 

Valið stóð um að hittast heima hjá þeim, á vinnustað mínum eða á heimili 

mínu. Eins og fyrr segir þá voru fjórir af sex sem kusu vinnustað minn fram 

yfir aðra staði en tveir völdu heimili sitt. 
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Rætt var ítarlega við þátttakendur augliti til auglitis. Lengd viðtalanna var 

á bilinu 45 mínútur til ein og hálf klukkustund, meðallengd þeirra var þannig 

um klukkustund. Ekki stuðst við fyrirfram ákveðinn spurningalista heldur er 

einungis spurt um þá efnisflokka sem óskað var eftir að fá fram í viðtalinu. 

Spurt var opinna spurninga og viðmælandi notaði eigin orð til að tjá sig. Á 

þennan hátt var reynt að skilja fyrirbærið ofan í kjölinn (Helga Jónsdóttir, 

2003). Reynt var að hafa viðtölin lík venjulegum samtölum milli fólks og 

hafa formlegheitin sem minnst. Þó megináherslan hafi verið á efnisflokkana 

var leitast við að fá þátttakendur til að lýsa upplifun sinni og aðstæðum sem 

best ásamt þeim þáttum sem skipti þá mestu máli um upplifun sína af 

föðurhlutverkinu. 

Viðtalsrammann, sem stuðst var við, hannaði ég með það að augnamiði 

að varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar. Þar var m.a. spurt um 

efnisflokkana: bakgrunn, upplifun af föðurhlutverkinu og afleiðingar þess og 

lífssýn. Í fyrsta lagi var spurt um bakgrunn þátttakenda en þar er átt við 

upplýsingar um æsku þátttakenda eins og fjölskyldu, vini, skólagöngu og 

áhugamál. Tilgangurinn var að fá sem skýrasta mynd af því úr hvers konar 

umhverfi þátttakendurnir eru sprottnir og hvaða áhrif það hefur haft á val 

þeirra í lífinu. Í öðru lagi var spurt um upplifanir þátttakenda af 

föðurhlutverkinu og afleiðingar þess. Þar var komið inn á þætti eins og 

upplifun þeirra og viðbrögð við því að fá vitneskju um að þeir væru að verða 

feður, upplifun af meðgöngunni, sambandi þeirra við barnið/börnin, 

skoðanir þeirra um barnauppeldi og reynslu þeirra af börnum fyrir fæðingu 

frumburðarins. Hér spurði ég einnig um tengsl þeirra við barnsmæðurnar, 

upphaf sambands þeirra og hvernig það þróaðist. Í þriðja lagi spurði ég um 

framtíðarsýn þeirra og lífssýn þar sem leitast var við að fá skilning á 

gildismati þeirra, mynd þeirra af sjálfum sér, núverandi aðstæðum og sýn 

þeirra á framtíðina. Í lok viðtalanna voru þátttakendur spurðir hvort það 

væri eitthvað sem þeir vildu bæta við. Þannig var þeim gefinn kostur á að tjá 

sig um hvaðeina sem þeim fannst mikilvægt og sem ég hafði ekki spurt um.  

Þungamiðja viðtalanna var án efa annar þáttur viðtalsrammans og sá 

þáttur þar sem tekið var á rannsóknarspurningunum um upplifun 

þáttakenda af föðurhlutverkinu og afleiðingar þess. Hinir tveir þættirnir, 

bakgrunnur og lífssýn styðja vel við aðalhlutann og þjóna því hlutverki að 

gefa heildrænni mynd af upplifun þátttakenda. 
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3.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp annars vegar á segulband en hins vegar á stafrænt 

upptökutæki. Viðtölin voru síðan afrituð orðrétt. Rannsóknargögnin sem 

hér er stuðst við eru samtals 315 blaðsíður. 

Úrvinnsla og greining gagnanna hófst að lokinni öflun og skráningu. 

Greining gagna fór fram í nokkrum þrepum. Í fyrstu voru viðtölin marglesin 

yfir því við nákvæman og endurtekinn lestur gagnanna kemur fram betri og 

dýpri skilningur á lífi þátttakendanna og rannsakandinn á auðveldara með 

að átta sig á heildarmyndinni á upplifun þátttakenda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Þá voru gögnin flokkuð gróflega eftir efnisflokkum í 

bakgrunn, upplifun og afleiðingar. Efnisflokkarnir, sem byggjast á 

viðtalsrammanum, eru sameiginlegir öllum þátttakendunum. Innan hvers 

efnisflokks voru dregin fram einstaklingsbundin þemu. Loks voru dregin 

fram meginþemu þvert á alla þátttakendur. Leitast var við að skilja upplifun 

þátttakendanna sjálfra með því að skoða orðanotkun þeirra, samhengi, 

innra samræmi, endurtekningar og áherslur (Bogdan og Biklen, 2003). 

Rannsóknarspurningarnar voru hafðar til hliðsjónar.  

3.6 Siðferðilegir þættir 

Í rannsókn sem þessari þar sem gögn eru fengin með opnum viðtölum og 

þátttakendur lýsa persónulegri reynslu sinni á opinskáan hátt geta 

upplýsingarnar reynst viðkvæmar bæði fyrir þá sjálfa og aðra sem koma að 

þessari reynslu á einhvern hátt. Trúnaður er mikilvægur í þessu sambandi 

sem og þagmælska og varkárni rannsakandans. Til að tryggja að siðferðis sé 

gætt í vísindarannsóknum eru fjórar meginreglur hafðar að leiðarljósi: 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan (e. the principle 

of respect for autonomy) snýst um að bera virðingu fyrir og viðurkenna 

sjálfræði þátttakenda. Upplýsa ber þátttakendur um tilgang 

rannsóknarinnar og hvernig verður farið með rannsóknargögnin. 

Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) kveður á um að 

rannsakandi forðist að valda þátttakendum skaða en stuðli að öryggi og 

gæti hagsmuna þeirra í hvívetna. Með velgjörðarreglunni (e. the principle of 

beneficence) er átt við að láta gott af sér leiða til umheimsins. Að lokum 

kveður réttlætisreglan (e. the principle of justice) á um sanngirni og að 

áhætta af þátttöku lendi ekki á þeim sem veikasta stöðu hafa í samfélaginu 

(Sigurður Kristinsson, 2003).  

Í þessari rannsókn voru fyrrnefndir siðferðilegir þættir hafðir að 

leiðarljósi. Tilkynnt var um vinnslu rannsóknarinnar til Persónuverndar í 

september 2004 og breytingar á vinnslu hennar tilkynntar í nóvember 2005 
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og í júní 2011. Allir þátttakendur voru sjálfráða og höfðu, að mínu mati, 

sterka stöðu í samfélaginu. Þeir fengu, áður en viðtalið var tekið, 

greinargóðar upplýsingar um rannsóknina, tilgang hennar og hugsanlegan 

ávinning auk upplýsinga um þagnarskyldu, trúnað og meðferð 

rannsóknargagna. Þeir samþykktu síðan þátttöku sína með því að skrifa 

undir upplýst samþykki (sjá viðauka). Öllum nöfnum sem fram komu í 

viðtölunum var breytt sem og staðarnöfnum og þannig reynt að gera gögnin 

ópersónugreinanleg. Rannsóknargögnunum verður síðan eytt um leið og 

vinnslu rannsóknar er lokið. 

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í 

fyrstu sex hlutum kaflans verður saga hvers þátttakanda sögð með það að 

markmiði að fá innsýn í hvernig hver og einn þeirra upplifir föðurhlutverkið 

og hvaða áhrif þeir telja það hafa haft á líf þeirra. Einnig verður sagt frá 

bakgrunni þeirra til þess að fá sem skýrasta mynd af þeim sem 

einstaklingum. Í síðasta hluta niðurstöðukaflans, samantekt, verða þau 

þemu sem komu fram í gögnunum skoðuð vandlega og upplifun 

þátttakendanna borin saman.  
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar eru settar fram í sjö köflum. Í fyrstu sex köflunum koma 

fram sögur þátttakendanna, ein í hverjum kafla, í stafrófsröð. Þrír 

undirkaflar, sem byggja á efnisflokkunum og eru þeir sömu í gegnum allar 

sögurnar, eru í hverjum kafla: bakgrunnur, að verða pabbi og afleiðingarnar. 

Í kaflanum bakgrunnur segja þátttakendur m.a. frá uppvaxtarárum sínum, 

fjölskyldu og skólagöngu. Í kaflanum að verða pabbi segja þátttakendur frá 

sambandi sínu við barnsmóðurina, eigin viðbrögðum við væntanlegu 

föðurhlutverki, viðbrögðum fjölskyldunnar og upplifun sinni af 

föðurhlutverkinu. Í kaflanum afleiðingar segja þátttakendur frá því hvaða 

áhrif þeir telja föðurhlutverkið hafa haft á líf þeirra. Í sjöunda kafla er fjallað, 

þvert á sögurnar, um þemun sem komu fram hjá öllum þátttakendunum. 

4.1 „Ótrúlega gefandi og þroskandi“ : Ásgeir, pabbi 19 ára 

4.1.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Ásgeir er fæddur árið 1982, hann ólst upp hjá foreldrum sínum og tveimur 

eldri systkinum í litlum kaupstað úti á landi. Hann sagðist hafa fengið 

„venjulegt“ uppeldi og lýsti ánægjulegri og áhyggjulausri æsku þar sem 

frjálsræði var töluvert eins og gjarnan var á þeim tíma. Hann sagðist hafa 

það eftir mömmu sinni að það hafi aldrei verið neitt „vesen“ á sér sem 

barni. Hann var vinamargur og á fullu í námi, íþróttum og tónlist og gekk 

mjög vel í þessu öllu að eigin sögn. Ásgeir bjó öll sín æskuár í sama kaupstað 

en fjölskyldan flutti sig fjórum sinnum á milli húsnæða og hann skipti einu 

sinni um skóla á meðan hann var enn í grunnskóla. Ásgeir var í góðu 

sambandi við systkini sín en nokkur aldursmunur er á milli þeirra eða 8 

árum eldri systir og 4 árum eldri bróðir. Þrátt fyrir aldursmun var mikil og 

sterk vinátta á milli þeirra og þá sérstaklega við systurina.  

Þegar Ásgeir var 13 ára skildu foreldrar hans og pabbi hans flutti til 

Reykjavíkur en Ásgeir bjó ásamt systkinum sínum áfram hjá móður sinni. 

Þegar hann var 15 ára flutti systir hans að heiman og ári síðar flutti mamma 

hans til Reykjavíkur og pabbinn flutti tilbaka til sona sinna. Þegar Ásgeir var 

17 ára varð sú breyting á fjölskyldunni að pabbinn kynntist nýrri konu og var 

meira eða minna hjá henni og þá lítið heima við. Ásgeir var því mikið einn 

heima. Þessa einveru upplifði hann sem mikið traust af hálfu foreldranna til 

sín.  
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Tómstundaiðkun 

Foreldrar Ásgeirs lögðu áherslu á að börn þeirra iðkuðu íþróttir og væru í 

tónlistarnámi og studdu þétt við bakið á þeim hvort heldur sem var í 

íþróttum, tónlist eða skóla. Ásgeir sagðist hafa verið mikið í tónlist, hann 

hafi verið í tónlistarskóla þegar hann var barn, söng í kór og stundaði 

tónlistarnám á framhaldsskólaárunum í tengslum við félagslífið. Hann var 

einnig mikið í íþróttum, spilaði fótbolta sem krakki (6-10 ára) en sagðist hafa 

gefist upp á því þegar metnaðurinn var orðinn of þrúgandi af hálfu foreldra 

félaganna. Síðan lék hann körfubolta (10-16 ára) um tíma eða fram að 

framhaldsskóla en fann sig þó best í golfinu. Áhuginn á því kviknaði þegar 

hann byrjaði 11 ára að fara á golfvöllinn með pabba sínum. Frá 6. bekk og 

að framhaldsskóla átti golfið hug og hjarta hans öll sumur. Þar var hann 

flesta daga frá morgni og fram til miðnættis og hann þótti efnilegur í 

íþróttinni. Á framhaldsskólaárunum var hann m.a. forseti íþróttafélagsins. 

Skólaganga 

Ásgeir var í leikskóla fór síðan í grunnskóla og að lokum í framhaldsskóla. 

Honum gekk vel í námi og hafði lítið fyrir því. Hann var í sama grunnskóla í 8 

ár en við skilnað foreldra sinna fluttist hann í nýtt hverfi og þar með hóf 

hann nám í nýjum skóla og lauk þaðan skyldunámi. Þennan flutning taldi 

hann ekki hafa komið að sök enda var hann félagslega sterkur og átti 

auðvelt með að tengjast fólki. Hann taldi að hann ætti frekar of marga vini 

en of fáa og þannig hafi það alltaf verið: „ég er þessi félagslynda týpa“. 

Hann hóf síðan nám á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla en lauk ekki 

námi. Þar var hann í tvö og hálft ár eða 5 annir áður enn hann hætti. Á 

þessu tímabili var mikið að gera í félagslífinu, hann var forseti 

íþróttafélagsins, stundaði tónlistina af kappi og vinina. Einnig varð hann 

óviss um að hafa valið rétta námsbraut og skipti yfir á rafiðnabraut en hætti 

síðan á miðri fimmtu önninni til að fara að vinna, 18 ára gamall, þar sem 

kærastan hans varð ófrísk. 

4.1.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Egill, sonur Ásgeirs, fæddist árið 2001 og Ásgeir því 19 ára þegar hann varð 

faðir. Arndís, barnsmóðir Ásgeirs, var tveimur árum eldri en hann og því að 

verða 21 árs þegar barnið fæddist. Arndís varð ófrísk við fyrstu kynni og 

engin reynsla komin á sambandið: 

Við hittumst í september, í sjálfu sér þá byrjar þetta bara frá 

degi eitt. Ef ég tek fæðingardaginn hjá Agli og frá því við fyrst 
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hittumst þá voru það bara fjórir dagar upp á fulla meðgöngu. 

Þú veist þetta var alltaf bara, í sjálfu sér, skot í mark en samt 

vorum við ekki neitt búin að kynnast neitt þannig lagað. Þetta 

var bara allur pakkinn í einu. 

Þau ákváðu að hefja sambúð og ala drenginn sinn upp saman en á 

viðtalstímanum voru Ásgeir og Arndís búin að vera par í 4 ár.  

Á þessu tímabili þegar Ásgeir og Arndís eru að draga sig saman kynntist 

pabbi Ásgeirs nýrri konu og var mikið hjá henni. Ásgeir sagðist oft hafa verið 

einn heima, eftirlit foreldra í lágmarki sem mögulega hafa skapað aðstæður 

sem urðu til þess að Arndís varð ófrísk svo snemma í sambandinu.  

Eigin viðbrögð 

Viðbrögð Ásgeirs við fréttunum að von væri á barni voru jákvæð. Honum 

leið vel að fá þessar fréttir og fannst hann hafa afrekað eitthvað. Jafnframt 

fannst honum hann tengjast barnsmóður sinni sterkari böndum um leið og 

hugmyndin um fæðingu lítils barns var dálítið yfirþyrmandi og kannski utan 

hans seilingar, eitthvað sem bara „gerðist“. Hann upplifði sig vera þroskaðri 

en aldur hans sagði til um og fékk það staðfest frá mæðrum vina sinna:  

Ég tók bara á þessu strax bara eins best og ég gat [...] Mér leið 

bara í sjálfu sér vel eða þú veist maður pældi ekkert rosalega 

mikið í þessu. Mér leið náttúrulega yfirþyrmandi, mér leið eins 

og mér væri að takast eitthvað. Að upplifa eitthvað svona með 

annarri manneskju, við bara nýbyrjuð saman, en samt gerði 

það okkur miklu tengdari, allt í einu bara, á því augnabliki. Ég 

hef alltaf litið á mig sem miklu fullorðnari heldur en ég nokkurn 

tímann var. Ég hef alltaf verið mjög þroskaður í hugsun, þannig 

lagað. Ég hef haft mjög gaman af að heyra frá mæðrum vina 

minna að þær hefðu ekki treyst neinum betur af öllum 

vinahópnum heldur en akkúrat mér. Það er náttúrulega 

æðislegt. Samt, ég hugsaði það aldrei þegar ég fór út í þetta, ég 

bara tók á þessu. 

Viðbrögð fjölskyldunnar 

Ásgeiri fannst mikilvægt hversu vel foreldrar hans tóku fréttunum af 

væntanlegri barnsfæðingu og taldi það skipta höfuðmáli að ungir foreldrar 

fái mikinn og góðan stuðning frá fjölskyldum sínum, það gerði þetta 

auðveldara fyrir þau. Hann lýsti viðbrögðum foreldra sinna þannig: „Þau 

brugðust bara frábærlega við, það er náttúrulega stórt atriði í þessu líka 
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hvernig foreldrar manns og nánustu bregðast við, það var allan tímann 

alveg rosalega jákvætt“. 

Ákvarðanatakan 

Fóstureyðing var ekki valmöguleiki samkvæmt Ásgeiri og hann lagði miklar 

áherslu á það: „Ég hef aldrei litið á þann möguleika nema ef það séu vondar 

aðstæður fyrir. Ég bara hugsaði ekki einu sinni um það, ekki Arndís heldur“. 

Hann sagðist þó hafa hugsað um það áður fyrr hvað ef hann „myndi gera 

einhverja stelpu ólétta“ en hélt áfram og sagði "Þegar þetta dembist yfir þig 

þá dettur þér það ekki til hugar“.  

Meðgangan 

Hann tók strax ákvörðun um að standa sig og að gera allt eins vel og kostur 

var og var virkur þátttakandi í öllu ferlinu. Meðgangan gekk vel og var 

ánægjuleg upplifun. Ásgeir sýndi af sér ábyrga hegðun og var áhugasamur 

um það sem í vændum var. Hann tók þá ákvörðun snemma á ferlinu að 

standa sig og að gera allt eins vel og kostur var. Þau bjuggu ein í íbúð föður 

Ásgeirs og vörðu miklum tíma saman. Hann fylgdi Arndísi í allar 

mæðraskoðanir, fór á námskeið fyrir verðandi foreldra og var viðstaddur 

fæðinguna. Það er því óhætt að fullyrða að hann var virkur þátttakandi í öllu 

ferlinu. Fræðsla á meðgöngu um meðgöngu, fæðingu og uppeldi fyrir 

verðandi feður var ekki mikil. Þó sagði Ásgeir að önnur af tveimur 

ljósmæðrum sem annaðist þau „svona ýaði aðeins að því“ hvort hann 

þarfnaðist frekari fræðslu en sagði jafnframt að það „var ekki neitt 

sérstaklega beint að ungum verðandi feðrum“. Ekki svo að skilja að honum 

hafi þótt það neitt sérlega athugavert en tók þó fram að þau hafi farið 

saman á námskeið fyrir verðandi foreldra og „það var mjög gaman“. 

Upplifun Ásgeirs af fæðingunni var jákvæð. Hann minntist þess dags með 

glampa í augum þegar hann var beðinn um að rifja hann upp:  

Já við gistum þarna um nóttina hjá systur hennar, vorum að 

passa fyrir hana, og svo vaknar hún klukkan níu um morguninn 

hlæjandi búin að missa vatnið og við flýttum okkur bara út í bíl 

og förum upp á sjúkrahús. Hún var aðeins skoðuð og læknirinn 

sagði að hún væri ekki komin með neitt í útvíkkun. Svo fórum 

við heim til systur hennar aftur og þá byrjar hún með hríðar. 

Ljósmóðirin var búin að segja við okkur að vera ekkert að koma 

alveg strax, þetta væri ekkert byrjað. Við hringdum þarna 

eitthvað um tólf eitthvað svoleiðis og þá sögðu þeir okkur að 

koma. Við komum hva eitthvað um hálf eitt og svo klukkutíma 

síðar eða fjörutíu mínútum síðar var barnið komið. 
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Upplifun hans af meðgöngunni og fæðingunni var á þá leið að allt hafi 

gengið „eins og í lygasögu“.  

Þekking og reynsla af börnum og barnauppeldi 

Reynsla Ásgeirs af börnum áður en hann eignaðist sitt eigið var lítil en hann 

sagðist: „alla tíð hafa verið heillaður af börnum“. Þau hafi dregist að honum 

og hann leit á það sem ákveðna reynslu. Hvað uppeldið varðar þá leit hann 

svo á að þrátt fyrir reynsluleysið þá lærði hann „jafnóðum“ eins og hann 

hafi gert á meðan á meðgöngunni stóð sem og eftir að barnið var komið í 

heiminn.  

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Þegar kom að föðurhlutverkinu upplifði Ásgeir jákvæðar tilfinningar og sagði 

að „þegar við erum tveir saman þá er það bara alveg æðislegt“. Hann sagði 

að barnsfæðingin hefði verið „það besta sem nokkurn tímann hefði getað 

skeð“ og að þetta hefði jafnframt verið gefandi og þroskandi reynsla: „Þetta 

gefur manni svo ótrúlega mikið, er ótrúlega þroskandi í sjálfu sér“. Óhætt er 

að fullyrða að Ásgeir sýndi ábyrga hegðun strax í upphafi og var áhugasamur 

um það sem í vændum var. Ennfremur upplifði hann sjálfan sig í 

agahlutverki og taldi sig á þann hátt gefa barni sínu samskonar uppeldi og 

hann hafi fengið í æsku og sem hann sagðist vera þakklátur fyrir:  

Ég sé sjálfan mig í agahlutverki, svona þannig lagað, þó það sé 

leiðinlegt að þurfa að skamma hann alltaf. Ekki þannig að ég sé 

neinn extremisti í þessu. Mér bara finnst þetta mikilvægur 

faktor. Það er alla vegana agi og númer eitt að sýna barninu 

alltaf að maður elskar það, þannig að það finni það í alvöru. Ef 

það finnur fyrir öryggi þá getur það haft gott sjálfsálit og svo 

framvegis. Það er svona agahlutverk eins og ég lít á það, mér 

finnst það virka. Ég fékk það uppeldi ég er mjög þakklátur fyrir 

það. 

Ásgeir sagðist verja þó nokkrum tíma einn með syni sínum þar sem 

barnsmóðir hans var í háskólanámi og var upptekin af því. Ásgeir vann 

vaktavinnu og hversu miklum tíma þeir feðgarnir vörðu tveir saman fór eftir 

því hvernig vaktirnar voru hjá Ásgeiri. Þannig komu tímabil þar sem þeir 

voru mikið saman en síðan, þegar Ásgeir var á þannig vakt, sáust þeir jafnvel 

ekki í heila viku. Það fannst Ásgeiri erfitt og sagði að eftir viku fyndist 

honum eins og Egill væri „búinn að stækka síðan ég sá hann síðast“. Af 

þessu má draga þá ályktun að þeir fái bæði frið og rými til að efla tengsl sín 
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á milli þó að vaktavinna Ásgeirs komi í veg fyrir að samvera þeirra sé 

regluleg og stöðug.  

4.1.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Hlé á námi 

Um leið stóð Ásgeir frammi fyrir því að þessi atburður hafi haft ákveðin áhrif 

á líf hans og viðurkenndi að hann hafi tekið ákvarðanir sem hann sjái eftir: 

„Eins og ég sagði þá hætti ég í skóla og ég sé nú alveg ótrúlega mikið eftir 

því í dag.“ Hann setti áætlanir sínar um nám á bið, fyrir því voru tvær 

ástæður. Í fyrsta lagi var barnsmóðir hans og sambýliskona í háskólanámi og 

hann vildi „leyfa henni að klára skólann“ áður en hann hæfi nám sjálfur. Í 

öðru lagi var það fjárhagslegt en hann sagði að hann væri með „smá skuldir 

að díla við“ en áherslan hafi ef til vill ekki alltaf verið á réttum stað: „Maður 

hefur alltaf verið að hugsa um þetta efnislega eins og asni.“  

Framtíðin 

Ásgeir sagðist hafa búið sér til „einhverja svona framtíðarmynd.“ Þar var 

menntun eitt af markmiðunum: „Ég náttúrulega verð að fara í skóla. Ég ætla 

að gera það, það er alveg klárt mál“. Hann ætlaði sér alltaf að „verða 

rafeindavirki“ og síðan „rennismiður“ en nú sjái hann fyrir sér að „komast 

að í Tækniháskólanum“. Hann stefnir á háskólanám þegar röðin er komin að 

honum að fara í nám. Eins og annað ungt fólk dreymir Ásgeir um að „eignast 

sjálfur íbúð.“  

4.1.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá bakgrunni Ásgeirs, upplifun hans af 

föðurhlutverkinu og hvaða áhrif hann telur það hafa haft á líf sitt. Ljóst er að 

Ásgeir var almennt sterkur á velli félagslega og námslega. Hann bjó við sterk 

fjölskyldutengsl og átti marga nána vini. Honum gekk að eigin sögn mjög vel 

í námi og sagðist hafa fengið mikinn stuðning heima fyrir. Hann á 

ánægjulegar æskuminningar, fullar af fjöri, leik, vinum, íþróttum og góðu 

gengi í skóla.  

Upplifun Ásgeirs af föðurhlutverkinu var jákvæð. Hann lagði sig fram við 

að bregðast vel við fréttunum um að hann væri að verða pabbi og gera það 

sem rétt var. Meðganga og fæðing gengu vel og Ásgeir var virkur 

þátttakandi í ferlinu frá upphafi til enda. Ásgeir og Arndís voru, þegar 

viðtalið var tekið, í sambúð og Egill elst upp hjá þeim. Ásgeiri fannst 

mikilvægt að agi væri í uppeldinu og fannst hann sinna því hlutverki frekar 



 

51 

en barnsmóðir hans. Samband þeirra feðganna virtist vera gott og þeir 

vörðu töluverðum tíma saman.  

Það má segja að upplifun Ásgeirs um helstu áhrif sem föðurhlutverkið 

hefur haft á líf hans er ábyrgð umfram það sem jafnaldrar þurfa að standa 

frammi fyrir þ.e. að standa sig fyrir litla barnið. Að vera kominn í alvarlegt 

ástarsamband með sameiginlega ábyrgð er einnig eitthvað sem hann hefði 

ekki staðið í hefði ekki barn komið inn í myndina. Um leið var reynslan 

þroskandi fyrir hann, krafa um snemmbæran þroska samfara aukinni 

ábyrgð. Einnig hefur þetta haft áhrif á framtíðaráætlanir um nám og fjárhag 

þó það hafi ekki komið í veg fyrir að Ásgeir gangi menntaveginn eða búi við 

góðan fjárhag en þetta tvennt helst óneitanlega fast í hendur hafa 

barneignir seinkað því að hann nái markmiðum sínum.  

Í næsta kafla segir Björn, annar þátttakandi af sex, sögu sína. 

4.2  „Ég hef þurft að íhuga margt" : Björn, pabbi 20 ára  

4.2.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Björn er fæddur árið 1982, hann ólst upp, til 9 ára aldurs, í litlu þorpi úti á 

landi þar sem lífið var „áhyggjulaust og gott“. Hann bjó við öryggi og 

fjölskyldulífið var í föstum skorðum. Pabbi hans, sem er iðnaðarmaður, 

starfaði í heimabæ þeirra og Björn sagðist oft hafa farið í vinnuna til hans 

eftir skóla enda „mikill pabbastrákur.“ Mikil samvera þeirra feðganna á 

fyrrihluta æskuára Björns skilaði sér í sterkum tengslum sem hafa haldist 

fram til þess dagsins sem viðtalið var tekið. Mamma Björns var einnig 

útivinnandi. Tengsl Björns við mömmu sína virtust ekki eins sterk og við 

pabbann. Þó greinileg væntumþykja væri til staðar þá var mikil togstreita í 

samskiptunum þeirra. Björn sagði:  

Ég og mamma erum ekkert rosalega góðir vinir. Ég náttúrulega 

elska mömmu mína út af lífinu en við höfum ekkert 

samsvarast. Það eru alltaf einhverjar erjur sem koma þar á milli 

og ég á voða erfitt með að vera mikið í kringum hana.  

Björn er miðju barn foreldra sinna en hann á tvær systur. Súsanna er 

þremur árum eldri en Björn og á milli þeirra ríkir mikil vinátta og sterk 

tengsl: „Hún er æskuvinur minn, við gátum rifist eins og hundur og köttur 

en ef einhver sagði henni að þegja þá var ég staðinn upp og tilbúinn að 

ráðast á þann einstakling. Við erum rosalega góðir vinir“. Þórhildur er hins 
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vegar 12 árum yngri en Björn og samband þeirra á milli litað af 

aldursmuninum: „Hún er litla systir, þessi sem maður reynir að dekra.“ 

Systkinatengslin eru því bæði góð og sterk og hann upplifir vináttu og 

væntumþykju þegar þær eru annars vegar.  

Þegar Björn var níu ára komu upp fjárhagserfiðleikar hjá fjölskyldunni og 

í kjölfar þess flutti fjölskyldan úr litla þorpinu á Stór-Reykjavíkursvæðið. 

Björn segist hafa hugsað mikið um fjárhagserfiðleika foreldra sinna á sínum 

tíma og haft af þeim áhyggjur: „Ég tók rosalega inn á mig þegar mamma og 

pabbi nefndu eitthvað um peninga þá hélt ég að við værum bara á leiðinni 

út á götu.“ Við flutningana breyttist líf Björns töluvert. Hverfið þeirra var í 

byggingu, allt var nýtt, nýir krakkar, nýbyggður skóli og nemendurnir 

þekktust ekki mikið. Nú var ekki eins auðvelt og áður að komast í vinnuna til 

pabba sem sótti vinnu til Reykjavíkur.  

Sem barn taldi Björn sig hafa verið frekar uppátækjasaman, hann sagðist 

m.a. hafa átt sín „brennuvargstímabil“ og oft hafði hann verið forsprakki í 

„að gera eitthvað svona bull.“ Ásamt því bjó lítill heimspekingur í Birni og 

hann sagði frá því að hann hefði verið gjarn á að velta fyrir sér hinu 

ósýnilega í lífinu: „Átta ára fór ég út til krakkanna og lá í snjónum og horfði í 

stjörnurnar í þrjá klukkutíma og var að hugsa hvað gæti verið þarna á bak 

við.“ Vangavelturnar voru, að hans mati, oftast skemmtilegar þó voru þær 

einnig íþyngjandi fyrir lítið barn sem hafði ekki fullan skilning á tilverunni. 

Skólaganga 

Björn upplifði skólagöngu sína átakalausa. Fyrstu þrjú skólaárin var hann í 

sveitaskóla og undi sér vel. Hann fór í nýjan skóla þegar fjölskyldan flutti til í 

nágrenni Reykjavíkur. Fyrsta árið var hann í skóla í eldri hluta bæjarins en 

flutti síðan yfir í sinn hverfisskóla. Flest börnin í þeim skóla voru aðflutt eins 

og Björn og myndaðist töluverð togstreita á milli þeirra þar sem mikilvægt 

var „að sanna sig“ fyrir hinum strákunum. Á þeim 10 árum sem tekur að 

ljúka grunnskólanámi var Björn í þremur grunnskólum. Síðar, eða um 18 ára 

aldur, hóf hann nám í framhaldsskóla en náði ekki að festa rætur og gerði 

hlé eftir aðeins árslangt nám. Hann tók upp þráðinn að nýju í öðrum 

framhaldsskóla og lagði stund á nám í sömu iðngrein og pabbi hans. 

Neyslutímabil 

Björn leiddist snemma út í neyslu ýmissa eiturefna sem hann segir hafa 

hafist þegar hann var 9-10 ára gamall með sakleysislegum stubbareykingum 

úti í móa. Þegar hann var 12-13 ára byrjaði hann að neyta áfengis sem varð 

til þess að hann fór að reykja hass sem síðan leiddi af sér neyslu harðari 

efna. Að eigin sögn var Björn í harðri neyslu á aldursbilinu 13-16 ára og svo 
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alltaf af og til í neyslu eftir það fram til 21 árs aldurs. Vegna þessa hefur 

hann m.a. farið nokkrum sinnum í meðferð og neyslan hefur haft víðtæk 

áhrif á líf hans. Björn taldi nokkuð víst að neyslan hefði haft áhrif á þroska 

hans og sagði: „Ég held hún hafi hindrað mig í að læra margt“ og hafi því 

ekki verið „sérlega góð lífsreynsla.“  

Þrátt fyrir drykkju og eiturlyfjaneyslu skilgreindi Björn sig ekki sem 

alkóhólista eða dópista heldur sagðist hann hafa verið „einn af þessum sem 

entist aldrei neitt í þessu“ og var sannfærður um að hann gæti alltaf hætt 

þegar hann vildi. Hann orðaði þetta þannig: „Hjá mér var það bara þannig: 

Okey nú er ég hættur þá bara hætti ég. Það getur verið að þetta sé 

alkóhólistasyndróm þó ég segi ekki að ég sé alkóhólisti.“ Björn gerði sér ekki 

grein fyrir á hvaða stigi neysla hans var þrátt fyrir að hann teldi hana hafa 

orðið harðari í hverju „falli“ og stjórnleysið algjört. Síðasta neyslutúr lýsti 

hann á eftirfarandi hátt: 

Alltaf þegar ég fer aftur þarna þá eru það ekki bara einhverjar 

hassreykingar og búið. Það verður alltaf harðara og harðara. 

Seinasta djamm til dæmis, ja eða síðasti neyslutúr, þá er ég 

vakandi í 14 daga. Djammið endaði þannig að ég klessi bílinn 

minn, var orðinn svo gufuruglaður að ég labba út úr bílnum 

mínum og fer að leita að honum. Ég labba í blackouti frá 

vesturbænum inn í Árbæ. Tek strætó þaðan heim og svo bara 

rankaði ég við mér þarna. 

Á viðtalstímanum hafði Björn verið edrú í 14 mánuði. 

Trúin 

Þó unglingsár Björns hafi litast af áfengis- og eiturlyfjaneyslu þá var trúin 

honum hugleikin. Þegar hann var 12 ára fór hann með pabba sínum á 

samkomu hjá kristnum sértrúarsöfnuði. Þar fann hann eftirsóknarverða 

eiginleika hjá unglingunum sem hann fann ekki meðal unglinganna í 

skólanum s.s. gleði, gagnkvæma virðingu og samstöðu. Í þessum félagsskap 

fann hann einnig sameiginlegan skilning á hugtakinu „guð“ og sagði: „Það 

var svo gott að vera í kringum fólk sem vissi hvað ég var að tala um þegar ég 

var að tala um guð og voru að tala um sama guð og ég.“ Þó hann færi ekki á 

samkomur lengur sagðist hann vera sannfærður í trúnni: „Trúin er mér allt, 

eins og hjá flestum ef þeir öðlast einhverja trú þá er hún allt, stoð og stytta. 

Það var nákvæmlega sama með mig, hún var bara mín stoð og stytta, ég 

sannfærðist með mína trú.“  
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Trúarlegi félagsskapurinn nærði heimspekinginn í honum en þegar 

neyslan varð hvað mest hvarf hann þó frá söfnuðinum.  

Vinahópurinn 

Vinir Björns tilheyra ólíkum hópum sem skipta mætti í þrennt. Fyrst voru 

það neyslufélagarnir sem hann varði miklum tíma með þegar á 

neyslutúrunum stóð en sleit sambandi við þá um leið og hann hvarf frá því 

líferni. Þá voru það félagar sem aldrei höfðu verið í neyslu eða voru hættir 

og voru að „standa sig.“ Í þann félagsskap sótti hann í neyslufríunum, eftir 

meðferðir og þegar hann var að byggja sig upp. Í þriðja hópinum voru 

félagar úr kristilega söfnuðinum sem tilheyrði allt annars konar heimi. Hann 

virtist þó aldrei ná að aðlagast alveg þeim hópi þar sem vera hans þar var 

stopul. Vináttutengsl Björns voru ekki vera mjög sterk og byggðust á því 

hvort hann væri í neyslu eða ekki. 

4.2.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Daði, sonur Björns, fæddist árið 2002 og Björn nýorðinn 20 ára þegar hann 

varð faðir. Anna, barnsmóðir Björns, var þremur árum eldri en hann og var 

23 ára þegar barnið fæddist. Þegar Anna varð ófrísk var Björn 19 ára gamall. 

Björn og Anna kynntust fyrir tilstilli tveggja sameiginlegra vinkvenna þeirra 

þegar hann var 18 ára. Þau fóru að vera saman og allt gekk vel fyrstu fjóra 

mánuðina. Hann lýsti henni sem skemmtilegri og sjálfsöruggri stelpu sem 

hann hreifst af. Hún var þá einstæð móðir og bjó með ungum syni sínum í 

leiguíbúð í Reykjavík. Smám saman eða eftir u.þ.b. fjóra mánuði kom í ljós 

að Önnu leið ekki vel, hún átti í fjárhagserfiðleikum, var mjög kvíðin og sótti 

í áfengi til að róa sig en því líferni fylgdi ýmiss konar persónuleikatruflanir. 

Þau rifust mikið og Birni fannst hann vera kominn í „geðveikt“ samband því 

persónulegir erfiðleikar Önnu og fyrrum neysla hans var slæm blanda. Björn 

sagði þau hafa haft „neikvæð áhrif“ hvort á annað og hafi verið í eilífri 

togstreitu ýmist að hætta saman eða að taka saman aftur. Samband þeirra 

stóð yfir tveggja ára tímabil í allt.  

Ástæða þess að Björn og Anna fóru að búa saman var að eigin sögn 

vegna þess að hann „vorkenndi henni“ og langaði til að hjálpa henni 

fjárhagslega. Hann lýsti kynnum þeirra og framvindu sambandsins þannig: 

Þarna fannst mér dáldið varið í einhverja stelpu og við byrjum 

að hittast dáldið og rosalega heilsteypt og svona og ákveðin á 

sínu, hvað hún vill og eitthvað svona og er með henni í 

einhverja þrjá, fjóra mánuði og þá byrjar bara allt að breytast 
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alveg þvílíkt sko hún var nú bara þvílíkt óörugg persóna og fór 

að láta asnalega og ég fer að sjá að hún á rosaerfitt 

fjárhagslega og ég fer að dauðvorkenna henni og flyt inn á 

hana til þess að hjálpa henni að halda uppi íbúðinni. 

Við upphaf sambands þeirra var Björn í veikri stöðu. Hann hafði nýlokið 

neyslutímabili og sagðist hafa loksins verið kominn með „fasta rútínu í lífið, 

farinn að leigja og vinna fasta vinnu“ þar sem hann var mjög ánægður.  

Anna varð ófrísk þegar þau voru í „pásu“ og Björn var á þeim tíma 

harðákveðinn í því að slíta sambandinu endanlega en taldi þó að þau gætu 

verið „vinir“ áfram. Þegar hann fékk fréttirnar af því að hann væri að verða 

pabbi sagðist hann hafa hugsað með sér fyrst að svona væri komið þá 

„verður það bara að vera þannig og við ráðum þá eitthvað úr þessu þegar 

barnið er komið.“ Það leið þó ekki að löngu áður en þau tóku saman aftur 

enda sagðist Björn hafa alist upp við að „þeir sem eignast börn saman eru 

bara saman for life.“ Þannig fannst honum mikilvægt að hann stæði sig og 

„breytti rétt“ gagnvart Önnu og barninu en lýsir jafnframt mikilli andlegri 

vanlíðan og flótta frá aðstæðum: 

Ég var alltaf að reyna að breyta rétt, skilurðu: okey þá á ég bara 

að endast með henni, reyni bara að gera það besta úr þessu. 

Mér náttúrulega hundleið illa og bara faldi mig í tölvunni til að 

þurfa ekki að tala við hana. Þetta var bara eitthvert algjört bull. 

Eigin viðbrögð 

Þegar ljóst var hvaða verkefni þau Björn og Anna stóðu frammi fyrir upplifði 

Björn allan tilfinningaskalann. Hann sveiflaðist á milli þess að vera 

ofsaglaður og mjög kvíðinn: 

Ég var rosaleg glaður en kvíðinn. Þetta var rosalega skemmtileg 

frétt en svo þegar maður hugsaði út í það þá var maður alveg: 

ég er ekki tilbúinn, ég er ekki með neina menntun, ég er 

flakkari, er alltaf að ferðast og flakka. Ég var ekki alveg tilbúinn 

að fara að hugsa nú fer ég bara að setja upp hring. Þannig að 

þegar ég fékk að vita það þá hugsaði ég bara: ég vissi það! Það 

var bara spennuhnútur í maganum. Mér fannst það að hluta til 

allt í lagi því við vorum ágætir vinir. 

Ákveðið sjálfsmat fór í gang, hann var ungur, hvorki búinn að ljúka námi né 

ná sér í starfsréttindi, langaði að ferðast og var ekki tilbúinn til þess að 
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„setja upp hring“ þó að þau ættu von á barni. Hann taldi að það væri þó allt 

í lagi að eiga með henni barn því á þeim tíma voru þau „ágætlega góðir 

vinir.“ 

Ákvarðanatakan 

Þegar Björn var spurður út í ákvörðun þeirra Önnu um að eignast barnið 

sagði hann að það hefði aldrei komið til greina að fá fóstureyðingu. Þó að 

það hafi hvarflað að þeim báðum að grípa til þess úrræðis á ákveðnum 

tímapunkti hafi þau horfið frá því. Björn lýsti tilfinningum sínum gagnvart 

fóstureyðingum sem var grundvöllur ákvörðunar þeirra Önnu fyrir því að 

hafna þeim möguleika:  

Ég get ekki samþykkt fóstureyðingu. Mig langaði rosalega að 

grípa til þessarar aðferðar að bara láta eyða fóstrinu en ég bara 

gat það ekki, hafði það ekki í mér og ég sagði það bara hreint út 

við hana: mig langar alveg að því verði eytt. Hún vildi eyða því, 

jafnvel hún var svona á báðum áttum. Ég sagði: ég mundi aldrei 

geta lifað við það. Ég sé ekki eftir því, þó þetta sé ógeðslega 

erfitt, þá sé ég ekki eftir því. 

Meðgangan 

Meðan á meðgöngu stóð sleit Björn sambandinu við Önnu en þau tóku 

fljótlega saman aftur og voru saman þegar sonur þeirra, Daði, fæddist þrátt 

fyrir augljósa erfiðleika. Upplifun Björns af því að verða faðir litast því 

töluvert af ósættinu sem ríkti á heimilinu og hann fann fyrir innri togstreitu. 

Annars vegar langaði hann til að vera hjá syni sínum en hins vegar langaði 

hann til að koma sér í burtu: 

Svo þegar strákurinn var kominn, mig langaði auðvitað að vera 

í kringum barnið mitt, svo fannst mér bara leiðinlegt að vera í 

kringum barnið mitt af því hún var alltaf þarna. Það var alveg 

ömurlegt því hún var alltaf síkvartandi yfir því að ég gerði ekki 

neitt. Samt sáu allir að ég var stöðugt alltaf að gera eitthvað, ég 

var alltaf með strákinn og svona. Ég veit ekki, maður fer alltaf í 

vörn og segir að maður hafi verið svo frábær en ég meina mér 

fannst ég persónulega alveg standa mig sko og leið bara 

hörmulega illa með þetta.  

Endanleg sambandsslit urðu þegar Daði var á öðru ári en þá sagðist Björn 

alltaf hafa vitað að þau myndu „aldrei enda saman, gætum það ekki þó svo 
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ég væri alltaf að reyna.“ Í framhaldi af því upplifði Björn sterka 

frelsistilfinningu og sagði að það hefði verið eins og að endurheimta sjálfan 

sig: 

Þá fann ég bara náttúrulega hálfgert frelsi, ég fattaði það 

loksins að ég var ennþá ég sjálfur. Mér fannst ég vera orðinn 

hálf geðveikur í þessu sambandi, það var svo mikil geðveiki 

eitthvað að gerast hjá henni.  

Þekking og reynsla af börnum og barnauppeldi 

Reynsla Björns af börnum áður en hann varð faðir var lítil. Hann átti litla 

systur sem er 12 árum yngri en hann en hann virtist ekki hafa þurft að sinna 

henni mikið. Barnsmóðir hans átti fyrir lítinn dreng og um þá reynslu tjáði 

hann sig lítillega um sjálfan sig sem uppalanda: „Mér finnst alveg réttlátt að 

börnin heyri það að maður sé orðinn reiður. Það var alla vega mín upplifun 

að hann sóttist í þennan aga sem ég kom með. Hann fékk að vita hvað var 

leyfilegt og hvað var ekki leyfilegt.“ Björn lagði þannig áherslu á ákveðinn 

aga í uppeldinu og skýrar reglur sem og að foreldrar feli ekki tilfinningar 

sínar fyrir börnunum.  

Stuðningur fjölskyldunnar 

Björn flutti aftur til foreldra sinna og Daði varð eftir hjá mömmu sinni. Til að 

byrja með var Björn með Daða aðra hverja helgi en sökum ístöðuleysis, 

andlegra erfiðleika og slakrar félagslegrar stöðu Önnu fór það þó þannig að 

hún gat ekki séð um hann. Björn var heldur ekki í stakk búinn til að sjá um 

barnið vegna þess að hann stóð illa fjarhagslega: „Þau eru með forræðið af 

því að ég er náttúrulega fjárhagslega á núlli, skulda bara eða er í mínus. Ég 

hefði ekki getað séð fyrir honum þannig skilurðu, með peninga. Þannig að 

þau vildu hafa það þannig að þau myndu taka forræðið.“ Foreldrar Björns 

stigu fram og tóku Daða til sín. Þau sóttu jafnframt um forræði yfir honum 

sem þau og fengu. Það var ljóst að á þessum tímapunkti var Daði betur 

kominn heima hjá föðurforeldrum sínum heldur en foreldrum. Þar sem 

Björn bjó heima hafði hann gott tækifæri og nægan tíma til að umgangast 

drenginn sinn og byggja upp samband við hann til frambúðar. Björn hafði 

áhyggjur af afleiðingum þess á líðan og hegðun sonar hans vegna fjarveru 

móðurinnar og þá höfnun sem hann taldi hann upplifa:  

Hann er eiginlega ekkert að kynnast mömmu sinni og amma 

hans í þeim legg hefur aldrei nokkurn tímann beðið um að fá 

að vera með hann. Mér finnst það mjög sárt. Maður er farinn 
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að sjá að hann er farinn að taka ýmiss konar skap út á ömmu 

sinni og afa sem önnur börn eru ekki að taka út af því hann 

vantar bara mömmu sína. 

Björn hafði nokkrar áhyggjur af andlegri líðan sonar síns sem hitti móður 

sína og fjölskyldu hennar sjaldan. Hann taldi sig sjá hegðunarerfiðleika hjá 

Daða sem hann tengdi við fjarveru móður hans. Auk þess var hann sár yfir 

því að amma hans í móðurætt sýndi drengnum takmarkaðan áhuga. 

Björn áleit það bæði gott og þroskandi fyrir Daða að alast upp hjá ömmu 

sinni og afa og taldi að börn sem alast upp hjá „svona fullorðnu fólk eru 

fljótari að grípa, það er meira kapphlaup hjá þeim að verða þroskaðri.“ 

Vegna þess að föðurforeldrarnir höfðu forræðið yfir Daða litla fengu þau um 

leið tækifæri til að hafa áhrif á líf sonar þeirra sem hafði gengið í gegnum 

eitt og annað í sínu einkalífi og ekki alltaf tekið skynsamar ákvarðanir.  

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Upplifun Björns af því að verða faðir var óraunveruleg og í byrjun fann hann 

ekki fyrir neinum tilfinningum í garð þessarar ókunnugu persónu sem 

honum var sagt að hann ætti:  

Mín upplifun af því að eignast barn var nánast til engin. Þetta 

var einhver ókunnug persóna sem mér var sagt að ég ætti, 

svona til að byrja með. Reyndar seinna heyrði ég að flestir 

feður upplifðu það. Móðirin upplifir að þetta sé einhver sem 

hún þekkir sem hún er loksins að bera augum. Hún er 

náttúrulega búin að bera hann í 9 mánuði. En feðurnir eru oft 

svona þó tilfinningin sé ekki síðri þá eru þeir oft svona að fá 

einhvern ókunnugan í hendurnar, þeir þekkja hann ekki eins 

vel. 

Þrátt fyrir að föðurhlutverkið væri óraunverulegt fyrir Birni í fyrstu hafði 

honum tekist að byggja upp sterk tengsl en hann var óöruggur í hlutverki 

sínu og upplifði sig kannski frekar sem stóra bróður hans heldur en pabba. 

Um samband þeirra sagði Björn: „Við erum vinir og félagar og hann kallar 

mig pabba, ég sé hann sem strákinn minn þó ég sé ekki í föðurhlutverki.“ 

Ekki er ólíklegt að ástæða þessa óöryggis Björns sé tilkomið vegna þess að 

foreldrar hans hafa forræðið yfir Daða og hann upplifi að ábyrgðin sé fyrst 

og fremst á þeirra herðum fremur en hans. Honum fannst hann því gera 

foreldrum sínum greiða þegar hann var með Daða eins og eftirfarandi dæmi 

lýsir: 
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Ég segi: Er ekki í lagi að ég verði með hann á laugardaginn? Það 

er alveg: jú, jú. Svo, þetta er bara borðleggjandi dæmi, alltaf 

þegar ég býð fram litla puttann eða þannig séð, maður er 

náttúrulega ekkert að bjóða fram litla puttann þegar maður 

tekur barnið sitt, en maður svona réttir fram höndina þá er 

tekinn allur afgangurinn. Það er beðið mig um að vera með 

hann kannski fram yfir sunnudag og ég var kannski búinn að 

plana eitthvað á laugardagskvöldinu.  

Rétt er að taka fram að Björn var kominn í nýtt samband við stúlku, 

Guðrúnu, og þótt þau væru ekki í formlegri sambúð var hann mikið hjá 

henni. Greinilegt var að hann upplifði mikla togstreitu í sambandi við 

föðurhlutverk sitt sem má rekja til þeirra aðstæðna sem voru komnar upp. 

Björn var minna á heimili foreldra sinna vegna sambands síns við Guðrúnu 

en Daði bjó hjá ömmu sinni og afa. Togstreitan sem hann upplifði kom m.a. 

fram þegar Björn sagðist hafa „reynt að vera dáldið líbó“ þegar kom að því 

að sinna nauðsynlegum verkefnum varðandi Daða eins og að fara með hann 

og sækja á leikskólann og vera með hann á kvöldin. Um leið var ljóst að 

hann gerði sér grein fyrir að hann var að sinna skyldum sínum sem faðir eins 

og kemur fram í eftirfarandi orðum Björns: „maður er náttúrulega ekkert að 

bjóða fram litla puttann þegar maður tekur barnið sitt" og "[ég er] 

náttúrulega bara að þjóna mínu hlutverki.“  

Björn upplifði föðurhlutverkið stundum hamlandi þar sem kröfur 

mömmu hans um að inna af hendi ýmsar föðurlegar skyldur gátu m.a. 

komið í veg fyrir að hann gæti fylgt helgarplönum sínum og það bitnaði á 

samveru stund hans með Daða:  

Mamma var stöðugt að biðja mig um hitt og þetta. Þá var þetta 

hætt að vera góð stund yfir kvöldið með honum, að sjá hann 

fara að sofa og lesa fyrir hann einhverja sögu og biðja bænirnar 

og hann bara sofnar og við skiljum að þar og búnir að eiga 

frábæran dag. Þetta var oftast þannig að ég bara ohhh ég veit 

að það er búið að eyðileggja fyrir mér helgina.  

Björn var svolítið upptekinn af því að geta ekki gert það sem hann langaði til 

að gera um helgar þ.e. að hafa tíma til að sinna eigin hugðarefnum með 

vinum sínum eða kærustu. Hann virtist þó bera þá von í brjósti að geta 

ráðstafað helgunum eftir eigin geðþótta en var háður því hvort mamma 

hans myndi biðja hann um að gæta Daða. Þessi óvissa bitnaði á samveru 

feðganna.  
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Þrátt fyrir að finnast föðurhlutverkið stundum hamlandi bar hann hlýjar 

tilfinningar til Daða og var kærleikurinn skammt undan: „Í dag er ég í fyrsta 

skipti að uppgötva eða læra það að ég elska hann út af lífinu.“ Hann sagðist 

finna til löngunar eftir að vera með Daða og taldi það hafa góð áhrif á 

andlega líðan sína:  

Oft hefur mig langað að vera með hann þótt ég sé alveg að 

drepast úr pirringi. Ég er kannski búinn að vera með hann í 

einhverja klukkutíma og maður er allur orðinn miklu betri og 

rólegri bara loksins að fá að hitta hann.  

Einnig fann hann til stolts sem kom fram í eftirfarandi orðum hans um Daða:  

Hann er fegursta barn í heimi, hann er hlýðinn, hann er 

rosalega duglegur og vill hjálpa til með heimilisstörfin, að setja í 

ruslið, í óhreina tauið og sópa, þó hann sé ekki nema rúmlega 

2ja ára. 

Ábyrgð 

Foreldrar Björns, sérstaklega mamma hans, gerðu því kröfur til hans um að 

hann sýndi ábyrga hegðun og tæki hlutverk sitt sem faðir alvarlega. Björn 

ásakaði mömmu sína hins vegar um stjórnsemi: „Ég fæ kannski að skjótast á 

kvöldin en ég er eiginlega með hann á daginn og þá líður mömmu best þá 

hefur hún svona stjórn.“ Ásamt því að hafa áhrif á samveru þeirra feðganna 

þá mátti einnig heyra að kröfurnar höfðu ekki síður áhrif á andlega líðan 

Björns:  

Ég er svo rosalega sveiflukenndur í skapi og þá get ég jafnvel 

verið pirraður við hann, þó svo ég væri ekkert vondur við hann 

þá var þetta knúserí og leika okkur með dótið minna af því ég 

var orðinn pirraður. Það var búið að eyðileggja fyrir mér að eiga 

góða stund með honum. 

Björn virtist búa yfir ágætri sjálfsþekkingu sem hjálpaði honum að átta 

sig á því að togstreita og erfið samskipti við mömmu hans hefði neikvæð 

áhrif á samband þeirra feðganna og greinilegt að honum þótti það 

leiðinlegt: „mér þykir svo sárt þessar erjur milli mín og mömmu af því það 

minnkar stundum sambandið við hann.“ Björn sagði einnig frá því hvernig 

hann hörfaði undan kröfum foreldra sinna og þar með undan föðurskyldum 

sínum:  
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Það var oft þannig á tímabili bakkaði ég í því að biðja um hann, 

sem er náttúrulega ömurlegt. Ég var andvaka yfir næturnar, ég 

var ekki búinn að hitta hann svo lengi af því að mamma var 

alltaf stöðugt að biðja mig um hitt og þetta. 

Björn var ekki tilbúinn til að gangast við þeim kröfum sem 

föðurhlutverkið gerði til hans og skilningur mæðginanna á föðurlegum 

skyldum hans var ólíkur. Mamma hans fór að leita til eldri systur Björns eftir 

aðstoð með Daða heldur en til Björns sjálfs. Þetta fannst Birni grafa undan 

sambandi sínu við soninn. Hann fann til óöryggis og var sár og svekktur út í 

mömmu sína en vildi ekki gefa eftir og lék því leikinn með henni. Sem dæmi 

um þetta sagði Björn frá því þegar hann hafði verið með Daða nokkrar 

helgar í röð og ruglast á því hvenær hann átti að vera með hann næst. Eina 

helgina sagðist hann ekki hafa haft samband við mömmu sína fyrr en á 

sunnudegi og þá bara til að heyra hvernig Daða hefði gengið hjá 

stuðningsfjölskyldunni sem Daði átti að vera hjá einu sinni í mánuði. Björn 

sagði þannig frá upplifun sinni:  

Þá er svona rosa fýla sem svarar í símann og þá hefði ég átt 

einmitt að vera með hann þessa helgi. Þá er ekkert hringt í mig, 

hún passar sig á því að hringja ekkert í mig og minna mig á það, 

þó ég sé með lélegra minni en gúbbífiskur, svo hún geti haft 

einhverja ásökun á mig.  

Björn ásakaði mömmu sína fyrir að bíða eftir því að hann geri mistök svo 

hún geti haft eitthvað á hann og sem hún gat þá síðar notað sem einhvers 

konar stjórntæki. Þetta lagðist illa í Björn og hann var sár yfir því að hún 

hafði ekki hafa minnt hann á að þetta hafði verið hans helgi og rökstuddi 

það með því að segja að hún vissi hve gleyminn hann var orðinn. Björn 

vísaði til fyrri fíkniefnaneyslu sinnar þegar hann sagðist vera með slakt 

minni og hvaða áhrif hún hafði haft á líkama hans. Í stað þess að gefa eftir, 

hringja í Björn og minna hann á föðurskyldur sínar hafði mamma Björns 

samband við eldri systur hans og bað hana um að passa Daða. Þetta særði 

Björn og hann upplifði aukna fjarlægð frá syni sínum og greinilegt var að 

honum þótti það miður. En þar sem málum var nú svona komið þá forðaðist 

Björn að standa frammi fyrir mömmu sinni og sóttist ekki eftir samskiptum 

við Daða. Hann fór því sömu krókaleiðir og mamma hans og sat um systur 

sína þegar hún passaði Daða og hitti drenginn þá. Þessu ástandi lýsti Björn 

þannig: 
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Það var ekkert hringt í mig á kvöldin til þess að láta mig vita 

hvort ég mætti vera með Daða þannig að ég var farinn að 

keppast við það að reyna að komast þarna heim til þess að vera 

í kringum strákinn. Svoleiðis eru erjur hjá mér og mömmu þetta 

er búið að endast síðan seinustu helgi. Þetta gerist alltaf með 

reglulegu millibili, svona rosa erjur. Þannig að ég eiginlega er 

farinn að tala við strákinn minn í gegnum systur mína, það er 

nú bara alveg hörmulega ömurlegt. 

Hér hefur verið sagt frá því hvernig Björn upplifði föðurhlutverkið, 

aðstæðum hans, samskiptum hans við barnsmóður og foreldra sína og 

stuðningi foreldra Björns við hann og son hans. Næst verður sagt frá því 

hvaða áhrif Björn telur að föðurhlutverkið hafi haft á líf hans. 

4.2.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Endurskoðun lífsgilda 

Áhrifin af því að verða faðir á líf Björns komu fram í margvíslegan hátt. Hann 

sagðist m.a. hafa þurft að "íhuga margt" í lífi sínu í kjölfar fæðingu sonar 

síns og endurskoða lífsgildin. Sem dæmi um það sagði hann að sonur hans 

væri aðalástæða þess að hann hætti í neyslu: 

Ég náði að róast að vissu leyti. Hann er aðalástæðan fyrir því að 

ég hætti í neyslu, þó svo ég lenti í neyslu eftir það. Hann hefur 

hjálpað mér að fatta það að lífið snýst ekki bara um okkur sjálf, 

ekki bara um hvað ég geri, heldur snýst þetta um þau, þegar 

þau eru komin. 

Þroskandi reynsla 

Björn taldi þessa reynslu hafa haft þroskandi áhrif á sig og væri einfaldlega 

„það besta“ sem komið hefði fyrir hann. Honum fannst jákvætt að athyglin 

væri ekki eingöngu á hann sjálfan heldur fannst honum gott að dreifa 

huganum og huga að velferð sonar síns: 

Þetta er náttúrulega bara það besta sem hefur gerst fyrir mig, 

að fá að einblína á einhvern annan í staðinn fyrir að stöðugt að 

vera að hugsa um hvað er mér fyrir bestu. Það er líka að gera 

hlutina án þess að nenna eða vilja það, af því maður veit að 

þau þarfnast þess. Það er að ná einhverjum þroska sem maður 
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nær ekkert fyrr en börnin koma. Maður fær ekki þennan vissa 

þroska fyrr en þú eignast barn. 

Í huga Björns virtist það vera óhjákvæmilegt að fólk þroskist við það að 

eignast barn og takast á við foreldrahlutverkið. Jafnframt talaði Björn um 

það hve óþroskaður hann sjálfur hefði verið þegar hann varð faðir sökum 

ungs aldurs síns en sagði, með dálitlum efa þó, að hann væri ekki tilbúinn til 

að takast á við föðurhlutverkið fyrr en við 26 ára aldur:  

Maður var ekkert nógu þroskaður, að mínu mati, þegar ég 

eignaðist hann. Ég er ekki ennþá tilbúinn til að eiga barn það er 

ekki fyrr en svona tuttugu og sex ára sem ég held að ég myndi 

vera tilbúinn. Maður er kannski aldrei tilbúinn þó er maður 

tilbúnari þegar maður er eldri.  

Ábyrgð 

Vegna föðurhlutverksins fannst Birni hann vera ábyrgðarfyllri en áður: 

„Ábyrgð, ég nennti aldrei að taka ábyrgð, ábyrgð og ég, við erum rétt að 

byrja að kynnast núna.“ 

Ný markmið 

Markmið Björns til framtíðar var að mennta sig og geta séð fyrir sjálfum sér 

og fjölskyldu ef svo bæri undir.  

4.2.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá bakgrunni Björns, upplifun hans af föðurhlutverkinu 

og hvaða áhrif hann telur það hafa haft á líf sitt. Birni mættu ýmsir 

erfiðleikar á uppvaxtarárunum. Fyrst mætti nefna fjárhagserfiðleika 

fjölskyldunnar en þau höfðu ákveðnar breytingar í för með sér t.d. fluttu 

þau úr því öryggi sem þau bjuggu við í litla þorpinu. Hann bjó þó við nokkuð 

sterk fjölskyldutengsl og var í góðu sambandi við systur sínar tvær og föður. 

Björn var viðkvæmur drengur sem kom helst fram í áhyggjum hans af 

afdrifum fjölskyldunnar þegar hann var barn, áhrifagirni á unglingsárum, 

áhuga hans á trúmálum og heimspekilegum vangaveltum. Hann var 

heilmikill prakkari og alltaf til í að prófa eitt og annað þegar hinir fullorðnu 

sáu ekki til. Hann leiddist ungur út í neyslu fíkniefna með tilheyrandi 

afleiðingum á þroska hans og líf almennt. Hér á eftir verður sagt frá upplifun 

Björns af föðurhlutverkinu. 

Björn sagðist ekki upplifa sig sem föður en frásögn hans var 

þversagnakennd og hann virtist eiga í innri togstreitu um hvernig hann átti 
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að skilgreina sig. Að hans sögn fann hann til óraunveruleikakenndar bæði 

gagnvart því að verða faðir og var óöruggur í hlutverki sínu sem faðir. 

Foreldrar Björns höfðu forræðið yfir syni hans þar sem bæði hann og 

barnsmóðir hans voru talin óhæf til þess. Ekki er ólíklegt að það hafi haft 

áhrif á hve erfitt honum reyndist að fóta sig í föðurhlutverkinu og gangast 

við þeirri ábyrgð sem því fylgdi. Enda virtist Björn sinna Daða frekar eins og 

ábyrgur stóri bróðir heldur en sem faðir. Þrátt fyrir það var löngunin til þess 

að umgangast Daða til staðar. Hann sagðist finna til söknuðar þegar þeir 

voru ekki saman og hann sinnti ýmsum verkefnum sem snéru að barninu 

eins og að fara með hann og sækja á leikskólann, leika við hann, lesa og 

þess háttar. Björn hafði áhyggjur af tilfinningalegri líðan sonar síns vegna 

þess hve lítið sambandið var við móður hans og fjölskyldu hennar. Sjálfur 

upplifði hann erfiðar tilfinningar í hlutverki sínu sem fólst e.t.v. fyrst og 

fremst í því hvernig hann skilgreindi hver bæri ábyrgðina á barninu. Í huga 

Björns báru foreldrar hans ábyrgðina því þau voru með forræðið. Hann átti 

erfitt með að skilja kröfur móður sinnar um að hann sinnti drengnum og 

upplifði að hún væri að reyna að stjórna lífi hans. Á þessum misskilningi 

virtust samskiptaerfiðleikar þeirra byggjast og kom það niður á samskiptum 

feðganna.  

Birni fannst föðurhlutverkið hafa þroskað sig og taldi sig vera 

ábyrgðarfyllri en hann hafði verið áður. Einnig hefði hann öðlast nýja lífssýn 

og þar af leiðandi ný framtíðarmarkmið sem voru að mennta sig og lifa góðu 

lífi. Þrátt fyrir ýmsa erfiðleika samfara föðurhlutverkinu upplifði Björn þær 

breytingar, sem óhjákvæmilega urðu á lífi hans, á jákvæðan hátt.  

Í næsta kafla verður sagt frá æskuárum og upplifunum þriðja 

þátttakandans af sex, Emil. 

4.3 „Svo var ég svona pabbi út í bæ“ : Emil, pabbi 15 ára 

4.3.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Emil er fæddur árið 1955 og ólst upp hjá foreldrum sínum á Stór-

Reykjavíkursvæðinu. Pabbi hans var útgerðarmaður og mamma hans 

heimavinnandi. Alls voru systkinin níu, þar af voru fimm alsystkini og fjögur 

hálfsystkini, tvö sammæðra og tvö samfeðra frá fyrri samböndum þeirra. 

Emil var elstur alsystkina sinna. Foreldrar Emils voru bæði látin á 

viðtalstímanum. Emil sagðist hafa tekið það nærri sér þegar mamma hans 

dó enda hafi þau verið afar náin. Það varð honum svo mikið áfall að hann 

átti enn erfitt með að ræða um það 20 árum síðar.  
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Emil átti góðar æskuminningar. Heimilið var stórt og svo mikill 

gestagangur að hann líkti því við kaffihúsin í dag. Mamma hans var 

heimavinnandi og sá um uppeldi barnanna. Emil sagðist hafa hjálpað til og 

passað systkini sín „svona eins og gengur og gerist“ en önnur heimilisverk 

voru ekki á hans könnu. Hlutverk pabba hans var, hins vegar, að afla tekna 

og vinna fyrir heimilinu. Vinnan var hátt skrifuð á heimili Emils og ekki voru 

gerðar kröfur til barnanna um að mennta sig enda báðir foreldrar hans 

„ómenntaðir.“ Þrátt fyrir það höfðu þau komið sér þokkalega fyrir og sáu vel 

fyrir fjölskyldu sinni.  

Skólaganga 

Emil hætti í skóla fjórtán ára og lauk því ekki skólaskyldu því hann hætti á 

miðju ári í öðrum bekk gagnfræðaskóla. Honum líkaði ekki námið, sagði að 

hann hefði ekki verið mikill námsmaður og hefði ekki liðið vel í skólanum. 

Hann taldi sig jafnvel hafa þjáðst af félagsfælni á sínum yngri árum þó hann 

hefði ekki vitað að það héti það þá. Hann dró þessa ályktun af reynslu sinni 

af erfiðleikum yngstu dóttur sinnar sem hann sagði hafa nýlega fengið þessa 

greiningu hjá barnageðlækni. Hann lýsti þessu þannig: 

Þegar ég hugsa svona aftur þá held ég að ég hafi verið með 

þetta sjálfur. Til dæmis fór ég aldrei inn í sjoppu eða inn á 

almenningsstaði alveg bara frá því ég var tólf ára þar til ég var 

nítján. Í skóla fór ég bara með veggjum. Þá var þetta ekki til, 

hvað þið kallið þetta félagsfælni eða hvað? 

Emil fann sig ekki í félagsskapnum í skólanum, var óöruggur með sig og 

fannst fólk „góna á“ sig. Hann sagði að hann hefði verið „pínulítill einfari.“ 

Hann var því þeirri stund fegnastur þegar foreldrar hans samþykktu að hann 

hætti í skólanum. 

Á sjó 14 ára 

Þegar Emil hætti í skóla fór hann á sjóinn, réði sig á togara aðeins 14 ára 

gamall. Þar sinnti hann ýmsum störfum um borð. Þó hann hefði verið 

félagsfælinn og óöruggur í skólanum þá sagðist hann ekki hafa fundið fyrir 

þeim einkennum á sjónum heldur hafi honum liðið vel og verið öruggari 

með sig enda fórst honum starfið vel úr hendi: 

Þó mér hafi gengið illa í skóla þá gekk mér ágætlega á öðrum 

sviðum. Ég var kokkur á togara með þrjátíu manns í fæði 

fimmtán ára gamall skilurðu. Mér fórst það bara vel úr hendi. 
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En skóli það var bara sko, það var ekki fyrir mig. Sennilega líka 

út af því að mér gekk ekki vel og svo þessi félagsfælni. 

Þegar Emil kom í land var lífið tóm skemmtun og hann átti næga 

peninga: „fjórtán ára er ég kominn á togara og því fylgir náttúrulega 

hellingur af peningum og þá fer maður svona fyrr út á lífið heldur en 

skólabræðurnir.“ Þegar Emil hafði verið á sjó í 15 ár fór hann í útgerð með 

pabba sínum og stóð samstarf þeirra í 10 ár eða allt þar til ágreinings kom á 

milli þeirra sem olli því að þeir töluðust ekki við árum saman: „Það kom 

ágreiningur upp á milli okkar og við töluðumst ekki saman í hvað átta ár. 

Hann fór bara sína leið og ég mína og svo hittumst við nú áður rétt áður en 

hann dó.“ 

4.3.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Ásta, dóttir Emils, fæddist árið 1970 þegar Emil var 15 ára. Barnsmóðir 

hans, Berglind, var 3 árum eldri en hann eða 18 ára þegar dóttir þeirra 

fæddist. Samband Emils og Berglindar var stutt, þau hittust, sváfu saman og 

úr því varð barn. Emil sagði að á milli Berglindar og hans hefði ekki verið 

neinn sérstakur vinskapur hvorki áður né eftir að barnið fæddist. Hann lýsti 

sambandi þeirra Berglindar þannig:  

Á milli mín og móðurinnar var enginn vinskapur, ekkert þannig, 

þó það hafi verið allt í lagi að ég kæmi og næði í stelpuna og allt 

það. Þá var það ekki meir, það bara stoppaði þar. 

Eigin viðbrögð 

Þegar Berglind varð ófrísk hringdi hún í Emil og sagði honum tíðindin. Hann 

sagði að það hefði verið „heilmikið sjokk“ í fyrstu en hafði ekki lengi 

áhyggjur því hann var í fastri vinnu og ágætlega stæður fjárhagslega. Hann 

valdi að halda fréttunum fyrir sjálfan sig til að byrja með og það endaði með 

því að Berglind hringdi sjálf í mömmu hans og sagði henni frá því að þau 

ættu von á barni.  

Það var náttúrulega heilmikið sjokk svona fyrst. En ég man ég 

pældi ekkert svo mikið í því. Ég var í ágætri stöðu, hafði mjög 

góðar tekjur, svoleiðis að það hafði eiginlega ekkert þannig 

lagað á mig að segja.  
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Viðbrögð fjölskyldunnar 

Emil sagði að fjölskyldan sín hefði brugðist vel við tíðindunum þó það hefði 

þótt „ægilegt hneyksli á þeim tíma.“ Hann sagði að í litlum bæ hafi fréttin 

spurst hratt út eða að minnsta kosti hafi hann ekki þurft að hafa fyrir því 

sjálfur og hann hafi haft svolítið gaman af þessari athygli sem bæjarbúar 

sýndu atvikinu þó þeir töluðu ekki mikið um þetta við hann beint heldur 

frekar sín á milli, svona í fyrstu. Þegar frá leið litu foreldrar hans á að hér 

væri komið verkefni sem þyrfti að leysa: „Þetta var aldrei neitt vesen. Þetta 

var bara komið og það var bara að taka á því. Við erum svoldið þannig, það 

bara kemur ákveðið verkefni og það verður bara að vinna úr því.“  

Ákvarðanatakan 

Þegar Emil var spurður um hvort Berglind og hann hefðu rætt um möguleika 

á fóstureyðingu þá sagði hann svo ekki hafa verið: „Þetta kom aldrei upp á 

yfirborðið þarna þá. Fóstureyðing, ég held að það hafi bara ekki hafi ekki 

þekkst á þessum árum.“ Emil taldi sig vel geta séð „um allt fyrir [Ástu] sem 

þurfti að kaupa“ þar sem hann þénaði vel á sjónum og því væntanleg 

barnsfæðing ekki mikil „kvöð.“ 

Meðgangan 

Þó Emil og Berglind væru ekki í ástarsambandi sagði hann að mamma hans 

hefði verið í ágætu sambandi við hana og hún hafi veitt Berglindi aðstoð 

eftir þörfum á meðgöngunni. Emil sagðist ekki hafa fylgst með 

meðgöngunni sjálfur, hann hafi verið svo ungur og bara ekkert verið að 

hugsa um það. Hann sagðist ekki hafa fengið fræðslu um meðgöngu og 

fæðingu af neinu tagi og hann var ekki heldur viðstaddur fæðingu dóttur 

sinnar enda „tíðkaðist“ það ekki í þá daga.  

Annað barn í vændum 

Emil kynntist Björk fljótlega eftir að Ásta fæddist. Björk varð ófrísk og Einar, 

sonur þeirra, fæddist árið 1971. Emil var því orðinn tveggja barna faðir 16 

ára. Þau Björk giftu sig og eignuðust fjögur börn saman, einn strák og þrjár 

stelpur. 

Stuðningur fjölskyldunnar 

Þegar Ásta litla fæddist bjó Berglind hjá foreldrum sínum. Emil sagði að 

móðurforeldrar Ástu hefðu alið hana að mestu upp og því gegnt 

lykilhlutverki í lífi dóttur hans. Hún var mikið hjá þeim þó hún hefði flutt 

með mömmu sinni þegar hún gifti sig og stofnaði fjölskyldu. Þótt Emil og 

Berglind voru engir sérstakir vinir var góður vinskap á milli hans og 
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móðurömmunnar og ekki ólíklegt að það hafi haft áhrif á hversu auðvelt 

hann átti með að nálgast dóttur sína. 

Grunnur að sambandi Emils og Ástu var lagður snemma. Mæður Emils og 

Berglindar gegndu þar miklvægu hlutverki og síðar bættist Björk, eiginkona 

Emils, í þann hóp. Mamma Emils hélt til dæmis góðu sambandi við Berglindi, 

fylgdist með og bauð henni aðstoð á meðgöngunni. Eftir að Ásta fæddist var 

hún alltaf velkomin á heimili ömmu sinnar og afa en þá bjó Emil ennþá 

heima hjá þeim. Þegar Emil var spurður að því hvenær hann hefði byrjað að 

taka dóttur sína til sín þá sagði hann: „Mjög fljótlega. Mamma mín, hún tók 

hana náttúrulega því ekki gat ég séð um þetta einn og síðan konan mín, við 

tókum hana mjög oft.“ Það varð því þannig að þegar Emil kvæntist Björk og 

flutti að heiman þá tóku þau hana einnig til sín.  

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Þrátt fyrir að konurnar í lífi Emils kæmu því í kring að hann hitti dóttur sína 

reglulega þá fannst honum hann ekki hafa haft mikið af uppeldi barnanna 

sinna að segja og ekki tengst elstu börnunum sínum mikið. Ástæðu þess 

sagði hann fyrst og fremst vera þá að hann „var alltaf á sjó“ og í þá daga hafi 

túrarnir verið langir og stutt stopp í landi á milli þeirra. Auk þess fannst 

honum það vera hlutverk kvenna að hugsa um heimilið og börnin og karla 

að afla tekna:  

Konan sá bara alveg um það því ég var alltaf á sjó. Maður kom 

kannski í land og þá kannski stoppaði maður kannski, kom úr 

þriggja vikna, mánaðar túr og stoppaði þá kannski í þrjátíu og 

sex klukkutíma og þá var farið aftur. Svoleiðis að með elstu 

börnin þá hefur maður sáralítið tengst, ef maður getur sagt svo 

skilurðu. 

Þrátt fyrir þessi orð þá sagði Emil að hann teldi að sér hefði tekist að mynda 

góð tengsl við Ástu og samband þeirra hefði verið gott. Einnig sagði hann að 

hún hefði tengst fjölskyldu hans vel, hún og Einar bróðir hennar, sem var 

árinu yngri, hefðu verið góðir leikfélagar þegar þau voru lítil. Það kom því 

Emil í opna skjöldu þegar Ásta fjarlægðist hann á unglingsárunum: 

Eftir því sem hún eldist þá fjarlægist hún mig meira og ég hef 

sótt svoldið stíft á. Hún orðin móðir með þrjú börn og einhvern 

veginn hefur mér fundist að hún vilji ekkert samband hafa. Án 

þess að ég geri mér alveg grein fyrir, það hefur ekkert komið 
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upp á eða neitt svoleiðis, þetta er eitthvað sem ég er ekki alveg 

að skilja sjálfur. 

Ásta átti greinilega sinn fasta sess í hjarta Emils. Það hafði valdið honum 

miklu hugarangri að samband þeirra hafði þróast á annan veg en hann hafði 

kosið. Hann upplifði höfnun og sagði að hún hefði ekki samband við hann 

nema af „skyldurækni“ t.d. ef hún þyrfti að bjóða honum í fermingu 

barnanna sinna. Einnig nefndi hann að hún kæmi ekki að fyrra bragði í 

heimsókn til hans nema henni væri boðið það sérstaklega. Þetta virtist vera 

honum erfið lífsreynsla og óskiljanleg þar sem hann taldi sig hafa staðið sig 

vel gagnvart henni þegar hún var lítil. Emil orðaði þetta svona:  

Ég hef ekki sýnt henni að hún eigi að koma svona fram við mig. 

Alveg frá því að hún fæðist og nánast alla tíð þá sá ég henni 

fyrir öllu. Mamma hennar þurfti ekki að kaupa bleyju á hana. 

Svo alveg fram eftir öllu, þegar hún fermist og allt það. Mér 

finnst ég sé settur út í horn. Þetta er eitthvað sem ég er ekki að 

sætta mig við. Ég hugsa að í dag mættu margir vera stoltir af 

því hvernig ég kom fram við hana. Ef allir gerðu það sama þá 

væri þetta ekkert svo slæmt. Þetta tekur mig svoldið sárt, líka 

af því hún er elsta barnið mitt. Þó ég ól hana ekkert upp þá er 

hún mjög ofarlega í huga mér. 

Emil skildi ekki hegðun Ástu og fann til reiði og höfnunar einnig sagðist hann 

hafa sterkt á tilfinningunni að eitthvað hefði komið fyrir sem honum væri 

ekki sagt frá. Hann sagðist vera búinn að reyna til hins ýtrasta að ná 

sambandi við hana aftur, hefði heimsótt hana stundum þegar hann átti leið 

hjá en hún endurgjaldi þær heimsóknir aldrei. Honum þótti þetta miður, 

ekki bara þeirra vegna heldur einnig barnabarna sinna vegna. Sem dæmi um 

óskiljanlega hegðun Ástu sagði hann að Ásta hefði flutt með fjölskyldu sinni 

til útlanda vegna náms eiginmannsins án þess að láta Emil vita af því eða 

kveðja hann:  

Hún flutti til Bandaríkjanna einu sinni. Hann fór að læra og ég 

vissi ekkert af því. Ég hringdi í hana og ætlaði að tala við hana 

en þá var bara leigjandi í húsinu. 

Greinilegt var að Emil upplifði erfiðar tilfinningar vegna framkomu Ástu og 

hann var kominn í þrot með hvað væri hægt að gera til þess að bæta 

samskiptin. Hann taldi sig hafa gert allt sem á sínu valdi stóð til að leysa 
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málin en hún sýndi tilraunum hans ekki áhuga og þau höfðu ekki rætt 

saman um vandann.  

4.3.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Ábyrgð 

Emil sagði að föðurhlutverkið hefði haft heilmikil áhrif á líf hans. 

Föðurhlutverkinu fylgdi ábyrgð og skyldur sem aðrir 15 ára unglingar í 

kringum hann höfðu ekki. Honum fannst hann þurfa að breyta hegðun sinni 

og gæti ekki hagað sér eins og hann hefði gert áður en hann varð faðir. 

Hann sagði m.a. að hann hefði verið dálítið villtur og hefði því þurft að 

róast. Emil lýsir upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

Þetta setti ákveðið mark á mann, á þessum tíma skilurðu. 

Maður var kominn með ábyrgð og það breyttist ýmislegt. 

Maður var ekki eins laus í rásinni, maður gat ekki hagað sér 

eins og maður vildi eða eins og maður gerði áður því maður 

varð að hugsa um barnið. 

Það var ljóst að í huga Emils voru kröfur um að hann sýndi ákveðna ábyrgð 

og fullorðnaðist snemma. Mörg dæmi voru um það í frásögn Emils. Hann 

var kominn í fullt starf á sjó 14 ára gamall. Hann hafði góðar tekjur og hafði 

ekki miklar áhyggjur af því að hann væri að verða faðir þó hann væri aðeins 

15 ára því hann sá fyrir sér að hann gæti séð fyrir barninu. Hann var orðinn 

tveggja barna faðir 16 ára og hóf búskap með Björk, núverandi eiginkonu 

sinni, og Einari, syni þeirra, ári síðar, 17 ára gamall.  

Emil sagði að Ásta væri sér ávallt ofarlega í huga enda væri hún hans 

fyrsta barn. Hann sagði m.a. frá því að hann hefði átt erfitt með að sætta sig 

við að Ásta eignaðist annan pabba og upplifði sjálfan sig sem annars flokks:  

Svo eignast hún annan pabba, ég hef aldrei sætt mig alveg við 

að hún kallar hann alltaf pabba. Svo er ég svona pabbi út í bæ. 

Hún gerir það líka þegar ég er nálægt, hún talar alltaf um pabba 

sinn. 

Erfiðara fjárhagslega 

Þrátt fyrir að Emil hefði fasta vinnu og að eigin sögn góðar tekjur taldi hann 

að það að verða faðir svona ungur hefði gert honum erfiðara fyrir 

fjárhagslega en ella. Hann sagði að hann hefði t.d. aldrei getað haft neinar 

eignir á sínu nafni því þegar hann kom í land hafi tekjurnar minnkað svo 
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mikið að hann átti erfitt með að greiða meðlagið. Það hafi því safnast upp 

og orðið að skuldahala sem hann hafi átt erfitt með að losa sig úr: 

Hjá mér snerist það bara um það að afla peninga fyrir heimilið. 

Af því að ég átti barn svona ungur þá söfnuðust upp 

barnsmeðlögin. Þegar maður kemur í land þá hrynja tekjurnar. 

Það var að gera mér rosalega erfitt fyrir. Maður gat aldrei haft 

neitt á sínu nafni því annars var tekið lögtaki út af 

barnsmeðlagi, af því ég byrjaði lífið svo snemma. Þegar alvaran 

tekur við; að kaupa íbúð og allt þetta sem fylgir, þá er ég með 

þennan skuldahala á eftir mér og hann var að gera mér lífið 

mjög leitt lengi fram eftir.  

4.3.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá æskuárum Emils og uppvaxtarskilyrðum. Hann ólst 

upp hjá foreldrum sínum og fimm alsystkinum, þar sem hann var elstur, í 

bæ í nágrenni Reykjavíkur. Foreldrar hans voru ómenntaðir, faðirinn 

útgerðarmaður sem aflaði góðra tekna og móðirin heimavinnandi. Hann 

hætti ungur í námi, 14 ára, og réði sig í vinnu á togara. Ástæður þess að 

hann hætti snemma í námi fólust í því að honum leið illa í skólanum, hann 

var feiminn og óöruggur með sig og námið gekk illa. Á sjónum gekk honum 

hins vegar vel og honum leið betur þar. Hann og pabbi hans fóru í útgerð 

saman þegar Emil var á þrítugsaldri og stóð það samstarf í 10 ár en lauk 

vegna ágreinings á milli þeirra feðga. Þeir höfðu ekkert samband í fjölda ára 

eða þar til stuttu áður en faðir hans lést.  

Upplifun Emils af því að verða faðir var blendin. Samband hans og 

barnsmóðurinnar einskorðaðist við getnaðinn og þau náðu ekki að mynda 

tengsl eftir það. Fjölskyldur þeirra, aðallega mæðurnar, studdu þau í 

foreldrahlutverkinu. Móðir hans var í tengslum við barnsmóður hans, hún 

fylgdist með meðgöngunni og sá til þess að Emil hitti Ástu, dóttur sína, með 

því að opna þeim mæðgum heimili sitt. Gott samband var á milli Emils og 

móðurömmunnar sem átti sinn þátt í að auðvelda honum samskipti við 

Ástu. Björk, eiginkona Emils, studdi einnig við hann í hlutverki sínu og Ásta 

kom reglulega til þeirra þegar þau hófu búskap. Emil tók hlutverk sitt sem 

fyrirvinna fjölskyldunnar alvarlega og sá um að afla tekna með mikilli vinnu. 

Þegar Ásta komst á unglingsárin urðu breytingar á samskiptum þeirra 

feðgina. Hann reyndi að halda sambandi en tengslin virðast hafa beðið 

einhvern skaða því hún dró sig út úr öllum samskiptum við pabba sinn smá 

saman. 
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Emil sagði að föðurhlutverkinu hefði fylgt aukin ábyrgðarkennd og hann 

hefði fullorðnast snemma. Áhrifin voru einnig tilfinningaleg en honum 

fannst m.a. erfitt að Ásta eignaðist annan pabba þegar hún var fjögurra ára. 

Einnig fannst Emil erfitt að finna fyrir höfnun frá Ástu og fannst hún ekki 

kæra sig um samband við hann eftir að hún fullorðnaðist. Að lokum sagði 

Emil að það að verða faðir á unglingsaldri hefði haft áhrif á fjárhag hans og 

fjölskyldunnar þar sem hann þurfti að greiða meðlag en það var oft erfitt 

ásamt því að kaupa íbúð og sjá fyrir þörfum fjölskyldu sinnar. 

 Í næsta kafla segir Hermann, fjórði þátttakandi af sex, sögu sína. 

4.4  „Þetta var ægilegt áfall“ : Hermann, pabbi 16 ára 

4.4.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Hermann er fæddur árið 1958 og ólst upp hjá foreldrum sínum og sex 

systkinum þar sem hann var næst yngstur í röðinni. Fjölskyldan bjó í litlum 

bæ úti á landi. Pabbi hans var á sjó og mamma hans vann í frystihúsinu í 

bænum. Hermann átti góðar æskuminningar og sagði það hafa verið gott að 

alast upp úti á landi. Þar hafi frelsið verið mikið og hann hafi notið þess við 

útileiki með börnunum í hverfinu. 

Hermann sagðist alla tíð hafa verið í góðu sambandi við foreldra sína og 

systkini. Um samband sitt við foreldra sína sagði hann:  

Ég var alltaf í góðu sambandi við foreldra mína, alla tíð. [...] þau 

voru vinir mínir einhvern veginn, ég gat alveg farið á trúnó með 

þeim, ég gat alveg sagt þeim öll mín vandamál, ef það var 

eitthvað að hjá mér þá gátum við alltaf talað um það. 

Fjölskyldan var stór og þau þurftu bæði að vinna úti til að ná endum saman. 

Þegar eldri börnin fóru að heiman var fjárhagsleg staða foreldranna orðin 

betri og þau gátu veitt Hermanni og yngstu systur hans meira en áður hafði 

verið hægt. Hermann minntist þessa tíma þannig: „Þá voru tekjurnar hjá 

þeim orðnar miklu meiri og þess vegna fengum við miklu meira en hin 

systkini okkar. Það var bara æðislega gaman að vera unglingur.“  

Skólaganga 

Hermanni gekk, að eigin sögn, alltaf vel í skóla og naut sín vel. Hann tók þátt 

í íþróttum og hafði gaman af tónlist. Hann lýsti sjálfum sér á þennan hátt: 



 

73 

Maður var alltaf með í öllu og ég var ekkert hallærislegur á 

nokkurn hátt þó ég væri alltaf lítill. Það var oft talað um að það 

háði mér ekki neitt, mér þótti það aldrei neitt leiðinlegt. Ég var 

góður í íþróttum, fljótur að hlaupa og skaraði fram úr á 

mörgum sviðum. Svo söng ég og allt eftir því. 

Í skólanum var samkennsla vegna fámennis og hann því í aldursblönduðum 

bekk og hafði það áhrif á samsetningu vinahópsins.  

Vinahópurinn 

Vinahópur Hermanns samanstóð af bæði yngri og eldri krökkum. Á 

unglingsárunum sagðist Hermann hafa verið leiðtoginn í vinahópnum. Hann 

átti fjölda vina og þeir söfnuðust gjarnan allir heima hjá honum svo heimili 

hans líktist einna mest félagsheimili. Foreldrum hans líkaði það vel enda 

sagðist hann alla tíð hafa verið í góðu sambandi við foreldra sína. Hann 

sagðist hafa byrjað að reykja 13 ára og drakk fyrst áfengi 15 ára gamall. 

Hann lýsti sjálfum sér sem uppátækjasömum og sem dæmi um það sagði 

hann frá því að hann og vinir hans hafi brotist inn í kaupfélagið í bænum á 

meðan stelpurnar stóðu á verði.  

Hermann var unglingur á árunum 1971-1974 og talaði um að í sinni sveit 

hafi kynslóðabilið ekki verið neitt sérlega sýnilegt. Unglingar allt niður í 14 

ára skemmtu sér með fullorðnu fólki á sveitaböllum og það þótti ekki 

tiltökumál þó þau fengju sér í glas fyrst þau voru byrjuð á annað borð: „Það 

var ekkert rosalega mikið kynslóðabil. Við fórum á sveitaböll 14 ára og 

vorum bara með fullorðna fólkinu. Ef það var að fá sér í glas þá gátum við 

alveg eins fengið okkur í glas líka. Fyrst við vorum byrjuð á annað borð.“ 

4.4.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Freyja, dóttir Hermanns, fæddist árið 1974 og hann var því á 16. ári þegar 

hann varð pabbi. Barnsmóðir hans, Helena, var þá 14 ára. Þau voru 

kunningjar, tilheyrðu sama vinahópnum sem var á röltinu en að öðru leyti 

var ekki nein sérstök tenging á milli þeirra. Hermann sagðist eiginlega ekki 

skilja hvers vegna þau hafi sofið saman, þetta hafi bara gerst og hann hafi 

ekki verið neitt sérstaklega hrifinn af henni. Hann lýsti aðdragandanum 

þannig:  

Hún er þrettán en var mjög þroskuð, það voru nokkrar stelpur 

úr þessum árgangi tveimur árum yngri en við sem voru með 

okkur. Þetta voru alltaf sömu krakkarnir sem voru saman. 
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Nema í þetta skipti þá er partí heima í herbergi hjá mér. Ég veit 

eiginlega ekkert af hverju þetta gerðist, þetta bara gerðist, við 

urðum allt í einu tvö eftir í herberginu, það var ekki planað á 

nokkurn hátt. Ég var ekkert hrifinn af henni, það var ekkert, ég 

var miklu meira að nota hana heldur en hitt því það voru miklu 

sætari stelpur sem ég hafði séns í heldur en hún. Svo liðu 

þessar fimm mínútur, þetta var nú bara í fyrstu skiptin sem 

maður gerði þetta. Síðan bara ekkert, hvorki fyrr né síðar 

komið nálægt þessari stelpu.  

Eftir að Hermann og Helena sváfu saman hélt Hermann bara áfram að 

lifa sínu lífi og spáði ekki frekar í það sem gerst hafði. Hann sagðist meira að 

segja hafa neitað því að hafa nokkurn tímann komið nálægt Helenu þegar 

vinkonur hans spurðu hann að því síðar. Helena var áfram hluti af vinahópi 

hans en afneitunin virðist hafa verið algjör hjá Hermanni því hann sagði að 

þegar það kom í ljós að Helena væri ófrísk hefði það ekki hvarflað að honum 

að hann gæti verið pabbinn. Hann lýsti þessu þannig:  

Svo kemur það bara í ljós að hún er ólétt og, og við erum að 

tala um hver gæti verið pabbinn. Ég var svo grænn og svo 

vitlaus að hérna ég fattaði ekki einu sinni að ég gæti verið 

pabbinn. Ég hugsaði það ekki einu sinni og bara lifði 

áhyggjulausu lífi. Við ræddum um þetta eins og hverja aðra 

kjaftasögu; hver hefði barnað þessa stelpu. 

Eigin viðbrögð 

Helena sagði engum frá því hver væri pabbi barnsins fyrr en eftir að dóttir 

þeirra var fædd. Hermann sagðist halda að hún hafi aldrei ætlað að segja frá 

þessu. Þegar átti að skíra Freyju sagði presturinn að það væri ekki hægt að 

skíra barnið væri það ófeðrað og þá hafi Helena gefið sig og sagt frá. Það 

kom því eins og þruma úr heiðskíru lofti fyrir Hermann og fjölskyldu hans 

þegar þau fengu fréttirnar að Hermann væri orðinn pabbi: 

Svo einn daginn þegar ég kem heim þá kemur mamma á móti 

mér alveg svoleiðis hvæsandi og spurði „Hermann af hverju 

sagðiru mér þetta ekki?“ „Sagði þér hvað?“ sagði ég. „Að þú 

ættir barnið með Helenu.“ Ég kom náttúruleg alveg af fjöllum. 

Þetta var ægilegt áfall. 
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Fyrstu viðbrögð Hermanns á tröppunum voru að neita því að hann gæti 

verið pabbinn. Það var ekki fyrr en eftir nokkrar fortölur og skammir að 

hann „játaði allt.“ Þá sagði hann að áfallið hafi slegið hann af fullum þunga, 

hann fann til skammar yfir að hafa verið með Helenu af því að hún var svo 

ung, aðeins 13 ára, og hann „ekkert hrifinn af henni.“ Hermann sagði að 

fréttin hefði verið áfall og hann margsinnis beðið til guðs: „Það var bara 

skelfing sko, ég man það ekki, ég man bara eftir því að þetta var ægilegt 

áfall. Ég lá sko mörg kvöld í röð og bað til guðs um að þetta væri bara 

vitleysa. Ég var alveg eyðilagður yfir þessu." Hann var ekki enn sannfærður 

og fór fram á barnsfaðernispróf: "svo fór ég í blóðprufu og svona af því ég 

var nú ekkert alveg sáttur við þetta ég vildi fá að vita hvort ég ætti það." 

Niðurstöður blóðprufunnar sýndu að ekki var um að villast hver væri faðir 

Freyju: "ég er í þannig blóðflokki og stelpan og allt, að þetta gat eiginlega 

ekkert verið öðruvísi." Verst fannst honum þó, á þessum tímapunkti, að 

hann ætti fyrir sér að borga meðlag næstu 16 árin: "hitt skipti engu máli" og 

átti þá við að sú staðreynd að hann væri orðinn faðir hefði ekki skipt hann 

jafn miklu máli. 

Viðbrögð fjölskyldunnar 

Hermann lýsti því að mamma hans hafi í fyrstu fengið hálfgerð áfall yfir því 

að hann væri orðinn pabbi. Hún fékk fréttirnar á undan honum og hélt að 

hann hefði leynst sig þessu. Hún gekk á son sinn og vildi vita hvað hann 

ætlaði sér að gera, hvort hann sæi kannski fyrir sér að giftast Helenu fyrst 

þau ættu nú barn saman:  

Í þessu áfalli hjá mömmu þegar hún var að skamma mig fyrir 

þetta sko þá spurði hún mig einmitt að því hvort ég gæti 

hugsað mér að eiga þessa stúlku. Ég náttúrulega bara alveg 

þvertók fyrir það. 

Það var góður vinskapur á milli fjölskyldna Helenu og Hermanns. 

Foreldrar þeirra voru nánir vinir og "það var alltaf rosalega kært á milli" 

þeirra. Þegar ljóst var að Hermann væri faðir Freyju var haldinn 

fjölskyldufundur þar sem foreldrar Hermanns og foreldrar Helenu settust 

niður og ræddu málin. Helena var ekki nema 14 ára og bjó í foreldrahúsum 

það voru því móðurforeldrar Freyju sem ólu hana upp og Hermann sagði að 

Helena hefði verið meira eins og stóra systir hennar: "Það voru náttúrulega 

amma hennar og afi sem taka barnið og ala það upp, og hérna mamman 

verður eins og stóra systir Freyju. Svoleiðis var það bara." 
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Ákvarðanatakan 

Hermann vissi ekki af tilvist barnsins fyrr en eftir að hún var fædd og missti 

því af meðgöngunni. Hann var óviss um hvort fóstureyðing hefði einhvern 

tímann verið hugleidd. Um það sagði hann: "það stór efast ég um, þetta fólk 

er þannig, þessi fjölskylda. Ég hef aldrei heyrt minnst á það, ég hef nú bara 

ekki spurt.“ 

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Hermann var heimagangur hjá fjölskyldu Helenu. Auk vinatengsla á milli 

foreldra þeirra þá voru Hermann og eldri bróðir hennar æskuvinir. Það 

breyttist ekki eftir að Freyja fæddist. Hann hafði því mörg tækifæri til að 

kynnast dóttur sinni þó ekkert væri sambandið á milli hans og Helenu. 

Honum fannst föðurhlutverkið fyrst og fremst felast í því að uppfylla 

ákveðnar skyldur eins og að mæta í afmælin hennar, muna eftir jólagjöfum 

og borga meðlagið en upplifði ekki að hann hefði nokkrar aðrar skyldur 

gagnvart henni eins og daglega samveru.  

Þegar hann var búinn að jafna sig eftir fyrsta sjokkið fannst honum það 

vera svolítið flott að vera ungur pabbi: „Eftir að ég var búinn að sætta mig 

við þetta þá fannst mér þetta svoldið flott. Ég hafði svoldið gaman af því að 

horfa á fólk þegar ég sagðist hafa orðið pabbi fimmtán ára. Mér finnst það 

ennþá gaman í sjálfu sér.“ Þegar Hermann var spurður um tilfinningar sínar í 

garð Freyju sagði hann:  

Ég var í þessum pabbaleik þó ég hefði engan þroska til að 

hugsa á þann hátt. Þetta voru bara einhverjar skyldur. Svo 

montaði ég mig af þessu, að vera pabbi, en það voru ekki 

neinar tilfinningar á bak við það, ekkert þannig. 

Hermann áttaði sig á eigin þroskaleysi og orð hans lýsa einnig hve stikkfrír 

hann var gagnvart hlutverkinu. Hann fann þó löngun „til að vera góður 

pabbi“ og almenningsálitið skipti hann máli: „ég vildi ekki láta það um mig 

spyrjast að ég stæði mig ekki, það var ekkert flott.“  

Ekki var lagt upp úr því að hann tæki Freyju til sín, það þótti ekki ástæða 

til því í litlum bæ var stutt á milli, mikill samgangur milli fjölskyldanna og 

Hermann tíður gestur á heimili dóttur sinnar. Aðrar skyldur voru ekki lagðar 

á Hermann sem sagðist hafa „siglt létt í gegnum þetta allt“ og hann hélt 

áfram að lifa því áhyggjulausa lífi sem hann lifði áður. Hann velti því fyrir sér 

hvort það hefði breytt einhverju ef hann hefði verið kærleiksríkari pabbi á 

fyrstu árum Freyju en fannst það ólíklegt:  
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Ég veit ekki hvort það hefði verið betra þótt ég hefði verið 

eitthvað kærleiksríkari þarna á fyrstu árunum. Ég veit ekkert 

um það, ég held að það hefði ekki breytt neinu. Ég fimmtán, 

sextán, sautján ára að verða pabbi og eiga að vera í einhverju 

föðurhlutverki, ég sé það engan veginn fyrir mér að nokkur hafi 

þroska til þess á þeim aldri, því maður er bara barn sjálfur. 

Hermann kynntist eiginkonu sinni, Signýju, þau fóru að búa saman og 

elsta dóttir þeirra fæddist árið 1980. Hermann var þá rúmlega tvítugur og 

Freyja 6 ára. Hann sagði að það hefði verið að frumkvæði Signýjar að Freyja 

fór að koma í reglulegar heimsóknir til þeirra og varð hluti af fjölskyldu 

hans. Hann þakkaði eiginkonu sinni ekki síður en mömmu sinni og 

móðurömmu Freyju fyrir að samband þeirra feðgina hafi þróast á þann 

farsæla hátt sem það gerði. Þegar Freyja fór að koma til þeirra Signýjar 

reglulega þá fyrst fann Hermann til tilfinninga í garð Freyju:  

Það var eiginlega Signý sem startaði því bara og fór að ná í 

hana og tala við hana. Hún kom til okkar og þá vöknuðu þessar 

tilfinningar hjá mér, að ég ætti þessa stelpu og það hefur alltaf 

verið bara alveg rosalega kært á milli okkar. Hún er bara eins og 

ein af dætrum okkar.  

Hlutverk Signýjar, samkvæmt Hermanni, var að passa upp á að hann stæði 

sig gagnvart Freyju. Hún „sá alltaf um að arransera hlutunum“, að hann 

hringdi í hana þegar hann átti að gera það, að það sem hann gerði fyrir hana 

væri „flott.“ Hún ýtti við honum þegar hann sofnaði á verðinum og gleymdi 

sér. Alveg eins og hún gerir þegar dætur þeirra eiga í hlut.  

Þegar Freyja var 10 ára fluttu ungu hjónin með dætur sínar til 

Reykjavíkur. Um tíma hittust þau einungis þegar fjölskyldan kom í heimsókn 

í gamla bæinn. Það virtist þó ekki hafa haft neikvæð áhrif á samband þeirra 

feðginanna því þegar Freyja átti að byrja í framhaldsskóla ákvað hún flytja til 

föðurfjölskyldu sinnar þar sem hún bjó í tvö ár. Þessi ár styrktu tengslin enn 

frekar og Hermann sagðist ekki líta Freyju öðrum augum í dag en hinar 

dætur sínar sem hann á með Signýju eiginkonu sinni: „hún er alveg jafn 

mikið dóttir okkar og þær.“ Hermann hrósar happi yfir því að vera pabbi 

Freyju og er stoltur af dóttur sinni: „Mér finnst ég hafa verið alveg æðislega 

heppinn bara. Ég er rosalega stoltur af henni og gaman að vera pabbi 

hennar.“ 



 

78 

4.4.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Fjárhagslegt 

Hermann taldi að það að verða faðir á unglingsaldri hafi ekki haft svo mikil 

áhrif á hann. Hann sagði að helstu áhrifin hafi verið að hann hafi fundið til 

skyldu sinnar sem fólst aðallega í því að mæta í afmælin hennar, gefa henni 

jólagjafir og borga meðlag. Hann taldi að tilhugsunin um 16 ára 

meðlagsgreiðslur hafi haft mest áhrif á hann: 

Þetta var aðallega áfall peningalegs eðlis fyrir mig. Ég man það 

bara, mér finnst eins og það mundi setja mig á hausinn sko, 

það hafi verið frekar það en eitthvað annað. Ég varð bara að 

borga næstu sextán, þá voru bara sextán ár sem þurfti að 

borga, það var ekkert lítið. 

Þó að Hermann væri orðinn pabbi þá hafði hann lítið af barninu að segja 

fyrstu árin og hélt bara áfram með sitt líf sem unglingur. 

4.4.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá æskuárum Hermanns, upplifun hans af 

föðurhlutverkinu og hvaða áhrif hann telur það hafa haft á líf hans. Svo 

virðist sem Hermann hafi almennt verið sterkur á velli félagslega og 

námslega. Samskipti hans við foreldra sína og systkini voru góð og mikið 

traust ríkti á milli þeirra. Honum fannst hann búa við gott atlæti og átti 

marga nána vini. Honum gekk að eigin sögn mjög vel í námi og átti almennt 

ánægjulegar æskuminningar, fullar af fjöri og leik. Hann byrjaði ungur að 

reykja og drekka áfengi enda viðhorfið í samfélaginu gagnvart 

unglingadrykkju frjálslegra en í dag.  

Barnið var fætt þegar Hermann fékk að vita að hann væri orðinn pabbi. 

Hann hafði því ekki möguleika á að fylgjast með meðgöngunni. Fyrstu 

viðbrögð hans voru að þræta fyrir að hafa verið með Helenu en þegar á 

hann var gengið viðurkenndi hann það loks. Eftir fyrsta sjokkið óskaði hann 

eftir barnsfaðernisprófi sem leiddi í ljós að hann var faðir barnsins. 

Hermann taldi sig aðallega verða fyrir fjárhagslegu áfalli við tilhugsunina að 

greiða meðlag í 16 ár. Hann lagði áherslu á að Freyja fengi alltaf afmælis- og 

jólagjafir frá honum í því fólst að hann væri að standa sig. 

Hermanni tókst að mynda sterk tengsl við dóttur sína og þakkar hann 

fjölskyldutengslum á milli móður- og föðurfjölskyldunnar sem og afskiptum 

eiginkonu sinnar sem sá til þess að hann stóð sig. Upplifun hans af 
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föðurhlutverkinu var jákvæð og áreynslulaus en erfiðast fannst honum á 

sínum tíma tilhugsunin um að þurfa að borga meðlag í 16 ár.  

4.5 „Maður fór að pæla í framtíðinni“ : Ólafur, pabbi 19 ára  

4.5.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Ólafur er fæddur í Reykjavík árið 1987 og ólst upp hjá foreldrum sínum á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu. Hann á tvo bræður, stóri bróðir er átta árum eldri 

en hann og litli bróðir hans er sex árum yngri. Þegar Ólafur var lítill flutti 

fjölskyldan út á land þar sem þau bjuggu í þrjú ár. Þá fluttu þau á Stór-

Reykjavíkursvæðið þar sem þau hafa búið síðan fyrir utan tæpt ár sem þau 

voru erlendis. Foreldrar Ólafs eru gift og litli bróðir hans býr ennþá heima. 

Gott samband virtist ríkja milli Ólafs og fjölskyldunnar. Hann var náinn 

báðum foreldrum sínum. Hann og pabbi hans deildu sama áhugamáli, tölvur 

og forritun, og hann sagðist leita mikið til mömmu sinnar eftir ráðgjöf. Það 

var greinilegt að hann bar traust til þeirra. Hann var í góðu sambandi við 

bræður sína en vegna mikils aldursmunar höfðu þeir lítið af hver öðrum að 

segja.  

Skólaganga 

Ólafur gekk í skóla í heimabæ sínum. Fyrstu tvö árin úti á landi, þá í einn af 

grunnskólunum í heimabæ sínum þar sem hann var í þrjú ár. Þá flutti 

fjölskyldan í annað hverfi og hann fór í hverfisskólann og var þar fjögur 

síðustu grunnskólaárin. Honum reyndist erfitt að skipta um skóla 12 ára og 

var lengi að eignast vini í nýja skólanum: „Það var svoldið skrýtið að fara 

svona [...] þá náttúrulega fer maður frá öllum vinunum í annað hverfi. Ég 

eignaðist seint vini þarna.“ Hann sagði þó að hann hefði ekki kippt sér mikið 

upp við þessa breytingu, hann hefði verið mikið í tölvunni og vildi hann 

félagsskap þá átti hann vini í hinu hverfinu og gat gengið þangað. En gömlu 

vinunum var smá saman skipt út fyrir nýja og með þeim kom önnur 

menning en sumarið sem hann verður 13 ára smakkaði Ólafur fyrst áfengi: 

„Þeir voru svo rólegir strákarnir uppfrá á meðan við hérna vorum farnir að 

fikta við að drekka og reykja og svona, fíflast eitthvað.“ 

Á unglingsárunum var Ólafur aðeins að byrja að fikta við að spila á gítar 

en hafði aðallega áhuga á tölvum. Hann varði tímanum í að spila leiki, var á 

spjallvefjum og kenndi sjálfum sér að forrita:  

Áhugamálin voru náttúrulega bara tölva. Ég spilaði eitthvað 

örlítið á gítar, ég svona byrjaði á þeim árum en annars var ég 
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rosalega mikið í tölvunni, alveg þvílíkt, hékk alveg heilu 

næturnar [...] maður myndi nú kalla það uppbyggilegt að læra á 

svona forritun og svona, maður kann alveg ýmislegt. [...] maður 

lærir best á því sjálfur þýðir ekkert að fara í skóla, í alvöru talað 

sko, ef maður byrjar bara nógu ungur.  

Ólafur lauk grunnskólanámi og hóf síðar nám í rafiðngreinum sem hann 

var langt kominn með á viðtalstímanum. Hann sagði að tölvuáhuginn á 

unglingsárunum væri rótin að áhuga hans á rafiðnaðinum þó hann væri 

„löngu hættur að hanga í þessu tölvudóti.“ 

4.5.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Eygló, dóttir Ólafs, fæddist árið 2006 og hann var þá 18 að verða 19 ára. 

Barnsmóðir hans, Sara, var árinu eldri en hann og vantaði bara nokkra daga 

í tvítugt þegar hún varð móðir. Samband þeirra hafði staðið stutt þegar hún 

varð barnshafandi:  

Við vorum búin að vera í tvo mánuði saman held ég. Við erum 

ekki alveg viss sko þetta var ekki alveg svona formlegt þegar við 

byrjuðum saman. Við segjum alltaf svona tveir mánuðir plús 

mínus, þú veist, áður en hún varð ólétt. 

Eigin viðbrögð 

Ólafur brást vel við fréttunum af því að hann væri að verða pabbi. Hann 

sagði að það hefði ekki komið sér á óvart þegar Sara sagði honum fréttirnar 

því hún hafði áður gleymt pillunni. Fyrstu viðbrögð hans við fréttunum voru 

ánægja:  

Þetta eiginlega kom mér ekkert á óvart sko. Hún kom til mín og 

fannst eitthvað vera skrýtið. Ég varð eiginlega bara ánægður 

sko, mér brá ekkert, hún var búin að vera að koma svo oft sko 

áður, gleyma pillunni. 

Nokkrum dögum síðar sagði hann að stressið hafi komið fram og „maður fór 

að pæla í framtíðinni, skóli eða vinna, eitthvað sem maður hugsaði aldrei út 

í áður.“ Ólafur hugsaði jákvætt til framtíðarinnar en hafði þó svolitlar 

áhyggjur af peningamálunum. Þessa áhyggjur voru aðallega sprottnar úr 

umhverfinu. Honum fannst fólk alltaf tala um að það væri svo dýrt að eiga 
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börn, bæði fólkið í kringum hann og líka í forvarnarfræðslu í grunnskóla. Á 

þessum tíma var hann í vinnu og hafði fastar tekjur en vissi að hann ætti 

eftir að fara í nám. Hann lýsir upplifun sinni þannig: „það eina sem ég var 

stressaður yfir voru peningamálin. Það hefur alltaf verið tuggið ofan í mann 

að það væri dýrt að eiga barn. Mér fannst það alltaf vera aðaláherslan hjá 

öllum.“ Áhyggjur hans snérust um það hvort hann gæti staðið undir því að 

sjá fyrir þörfum barnsins en hann sagðist ekki hafa haft áhyggjur af 

húsnæðismálunum því „ef allt færi á versta veg gæti maður alltaf farið aftur 

inn í herbergi hjá mömmu og pabba bara, í gamla herbergið sitt.“ 

Viðbrögð fjölskyldunnar 

Þegar kom að því hjá ungu foreldrunum að segja foreldrum sínum fréttirnar 

ákváðu þau að gera það í sitt hvoru lagi. Hann sagði foreldrum sínum frá því 

og hún mömmu sinni. Hann sagðist hafa verið lengi að koma orðunum út úr 

sér við pabba sinn sem hafi bara giskað á hvað væri á seiði og átti 

hálfpartinn von á þessu:  

Pabbi fann það bara á sér, hann bara: er Sara ólétt? Pabbi 

einhvern veginn átti von á þessu. Hann sagði líka við mig fyrir 

ekkert svo löngu síðan að hann átti von á því að ég yrði á undan 

eldri bróður mínum. [...] honum væri meira annt um sjálfstæði 

sitt, eða þú veist, það er svo mikið að gerast hjá honum, hann 

er í skóla og vinna, í hljómsveit og svona. 

Í samanburði við eldri bróður sinn er hann sjálfur „svona meira rólegur.“ 

Um viðbrögð mömmu sinnar sagði hann: „Mömmu alveg þvílíkt brá, þvílíkt 

ánægð sko, alveg hæst ánægð.“ 

Eygló var fyrsta barnabarn foreldra hans en fimmta barnabarn 

móðurömmu sinnar. Hann sagðist ekki hafa séð „nein viðbrögð hjá“ 

tengdamóður sinni og hélt að Sara hafi ekki ætlað að segja mömmu sinni 

þetta alveg strax en „mamma hennar fann óléttuprufuna í herberginu og 

spurði hvað væri í gangi.“ Hann sagðist ekki muna eftir viðbrögðum hennar.  

Viðbrögð vinanna 

Meðal þeirra fyrstu sem fengu fréttirnar af óléttunni voru vinir Ólafs. Eins 

og von var þá brugðust þeir misjafnlega við fréttunum. Sumir þeirra áttu 

alveg eins von á þessu og óskuðu honum til hamingju en öðrum fannst hann 

vera að kasta lífi sínu á glæ:  

Sumir kölluðu mann klikkaðan. Einn spurði hvort ég ætlaði ekki 

bara að skilja krakkann eftir fyrir utan dyrnar hjá einhverjum, 
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banka á dyrnar og hlaupa í burtu, ég hefði aldrei gert það. Ég 

reyndar tala ekki við þann mann lengur, það er svo misjafnt 

hvar menn eru staddir í lífinu greinilega. Sumir óskuðu manni 

til hamingju og aðrir bara: þarna er lífið þitt búið maður.  

Meðgangan 

Meðgangan gekk erfiðlega hjá Söru, bæði andlega og líkamlega. Ólafur segir 

að henni hafi þótt erfitt að geta ekki farið út að skemmta sér með vinkonum 

sínum eins og áður. Einnig hafi hún oft orðið lasin því hún hafi fengið 

ítrekaðar þvagsýkingar og var ráðlagt að hætta að vinna þegar hún var 

gengin fimm mánuði. Honum fannst hlutverk sitt á meðgöngunni vera „að 

styrkja Söru, [þetta var] náttúrulega erfitt fyrir hana.“ Á þessum tíma vann 

Ólafur næturvaktir og var Sara mikið ein en hann sagðist hafa lagt sig fram 

um að fylgja henni í mæðraskoðanir: „Já ég reyndi alltaf, ég fékk oft frí í 

vinnunni og svona [...] Ég reyndi eins og ég gat að fara með henni ég held ég 

hafi ekki misst af mörgum.“ Þau fóru saman á foreldranámskeið fyrir pör 

sem áttu von á sínu fyrsta barni. Hann var nokkuð ánægður með það, sagði 

að hann hefði fengið fræðslu um þroska fóstursins og hverju þau gátu búist 

við tilfinningalega:  

Það var verið að minnast á þetta fæðingarþunglyndi, þú veist, 

hún gæti farið að láta svona og þú gætir farið að láta svona og 

þér gæti farið að finnast þetta. Ég man að það var mikið talað 

um afbrýðisemi, að karlarnir væru oft afbrýðisamir út í barnið. 

Verið svona að vara við, svo menn gætu áttað sig á hvað væri í 

gangi sko. 

Á seinni hluta meðgöngunnar fór Ólafur í nám og Eygló fæddist á miðjum 

prófatímanum. Hann lýsti því þannig að hann hefði komið dauðþreyttur og 

svefnlaus á fæðingardeildina en það hefði verið „magnað“ að fá að upplifa 

fæðinguna.  

Stuðningur fjölskyldunnar 

Ólafur sagði að þau Sara fengju mikinn stuðning bæði hjá foreldrum hans og 

mömmu hennar með Eygló. Þau leigðu herbergi hjá tengdamóður hans og 

höfðu búið þar saman í eitt ár. Þau áttu því auðvelt með að skreppa frá eftir 

þörfum og Eygló fékk þá gjarnan að vera eftir í smá stund hjá ömmu sinni. 

En Ólafur var vansæll í sambúð við tengdamóður sína „þó hún sé góð kona“ 

og sagðist ekki vilja hafa þetta svona mikið lengur. Tengdamóðirin væri 

stjórnsöm og treysti um of á að hann bjargaði hinu og þessu. Til dæmis að 
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gera við bílinn hennar og „ef ég geri það ekki þá fer hún í fýlu“ sagði hann 

og bætti við að honum fyndist hann vera eins og „persónulegur þjónn 

þarna.“ 

Ólafur sagði að foreldrar hans hjálpuðu þeim einnig með barnið og þau 

fengju barnapössun ef á þyrfti að halda. Jafnframt sagði hann að hann 

leitaði mikið til mömmu sinnar og hefði „aldrei talað eins mikið við mömmu 

eins og eftir að barnið fæddist. Það er svoldið magnað.“ 

Þekking og reynsla af börnum og barnauppeldi 

Ólafur hafði að eigin sögn enga reynslu af börnum né barnauppeldi áður en 

hann varð sjálfur pabbi. Litli bróðir Ólafs var 6 árum yngri en hann en Ólafur 

sagðist aldrei hafa þurft að passa hann. En hann sagði að hann hefði alltaf 

haft áhuga á börnum:  

Já ég hef gaman af að horfa á og fylgjast með börnum. 

Sérstaklega svona ungabörnum, maður brosir alltaf þegar 

maður sér svona kríli sko. Ég man ekki hvort ég hafði haldið á 

barni áður en ég eignaðist mína, ekki svona ungu sko, kannski 

svona tveggja, þriggja. 

Spurður hvort hann hefði eitthvað kynnt sér uppeldismál þá sagði hann að 

hann hugsaði mikið út í það og hefði „náttúrulega gaman af Dr. Phil. Ég hef 

gaman af því að hræra í ýmsum vandamálum eins og uppeldismálum og 

svona.“  

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Þegar vinur Ólafs stakk upp á því við hann að hann myndi „skilja krakkann 

eftir fyrir utan dyrnar hjá einhverjum“ sagði Ólafur „ég hefði aldrei gert 

það“ sem má skilja sem að hann hafði ekki hugsað sér að stinga af frá 

ábyrgðinni. Ólafi fannst erfitt að útskýra upplifun sína af föðurhlutverkinu 

þegar hann var spurður beint út og benti á að lítil reynsla væri komin á 

vegna þess hve Eygló væri ennþá lítil, aðeins sjö mánaða þegar viðtalið var 

tekið. Við nánari umhugsun sagðist hann þó hugsa mikið um uppeldismál en 

líklegast væri að hann myndi nota sömu aðferðir og foreldrar hans og Sara 

myndi nota þær aðferðir sem hún þekkti úr sínu uppeldi:  

Ég veit ekki alveg hvernig hægt er að svara þessari spurningu. 

Ég veit það ekki, ég er náttúrulega alinn upp af mínum 

foreldrum þannig að ég hlýt að ala mitt eins og þau. Svo 

náttúrulega sömuleiðis hjá mömmunni, hún hlýtur þá að fá 

helming. Útkoman hlýtur þá að vera í lagi. 



 

84 

Samband þeirra Söru gekk ekki vel og Ólafur sagðist vera óánægður með 

svo margt. Auk þess að vera ósáttur við að búa hjá tengdamóður sinni þá 

var hann óánægður með hvernig Sara tókst á við sitt hlutskipti og það hafði 

áhrif á líðan hans. Staða þeirra var ójöfn, hún hætti að vinna snemma á 

meðgöngunni, var eins og hann sagði: „bara heima og er ekkert á leiðinni 

út“ en hann var í námi. Ólafi fannst Sara vanvirk og gera lítið í því að reyna 

að breyta ástandinu. Hann hafði töluverðar áhyggjur af þessari þróun:  

Mér finnst það ekki heilbrigt að hanga heima og gera ekki neitt. 

Hugsa bara um barnið, hanga svo bara og horfa á sjónvarpið, 

þú veist. Hún er ekkert í því að finna sér eitthvað að gera´, að 

finna sér hobbý eða neitt. Hún hefur engin áhugamál og mér 

finnst það ekki heilbrigt sko. Ég myndi ekki komast af ef dæmið 

myndi snúast við. Ég myndi ekki þrífast vel sko. Hún, að vísu, 

hefur ekki bílpróf en ég meina ef ég hefði ekki bílpróf og væri í 

hennar stöðu allan þennan tíma þá náttúrulega myndi ég taka 

strætó og taka bara Eygló með mér og vera bara vel búinn. 

Fara í heimsókn til einhvers og eitthvað, fara í göngutúr eða 

eitthvað. Mér finnst þetta ekki vera heilbrigt líf. 

Ólafur reyndi þó að setja sig í hennar spor og sá ýmsar lausnir. En fleira 

kom til því hann sagði að vanlíðan Söru snerist einnig um líkamsímynd 

hennar. Hún slitnaði mikið á meðgöngunni og vöðvarnir voru orðnir slappir 

vegna kyrrsetunnar: „henni finnst þetta rosalega leiðinlegt og kvartar yfir 

því alla daga.“ Þetta ástand var farið að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir 

ástarsamband þeirra og Ólafur viðurkenndi að hann væri farinn að hugsa 

sér til hreyfings. Það var greinilegt að hann fann til sektarkenndar yfir 

hugleiðingum sínum og sagðist leita til mömmu sinnar eftir ráðum:  

Mér finnst aftur á móti mjög leiðinlegt að ég skuli hugsa 

svoleiðis, ég leita mikið til mömmu fyrir ráð og svoleiðis, en, ég 

veit ekki, ég er ekkert rosalega bjartsýnn á þetta samband sko, 

en mér finnst það leiðinlegt. 

Greina mátti hlýju í rödd Ólafs þegar hann talaði um Eygló og hann fann til 

stolts yfir dugnaði hennar og þroska: „hún er farin að sitja og svona, klifra á 

manni sko og farin að skoða andlitið og klípa í mann, ýmislegt farið að 

gerast þannig.“  

Eins og margir foreldrar þá upplifði Ólafur að hann hafi lítinn tíma til að 

sinna sjálfum sér og áhugamálum sínum. Aðspurður sagðist hann 
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„náttúrulega alltaf [vera] til í að hafa meiri tíma [...] áður spilaði ég miklu 

meira á gítar sko. Ég væri til í að hafa meiri tíma til að geta gert meira af því, 

maður verður, [...] en ég hef náttúrulega aldrei meira en klukkutíma á dag.“ 

En þrátt fyrir allt þá sagði hann „ég meina maður hefur svo margt annað sko 

í staðinn“ og átti þá við samveruna við dóttur sína sem hann orðaði þannig: 

„maður getur náttúrulega endalaust skemmt sér með henni sko.“ 

4.5.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Viðhorfsbreytingar 

Ólafur sagði að um leið og hann vissi að hann væri að verða pabbi hafi hann 

farið að hugsa um framtíðina en það hefði hann ekki gert áður: „Maður fór 

að pæla í framtíðinni, skóla eða vinna eða ýmislegt. Eitthvað sem maður 

hugsaði aldrei áður út í, ég hugsaði aldrei út í neitt svona.“ 

Vinamissir og lífsstílsbreyting 

Ólafur upplifði það að besti vinur hans hætti að hafa samband við hann 

þegar hann tilkynnti um að hann væri að verða pabbi. Hann taldi að 

ástæðan hefði verið að hann hafði einfaldlega minni tíma til að sinna 

vinunum og hefði misst áhugann á því að skemmta sér með þeim þegar 

hann var orðinn pabbi: „Einn af mínum bestu vinum hætti að tala við mig. 

[...] ég hafði minni tíma og gat ekki verið eitthvað á fylleríi eða eitthvað. 

Enda, þú veist, enginn áhugi fyrir því.“ 

Breyttur maður 

Föðurhlutverkið hafði mikil áhrif á Ólaf að hans mati. Hann sagði að hann 

væri „engan veginn sami maður og fyrir tveimur árum.“ Hann sagðist m.a. 

vera skynsamari m.a. í peningamálum og langaði að vera tilbúinn þegar 

barnið kæmi í heiminn: „Maður fer svo mikið að hugsa um peningamál og 

svona. Maður fer að fræðast, maður vill vera tilbúinn áður en barnið fæðist. 

Ég hugsaði mikið út í það, ég alveg fór út um allt og fór að kynna mér hluti.“ 

Hann sagðist hafa farið að velta fyrir sér alls konar málum sem hann hafði 

ekki velt fyrir sér áður:  

[...] svona eins og tryggingar og að skoða íbúðir. Maður hafði 

aldrei verið að pæla í að kaupa sér íbúð eða þannig áður. En 

núna, þú veist fór maður að forvitnast um hvernig þessi 

lánabransi virkar, ég hef aldrei verið með lán áður sko. Ekki 

bankalán, ég hef fengið mest hundrað þúsund hjá mömmu og 

borgað það aftur. En hérna, eins og þessi uppeldismál, mikið 

búinn að pæla í því. Ég hugsa ég hefði aldrei nennt að horfa á 
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Dr. Phil áður sko. En núna hefur maður svo mikinn áhuga á 

þessu. Það er ekki það að ég sé að hugsa þetta þannig að núna 

þarf ég, neyðist ég til þess að pæla eitthvað í þessu heldur 

finnst mér þetta gaman. Mér finnst spennandi að pæla í 

möguleikunum og svoleiðis sko. Gaman að pæla í því sko. Þetta 

hefur þau áhrif sko og já, maður bara veit betur en áður. 

Framtíðaráform 

Ólafur var bjartsýnn á framtíðina enda langt kominn í náminu sínu og 

reiknaði með að ljúka því innan fárra mánaða frá því að við töluðum saman. 

Hann langaði til þess að fara í áframhaldandi nám en sá ekki fram á að hann 

hefði efni á því. Hann sá fyrir sér að fara út á leigumarkaðinn eftir námið en 

var meðvitaður um að það gæti orðið dýrt. Hann reiknaði þó með því að fá 

góða vinnu miðað við menntun og þéna vel.  

4.5.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá bakgrunni Ólafs, upplifun hans af föðurhlutverkinu 

og hvað áhrif hann telur það hafa haft á líf sitt. Ólafur ólst upp við gott 

atlæti hjá foreldrum sínum og tveimur bræðrum. Hann var sterkur 

námslega og félagslega. Hann byrjaði snemma að reykja og drekka áfengi, 

aðeins 13 ára, og er nokkuð ljóst að það tengdist nýjum félagsskap þegar 

fjölskyldan flutti sig um set og hann byrjaði í nýjum skóla. Þegar hann var 

ekki með vinunum þá fannst honum skemmtilegast að spila á gítarinn sinn 

og vera í tölvunni. Eftir grunnskóla fór hann í nám í rafiðngrein.  

Þó Ólafur hafi lítið vitað um börn og barnauppeldi áður en hann varð 

sjálfur faðir þá upplifði hann föðurhlutverkið á jákvæðan hátt. Honum 

fannst Eygló vera svo lítil og engin reynsla komin á hann sem föður. Hann 

fann til stolts og ábyrgðar gagnvart hlutverki sínu sem kom einna helst fram 

í hugsunum hans um peninga og byggja upp til framtíðar eins og að að ljúka 

námi og vinna. Einnig hafði hann breytt lífsstíl sínum nokkuð. Hann hætti að 

drekka og skemmta sér og við það hafði samband við vinina minnkað. Sumir 

höfðu einfaldlega látið sig hverfa úr lífi hans enda hafði Ólafur, að eigin 

mati, lítinn tíma aflögu fyrir bæði vini sína og sjálfan sig. 

Ólafur sagði að fjölskyldur þeirra beggja, hans og Söru, styddu vel við 

bakið á þeim og þau áttu auðvelt með að fá barnapössun ef svo bar undir. 

Einnig leitaði hann mikið til mömmu sinnar til að fá góð ráð varðandi 

samband þeirra Söru sem stóð höllum fæti og framhaldið í óvissu. Ólafi 

fannst föðurhlutverkið hafa breytt lífi hans á margvíslegan hátt. Sem dæmi 

um það sagðist hann hugsa meira um framtíðina en hann hafði áður gert og 
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hann væri skynsamari. Hann nefndi þörfina fyrir skipuleggja og fræðast um 

ýmis praktísk mál eins og íbúðarlán og tryggingar. Hann fylgdist orðið með 

þáttum á borð við Dr. Phil og fannst þá uppeldismálin sérstaklega 

áhugaverð. Lífsstílsbreytingar höfðu einnig átt sér stað þar sem hann fann 

fyrir minnkandi áhuga á að skemmta sér með félögunum en hann hafði gert 

mikið af því áður en hann varð pabbi. Það kostaði hann þó besta vininn því 

þegar Ólafur hafði ekki áhuga á að skemmta sér á sama hátt og áður og 

minni tíma aflögu fyrir vini sína þá lét besti vinur hans sig hverfa og hætti að 

vera í sambandi. Ólafur var nokkuð bjartsýnn á eigin framtíð en var óviss um 

hvað yrði um samband hans og Söru barnsmóður hans.  

Í næsta kafla verður sagt frá upplifunum Kristjáns sem er sjötti og 

jafnframt síðasti þátttakandinn. 

4.6 „Ég var alveg óhemju montinn“ : Kristján, pabbi 17 ára  

4.6.1 Bakgrunnur 

Uppruni og fjölskylda 

Kristján er fæddur árið 1951 og ólst upp hjá foreldrum sínum í Reykjavík 

ásamt þremur systkinum. Hann sagðist koma „úr mjög venjulegri 

verkamannafjölskyldu.“ Kristján hefur alla tíð búið í Reykjavík en var í sveit á 

sumrin og einnig eina sjö vetur. Það var líf og fjör í hverfinu hans og „alveg 

sko urmull af börnum.“ Hann lýsti sjálfum sér sem velvirku barni, hafi verið 

svo óþekkur að ef hann hefði verið barn í dag þá hefði hann fengið 

greiningu um ofvirkni og athyglisbrest: „Ég veit að ég hefði verið látinn taka 

rítalín 5 ára. [...] Maður var bara óþekkur, en núna er þetta bara einhver 

ofvirkni.“ Hann bjó í foreldrahúsum fram eftir unglingsárunum en segist í 

raun hafa verið „farinn að heiman 15 ára gamall. Ég hef þetta herbergi en 

raunverulega er ég farinn.“ 

Skólaganga og sjómennska 14 ára 

Kristján hætti námi eftir skyldunám og var hann því á 15. ári þegar hann fór 

að vinna fulla vinnu. Kristján fór á sjóinn, 14 ára gamall og hafði verið í því 

nánast óslitið síðan. Um 17 árum síðar fann Kristján hjá sér löngun og þörf 

fyrir að fara aftur í nám. Hann ákvað að „þetta dygði nú ekki lengur, eins og 

konan mín sagði“ hætti á sjónum og ákvað að fara í nám. Hann lenti í 

vandræðum með að komast inn í skóla því hann hafði ekki tekið 10. 

bekkinn:  

Ég fór í Námsflokkana í Reykjavík tók það á kvöldin með vinnu. 

Var þá að vinna í blikksmiðju og ætlaði alltaf að læra það en 
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svo fannst konunni minni enginn áhugi á þessu. Þá var að koma 

mér í skólann, hún sagði: Eitthvað verður maður nú að læra, af 

hverju ferðu ekki bara í Stýrimannaskólann? Ég fór bara daginn 

eftir og skráði mig. 

Dóra, eiginkona Kristjáns, hvatti hann til náms og það varð því úr að 

hann lærði til farmanns í gamla Stýrimannaskólanum. Farmannsnámið var á 

þeim tíma þriggja ára nám og gaf skipstjórnarréttindi: „þá má vera 

stýrimaður, skipstjóri á fragtskipi eða hvaða stærð af skipi sem er [...] 

millilandaskipum, farþegaskipum og öllu því.“ Á þeim tíma sem Kristján var í 

Stýrimannaskólanum var námið ekki lánshæft fyrr en hann var kominn á 

síðasta ár. Hann sagðist hafa prófað að sækja um, hópurinn hafi allur 

ákveðið að láta á það reyna, en þeim var synjað um lán vegna of hárra tekna 

fyrir utan einn sem hafði verið veikur og ekki getað unnið sumarið á undan. 

Námsmannaár Kristjáns voru því töluvert basl fyrir þau Dóru. Kristján vann í 

öllum skólafríum, Dóra vann þrefalda vinnu og á þessum tekjum framfleittu 

þau sér í þrjú ár: 

Já það var náttúrulega farið í jólafríum og allt saman. Reynt að 

komast til sjós og svo náttúrulega um leið og skólinn var búinn 

að þá var farið og maður tók nátttúrulega ekkert frí fyrr en 

maður bara byrjaði aftur í skólanum. Eins og ég segi þá, 

náttúrulega bara sá konan fyrir manni. Hún var í frystihúsi á 

morgnana, barnaheimili eftir hádegi og skúraði á kvöldin. 

Kristján útskrifaðist árið 1982, þá var hann 31 árs og þriggja barna faðir.  

4.6.2 Að verða pabbi. Upplifun af föðurhlutverkinu  

Barn í vændum 

Hugi, sonur Kristjáns, fæddist árið 1968 en þá var Kristján 17 ára. Dóra, 

barnsmóðir Kristjáns, er einu ári eldri en hann og þau voru búin að vera 

kærustupar frá því þau voru börn. Í dag eru þau hjón og eiga saman fjögur 

börn: „Við eigum þessi fjögur börn saman. Við vorum byrjuð að vera saman 

þegar ég var, eða hún var 13 ára og ég 12 ára. Þannig að við höfum haldið 

alla tíð saman.“ 

Eigin viðbrögð 

Þegar þau Dóra komust að því að hún var ófrísk upplifði Kristján stolt og 

sagðist hafa orðið „alveg óhemju montinn.“ Hann sagði öllum fréttirnar sem 

heyra vildu en Dóra hefði viljað halda þessu fyrir þau lengur. Þrátt fyrir að 
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þau hafi verið þetta ung, hann 16 ára og hún 17 ára þegar hún varð ófrísk, 

þá sagði hann að honum hafi ekki fundist neitt óeðlilegt við það að þau 

væru að verða foreldrar því þau hefðu verið þroskuð:  

Ég var alveg óhemju montinn af þessu, sagði það öllum. Hún 

var alveg kolvitlaus yfir þessu ég var búinn að segja öllum þetta 

þegar þetta var að ske. Í sjálfu sér fannst manni ekkert óeðlilegt 

við þetta, maður einhvern veginn held ég, hafi hreinlega verið 

þroskaður. 

Viðbrögð fjölskyldunnar 

Kristján sagðist ekki muna hvernig fjölskyldur þeirra Dóru brugðust við 

fregnum um að þau ættu von á fyrsta barninu. Hann sagði að Dóra hefði 

haft „mestar áhyggjur af því hún hafði lofað pabba sínum að eiga ekki barn 

fyrr en hún væri orðin 18 ára. Hann er fæddur í maí og hún varð 18 ára í júní 

sko. Þetta aðeins svona klikkaði.“ Einnig sagðist hann muna að mamma sín 

hefði sagt við sig: „Þú veist þá hvað þú þarft þá að gera“ og minnti hann 

þannig á skyldur sínar gagnvart Dóru og barninu.  

Meðgangan 

Kristján tók engan þátt á meðgöngunni að eigin sögn, fræðsla fyrir verðandi 

feður var ekki á boðstólum og hafi hún verið í boði þá hafði hann ekki 

hugsun á því að leita eftir henni. Hann var heldur ekki viðstaddur 

fæðinguna:  

Ég man ekki eftir neinni fræðslu sko, maður leitaði ekkert eftir henni. [...] 

Ég var ekki viðstaddur. Það tíðkaðist nú víst ekki þá og hinum sem ég ætlaði 

að vera viðstaddur þá var ég úti á sjó. 

Annað barn í vændum 

Tæplega ári eftir að Hugi fæddist, kom dóttir Kristjáns, Hera í heiminn. Hún 

er fædd árið 1969 og eru aðeins 10 mánuðir á milli systkinanna. Dóra varð 

því ófrísk í annað sinn þegar Hugi var mánaða gamall. Kristján var orðinn 

tveggja barna faðir 18 ára gamall. Upplifun þeirra Dóru var ólík en 

samkvæmt Kristjáni þá fannst honum það „í sjálfu sér allt í lagi“ að þau 

myndu eignast annað barn en henni „fannst það alveg skelfilegt.“ Dóra 

bannaði Kristjáni að segja nokkrum manni frá þessu og það sást lítið á henni 

á meðgöngunni. Þegar barnið kom hafði pabbi Kristjáns ekki hugmynd um 

að Dóra væri ófrísk og hélt að bróðir Kristjáns hefði barnað einhverja stúlku 

úti í bæ: 
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Þegar hún fór upp á fæðingardeild þá hafði hún verið heima hjá 

foreldrum mínum þarna kvöldið áður. Svo um morguninn sagði 

mamma við pabba heitinn: Hérna þú ert orðinn afi í þriðja sinn. 

Þá sagði pabbi: Ha! Er nú Hafsteinn búinn að eiga einhvers 

staðar úti í bæ? Nei hún Dóra er búin að eignast dóttur. En það 

var tóm lygi, fannst honum, því hún hafði verið þarna kvöldið 

áður og það sá ekki á henni. Hann hafði ekki hugmynd um það. 

Kristján og Dóra bjuggu ennþá í foreldrahúsum, hvort í sínu lagi, þó þau 

væru komin með tvö börn. Kristján úti á sjó stóran hluta ársins og Dóra var 

þá ein heima með börnin: „Við bjuggum nú heima hjá foreldrum, ja hún hjá 

foreldrum sínum og ég hjá foreldrum mínum. Eins og ég segi, ég hafði bara 

herbergi þar því ég var eiginlega allt árið úti á sjó sko og svo var ég nú mest 

inni á hennar heimili.“ Þegar Hera fæddist var Kristján úti á sjó og sá ekki 

dóttur sína fyrr en að nokkrum vikum liðnum: „Sem dæmi þegar stelpan 

fæðist, þá var ég á vertíð. Ég sá hana nú ekki fyrr en hún var orðin 6 vikna 

gömul.“  

Brúðkaup 

Það var ekki hlaupið að því fyrir ungt fólk í lok sjöunda áratugarins að kaupa 

sér sína fyrstu íbúð. Skyldusparnaður var og ungt fólk á vinnumarkaði lagði 

fyrir ákveðið hlutfall launa sinna í sparimerki. Við giftingu mátti fólk taka út 

sparimerkin: „Ég sem sagt upplifði það þannig að maður náttúrulega fór 

strax að spá í að geta keypt okkur húsnæði. Þá náttúrulega allt í einu þá 

vantaði náttúrulega aurana, þá vantaði sparimerkin.“ Svo þau ákváðu að 

gifta sig en þá komst Kristján að því „daginn fyrir brúðkaupið“ að hann mátti 

ekki gifta sig því hann var of ungur og þurfti að fá leyfisbréf enda bara 18 

ára: 

Þær máttu vera 18 og við 21, hún var sloppin yfir það sko en ég 

ekki. Það varð svona hálfgerður brandari úr því, en það náðist 

því það var opið á laugardögum til að ná í þetta leyfisbréf. Það 

reddaðist á brúðkaupsdaginn, bara um morguninn sko. Ég hafði 

ekki hugmynd um þetta. Ég hittti gamla frænku mína á 

föstudagseftirmiðdegi og hún segir við mig: hérna Kristján minn 

ertu búinn að ná í leyfisbréfin? Leyfisbréfin!? Já, þú veist að þú 

mátt ekki gifta þig þú verður að fá leyfisbréf frá forsetanum. 

Það var sem betur fer opið til hádegis og ég náði sem betur fer 

þessu leyfisbréfi. [...] þetta var gert með svo miklum asa að við 

gleymdum því að við áttum eftir að skíra dótturina við gerðum 

það ekki einu sinni um leið. 
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Asinn við að bjarga brúðkaupsdeginum var svo mikill að ungu hjónin 

gleymdu að nýta tækifærið og skíra dóttur þeirra um leið. 

Stuðningur fjölskyldunnar 

Kristján sagði að foreldrar þeirra beggja hefðu hjálpað mikið til með börnin: 

„Foreldrar okkar voru mjög iðin við að passa börnin.“ Dóra bjó í 

foreldrahúsum fyrstu tvö árin eða þar til þau keyptu sér sína fyrstu íbúð og 

fóru að búa árið 1970. Ömmurnar voru heimavinnandi og unnu hlutastörf 

við skúringar sem Dóra gerði einnig: „Móðir mín hún skúraði alltaf seinni 

partinn og líka sko móðir hennar. Hún stundaði það líka konan, hún var að 

vinna á næturnar.“ Þar sem börnin voru tvö var stundum farið með þau á 

hvorn sinn staðinn þegar Dóra fór í vinnuna: „Þetta baksaðist svona, þá var 

náttúrulega ekki til bíll og ekki neitt. Þá var farið á snjóþotu sko ef það var á 

veturnar með þau tvö.“ Annað skilið eftir hjá móðurömmu og „svo var 

haldið áfram niður eftir“ og hitt skilið eftir hjá föðurömmu. Kristján sagði að 

samband elstu barnanna við ömmur sínar og afa hafi verið einstaklega gott 

og sonur sinn hafi verið mikill afastrákur:  

Já mjög mikill sko [stuðningur], maður getur tekið sérstaklega 

soninn, elsta sko, hann er sem sagt mjög mikið hjá afa sínum og 

ömmu, bara allan tímann á meðan hann er ungur sko. Þegar 

við fluttum, var [stundum] verið að reyna að leita að honum í 

matinn en hann sást ekki, svo kom bíll afa hans og þá allt í einu 

dúkkaði hann upp. 

Kristján og Dóra unnu bæði úti og tvö elstu börnin voru því mikið hjá 

ömmu og afa. Á þeim tíma voru rólóvellir víða í hverfum í Reykjavík og 

Kristján sagði að þau Dóra hefðu nýtt sér þá oft enda var þar starfsfólk sem 

gætti barnanna og þau gátu verið þar hluta úr degi: „Svo var þetta meira 

svona með þau tvö elstu þau voru meira út á róló bara. Ja svona gæsluvöllur 

sko. Ég man ekki eftir því að það hafi neitt verið borgað fyrir það þá, það var 

starfrækt allan ársins hring.“ 

Upplifun af föðurhlutverkinu 

Þegar Kristján og Dóra voru orðin tveggja barna foreldrar, hann 18 ára og 

hún 19 ára, fóru þau að hugsa um að stofna sitt eigið heimili: „Þegar börnin 

voru orðin tvö, þá var það aðalkappsmálið hjá okkur að eignast húsnæði, að 

geta farið að búa sjálf.“ Það var þó ekki hlaupið að því á þeim tíma að 

fjármagna íbúðarkaup og lánaumhverfið var ólíkt því sem tíðkast í dag: „Þá 

fékkstu ekkert lán, það var það sem vantaði. Þú fékkst hvergi aðstoð nema 

foreldrar þínir gætu aðstoðað.“ Það gerði „metvertíð“ hjá Kristjáni og þeim 
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tókst þó að kaupa sér litla tveggja herbergja íbúð, 60 fm. Það vantaði aðeins 

upp á að þau ættu fyrir útborgun í íbúðinni og fengu þá lán eða það héldu 

þau að minnsta kosti. Þau komust að því mörgum árum síðar að feður 

þeirra hefðu tekið lán til þess að geta lánað þeim.  

Ég komst nú eiginlega ekki að því fyrr en seinna sko. Ég var nú á 

vertíð, það gerði alveg metvertíð, við kaupum okkur tveggja 

herbergja íbúð og okkur vantaði þarna einhver 150 þúsund. 

Okkur var sagt að við hefðum fengið það lánað en þá voru það 

feður okkar sem fengu það einhvers staðar lánað til þess að 

lána okkur. Við komumst ekki að því fyrr en mörgum mörgum 

árum seinna sko, þeir gáfu það aldrei upp. Við borguðum þetta 

upp eins fljótt og hægt var.  

Þrátt fyrir að hafa sjálf átt fyrir útborguninni að mestu leyti þá treystu þau 

sér ekki til þess að flytja inn í hana strax því þau höfðu ekki efni á því og 

þurftu þau að láta hana standa tóma í hálft ár. Kristján sagði að þegar þau 

voru ung þá hafi bara verið „keypt það sem þú áttir fyrir og búið.“ Sem 

dæmi segir hann að ef þau áttu ekki fyrir bensíni á bílinn þá stóð bíllinn í 

stæðinu þar til þau fengu útborgað næst. En svo kom að því að þau fluttu 

með börnin sín tvö í nýju íbúðina:  

Við vorum þar fjögur og þetta voru ekki nema 2 herbergi, bara 

stofa og eitt svefnherbergi. Þá var náttúrulega bara hjónarúm 

og svo kojur fyrir börnin sko. Svo flytjum við þaðan í fjögurra 

herbergja íbúð og manni fannst maður bara vera kominn í höll. 

Þegar Kristján var spurður að því hvað honum fannst um að verða 

foreldri á unglingsaldri þá sagði hann: „Þú náttúrulega lifðir þetta af, bara 

eðlilega, maður ól upp sín börn og var með þau, eða það lenti náttúrulega 

mest á konunni því ég var alltaf úti á sjó.“ Kristján sagðist oft hafa verið 

fjarri fjölskyldu sinni svo mánuðum skipti þar sem túrarnir gátu varað í hálft 

ár og stundum jafnvel lengur þó það sé breytt í dag:  

Það voru náttúrulegar miklar fjarvistir á þeim árum sko. Þá fór 

maður kannski að heiman í maí og kom aftur í desember eða 

þú fórst um miðjan janúar og fyrsta fríið var um miðjan apríl. 

Maður komst ekkert heim, ekki nema það væri bræla þá 

kannski komst maður í fimm til sex klukkutíma eitthvað 

svoleiðis. Þetta er allt öðruvísi eins og þetta er í dag.  
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Um þátttöku sína í uppeldi barnanna sagðist hann hafa lagt sig fram og 

tekið eins mikinn þátt í því eins og hann gat miðað við að hann var 

langdvölum á sjó:  

Ég tók eins mikinn þátt í þessu og ég gat nema það mæddi 

náttúrulega mest á konunni því ég var aldrei heima. En annars 

held ég að þetta hafi bara svona gengið þokkalega. Maður 

gerði svona það sem maður gat í þessu. Ja ég man ekki eftir 

öðru nema eins og ég segi maður var svo rosalega lítið heima á 

þessum árum. Það var raunverulega ekki fyrr en þessir tveir 

seinni strákar sem maður er svona meira innvinklaður inn í 

þetta. 

Kristján lagði áherslu á að hann hafi sinnt elstu börnunum sínum tveimur 

eins og hann gat miðað við veru sína í landi á þeim tíma. Yngri drengirnir 

hans tveir nutu meiri samvista við pabba sinn en þeir fæddust árin 1977 og 

1985.  

Kristján taldi að langar fjarvistir hans frá fjölskyldunni hefðu ekki hafa 

haft nein áhrif á tengsl hans við elstu börnin. Hann sagði þetta:  

Nei það finnst mér ekki að það hafi haft nein áhrif. Held það 

komi alveg niður á eitt. Maður reyndi náttúrulega, þegar maður 

var heima, að gera eins og maður lifandi gat. Maður var 

stundum kominn niður á tjörn klukkan sex á morgnana, þegar 

allt var vaknað, að gefa öndunum. Til þess að leyfa þá konunni 

aðeins að sofa sko því maður var alltaf vaknaður eins og þau 

tvö, sko þessi tvö eldri. Þau voru alltaf sofnuð um klukkan átta 

á kvöldin og þá náttúrulega voru þau uppi þetta sex, sjö, sem er 

náttúrulega bara ósköp eðlilegt. 

Eftir að Kristján lauk náminu í Stýrimannaskólanum var Dóra 

heimavinnandi í átta ár eða þar til henni fór að leiðast og fór aftur út á 

vinnumarkaðinn: 

Ég ákvað það þegar ég var búinn að læra og við búin að ná 

okkur út úr mesta baslinu sko að nú fengi hún bara frí og væri 

bara heima. Hún var heima held ég í 8 ár. Þá leiddist henni bara 

að vera heima og hefur síðan alltaf unnið úti. 
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Aðspurður sagðist hann ekki hafa fundið mun á börnunum sínum þegar 

Dóra var heima. Elstu börnin voru orðin stálpuð og sá yngsti fékk að njóta 

þess lengst að vera með mömmu sína heima. Kristján sagði að þau Dóra 

hefðu verið „ákaflega heppin með börnin“ og átti þá við að þau hafi alltaf 

verið meðfærileg og gott samkomulag á milli þeirra. 

Kristján fannst að margir ungir foreldrar stæðu sig ekki sem skyldi í dag. 

Hann var þó meðvitaður um að líklegast heyrir maður bara um verstu 

tilfellin:  

Maður hefur heyrt um suma sem eiga börn ungir þeim er bara 

skítsama. [...] Bara afskiptaleysi, kemur þeim ekkert við, eins og 

ég segi það þarf tvo til þess að gera þetta og af hverju kemur 

það hinum ekkert við? [...] Yngri feður í dag, þeim finnst þetta 

allt í lagi, hún sér bara um börnin. Það finnst mér skína mikið 

meira í gegn heldur en var hérna áður. 

Þessari skoðun sinni til stuðnings sagði Kristján dæmisögu af syni 

vinnufélaga síns sem varð pabbi 15 ára gamall og sinnti föðurhlutverki sínu 

illa. Heimilsaðstæður hjá barnsmóður hans voru þannig að hún gat ekki 

heldur hugsað um barnið og því ólst það upp hjá föðurforeldrum sínum:  

Ég man bara eftir það er sonur eins sem ég er að vinna með 

hann var 15 ára og barnaði eina 17 ára. Honum kom það bara 

ekkert við. Svo endaði með því að foreldrar hans tóku barnið 

og ala það upp því hún hafði ekki möguleika á því sko það voru 

þannig heimilisaðstæður hjá henni. Svo einhvern tímann var ég 

að tala um þetta og sagði þá við pabbann sko hvort hann sæi 

þá ekki um það þegar hann væri heima? Nei þetta kemur 

honum ekki við, hann heldur að þetta sé bara bróðir sinn. Þeir 

eru raunverulega að alast upp saman, feðgarnir.  

Jafnframt fannst Kristjáni að ungt fólk hafi ekki tíma til þess að sinna 

börnunum sínum og sagðist ekki skilja hvers vegna þau væru yfirleitt að 

eignast börn: 

Sko ég skil ekki til hvers ungt fólk er að eiga börn í dag það má 

ekki vera að því. Það má ekki vera að því að ala þau upp. Af 

hverju er allt þetta leikskóla? Það er búið að skrá barn inn á 

leikskóla áður en það er fætt, til þess að fá pláss. Til hvers er þá 

verið að eiga barnið? [...] Ég veit að það er ábyggilega til fullt af 
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krökkum sem eiga og taka allt mjög alvarlega og það heyrir 

maður náttúrulega ekkert um, maður heyrir alltaf um þau 

verstu. [...] Þetta er bara tíðarandinn, ja á þessum nærri 40 

árum, hann hefur breyst. Það er allt annað í dag, bara ef 

eitthvað klikkar hjá þessu unga fólki þá er auðveldara bara að 

bjarga sér út úr því. 

Það að hann héldi að það væri auðveldara fyrir ungt fólk að bjarga sér í 

dag átti hann við að aðgangur að lánum væri greiðari og almannatryggingar 

betri. Hér áður fyrr, sagði Kristján, mátti ekki einu sinni veikjast. Hann lenti í 

erfiðum veikindum þar sem hann þurfti að vera frá vinnu í marga mánuði og 

þurfti að selja bílinn sem hann var nýbúinn að kaupa til geta að framfleytt 

fjölskyldunni:  

Þetta er náttúrulega orðið allt annað eins og ég segi maður 

mátti ekki veikjast einu sinni. Ég lenti í því að það féll saman í 

mér lunga. Ég lenti í tómu basli á skipi hérna úti í Rússlandi og 

það var búið að vera svona samfallið í sex vikur áður en ég kom 

heim. Ég lenti þar inni á spítala og í aðgerð. Maður fékk ekki 

nema mánuð í laun. Við vorum nýbúin að kaupa okkur þennan 

fína bíl og maður varð náttúrulega að selja hann til þess að 

fjármagna sig. Það mátti ekkkert út af bregða sko. En þetta er 

þó orðið meira því ef maður veikist í dag þá fær maður sex 

mánaða laun. 

Kristján lagði áherslu á það í uppeldinu að börnin hans fengu tækifæri til 

þess að mennta sig ef þau vildu það: „Eins og ég hef alltaf sagt og við bæði 

sko við vildum styðja okkar börn og hjálpa þeim í gegnum skólann.“ Öll 

börnin hans fjögur hafa gengið menntaveginn.  

Hér hefur verið sagt frá upplifun Kristjáns af föðurhlutverki sínu. Næst 

verður sagt frá því hvaða áhrif hann telur föðurhlutverkið hafa haft á líf sitt. 

4.6.3 Áhrif föðurhlutverksins á lífið 

Heftandi 

Helstu afleiðingarnar af því að verða ungur faðir var að mati Kristjáns þær 

að hann gat ekki gert sömu hluti og jafnaldrar hans sem höfðu bara um 

sjálfa sig að hugsa. Hann fór ekki eins oft út að skemmta sér, keypti sér 

sjaldnar föt og fór ekki til útlanda því hann var með börn og hafði ekki efni á 

þess háttar lífsstíl. Honum fannst því föðurhlutverkið bæði hægja á sér og 

hefta sig að þessu leyti:  
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Þetta náttúrulega heftar mann mjög mikið. Náttúrulega sem 

unglingur, þú tókst ekki þátt í því eins mikið og vinirnir voru að 

gera. Þeir voru, þú veist, út um hvippinn og hvappinn byrjaðir 

að fara erlendis og svona þessu hafði maður náttúrulega 

hreinlega ekkert efni á sko. [...] Þú verður að hægja á þér. Þá er 

ég að tala um að það kemur bara ósjálfrátt bæði bara gagnvart 

því að skemmta sér og annað. Sko við höfðum ekkert sama 

möguleika á því og kunningjar okkar sko sem voru náttúrulega 

bara laus og liðug og bara lifðu fyrir að vera í Klúbbnum. 

Aðspurður sagði hann að þessi hindrun hefði ekki truflað sig mikið heldur 

hafi hann fremur upplifað þetta sem eðlilegan fylgifisk: „Maður fann aðeins 

fyrir þessu fyrst sko en svo fannst manni þetta bara eðlilegur hlutur.“ 

Föðurhlutverkið setti „svolítið stopp á mann“ og bætti við að sumir segðu 

að honum hefði ekki veitt af. 

Aðrir lífshættir 

Að mati Kristjáns hafði föðurhlutverkið það í för með sér að hann þurfti að 

venja sig „á aðra lífshætti.“ Hann sagði að til að mynda hefði hann unnið 

mjög mikið á þessum árum og átt „nóg af aurum“ og hefði hann vitað að 

hann myndi eignast börn svona ungur þá „hefði maður reynt að spara.“ 

Frestun náms 

Kristján hætti í skóla eftir að skyldunámi lauk og fór að vinna 14 ára gamall. 

Þegar hann svo fann hjá sér bæði þörf og löngun til frekara náms varð hann 

að bíða með það vegna þess að hann hafði ekki efni á því: „Þá langaði mig til 

þess að fara að læra en hafði ekki efni á því, þá átti ég börn sem ég þurfti að 

sjá fyrir.“ Hann beið því með frekara nám og 17 árum eftir að skyldunámi 

lauk lét hann slag standa. Hann fór í Stýrimannaskólann og fékk til þess 

góðan stuðning og hvatningu eiginkonu sinnar. 

4.6.4 Samantekt 

Hér hefur verið sagt frá bakgrunni Kristjáns, upplifun hans af 

föðurhlutverkinu og hvaða áhrif hann telur það hafa haft á líf sitt. Kristján er 

borgardrengur og hefur alla tíð búið í borginni. Hann lýsir sjálfum sér sem 

velvirku barni og í umhverfi hans hafi alltaf verið hópur barna fyrir utan 

systkini hans sem eru þrjú talsins. Kristján hætti námi eftir átta ára 

skyldunám en snéri síðan aftur til náms 17 árum síðar. Hann fór á sjóinn 14 

ára en í þá daga voru menn langdvölum á siglinum allt upp undir sex 

mánuði í senn. Hann kynntist barnsmóður sinni og eiginkonu þegar hann 
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var 12 ára og segist í raun hafa verið fluttur að heiman 15 ára þar sem hann 

var alltaf heima hjá Dóru þegar hann var í landi. Kristján varð pabbi í fyrsta 

sinn 17 ára gamall og í annað sinn 10 mánuðum síðar eða 18 ára. Dóra 

barnsmóðir hans og eiginkona til margra ára er einu ári eldri en hann.  

Kristján upplifði stolt þegar hann vissi að hann var að verða faðir. Hann 

sagðist ekki hafa tekið neinn þátt í meðgönguferlinu enda tíðkaðist það ekki 

á þeim tíma. Engin fræðsla fyrir verðandi feður var í boði né heldur að vera 

viðstaddur fæðinguna. Kristján og Dóra gengu í hjónaband þegar hann var 

18 ára. Kristján var lítið heima þegar fyrstu tvö börnin voru lítil en hann taldi 

það ekki hafa haft neikvæð áhrif á tengsl sín við þau. Honum fannst 

mikilvægt að börnin hans fengju tækifæri til þess að mennta sig sem þau 

höfðu öll gert. 

Kristján og Dóra nutu góðs stuðnings beggja fjölskyldna sinna þegar kom 

að barnauppeldinu. Fyrstu tvö árin bjó Dóra heima hjá foreldrum sínum 

með börnin en Kristján var á sjó stóran hluta ársins. Þegar þau fóru að búa 

voru foreldrar þeirra duglegir að passa fyrir þau börnin enda unnu þau bæði 

fulla vinnu utan heimilisins. Kristján lagði áherslu á að sjá vel fyrir fjölskyldu 

sinni og var umhugað um að geta keypt íbúð og geta séð þeim fyrir helstu 

þæginum. Lífinu fyrstu árin lýsti hann sem fjárhagslega erfiðum árum. Fyrir 

ung hjón með tvö lítil börn var erfitt að fá lán og engin greiðslukort til að 

redda sér á. Þá annað hvort áttirðu fyrir því sem þú keyptir eða þú slepptir 

því.  

Kristjáni fannst föðurhlutverkið hafa haft margvísleg áhrif á líf sitt. Í 

fyrsta lagi fannst honum það hafa verið heftandi. Í öðru lagi fannst honum 

hann hafa þurft að temja sér aðra lífshætti því hann þurfti að vinna mjög 

mikið til að geta framfleytt fjölskyldu sinni. Í þriðja lagi þá þurfti hann að 

fresta framhaldsnámi í langan tíma vegna fjölskyldunnar.  

4.7 Þemu sem koma fram hjá öllum þátttakendunum 

Þrjú meginþemu komu fram í rannsókninni sem lýsa upplifun þátttakenda af 

föðurhlutverkinu: þroski, álag og stuðningur. Þessi þemu eru því 

meginniðurstaða rannsóknarinnar. Einnig komu fram 10 undirþemu eða 

ábyrgð, viðhorfsbreytingar, stolt, áhættuhegðun, erfiðar tilfinningar, 

fjárhagur, fjarvera, hefting, stuðningur foreldra hans og foreldra hennar. 

Tafla 6 sýnir yfirlit yfir þemun sem komu fram og hjá hvaða þátttakanda: 
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Tafla 4. Yfirlit yfir þemu rannsóknarinnar  

Meginþemu Undirþemu 

Á
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Þroski 

Ábyrgð X X X  X X 

Viðhorfsbreytingar X X X  X X 

Stolt X X X X X X 

Álag 

Áhættuhegðun X X X X X X 

Erfiðar tilfinningar  X X X X  

Fjarvera X  X X  X 

Fjárhagur X X X X X X 

Hefting X X X  X X 

Stuðningur 
Foreldrar hans X X X X X X 

Foreldrar hennar X  X X X X 

Þátttakendur upplifðu föðurhlutverkið í fyrsta lagi þannig að það hefði verið 

þroskandi reynsla, þeir voru stoltir yfir því að vera feður, viðhorf til lífsins 

breyttust og ný markmið litu dagsins ljós. Í öðru lagi upplifðu 

þátttakendurnir álag í tengslum við hlutverk sitt. Álagið kom helst fram í 

fjárhag þeirra, fjarveru sem kom til vegna starfs þeirra eða lítilla tengsla við 

barnsmóðurina. Þeim fannst föðurhlutverkið einnig hefta þá á ýmsan hátt 

og nefndu þá að þeir gátu ekki gert sömu hluti og jafnaldrar þeirra og þurftu 

að bíða með nám. Einn þeirra upplifði erfiðar tilfinningar í samskiptum 

sínum og dóttur sinnar þó hann hefði alltaf staðið sig í föðurhlutverkinu að 

eigin mati. Aðrir voru óöruggir í hlutverki sínu, upplifðu kvíða og togstreitu. 

Nokkuð var um áhættuhegðun á unglingsaldri eins og hegðunarerfiðleika, 

að byrja snemma að drekka áfengi, eiturlyfjaneyslu og brottfall úr skóla. 

Stuðningur nánustu aðstandenda reyndist vera mikilvægur að þeirra mati 

og var undirstaða tengsla þeirra við barnið. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um hvert þema fyrir sig. Kaflarnir eru þrír, 

einn fyrir hvert meginþema og koma undirþemun fram þar. Þemun eru 

útskýrð og sýnt með dæmum hvernig þau birtast í viðtölunum við 

þátttakendur. 
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4.7.1 Þroski 

Orðið þroski kom fram á einn eða annan hátt hjá öllum þátttakendunum. 

Ásgeir og Björn töldu að föðurhlutverkið hefði verið þroskandi reynsla og 

Ólafur sagði það einnig en með óbeinum hætti. Hann sagði að hann væri 

breyttur maður og hann vissi betur en áður. Emil talaði um að hann hefði 

breytt hegðun sinni vegna hlutverksins. Hermanni fannst hann ekki hafa 

haft nokkurn þroska til þess að takast á við föðurhlutverkið en Ásgeir og 

Kristján héldu því fram að þeir hefðu verið þroskaðri en gengur og gerist. 

Orðið þroski var því ýmist orsök eða afleiðing föðurhlutverksins í öllum 

tilfellum nema einu og kom m.a. fram í eftirfarandi orðum þátttakenda: 

Þetta gefur manni svo ótrúlega mikið, er ótrúlega þroskandi í 

sjálfu sér. [...] Ég hef alltaf litið á mig sem miklu fullorðnari 

heldur en ég nokkurn tímann var. Ég hef alltaf verið mjög 

þroskaður í hugsun, þannig lagað. (Ásgeir). 

Maður fær ekki þennan vissa þroska fyrr en þú eignast barn. 

(Björn). 

[...]maður gat ekki hagað sér eins og maður vildi eða eins og 

maður gerði áður því maður varð að hugsa um barnið. (Emil). 

[...]Ég 15, 16, 17 ára að verða pabbi og eiga að vera í einhverju 

föðurhlutverki, ég sé það engan veginn fyrir mér að nokkur hafi 

þroska til þess á þeim aldri, því maður er bara barn sjálfur. 

(Hermann). 

[Ég er ] engan veginn sami maður og fyrir tveimur árum. [...] 

Þetta hefur þau áhrif sko og já, maður bara veit betur en áður. 

(Ólafur). 

[...] Í sjálfu sér fannst manni ekkert óeðlilegt við þetta, maður 

einhvern veginn held ég, hafi hreinlega verið þroskaður. 

(Kristján). 
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Stolt 

Allir þátttakendurnir upplifðu stolt yfir hlutverki sínu sem feður. Orðið stolt 

kom fram með beinum hætti til dæmis í lýsingum þátttakenda á líðan sinni 

þegar þeir vissu að þeir væru að verða feður. Einnig mátti lesa það úr orðum 

þeirra þegar þegar þeir töluðu um börnin sín. Eftirfarandi dæmi sýna þetta 

vel: 

Mér leið náttúrulega yfirþyrmandi, mér leið eins og mér væri 

að takast eitthvað. [...] þegar við erum tveir saman þá er það 

bara alveg æðislegt. (Ásgeir). 

Hann [Daði] er fegursta barn í heimi, hann er hlýðinn, hann er 

rosalega duglegur og vill hjálpa til með heimilisstörfin, að setja í 

ruslið, í óhreina tauið og sópa, þó hann sé ekki nema rúmlega 

2ja ára. (Björn). 

Ég hugsa að í dag mættu margir vera stoltir af því hvernig ég 

kom fram við hana. Ef allir gerðu það sama þá væri þetta 

ekkert svo slæmt. (Emil). 

Mér finnst ég hafa verið alveg æðislega heppinn bara. Ég er 

rosalega stoltur af henni [Freyju] og gaman að vera pabbi 

hennar. (Hermann). 

[...]hún [Eygló] er farin að sitja og svona, klifra á manni sko og 

farin að skoða andlitið og klípa í mann, ýmislegt farið að gerast 

þannig. (Ólafur). 

Ég var alveg óhemju montinn af þessu, sagði það öllum. [...] 

(Kristján). 

Viðhorfsbreytingar 

Þátttakendurnir töluðu allir nema einn um að þeir höfðu farið að hugsa á 

annan hátt en áður. Í frásögnum allra nema Hermanns kom fram að þeir 

hugsuðu mikið til framtíðarinnar og á hvaða hátt þeir gætu tryggt öryggi 

fjölskyldunnar eða barnsins. Ásgeir, Ólafur og Kristján veltu fyrir sér 

íbúðakaupum, lánamálum, tryggingum og þess háttar. Björn og Ólafur 

sögðust fóru í nám til þess að stuðla að öruggu starfi og tekjum sem kæmi 

sér vel síðar. Emil sagðist hafa breytt líferni sínu þegar hann var orðinn faðir 

og fannst mikilvægt að skaffa vel. Hermann upplifði ekki að föðurhlutverkið 

hefði haft svo mikil áhrif á hann og sagði að hann hefði ekki breytt neinu 

barnsins vegna. 
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Ábyrgð 

Þátttakendur lýstu upplifun sinni einnig þannig að þeir hefðu fundið til 

ábyrgðar sinnar og gengist við henni hver á sinn hátt. Hermann var þó 

undanskilinn því honum fannst hann ekki bera neina ábyrgð á dóttur sinni 

fyrr en löngu seinna. Þó honum hafi fundist mikilvægt að „standa sig“ í 

hlutverki sínu þá var það meira fyrir sjálfan sig og almenningsálitið fremur 

en fyrir barnið. Þótt deila megi um hvort Björn hafi raunverulega tekist á við 

ábyrgð sína þá var greinilegt að hann upplifði sig a.m.k. ábyrgari en áður 

hafði verið vegna föðurhlutverksins. Þannig lýsa þátttakendur upplifun sinni 

af ábyrgð: 

[...] Samt, ég hugsaði það aldrei þegar ég fór út í þetta, ég bara 

tók á þessu. (Ásgeir). 

Ábyrgð, ég nennti aldrei að taka ábyrgð, ábyrgð og ég, við erum 

rétt að byrja að kynnast núna. (Björn). 

Þetta setti ákveðið mark á mann, á þessum tíma skilurðu. 

Maður var kominn með ábyrgð og það breyttist ýmislegt. [...]. 

(Emil). 

[...] Einn spurði hvort ég ætlaði ekki bara að skilja krakkann 

eftir fyrir utan dyrnar hjá einhverjum, banka á dyrnar og hlaupa 

í burtu, ég hefði aldrei gert það. [...] Ég reyndi eins og ég gat að 

fara með henni ég held ég hafi ekki misst af mörgum. (Ólafur). 

Ég tók eins mikinn þátt í þessu og ég gat [...]. (Kristján). 

4.7.2 Álag 

Þátttakendurnir í rannsókninni upplifðu flestir að föðurhlutverkið hefði haft 

einhvers konar álag í för með sér. Þeir lýstu t.a.m. ýmsum erfiðleikum og 

áhyggjum varðandi fjárhag, tveir þeirra voru langdvölum fjarri fjölskyldu 

sinni vegna vinnu og einn vann vaktavinnu þannig að hann hitti fjölskyldu 

sína lítið meðan á því stóð eða allt að einni viku í senn. Allir nema einn 

töluðu um að föðurhlutverkið hefði heft þá í því sem þeir voru að gera, þeir 

urðu að bíða með nám og gátu ekki fylgt lífsstíl jafnaldra sinna eftir. Þrír 

þeirra upplifðu erfiðar tilfinningar í hlutverki sínu eins og afbrýðisemi, kvíða, 

óöryggi, skömm og vonbrigðum. Einnig mátti greina tilhneigingu til 

áhættuhegðunar í lýsingum þeirra á sjálfum sér sem börnum og unglingum. 
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Fjárhagur 

Hugtakið fjárhagur var þátttakendum rannsóknarinnar hugleikið á einn eða 

annan hátt þegar þeir sögðu frá upplifun sinni af föðurhlutverkinu og 

áhrifum þess á líf þeirra. Emil, Hermann og Kristján voru sammála um að 

þeim fannst þeir standa verr að vígi fjárhagslega vegna þess að þeir höfðu 

fyrir barni að sjá og/eða þurftu að greiða meðlag með barninu. Kristján og 

Dóra giftu sig til þess að geta leyst út sparimerkin sín því þau þurftu að 

fjármagna íbúðakaup enda komin með tvö börn. Eftirfarandi ummæli 

þátttakenda lýsa þessu enn betur: 

Það var náttúrulega heilmikið sjokk sko, svona fyrst. En ég man 

ég pældi ekkert svo mikið í því sko. Ég var í ágætri stöðu, hafði 

mjög góðar tekjur, svoleiðis að það hafði eiginlega ekkert 

þannig lagað á mig að segja sko. [...] Af því að ég átti barn 

svona ungur þá söfnuðust upp barnsmeðlögin. [...] Það var að 

gera mér rosalega erfitt fyrir. (Emil). 

Þetta var aðallega áfall peningalegs eðlis fyrir mig. Ég man það 

bara, mér finnst eins og það mundi setja mig á hausinn sko [...]. 

(Hermann). 

[...] maður náttúrulega fór strax að spá í að geta keypt okkur 

húsnæði. Þá náttúrulega allt í einu þá vantaði náttúrulega 

aurana, þá vantaði sparimerkin. (Kristján). 

Ólafi fannst allir í umhverfi sínu tala um hvað það væri dýrt að eiga barn en 

hann sagði: „það eina sem ég var stressaður yfir voru peningamálin. Það 

hefur alltaf verið tuggið ofan í mann að það væri dýrt að eiga barn. Mér 

fannst það alltaf vera aðaláherslan hjá öllum.“ 

Slæm fjárhagsstaða Björns hafði áhrif á að hann fékk ekki forræði yfir 

syni sínum þegar í ljós kom að barnsmóðir hans gat ekki séð um drenginn. 

Foreldrar Björns voru þess vegna með forræðið: „Þau eru með forræðið af 

því að ég er náttúrulega fjárhagslega á núlli, skulda bara eða er í mínus. Ég 

hefði ekki getað séð fyrir honum þannig skilurðu, með peninga. Þannig að 

þau vildu hafa það þannig að þau myndu taka forræðið.“ 

Ásgeir, Emil og Kristján litu á sig sem fyrirvinnu fjölskyldunnar og unnu 

mikið. Ásgeir var í starfi en Arndís var í námi þannig að laun heimilisins fyrir 

utan námslán voru það sem Ásgeir þénaði. Á viðtalstímanum bjuggu þau í 

leiguíbúð og þetta sagði Ásgeir m.a. um framtíðarvonir sínar: „[...] það er 

náttúrulega draumur að eignast sjálfur íbúð.“  
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Emil og Kristján voru á sjó þegar elstu börnin þeirra voru lítil en í þá daga 

voru sjómenn margar vikur og jafnvel mánuði í burtu frá fjölskyldum sínum. 

Þeir tóku fyrirvinnuhlutverk sitt alvarlega og kannski ekki skrýtið því miðað 

við lýsingar Kristjáns virtist nánast ómögulegt fyrir ungt fólk að fjármagna 

íbúðakaup og önnur þægindi sem talin eru sjálfsögð í dag eins og að eiga bíl 

og að ferðast erlendis: 

Hjá mér snerist það bara um það að afla peninga fyrir heimilið. 

(Emil). 

[...] þegar maður fer út í þetta, svona fjárfestingar og svona, þá 

hérna kemst maður bara að því að þú kemur alls staðar að 

lokuðum dyrum, þú veist í bönkum [...]. (Kristján). 

Fjarvera 

Ásgeir var nokkuð fjarverandi frá fjölskyldunni vegna atvinnu sinnar en hann 

vann vaktavinnu og sagðist stundum ekki sjá son sinn, Egil, dögum saman. 

Honum fannst þetta erfitt og lagði sig fram um að verja tíma með Agli þegar 

hann var ekki að vinna. Bæði Emil og Kristján voru sjómenn og sögðust hafa 

oft verið lengi fjarverandi frá fjölskyldum sínum þegar elstu börnin þeirra 

voru lítil. Þeim fannst það ekkert tiltökumál því þannig var lífið bara á þeim 

tíma. Kristjáni fannst fjarveran heldur ekki hafa haft neikvæð áhrif á tengsl 

hans við börnin sín: „Nei það finnst mér ekki að það hafi haft nein áhrif. 

Held það komi alveg niður á eitt.“ Emil hafði aftur á móti orð á því að hann 

hafi ekki mikil tengsl vegna fjarveru sinnar: 

Konan sá bara alveg um það því ég var alltaf á sjó (Emil). 

Það voru náttúrulegar miklar fjarvistir á þeim árum sko. Þá fór 

maður kannski að heiman í maí og kom aftur í desember eða 

þú fórst um miðjan janúar og fyrsta fríið var um miðjan apríl 

(Kristján). 

Hermann var fjarlægur á annan hátt en Emil og Kristján. Fyrstu árin í lífi 

dóttur hans hitti hann hana bara þegar hún kom í heimsókn til 

föðurforeldra sinna, hann rakst stundum á hana úti á götu og líka heima hjá 

henni því hann var besti vinur móðurbróður hennar. Það var ekki fyrr en 

Signý, síðar eiginkona Hermanns, tók af skarið þegar þau fara að búa og „fór 

að ná í hana og tala við hana“ og Freyja, dóttir Hermanns, sem þá var orðin 

sex ára varð hluti af fjölskyldu hans.  
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Hefting 

Þátttakendur upplifðu að föðurhluverkið hafði heftandi áhrif á líf þeirra. 

Kristján sagði þetta beint út: „Þetta náttúrulega heftar mann mjög mikið“ og 

átti þá við að hann gat ekki fylgt lífsstíl barnlausra vina sinna eftir vegna 

þeirrar ábyrgðar sem fylgdi því að vera orðinn faðir. Þeir Ásgeir sögðust 

báðir hafa þurft að bíða með nám vegna barneigna.  

 Emil upplifði einnig að föðurhlutverkið legði á hann höft og kom 

það t.d. fram í eftirfarandi orðum hans: „[...] Maður var ekki eins laus í 

rásinni, maður gat ekki hagað sér eins og maður vildi eða eins og maður 

gerði áður því maður varð að hugsa um barnið.“  

Ólafur var óhamingjusamur í sambandi sínu við barnsmóður sína og var 

að hugsa um að slíta því. Honum reyndist það þó erfiðara tilhugsunar vegna 

Eyglóar, dóttur sinnar, en hefði sjálfsagt verið búinn að stíga það skref hefði 

hún ekki verið komin: „Mér finnst aftur á móti mjög leiðinlegt að ég skuli 

hugsa svoleiðis, [...], ég er ekkert rosalega bjartsýnn á þetta samband sko, 

[...].“  

Birni fannst foreldrar sínir stjórna lífi hans vegna þess að þau voru með 

forræði yfir syni hans og gerðu kröfur til Björns um að sinna honum. Einnig 

sagðist hann ekki hafa verið tilbúinn til þess að eignast barn á þeim tíma 

sem Anna varð ófrísk því hann átti eftir að gera svo margt, læra, ferðast og 

þessháttar. „[...] ég er ekki tilbúinn, ég er ekki með neina menntun, ég er 

flakkari, er alltaf að ferðast og flakka. Ég var ekki alveg tilbúinn að fara að 

hugsa nú fer ég bara að setja upp hring. [...].“ Það má túlka orð hans þannig 

að hann hafi reiknaði því með að barnið myndi hefta hann í að láta þá 

drauma sína rætast.  

Erfiðar tilfinningar 

Fjórir þátttakendur af sex lýstu erfiðum tilfinningum í tengslum við 

föðurhlutverkið s.s. afbrýðisemi, kvíða, óöryggi, sektarkennd, skömm og 

vonbrigðum. Óöryggi kom fram í því hvernig Björn túlkaði hlutverk sitt 

gagnvart Daða, syni sínum. Hann sagði: „Við erum vinir og félagar og hann 

kallar mig pabba, ég sé hann sem strákinn minn þó ég sé ekki í 

föðurhlutverki.“ Orðaval Björns bendir til að hann líti á samband þeirra 

fremur sem bræðrasamband en það er greinileg togstreita í túlkun hans því 

síðar í viðtalinu sagði hann: „[ég er] náttúrulega bara að þjóna mínu 

hlutverki.“ og átti þá við föðurhlutverki. Það sem styður enn frekar við þessa 

túlkun er sú staðreynd að foreldrar Björns eru með forræðið yfir Daða og 

bera lagalega ábyrgð á honum. Það er því margt sem líkist bræðratengslum 

frekar en föðurtengslum í þessu sambandi. Björn sagðist hafa fundið fyrir 
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kvíða þegar Anna sagði honum að þau ættu von á barni: „Ég var rosalega 

glaður en kvíðinn.“ Kvíðinn var afleiðing hugsana sem snérust um að honum 

fannst hann ekki tilbúinn til þess að verða pabbi á þessum tímapunkti í 

lífinu. 

Emil upplifði afbrýðisemi þegar dóttir hans fór að kalla stjúpföður sinn 

pabba og vonbrigði með hvernig samskipti þeirra feðginanna höfðu þróast. 

Líklegt er að Ásta, dóttir Emils, hafi upplifað stjúpföður sinn sem pabba sinn 

því Emil sagði að hún talaði alltaf um hann sem pabba sinn líka þegar Emil 

var nálægur. Hann gaf því í skyn að honum hafi þótt þetta erfitt og fundist 

hún ætti a.m.k. ekki að láta hann heyra þetta. Honum fannst hann hafa 

staðið sig vel gagnvart henni, hafði séð vel um grunnþarfir hennar og hún 

kom reglulega á heimili fjölskyldu hans þegar hún var lítil. Á unglingsárum 

dregur Ásta sig í hlé frá pabba sínum og smá saman virtust tengslin rofna og 

feðginin höfðu ekki talast við í lengri tíma þegar viðtalið var tekið.  

Hermann upplifði skömm og sektarkennd bæði vegna þess hve Helena, 

barnsmóður hans, var ung þegar þau voru saman, aðeins 13 ára gömul og 

líka vegna þess að hann bar engar tilfinningar í brjósti til hennar. Hann 

sagði: „Mér leið illa út af því hvað hún var ung, ég hef eiginlega svolítið 

skammast mín fyrir það. [...]. Ég var ekkert hrifinn af henni það var ekkert 

eða ég var miklu meira að nota hana heldur en hitt.“ Skömmin gerði það að 

verkum að hann vildi alls ekki viðurkenna að hann hefði verið með Helenu. 

Hann sagði að hann grunaði ekki einu sinni að hann gæti verið pabbi 

barnsins sem Helena gekk með. Hann tók þátt í vangaveltum vinahópsins 

um hver skyldi nú hafa barnað hana. Hann þrætti fyrir að vera pabbi 

barnsins þegar Helena sagði loksins frá því eftir að barnið var fætt og fór 

fram á barnsfaðernispróf til að hægt væri að sanna faðernið.  

Ólafur virtist finna til sektarkenndar, bæði gagnvart dóttur sinni og 

barnsmóður sem leið ekki vel eftir barnsburð, því það var kominn leiði í 

sambandið og hann langaði til að slíta því. Hann sagði að honum þætti það 

„[...] mjög leiðinlegt að ég skuli hugsa svoleiðis [...].“ 

Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun kom fram hjá öllum þátttakendum í rannsókninni, 

misalvarleg þó. Björn leiddist út í neyslu vímuefna á unglingsárunum og 

miðað við frásögn hans virtist nokkuð langt leiddur á tímabili en hann hafði 

verið edrú í 14 mánuði þegar viðtalið fór fram: „Alltaf þegar ég fer aftur 

þarna þá eru það ekki bara einhverjar hassreykingar og búið. Það verður 

alltaf harðara og harðara.“ 
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Ásgeir var fyrirmyndar drengur sem sagðist ekki hafa verið í neinu veseni 

hvorki sem barn né unglingur. Hann lýsti sjálfum sér sem félagslyndum og 

honum gekk vel í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Eftir rúmlega tvö ár í 

framhaldsskóla flosnaði hann upp úr námi og þegar hann uppgötvar að 

hann væri að verða pabbi voru komin sterk rök fyrir því að fara að vinna. 

Hann sá eftir því og sagði: „Maður hefur alltaf verið að hugsa um þetta 

efnislega eins og asni.“ Lítið eftirlit foreldra hans var e.t.v. eini 

áhættuþátturinn sem hægt er að benda á í umhverfi Ásgeirs. Foreldrar 

Ásgeirs voru fráskilin og Ásgeir bjó á þeim tíma hjá pabba sínum. Hann var 

hins vegar að byrja í nýju sambandi og lítið heima af þeim sökum. Ásgeir var 

því oft einn heima. 

Emil var aðeins 14 ára þegar hann hætti námi og fór að vinna. Annars 

konar lífsstíll fylgdi því að vera kominn svona ungur út á vinnumarkaðinn og 

Emil sagðist hafa verið mikið úti á lífinu: „fjórtán ára er ég kominn á togara 

og því fylgir náttúrulega hellingur af peningum og þá fer maður svona fyrr út 

á lífið heldur en skólabræðurnir.“  

Hermann og Ólafur eiga það sameiginlegt að hafa byrjað ungir að reykja 

og drekka áfengi. Hermann sagðist hafa byrjað að reykja 13 ára og drakk 

fyrst áfengi 15 ára gamall en Ólafur var aðeins 13 ára: „við hérna vorum 

farnir að fikta við að drekka og reykja og svona, fíflast eitthvað.“ Ákveðnir 

þættir í umhverfi bæði Hermanns og Ólafs ýttu undir þessa hegðun. Í Ólafs 

tilfelli var það nýr vinahópur, krakkar sem voru byrjuð að fikta við reykingar 

og áfengisneyslu, en hann var nýfluttur í hverfið. Hjá Hermanni var það 

þannig að í sveitinni þótti það ekki tiltökumál þó unglingar drykkju áfengi og 

skemmtu sér með fullorðnum á sveitaböllunum. Líklegt er að það hafi frekar 

ýtt undir að unglingar drykkju áfengi heldur en að draga úr henni.  

Líklegt er að Kristján hafi verið að stríða við hegðunarerfiðleika þegar 

hann var barn: „Ég veit að ég hefði verið látinn taka rítalín fimm ára. [...] 

Maður var bara óþekkur [...].“ 

4.7.3 Stuðningur 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir nutu góðs stuðnings í 
föðurhlutverkinu. Sumir þeirra mátu þann stuðnings mikils, fundu til 
þakklætis og gerðu sér grein fyrir því að án stuðningsins hefði samband 
þeirra við barnið þróast á annan hátt en það gerði. Öðrum fannst sá 
stuðningur sem þeir fengu sjálfsagður og eðlilegur og töluðu þeir öðruvísi 
um þennan þátt en hinir. Í einu tilfelli kom fram að ekki var um neinn 
stuðning að ræða og hafði það sín áhrif á líðan viðkomandi. Þeir sem oftast 
voru nefndir í þessu sambandi voru foreldrar ungu foreldranna. 
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Stuðningur foreldra hans 

Óhætt er að fullyrða að allir þátttakendurnir upplifðu að foreldrar þeirra 
styddu við bakið á þeim í hlutverki þeirra sem feður. Mæðurnar voru 
lykilpersónur í tengslamyndun föður og barns. Í þeim tilfellum þar sem 
þátttakendurnir voru ekki í neinu sambandi við barnsmæður sínar eftir 
getnað, eins og reyndin var hjá Emil og Hermanni, gegndu mæður þeirra 
hlutverki milliliðar. Þær voru í sambandi við barnsmæður þeirra á 
meðgöngunni og sáu til þess að halda tengslum eftir fæðingu barnsins og 
buðu því velkomnu á heimili sitt.  

Foreldrar Björns höfðu gengið barnabarni sínu í foreldra stað þar sem 
hvorki Björn né Anna gátu séð um drenginn og sköpuðu þannig mikilvæg 
tengsl á milli föður og barns.  

Þeir þátttakendur sem voru í sambúð með barnsmæðrum sínum, Ásgeir, 
Ólafur og Kristján, sögðust allir eiga og hafa átt vísan stuðning hjá foreldrum 
sínum. Sá stuðningur gegndi þó ekki lykilhlutverki í tengslamyndun en létti á 
álaginu með því að passa barnabörnin eftir þörfum. 

Stuðningur foreldra hennar 

Stuðningur foreldra barnsmæðra gegndi lykilhlutverki í tengslamyndun 
föður og barns hjá þeim þátttakendum sem voru í hvað minnstu sambandi 
við barnsmæður sínar á sama hátt og föðurforeldrar gerðu. Emil sagðist 
t.a.m. hafa náð góðum tengslum við móður Berglindar og hún greiddi leið 
hans að Ástu og studdi þannig samband þeirra. Þessu var eins farið hjá 
Hermanni. Hann var heimagangur á heimili Helenu vegna vinatengsla, bæði 
var hann vinur eldri bróður hennar og einnig voru foreldrar þeirra miklir 
vinir. 

Þessu var þó öfugt farið hjá Birni en þar var enginn stuðningur foreldra 
Önnu fyrir hendi og hvorki við hann né við barnið. Björn hafði áhyggur af 
þessu Daða vegna því tengsl hans við móður sína og móðurfjölskyldu voru 
lítil.  

Í næsta kafla eru umræður þar sem niðurstöður eru settar í fræðilegt 
samhengi. 
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5 Umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að öðlast betri skilning á því hvernig 

ungir feður upplifa sig í föðurhlutverkinu og hvaða áhrif þeir telja það hafa 

haft á líf þeirra að verða feður á unglingsaldri.  

Í niðurstöðum komu fram þrjú meginþemu, þ.e. þroski, álag og 

stuðningur, sem lýsa upplifun þátttakenda af föðurhlutverkinu. Niðurstöður 

eru hér settar í fræðilegt samhengi við aðrar rannsóknir á þessu sviði. Hafa 

ber þó í huga að úrtökin eru um sumt ólík. Í þessari rannsókn eru sex 

þátttakendur sem tóku sjálfviljugir þátt, þeir voru á ólíkum aldri og eru, að 

mínu mati, með sterkan bakgrunn bæði hvað varðar uppeldisskilyrði og 

félagslegt stuðningsnet. Þátttakendur í erlendum rannsóknum eru í fyrsta 

lagi yfirleitt mun fleiri, stundum um og yfir 100 manns. Í öðru lagi, er 

nokkuð algengt að þeir fái eitthvert smáræði greitt fyrir þátttöku sína og í 

þriðja lagi, eru þátttakendur oft einstaklingar sem tilheyra jaðarhópum í 

samfélaginu.  

Breyttur tíðarandi í íslensku samfélagi gaf nýtt sjónarhorn við greiningu 

gagna og verður hér fyrst fjallað um þann þátt. Þar á eftir er fjallað um hvert 

þema fyrir sig í fræðilegu samhengi. 

5.1 Tíðarandinn: nýtt sjónarhorn 

Það var ekki markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á ólíkan tíðaranda og 

samfélagslegar breytingar í tengslum við föðurhlutverkið og ekki var spurt 

sérstaklega um þann þátt. Nokkur aldursmunur var á þátttakendunum sex 

og var hann það mikill að þeir tilheyrðu í raun tveimur kynslóðum. Sá 

tíðarandi sem var ríkjandi í samfélaginu á þeim tíma sem þátttakendurnir 

urðu feður í fyrsta sinn endurspeglaðist í frásögnum þeirra og virtist skipta 

töluverðu um hvernig þeir töluðu um og túlkuðu reynslu sína. Þeir urðu 

feður annars vegar á árunum 1968-1974 (Emil, Hermann og Kristján) og hins 

vegar á árunum 2001-2006 (Ásgeir, Björn og Ólafur). Þeir sem tilheyrðu eldri 

hópnum áttu tiltölulega auðvelt með að tjá upplifun sína af 

föðurhlutverkinu úr fjarlægð; gátu horft yfir farinn veg og metið áhrif þess 

að hafa orðið feður á unglingsaldri á líf sitt. Þeir yngri áttu erfiðara með 

þetta enda má segja að þeir hafi verið í miðri hringiðu upplifunar sinnar af 

föðurhlutverkinu. Samkvæmt Elder (1998) hefur sögulegur tími og staður 

áhrif á og mótar lífsferil einstaklinga og hvernig þeir upplifa þá reynslu sem 

þeir verða fyrir á lífsleiðinni. Segja má að hér hafi tíðarandinn verið sá 

sögulegi tími og staður sem helst aðgreindi þátttakendurna og upplifun 

þeirra af hlutverki sínu sem ungir feður. 
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Kristjáni var tíðrætt um hve margt hafði breyst í samfélaginu s.s. hlutverk 

og staða feðra. Hér áður fyrr var ýmislegt sem tíðkaðist ekki og sem dæmi 

um það þá var enginn þeirra eldri viðstaddur fæðingu barnsins sem þykir 

sjálfsagt og eðlilegt í dag (Ingólfur V. Gíslason, 2008a) enda voru þeir yngri 

allir viðstaddir fæðingu sinna barna. Fram kom að virkni þátttakenda í 

umönnun og uppeldi barnanna var einnig með ólíkum hætti og munur var á 

tengslum þeirra við barnsmæðurnar eftir því hvorum aldurshópi þeir 

tilheyrðu. Samanborið við eldri feðurna voru þeir yngri virkari í uppeldi 

barnanna, þeir umgengust þau daglega og voru allir í sambúð með 

barnsmæðrum sínum á meðgöngu og við fæðingu barnanna. Kristján var sá 

eini þeirra eldri sem var í sambúð með barnsmóður sinni og umgekkst hann 

börnin sín daglega þegar hann var í landi. Umgengni Emils og Hermanns við 

dætur sínar voru hins vegar lítil fyrstu árin enda höfðu þeir ekki bein tengsl 

við barnsmæður sínar. Svo virðist sem kröfur um virka þátttöku feðra í 

umönnun og uppeldi barna sinna hafi verið minni hér áður fyrr heldur en í 

dag þó vafalaust hafi gæði sambands þátttakenda og barnsmæðra þeirra 

haft sín áhrif á það. Rétt er að geta þess að þær breytingar sem orðið hafa á 

þátttöku feðra í barneignarferlinu á síðustu áratugum eru m.a. tilkomnar 

vegna áhrifa frá kvennahreyfingum og jafnréttisbaráttu (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008a; Plantin, 2001).  

Aðstæður og lífsstíll þátttakenda var einnig nokkuð ólíkur eftir hvorri 

kynslóðinni þeir tilheyrðu. Þeir sem eldri voru virtust leggja meiri áherslu á 

mikilvægi vinnunnar og fóru fyrr út í stærri fjárfestingar en þeir sem voru 

yngri. Þeir Emil og Kristján voru farnir að vinna fyrir sér 14 ára gamlir, 

keyptu sér sína fyrstu íbúð um það leyti sem þeir urðu feður (15 og 17 ára) 

og af lýsingum þeirra að dæma virðist lífið hafa verið mikið basl fyrir margt 

ungt fólk í upphafi áttunda áratugarins. Þeir yngri virtust rólegri gagnvart 

stöðu sinni, tveir þeirra voru í námi og bjuggu í foreldrahúsum en alla 

dreymdi þá um að fjárfesta í íbúð, seinna meir.  

Ljóst er að miklar breytingar hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á þeim 

tæplega 40 árum sem liðu á milli þess sem elsti þátttakandinn varð faðir og 

þar til sá yngsti stóð í þeim sporum. Rannsóknir á því hvernig einstaklingar 

byggja upp lífsferil sinn benda til að þeir geri það í gegnum val sitt, 

ákvarðanir og gerðir sem eru háðar þeim tækifærum og hömlunum sem 

sögulegar og félagslegar aðstæður setja þeim (Elder, 1998) sem skýrir m.a. 

hve margbreytileg upplifun þátttakendanna sex var eftir því á hvoru 

tímabilinu þeir urðu feður.  
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5.2 Þroski 

5.2.1 Ábyrgð, viðhorfsbreytingar og stolt 

Margt er líkt með upplifun þátttakenda sem fyrst og fremst upplifðu 

föðurhlutverkið á jákvæðan hátt og töldu það hafa verið þroskandi reynslu. 

Flestir fundu til stolts og ábyrgðar sem kom einkum fram í orðavali þeirra 

þegar þeir töluðu um upplifun sína. Lýsingar þeirra af upplifun sinni eru í 

megindráttum í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á þessu sviði 

erlendis (Devault o.fl., 2008; Saleh o.fl., 2005; Wilkinson, 2009). Samskonar 

niðurstöður má einnig sjá í rannsóknum á upplifun feðra, 20 ára og eldri, af 

föðurhlutverkinu (Birgitta Hafsteinsdóttir o.fl., 2008; Fägerskiöld, 2008).  

Viðhorfsbreytingar komu fram hjá fimm af sex þátttakendum þ.e. þeim 

fannst föðurhlutverkið hafa breytt því hvernig þeir hugsuðu og viðhorfi 

þeirra til lífsins. Yngri þátttakendurnir þeir Ásgeir, Björn og Ólafur lögðu allir 

áherslu á mikilvægi þess að mennta sig svo þeir ættu meiri möguleika á að 

sjá fyrir sér og sínum í framtíðinni. Auk þess hafði föðurhlutverkið stutt 

Björn í edrúmennsku sinni. Eldri þátttakendunum þeim Emil og Kristjáni 

fannst föðurhlutverkið hafa ýtt þeim til að hugsa til framtíðar og þeir lögðu 

áherslu á að sjá vel fyrir sér og sínum með mikilli vinnu. Áherslurnar eru að 

mörgu leyti svipaðar þeim sem komu fram hjá þátttakendum í rannsókn 

Devault og félaga (2008). Flestir þeirra upplifðu að fæðing barnsins hefði 

m.a. verið þeim hvatning til að láta af áhættusamri hegðun eins og 

skemmtunum og eiturlyfjaneyslu og var merki fyrir þá um að ná tökum á lífi 

sínu vegna ábyrgðar sem fylgdi barninu. Þeim fannst einnig mikilvægt að 

geta séð fyrir barninu sínu fjárhagslega, að geta uppfyllt þarfir þess og 

langanir sem varð til þess að ýta við þeim að finna sér vinnu (Devault o.fl., 

2008).  

Athyglisvert var hve bakgrunnur þátttakendanna sex virtist vera sterkur. 

Sem dæmi var frekar lítið um alvarlega áhættuhegðun, þeir virtust hafa 

góðan félagslegan stuðning og voru oftast í góðum samskiptum við 

fjölskyldur sínar. Einnig voru samskipti þeirra við fjölskyldur barnsmæðra 

sinna í flestum tilvikum góð og tengsl þeirra við börn sín virðast hafa verið 

nokkuð sterk. Þeir eldri áttu það sameiginlegt að hafa alltaf verið í góðri 

vinnu, tveir þeirra höfðu lokið starfsnámi og allir virtust hafa komið ár sinni 

vel fyrir borð fjárhagslega. Þeir sem tilheyrðu yngri hópnum stefndu allir að 

því að ljúka a.m.k. framhaldsskólanámi. Samanborið við niðurstöður 

erlendra rannsókna á ungum feðrum er bakgrunnur þátttakenda hér 

nokkuð frábrugðinn og skiptir þá e.t.v. mestu um hvernig vali á 

þátttakendum var háttað. Í erlendum rannsóknum tilheyra þátttakendur oft 
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jaðarhópum samfélagsins og eiga þeir það oftast sameiginlegt að hafa búið 

við erfiðar félagslegar aðstæður í æsku (Dearden o.fl., 1995; Devault o.fl., 

2008; Jaffee o.fl, 2001; Mazza, 2002; Wilkinson o.fl., 2009). Því var ekki fyrir 

að fara hjá þátttakendum í þessari rannsókn. 

5.3 Álag 

5.3.1 Áhættuhegðun 

Ef horft er til bakgrunns þátttakenda má þar finna nokkra þætti sem gætu 

hafa ýtt undir að þeir urðu feður á unglingsaldri og sem flokka má sem 

áhættuþætti. Þetta eru þættir eins og að byrja snemma að reykja, drekka 

áfengi og neyta fíkniefna. Einnig slakt námsgengi, að hætta snemma í námi, 

að hafa átt í hegðunarerfiðleikum, að stunda kynmök án getnaðarvarna og 

að hefja snemma náið samband. Niðurstöður rannsókna á áhættuhegðun 

unglinga sýna að kynhegðun unglinga er nátengd annarri áhættuhegðun, 

sérstaklega áfengisneyslu. Unglingar sem drekka áfengi eru líklegri en 

jafnaldrar þeirra sem ekki drekka til að hafa haft samfarir og þeir taka frekar 

áhættu í kynlífi og þar með aukast líkurnar á ótímabæru föðurhlutverki 

þegar drengir byrja snemma að stunda kynlíf (Jaffee o.fl., 2001; Pears o.fl., 

2005; Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006). 

Emil og Kristján eiga margt sameiginlegt, þeir tilheyra sömu kynslóð, 

hættu báðir snemma í námi og fóru á sjóinn. Ásgeir á það sameiginlegt með 

þeim að hætta snemma í námi, þó ekki eins snemma og þeir, og fara beint 

út á vinnumarkaðinn. Niðurstöður erlendra rannsókna benda m.a. til að 

sterk tengsl eru á milli þess að verða faðir á unglingsaldri og að hætta 

snemma í námi (Jaffee o.fl., 2001; Pears o.fl., 2005). Þrátt fyrir að hafa hætt 

þetta snemma í námi þá virðist það þó ekki hafa haft afdrifaríkar afleiðingar 

fyrir þá Ásgeir, Emil og Kristján. Þeir voru allir í fastri vinnu. Kristján snéri 

aftur í nám eftir nokkurra ára hlé og lauk starfsnámi en Emil ekki. Ásgeir var 

í biðstöðu með það nám sem hugur hans stóð til eða þar til barnsmóðir 

hans lyki sínu. Þeir Emil og Kristján virtust báðir hafa átt velgengni að fagna 

á starfsævinni og tekist að byggja upp sterka fjárhagslega stöðu. Þetta er á 

skjön við niðurstöður erlendra rannsókna en þær benda til að það að hætta 

snemma í námi geti haft neikvæð áhrif á náms- og starfsferil unglinga þegar 

til lengri tíma er litið (Devault o.fl., 2008; Sigle-Rushton, 2005). 

Það vottaði fyrir hegðunarerfiðleikum í æsku hjá tveimur þátttakendum, 

þeim Hermanni og Kristjáni. Hermann tók upp á ýmsu á unglingsárum sínum 

og Kristján taldi sig hafa verið með ofvirkni sem barn því hann hafi verið svo 

óþekkur sem gæti verið ástæða þess að hann undi sér ekki skóla á 
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unglingsaldri. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt fram á að 

hegðunarerfiðleikar í æsku eru oft sameiginleg persónueinkenni ungra feðra 

(Fatherhood Institude Research Summary: Young Fathers, 2010; Jaffee o.fl., 

2001; Pears o.fl., 2005). 

Fimm þátttakendur af sex hófu snemma náið samband. Þrír voru í 

sambúð með barnsmæðrum sínum á viðtalstímanum. Eins og kannski má 

búast við benda niðurstöður rannsókna til að það að hefja snemma náið 

samband og/eða gifta sig snemma á ævinni auki líkurnar á barneignum 

(Dearden o.fl., 1995; Pears o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005). Það er 

óvanalegt að sambönd ungra foreldra haldi en niðurstöður erlendra 

rannsókna sýna að þau endi oftar en ekki með sambandsslitum á fyrsta 

æviári barnsins (Devault o.fl., 2008). Af þeim sem hófu snemma náið 

samband átti þetta aðeins við hjá Birni og hugsanlega einnig hjá Ólafi sem 

velti fyrir sér að slíta sambandinu við barnsmóður sína á viðtalstímanum en 

dóttir þeirra var þá aðeins 7 mánaða. 

Allir þátttakendurnir í þessari rannsókn lýstu æskuárum sínum sem 

ánægjulegum tíma. Þeir ólust upp við fremur stöðugt fjölskyldulíf, hjá 

báðum foreldrum sínum og áttu góða vini. Foreldrar Ásgeirs skildu þegar 

hann var 13 ára en það að alast upp hjá einstæðu foreldri er áhættuþáttur 

sem talinn er auka líkurnar á því að verða ungur faðir (Jaffee o.fl., 2001). 

Ásgeir var í góðu sambandi við báða foreldra sína. Það virðist hafa losnað 

aðeins um foreldraeftirlitið við skilnaðinn en það er talið auka líkurnar á því 

að verða ungur faðir (Pears o.fl., 2005) sem vekur upp hugleiðingar um 

hvort það hafi ýtt undir að hann varð faðir svo snemma. Einnig eru ýmsir 

erfiðleikar tengdir fjölskyldum og uppeldisaðstæðum ungra feðra taldir 

einkenna þá miðað við niðurstöður erlendra rannsókna (Pears o.fl., 2005; 

Sigle-Rushton, 2005). Það mynstur finnst þó ekki nema að litlu leyti í 

bakgrunni þátttakenda í þessari rannsókn. Þegar horft er til atvinnu og 

stöðu foreldra þátttakendanna, en feður þeirra störfuðu í iðnaði, við 

sjómennsku og verkavinnu, þá bjuggu fjölskyldur þeirra við ágætan efnahag 

en ekki fátækt eins og virðist oft vera tilfellið hjá fjölskyldum ungra feðra 

erlendis (Fatherhood Institude Research Summary: Young Fathers, 2010). 

Þótt foreldrar Björns hafi um tíma átt í fjárhagsvanda virðist það ekki hafa 

skapað frekari vanda þegar til lengri tíma var litið.  

5.3.2 Erfiðar tilfinningar 

Tilfinningalegir erfiðleikar í tengslum við föðurhlutverkið komu fram hjá 

fjórum þátttakendum í rannsókninni. Björn upplifði kvíða og óöryggi í 

hlutverki sínu sem faðir. Það má m.a. rekja til þeirra aðstæðna sem hann var 
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í gagnvart foreldrum hans sem höfðu forræðið yfir syni hans. Þannig 

upplifði hann einhvers konar bræðrasamband við son sinn frekar en að um 

samband föður og sonar væri að ræða þó að hann skildi að hann væri faðir 

hans. Þetta hafði þau áhrif að hann tók ekki fulla ábyrgð á barninu, lét 

mömmu sinni eftir að ráða og hjálpaði sjálfur til væri hann beðinn um það. 

Að hans mati gat það farið fram úr hófi og hann upplifði að mamma hans 

væri stjórnsöm og hún eyðilagði oft fyrir honum kvöld og helgar. Á þennan 

hátt var Björn sjálfmiðaður í hugsun eins og stundum kemur fram hjá 

ungum feðrum þegar lífsbreytingarnar sem hlutverkið hefur í för með sér 

verða of miklar og þeir upplifa sig illa undirbúna til að takast á við svo miklar 

breytingar í einu vetfangi (Devault o.fl., 2008).  

Afbrýðisemi Emils kom fram vegna tengsla dóttur hans við stjúpföður 

hennar. Hún kallaði hann pabba og leit á hann sem föður sinn. Emil 

gramdist þetta mjög sem bendir til þess að sjálfsmat hans hafi e.t.v. ekki 

verið mjög sterkt. Samband þeirra feðginanna þróaðist ekki í þá átt sem 

Emil hafði óskað sér en upphaf þess rakti hann til unglingsára Ástu. Hann 

sagðist hafa haldið að þetta væri bara tímabil sem myndi ganga yfir. Því 

miður fyrir Emil varð það ekki raunin en á viðtalstímanum voru þau ekki í 

neinu sambandi og höfðu ekki verið þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir af hans 

hálfu. Emil áttaði sig ekki á ástæðu þessa og upplifði vonbrigði, kvíða og 

reiði. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungir feður sem ekki eru í sambúð 

með barnsmæðrum sínum upplifa oft að þeir séu hafði útundan, skipti ekki 

máli og hafi ekki möguleika á því að hafa eitthvert gildi í lífi barnsins (Jordan, 

1996). Þetta hlýtur að valda ungum feðrum sem vilja vera í sambandi við 

barnið sitt vanlíðan og leiða má líkum að því að Emil hafi upplifað eitthvað 

þessu líkt í sambandi sínu við dótturina. Fleira gæti þó komið til og mætti 

sem dæmi nefna móður hans, ömmu Ástu, sem lést þegar Ásta var 

unglingur. Hún var mikilvægur aðili í tengslamótun þeirra Emils og Ástu og 

því ekki ólíklegt að fráfall hennar hafi haft einhver áhrif á þróun sambands 

þeirra feðginanna. Einnig ef horft er til sambands foreldranna, þ.e. þeirra 

Emils og Berglindar, þá voru að sögn Emils engin tengsl þeirra á milli og er 

ekki ólíklegt að það hafi haft áhrif á samband föður og barns. Ef marka má 

niðurstöður erlendra rannsókna þá sýna þær m.a. ef samskipti á milli ungra 

foreldra eru erfiðleikum bundin þá hafi það áhrif á tengslin við barnið 

þannig að þau verða veikari (Devault o.fl., 2008; Wilkinson o.fl., 2009).  

Hermann upplifði skömm og sektarkennd yfir því að hafa sofið hjá og 

barnað 13 ára gamla stúlku og finnst erfitt að svara þegar fólk spyr hann um 

aldur barnsmóðurinnar. Sektarkennd kom einnig fram hjá Ólafi gagnvart 

barnsmóður sinni og dóttur. Hann hugleiddi að slíta sambandinu við Söru og 

fannst það erfitt tilhugsunar en sagðist ekki vera „mjög bjartsýnn“ á að 



 

115 

þetta gengi hjá þeim. Það er í samræmi við niðurstöður rannsókna á ungum 

feðrum sem sýna að ástarsambönd ungra foreldra springa oftast innan árs 

frá fæðingu barnsins (Devault o.fl. 2008). Þau dæmi sem hér hafa verið 

tekin til um erfiðar tilfinningar sem þátttakendurnir upplifðu í tengslum við 

föðurhlutverk sitt samsvara að sumu leyti niðurstöðum erlendra rannsókna. 

Þær benda m.a. til þess að sálrænir kvillar eru algengari meðal ungra feðra, 

s.s. kvíði, þunglyndi og lélegt sjálfsmat, heldur en þeirra sem eldri eru 

(Quinlivan o.fl., 2005; Jaffee o.fl., 2001).  

5.3.3 Fjarvera 

Hugtakið fjarvera kom fram hjá fjórum þátttakendum af sex sem nokkurs 

konar afleiðing þess að verða faðir á unglingsaldri. Fjarvera þeirra Ásgeirs, 

Emils og Kristjáns var bundin störfum þeirra sem voru mikilvæg, að þeirra 

mati, m.a. vegna þess að þeir höfðu fyrir fjölskyldu að sjá. Ásgeir, sem vann 

vaktavinnu, sá ekki son sinn Egil í allt að viku í senn en bætti upp fjarveruna 

með mikilli samveru við drenginn sinn í vaktafríum. Ásgeir var vel virkur í 

hlutverki sínu sem faðir og með því að leggja áherslu á samveru við son sinn 

lagði hann grunn að góðum tengslum þeirra feðga. Niðurstöður erlendra 

rannsókna benda til að feður sem verja tíma með börnum sínum og eru 

virkir þátttakendur í lífi þeirra séu jafnframt líklegri til að vera í góðu 

sambandi við börnin og barnsmæður sínar (Devault o.fl., 2008; Sahle o.fl., 

2005).  

Margt er líkt með þeim Emil og Kristjáni. Auk þess að tilheyra sömu 

kynslóð þá voru þeir báðir sjómenn. Fjarvera sjómanna, á þeim tíma sem 

elstu börnin þeirra voru lítil, var löng, stundum margir mánuðir í einu. Þeim 

fannst hvorugum það hafa komið niður á tengslum þeirra við börnin og 

lögðu báðir áherslu á að þeir hefðu lagt sig fram um að sinna börnunum 

eins vel og þeir gátu þegar þeir voru í landi. Viðhorfið „konan sá bara um 

þetta því ég var alltaf að vinna“ kom fram hjá þeim báðum sem vekur til 

umhugsunar um hvernig virkni þeirra í föðurhlutverkinu hafi raunverulega 

verið háttað. Í þessu sambandi væri fróðlegt að fá fleiri sjónarhorn t.d. frá 

börnunum sjálfum og barnsmæðrunum. Niðurstöður rannsókna benda til 

þess að þeir feður sem búa með börnum sínum eru jafnframt virkari 

þátttakendur í lífi þeirra (Wilkinson o.fl., 2009). Ef sambönd Emils og 

Kristjáns við barnsmæður sínar og börn eru borin saman kemur fram að þau 

eru ólík. Kristján og Dóra hafa verið par frá unga aldri, eignuðust börn, giftu 

sig og hafa alltaf verið saman. Emil og Berglind aftur á móti voru ekki í 

ástarsambandi heldur var barnið getið við skyndikynni og eftir það var 

ekkert samband á milli þeirra. Kristján sagðist vera í góðu sambandi við 
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börnin sín á viðtalstímanum en samband Emils við dóttur sína hafði rofnað. 

Niðurstöður rannsókna um tengsl foreldra og barna benda m.a. til þess að 

það hafi mikil áhrif á samvistir foreldris og barns þegar foreldrar hafa ekki 

verið í föstu sambandi við fæðingu barnsins og ekki kemur á óvart að 

tengslin verða veikari (Fagan, 2003).  

Þrátt fyrir að saga Hermanns sé að mörgu leyti lík sögu Emils þegar horft 

er til þess hvernig þeir urðu feður þá höfðu sambönd þeirra við dæturnar 

þróast á ólíkan hátt. Búast hefði mátt við að samband Hermanns og dóttur 

hans, Freyju, væri veikara en raunin varð miðað við niðurstöður þeirra 

rannsókna sem vitnað er í hér að ofan. Eins og hjá Emil var um skyndikynni 

að ræða, ekkert samband var á milli ungu foreldranna alla meðgönguna og 

Hermann vissi ekki að hann ætti barnið fyrr en nokkru eftir fæðingu þess. 

Algjört sambandsleysi var við móður og barn en seinna meir kom Freyja 

reglulega á heimili föður síns fyrir tilstilli eiginkonu hans eða allt þar til þau 

fluttust búferlum. Miðað við lýsingar Hermanns hafði hann lítið fyrir því að 

tengjast dóttur sinni en hún sóttist síðar meir sjálf eftir því að búa hjá föður 

sínum og fjölskyldu hans þegar hún hóf nám í framhaldsskóla. Það er 

umhugsunarvert hvernig tengsl Hermanns og Freyju gátu orðið svona sterk. 

Leiða má líkum að því að þau sterku vináttutengslum sem eru á milli 

fjölskylda þeirra hafi komið í stað annars mikilvægra tengsla foreldranna 

sem ekki voru til staðar.  

5.3.4 Fjárhagur 

Þátttakendurnir upplifðu nokkurt fjárhagslegt álag í tengslum við 

föðurhlutverk sitt sem hafði, að þeirra mati, nokkur áhrif á líf þeirra. Þeir 

Ásgeir, Emil, Ólafur og Kristján virtust gera nokkuð miklar kröfur til sín um 

að geta séð vel fyrir fjölskyldum sínum og höfðu löngun til þess að geta búið 

fjölskyldu sinni a.m.k. öruggt umhverfi (eigin íbúð) og ákveðin þægindi 

(eigin bíl). Þeir Ásgeir og Ólafur létu sér nægja að dreyma um þetta en þeir 

Emil og Kristján réðust í þessar fjárfestingar á fyrstu árunum eftir að þeir 

urðu feður. Þrátt fyrir að báðir voru þeir í vel launuðum störfum, að eigin 

sögn, þá lýstu þeir fyrstu árunum sem töluverðu basli og hefur það eflaust 

verið heilmikið álag fyrir þá.  

Meðlagsgreiðslur reyndust þeim Emil og Hermanni auk þess erfiðar, 

bæði tilfinningalega og raunverulega. Emil, sem var orðinn tveggja barna 

faðir 16 ára, lenti í greiðsluerfiðleikum vegna meðlags, skuldirnar söfnuðust 

upp og gerðu honum erfitt fyrir að ná fjárhagslegum stöðugleika. 

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til að löngunin til þess að búa við 

fjárhagslegan stöðugleika og að sjá fyrir fjölskyldu sinni er þema sem 
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endurtekur sig (Wilkinson o.fl., 2009). Fyrir Hermann var tilhugsunin um 

meðlagsgreiðslur næstu 16 árin erfið og voru erfiðleikar hans því 

tilfinninglegs eðlis. Í 16 ára huga Hermanns voru 16 ár heil lífstíð og honum 

óx það í augum. Ólafur hafði einnig nokkrar fjárhagsáhyggjur aðallega vegna 

þess að fólk í kringum hann talaði mikið um hve dýrt það væri að eiga barn 

og það rak hann til þess að skipuleggja sig og skoða möguleika sína. Umtal 

fólks og áhyggjur er e.t.v. ekki að ástæðulausu því niðurstöður erlendra 

rannsókna benda m.a. til þess að fjárhagserfiðleikar eru nokkuð algengir hjá 

ungum foreldrum (Devault o.fl., 2008).  

5.3.5 Hefting 

Flestir þátttakenda, fimm af sex, upplifðu að föðurhluverkið hefti líf þeirra á 

einhvern hátt sem hafi haft nokkur áhrif á líf þeirra. Þótt þátttakendur hafi 

upplifað einhvers konar skerðingu á frelsi sínu samfara föðurhlutverkinu þá 

var hún ekki í forgrunni í frásögnum þeirra. Líklegt er að þátttakendum hafi 

fundist það eðlilegt að föðurhlutverkinu fylgdu einhverjar fórnir eins og að 

geta ekki farið út að skemmta sér jafnoft og vinirnir eða þurfa að bíða með 

nám. Á þennan hátt sýndu þeir ábyrgð, tóku tillit til þarfa barnsins síns og 

aðlöguðust nýjum lífsstíl þó ungir væru. Niðurstöður rannsókna á ungum 

feðrum benda m.a. til að þeim hættir til að reyna að komast hjá og skerast 

undan ábyrgð sem fylgir fullorðinshlutverkum (Sigle-Rushton, 2005) og 

þeim finnst þeir vera illa undirbúnir til að takast á við svo miklar 

lífsbreytingar sem föðurhlutverkinu fylgir (Devault o.fl., 2008; Wilkinson 

o.fl., 2009). Þetta mátti sjá að einhverju leyti hjá Birni sem lagði ábyrgðina á 

uppeldi sonar síns í hendur móður sinnar og Hermanni sem upplifði sig ekki 

sem föður fyrstu árin en þessi afstaða kom ekki fram hjá öðrum 

þátttakendum hér.  

5.4 Stuðningur 

5.4.1 Foreldrar hans og hennar 

Allir þátttakendurnir fengu góðan stuðning frá foreldrum sínum jafnt sem 

foreldrum barnsmæðra sinna með aðeins einni undantekningu. Gera má 

ráð fyrir að sá stuðningur sem þátttakendur nutu í föðurhlutverki sínu hafi 

skipt sköpum og styrkt tengsl þeirra við börnin. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna sem benda til að fjölskyldur unglingsfeðra 

eru mikilvægar vegna þess að þær veita ungum feðrum, börnum þeirra og 

barnsmæðrum stuðning og hvatningu sem þau þurfa á að halda til að geta 

tekist vel upp í foreldrahlutverki sínu (Jordan, 1996; Mazza, 2002).  
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Þátttakendurnir voru flestir í góðum tengslum við báða foreldra sína, 

mæður ekki síður en feður og greinilegt var að mæðurnar gegndu 

lykilhlutverki í að styrkja tengsl ungu feðranna við börn sín. Þeir sem voru í 

sambúð með barnsmæðrum sínum virtust ekki vera eins háðir stuðningi 

foreldra sinna og hinir þátttakendurnir og var aðstoðin aðallega fólgin í 

barnapössun eftir þörfum. Björn var eini þátttakandinn sem átti í 

samskiptaerfiðleikum við móður sína þótt hann nyti fulls stuðnings hennar. 

Niðurstöður erlendra rannsókna á ungum feðrum sýna að þeir eiga oftast í 

góðum samskiptum við mæður sínar og líta á þær sem lykilpersónur í lífi 

sínu sem þeir geta leitað til með erfiðleika sína og fengið stuðning og 

hvatningu (Devault o.fl., 2008). Það var nokkuð ljóst að móðir Björns var í 

lykilhlutverki gagnvart umönnun og uppeldi sonar hans en 

samskiptaerfiðleikar þeirra virtust vera farnir að hafa áhrif á umgengni hans 

við barnið. Hætta er á að það geti haft alvarlegar afleiðingar til framtíðar 

finni þau ekki bót á því. Rannsóknir hafa m.a. sýnt að þátttaka ungra feðra í 

uppeldi barna sinna minnkar umtalsvert ef t.d. samskipti þeirra við foreldra 

eru slæm og haft neikvæð áhrif og jafnvel komið í veg fyrir eðlilega 

tengslamyndun foreldris og barns til framtíðar (Jaffee o.fl., 2001; Wilkinson 

o.fl., 2009). Nokkrir erfiðleikar komu fram í samskiptum Ólafs og 

tengdamóður hans en hvað barnið varðaði virtust ungu foreldrarnir eiga 

stuðning og aðstoð hennar vísa. 

Allir þátttakendurnir voru í góðu sambandi við feður sína á unglingsárum 

sem er nokkuð óvanalegt í rannsóknum á þessu sviði og kemur ánægjulega 

á óvart. Niðurstöður margra rannsókna benda til að algengt er að feður, 

óháð aldri, líta ekki til feðra sinna eftir fyrirmyndum heldur þvert á móti vilja 

þeir standa sig betur en þeim fannst þeirra eigin feður hafa gert (Birgitta 

Hafsteinsdóttir o.fl., 2008; Devault o.fl., 2008; Plantin, 2001). Ekki kemur á 

óvart að ungir feður eigi sér veika föðurímynd því ef horft er til niðurstaðna 

erlendra rannsókna sýna þær að auk erfiðra félagslegra aðstæðna í æsku 

eru feður þeirra oft fjarverandi eða samskipti þeirra einkennast af ofbeldi 

og mótþróa (Jaffee o.fl., 2001; Quinlivan o.fl., 2005; Sigle-Rushton, 2005).  

Sá mikli stuðningur sem þeir Emil og Hermann virtust njóta bæði frá 

hendi sinna eigin foreldra og foreldra barnsmæðra hefur vafalaust greitt 

fyrir samskiptum þeirra við barnið. Athyglisvert var að eiginkonur þeirra 

Emils og Hermanns reyndust síðar vera mikilvægir stuðningsaðilar sem 

treystu tengsl þeirra við börnin enn frekar. Eiginkonurnar, sem beittu sér 

fyrir reglulegum heimsóknum barna þeirra svo þau fengu tækifæri til að 

umgangast föður sinn, kynnast systkinum sínum og vera hluti af 

fjölskyldunni, virðast hafa tekið við stuðningshlutverki mæðra þeirra þegar 

þau fóru að búa. 
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Þeir Emil og Hermann voru yngstir þátttakenda þegar þeir urðu feður, 

aðeins 15 og 16 ára, og ekki virtust vera gerða miklar kröfur til þeirra um 

þátttöku í lífi barnanna. Ef marka má niðurstöður rannsókna þá er aldur eitt 

af því spáir fyrir um þátttöku ungra feðra í lífi barna sinna. Því yngri sem þeir 

eru því minni er þátttaka þeirra í lífi barnsins (Fagan, 2003; Jaffee o.fl., 

2001; Wilkinson o.fl., 2009). Þróunin á þátttöku þeirra í lífi fyrstu barna 

sinna er nokkuð merkileg því hún er á skjön við það sem búast mátti við 

miðað við það sem rannsóknir hafa sýnt fram á varðandi þátttöku ungra 

feðra og mótun tengsla föður og barns (Fagan, 2003; Sahle o.fl., 2005). Það 

kom nokkuð á óvart í þessari rannsókn að það hafi ekki haft meiri áhrif en 

raun bar vitni á samskipti þeirra Emils og Hermanns við börnin í hve litlu 

sambandi þeir voru við barnsmæður sínar. Þegar niðurstöður erlendra 

rannsókna eru skoðaðar kemur í ljós að þegar stuðningur og jákvætt viðhorf 

barnsmóður og fjölskyldu hennar til unga föðurins er til staðar eykur það 

líkurnar á að hann geti byggt upp sterk tengsl við barnið (Jordan, 1996).  

5.5 Takmarkanir og styrkleikar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru: Í fyrsta lagi, er um að ræða 

eigindlega rannsókn þar sem stuðst var við óstöðluð, opin viðtöl og var 

upplifun þátttakendanna túlkuð. Túlkunin er huglæg og möguleikarnir 

margir. Það sem ég tók eftir og gerði mér mat úr gætu aðrir hafa misst af og 

öfugt. Eigin, persónuleg reynsla og heimssýn mín hlýtur alltaf að hafa áhrif á 

það hvernig ég túlka það sem þátttakendur sögðu. Í öðru lagi, takmarkar 

það rannsóknina að nokkru leyti hve fáir þáttakendurnir voru, aðeins sex. 

Það má geta sér til um að þeir sem taka sjálfviljugir þátt í rannsókn sem 

þessari geri það vegna þess að þeir eru tiltölulega öruggir í hlutverki sínu, 

hafa staðið sig vel að eigin mati og föðurhlutverkið hafi sérstaka merkingu 

fyrir þá. Hugsanlega gefa þeir því nokkuð einhæfa mynd af ungum feðrum 

sem hópi.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru ýmsir. Í fyrsta lagi, er, að því er best er 

vitað, þetta fyrsta rannsóknin hér á landi á upplifun ungra feðra (15-20 ára) 

af hlutverki sínu sem feður. Í öðru lagi, er hér um eigindlega 

rannsóknaraðferð að ræða sem er talin henta vel fyrir rannsóknir sem þessa 

þar sem markmiðið er að öðlast skilning á mannlegu fyrirbæri; hvernig ungir 

feður upplifa föðurhlutverkið og hvaða áhrif þeir telja það að verða feður 

ungir að árum hafi haft á líf þeirra. Með því að nota opin viðtöl var 

þátttakendum gefinn kostur á að tjá sig nokkuð frjálst um upplifun sína og 

þannig tókst að kafa nokkuð djúpt ofan í reynslubrunn þeirra. Í þriðja lagi, 

gefur val á þátttakendum nokkuð breiða innsýn í upplifun þátttakendanna 
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sex. Þeir tilheyrðu tveimur kynslóðum, voru um margt ólíkir einkum sökum 

aldursbilsins þótt margt hafi þeim einnig verið sameiginlegt. Þeir eldri gáfu 

innsýn í lifaða reynslu sem endurspeglaði þann tíðaranda sem einkenndi 

samfélagið á þeim tíma sem þeir urðu feður í fyrsta sinn. Sá tíðarandi er 

nokkuð ólíkur þeim sem ríkir í samfélaginu nú í upphafi 21. aldar þegar þeir 

yngri urðu feður og gáfu þeir þannig innsýn í reynslu sem þeir voru að 

upplifa á viðtalstímanum. 

5.6 Helstu lærdómar 

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru til grundvallar voru: 1) Hvernig 

upplifa þátttakendur föðurhlutverkið? 2) Hvaða áhrif telja þeir 

föðurhlutverkið hafa haft á líf þeirra? Helstu lærdómar sem draga má af 

þessari rannsókn eru í megindráttum að: 

 Þátttakendur virðast upplifa föðurhlutverkið fyrst og fremst sem 
þroskandi reynslu en einnig nokkurt álag. 

 Þeir upplifðu allir nokkurt fjárhagslegt álag og fannst þeir hafa 
fyrirvinnuskyldu. 

 Félagslegt stuðningsnet var þeim öllum mikilvægt. Gera má ráð fyrir 
að það geti aukið jákvæða upplifun og dragi úr álagi þar sem það er til 
staðar. 

 Upplifun þeirra virðist vera nokkuð breytileg eftir því hvaða kynslóð 
þeir tilheyra og má velta því fyrir sér hvort hún geti að einhverju leyti 
verið undir áhrifum frá þeim tíðaranda sem einkennir samfélagið á 
hverjum tíma. Sem dæmi um slíkt var enginn þeirra eldri viðstaddur 
fæðingu fyrsta barnsins á meðan þeir yngri voru allir viðstaddir.  
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknar á upplifun sex karlmanna 

af föðurhlutverkinu, sem eiga það sameiginlegt að hafa orðið feður á 

unglingsaldri og hvaða áhrif þeir telja það hafa haft á líf þeirra. 

Niðurstöðurnar benda til að þátttakendurnir upplifðu föðurhlutverk sitt 

fyrst og fremst sem þroskandi reynslu sem hafði nokkuð víðtæk áhrif á líf 

þeirra. Helstu áhrifin virtust vera á lífsstíl þeirra og viðhorf til margra hluta. 

Stuðningur fjölskyldunnar reyndist gegna mikilvægu hlutverki í 

tengslamótun þeirra við barnið og voru mæður þátttakenda, sem og 

barnsmæðra, þar í lykilhlutverki sérstaklega þar sem lítil eða engin tengsl 

voru á milli ungu foreldranna. Athyglisvert var að eiginkonur þeirra 

þátttakenda sem voru ekki í neinu sambandi við barnsmæður sínar reyndust 

mikilvægir aðilar sem ýttu undir og viðhéldu þeim tengslum sem stofnað 

hafði verið til.  

Eins og fram hefur komið eru fáar rannsóknir til í heiminum þar sem 

upplifun ungra feðra af hlutverki sínu sem feður er í brennidepli. Þótt 

rannsóknum á ungum feðrum hafi fjölgað á allra síðustu árum er ljóst að 

þörf er á aukinni þekkingu á sýn ungra feðra á hlutverk sitt. Þessi rannsókn 

er því, að mínu mati, mikilvæg viðbót við þær rannsóknir sem fyrir eru og sú 

þekking sem hlýst af niðurstöðunum gæti nýst á margvíslegan hátt. Nokkur 

dæmi skal hér tiltaka. Mikilvægt er að fagfólk sem starfar með ungum 

foreldrum (t.d. innan skóla-, félags- og heilbrigðiskerfisins) hafi bæði 

þekkingu og skilning á hvernig ungir feður sjá sjálfa sig í föðurhlutverkinu. 

Hvetjandi getur verið fyrir unga feður að kynna sér niðurstöður 

rannsóknarinnar því þátttakendur hafa staðið í sömu sporum og þeir. 

Fjölskyldur, vinir og barnsmæður ungra feðra geta jafnframt aukið skilning 

sinn á því hvernig ungir feður upplifa hlutverk sitt. Mikilvægt er að halda 

opinni og jákvæðri umræðu í samfélaginu um unga feður og geta 

niðurstöðurnar þannig nýst samtökum sem láta sig foreldrajafnrétti varða.  

Brýnt er, að mínu mati, að leggja aukna áherslu á rannsóknir á upplifun 

ungra feðra svo að fá megi fjölbreyttari sýn og skilning á hlutverki þeirra og 

stöðu í samfélaginu. Framtíðarrannsóknir á þessu sviði gætu, í fyrsta lagi 

beinst að fleiri þátttakendum og þá í stórum úrtökum þar sem sjónum væri 

beint að annars vegar innri þáttum eins og viðhorfi þeirra og sýn á sjálfa sig, 

hlutverki þeirra og væntingum til framtíðarinnar. Hins vegar væri áhugavert 

að kanna hvað einkennir persónuleika þeirra og bakgrunn, hvort þeir sýni 

áhættuhegðun af einhverju tagi og hvaða þættir spá fyrir um hverjir verða 

feður á unglingsaldri hér á landi. Í öðru lagi, væri áhugavert að sjá 
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rannsóknir á ytri þáttum eins og þátttöku ungra feðra á meðgöngu og í lífi 

barna sinna eftir fæðingu, félagslegan stuðning þeirra, samskipti þeirra við 

barnsmæður sínar og fjölskyldur þeirra. Fordómar og viðhorf til ungra feðra 

væri einnig verðugt verkefni sem myndi ennfremur gefa dýpri sýn og aukinn 

skilning á stöðu ungra feðra í íslensku samfélagi.  

Markmiðið með rannsókninni var að öðlast betri skilning á og fá innsýn í 

upplifun nokkurra íslenskra karlmanna, sem urðu feður á unglingsárum, af 

föðurhlutverki sínu og hvaða áhrif þeir töldu það hafa haft á líf þeirra. 

Markmiðinu var ágætlega náð að mínu mati og er það von mín að nýta megi 

niðurstöðurnar til áframhaldandi rannsókna á þessu sviði hér á landi sem 

erlendis. 
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Viðauki A: Tilkynning til persónuverndar 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

Þátttaka: 

Þér er boðið að taka þátt í rannsókn þar sem könnuð verður reynsla þess að 
verða faðir 20 ára eða yngri. Þegar þú hefur kynnt þér nánar í hverju 
rannsóknin er fólgin, verður þú beðinn um að undirrita þetta eyðublað sem 
staðfestir þátttöku þína í rannsókninni. Þér er algjörlega frjálst hvort þú 
takir þátt eða ekki og þú getur hvenær sem er hætt þátttöku. Viljir þú hætta 
þátttöku skaltu hafa samband við undirritaða í síma 696-0780 og láta vita af 
því.  

Tilgangur og framvinda rannsóknarinnar 

Rannsóknin er liður í mastersnámi mínu í uppeldis- og menntunarfræðum 
við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Markmiðið með rannsókninni er að 
skilja hvernig ungir feður upplifa föðurhlutverkið. Tekin verða viðtöl við 
þátttakendur sem síðan verða hljóðrituð og afrituð orðrétt á tölvutæktform.  

Trúnaðarmál 

Algjörum trúnaði er heitið við úrvinnslu rannsóknarniðurstaða. Öllum 
nöfnum, bæði þátttakenda sem og þeirra sem nefndir verða í viðtölunum, 
verður breytt þannig að ekki verði hægt að lesa út frá 
rannsóknarniðurstöðum við hvern/hverja upplýsingarnar eiga. Þátttakandi 
getur hvenær sem er dregið sig út úr rannsókninni hafi hann ekki áhuga eða 
getu til að halda þátttöku áfram. Öllum gögnum vegna rannsóknarinnar, s.s. 
hljóðupptökum verður eytt um leið og vinnslu lýkur.  

Leiðbeinandi rannsóknarinnar, Dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir prófessor, og 
kennari í áfanganum Eigindlegar rannsóknaraðferðir, Rannveig Traustadóttir 
dósent, hafa aðgang að öllum afrituðum gögnum sem safnað verður með 
viðtölum eða öðrum hætti. Þær eru bundnar þagnarskyldu. 

Ávinningur 

Með þátttöku þinni í rannsókn sem þessari leggur þú þitt af mörkum til að 
varpa ljósi á hvernig ungir feður upplifa hlutverk sitt, en þetta viðfangsefni 
hefur lítið verið rannsakað. 

Tilkynning (nr. S2156/2004) um rannsóknina hefur verið send til 
Persónuverndar, þann 26. september 2004.  

Virðingarfyllst, 

___________________ 
Inga Þóra Ingadóttir 
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MA nemi í Uppeldis- og menntunarfræðum  
Félagsvísindadeild, Háskóli Íslands. 

Ég undirritaður samþykki hér með að taka þátt í rannsókn þeirri sem gert er 
grein fyrir hér að ofan. 

______________________________ 
Undirskrift þátttakanda 

_______________ 
Staður og dagsetning 
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Viðauki D: Viðtalsrammi 

I. Bakgrunnur 

Markmið: að fá innsýn í og skilning á félagslegum bakgrunni þátttakanda 

(s.s. félagslegar aðstæður og uppvexti). 

 Hvað ertu gamall? 

 Við hvað starfarðu núna? 

 Hvar búsettur? (með hverjum/við hvaða aðstæður) 

 Geturðu sagt mér frá fjölskyldu þinni? (æskufjölskyldan/nýja 
fjölskyldan ef við á) 

 Geturðu sagt mér frá uppvexti þínum? 
(aðstæður/líðan/námsgengi) 

II. Föðurhlutverkið 

Markmið: að fá innsýn í og skilning á sambandið við barnsmóður, tildrögum 

barnsfæðingar, ákvarðanatöku og reynslu af börnum. 

 Viltu segja mér frá sambandi þínu við barnsmóður þína? 
(hvenær kynntust/hve lengi saman/hve gömul þegar kynntust). 

 Hvenær varð ljóst að barn væri á leiðinni?(hve gamall/hve langt 
síðan) 

 Hvernig brástu við fréttunum? (hvernig leið þér/hvaða hugsanir 
fóru í gegnum hugann/hvar varstu staddur/hverjum sagðirðu 
fréttirnar fyrst/..hverjum svo/hvers vegna þessum aðilum/hvað 
sögðu þeir) 

 Hvernig tókuð þið ákvörðun um að eignast barn? 

 Geturðu sagt mér frá meðgöngunni?(þátttaka verðandi föður) 

 Hafðirðu einhverja reynslu af börnum og barnauppeldi áður en 
barnið fæddist? 

 Hvernig undirbjóstu þig? 

 Hvaða hugmyndir hafðirðu um barnauppeldi áður? 
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 En núna? 

 Segðu mér aðeins frá sambandi þínu við barnið(umgengni við 
barnið/hve oft hittist/hvar býr barnið) 

III. Áhrif föðurhlutverksins á lífið (lífsviðhorf) 

Markmið: að skilja hvaða áhrif þátttakendur telja að föðurhlutverkið hafi 

haft á líf þeirra og viðhorfi til uppeldismála. 

 Hvaða áhrif hafði ákvörðunin um að eignast barn á líf þitt?  

 Hefur tilkoma barnsins haft einhver áhrif á framtíðaráform þín? 
Hvernig?  

 Hvernig myndir þú lýsa sjálfum þér sem uppalanda?(hvernig 
foreldri ertu?) 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 


