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ÚTDRÁTTUR 

 

Flestar stjúpfjölskyldur fást við svipuð verkefni og vandamál. Þau eru helst 

flókin tengsl, erfiðar tilfinningar, samskipti við fyrrverandi maka, fjármál og 

samræming uppeldisaðferða. 

Meginmarkmið með þessu verkefni er að þróa fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur 

sem byggð er á faglegum og fræðilegum grunni. Í upphafi var sett fram 

tilgátan, það er þörf á að kortleggja og kanna fræðslu og fræðsluþörf fyrir 

stjúpfjölskyldur í íslensku samfélagi. 

Í fyrri hluta verkefnisins er gerð grein fyrir niðurstöðum íslenskra og 

erlendra rannsókna um stjúpfjölskyldur og skoðað, hvernig fræðsla hentar 

þar best. Seinni hluti verkefnisins er þróunarverkefni. Þróunarverkefnið 

byggðist upp á fjórum fræðslukvöldum fyrir pör í stjúpfjölskyldum. 

Fræðsluefnið sem notað var byggðist á niðurstöðum áður birtra rannsókna. 

Fjögur pör tóku þátt í fræðslukvöldunum og í lok þeirra var lagt fyrir 

ánægjumat. Niðurstöður voru í samræmi við fyrri rannsóknir. Pörin töluðu 

um að það sem reyndist þeim erfiðast væru flókin tengsl, erfiðar 

tilfinningar, samskipti við fyrrverandi maka og fjármál hver borgar hvað 

fyrir hvern. Það sem þau sáu jákvætt við að vera í stjúpfjölskyldu var að 

fleiri deildu ábyrgð á uppeldi og stærra tengslanet.  

Þá ályktun má draga að þörf sé á áframhaldandi þróun á fræðslu fyrir 

stjúpfjölskyldur og er þessu þróunarverkefni ætlað að vera grunnur að því. 
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ABSTRACT 

 

Many mixed families are faced with the same challenges i.e. complex and 

difficult feelings, communication with former spouse, financial and to 

agree upon methods of discipline.  

The goal of this pilot is to make educational material for mixed families 

using professional and theoretical approach. The hypothesis is that there is 

a need and an interest among mixed families for education and educational 

material.  

The first part of this thesis reviews the current Icelandic literature on mixed 

families and what kind of educational material is suitable for them. The 

second part is a pilot using know research to develop educational material. 

The research pilot was based on 4 educational sessions with four couples. 

The quality of the education was evaluated with a satisfaction questioner. 

The results are in synchrony with previous research in this field. The 

different emotions regarding communicating with ones former spouse and 

the financial aspect the couples agreed were the most difficult. The 

positive aspect of mixed families was the diffusion of responsibility among 

multiple up bringers.  

In conclusion, there is continued need for development of educational 

material for mixed families. This pilot is a good foundation for further 

development of such material  
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FORMÁLI 

 

Meistararitgerð þessi er endapunkturinn á námi í fjölskyldumeðferð. Dr. 

Sigrún Júlíusdóttir er leiðbeinandi verkefnisins og eru henni færðar bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og hvetjandi viðtöl. Einnig ber að þakka Valgerði 

Halldórsdóttur fyrir góðar ábendingar. Pörunum sem tóku þátt í 

fræðslukvöldunum er þakkað fyrir góða samvinnu og hversu tilbúin þau 

voru að taka þátt í fræðslunni með opnum umræðum. 

Systrum mínum og mágum, Guðrúnu Jónu og Ómari, Guðlaugu Helgu og 

Einari þakka ég fyrir hjálp við yfirlestur og stuðning. Einnig vil ég þakka Fjólu 

Jónsdóttur og Sóloni R. Sigurðssyni fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka börnum og stjúpsonum fyrir innblástur og 

gleði og eiginmanni mínum Hlyni fyrir stuðning og þolinmæði. 

Að lokum þakka ég mömmu og Einari stjúpa mínum fyrir óbilandi trú, hlýju 

og hjálpsemi.  
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1 INNGANGUR 

 

Það reynist mörgum erfitt að mynda stjúpfjölskyldur. Verkefnin sem 

fjölskyldan þarf að glíma við eru mörg og hlutverkin flókin. Þessari ritgerð 

er ætlað að varpa ljósi á fræðsluþörf stjúpfjölskyldna. Hvaða fræðsla nýtist 

best og hvernig má koma henni til þeirra sem þurfa á henni að halda. 

Efnistök ritgerðarinnar tengjast mér bæði faglega og persónulega, sem er 

bæði styrkur og veikleiki. Sjálf stofnaði ég stjúpfjölskyldu fyrir ellefu árum 

síðan. Með þá trú að ástin geti sigrað allt var ég vongóð um að ekki reyndist 

erfitt að tengja saman hópinn og mynda þau tengsl sem þarf til að hægt sé 

að lifa góðu fjölskyldulífi. Ég var fljót að reka mig á að raunveruleikinn var 

annar. Þær væntingar sem ég hafði ollu miklum vonbrigðum og oft deilum. 

Þegar ég talaði við fjölskyldu mína og nána vini um þau verkefni og 

vandamál sem ég var að glíma við fannst mér ég oft mæta skilningsleysi. 

Fólk sem þekkir ekki þessar aðstæður á erfitt með að setja sig í þessi spor. 

Ráðin sem mér voru gefin voru oft á þá leið að harka af mér og mér bent á 

að lífið væri ekki alltaf dans á rósum. Þegar ég fór svo að leita eftir faglegri 

aðstoð var í boði að fara í hjónaráðgjöf. Ég gat á þessum tíma ekki fundið 

neitt um beina fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur. Hjónaráðgjöfin nýttist að 

mörgu leyti vel, þó var alltaf eitthvað sem vantaði. 

Þegar ég hóf nám í fjölskyldumeðferð fór ég fljótt að lesa mér til um þetta 

efni. Ég fann þá ýmislegt sem passaði vel við það sem við höfum verið að 

glíma við í minni stjúpfjölskyldu. Hugtök komu fljótt upp sem ég hefði viljað 

vita um og þekkja áður svo sem þríhyrningamyndanir í samskiptum, hver 

stendur með hverjum og hver má segja hvað, hollustubönd og 

hollustuklemmur. Eðlislægt er að verja þá sem standa manni næst þó það 
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geti komið sér illa og að innst inni viti maður að það sé ekki rétt. Ólíkar 

uppeldisaðferðir og hvort sömu reglur gilda fyrir öll börnin eru atriði sem 

einnig geta valdið árekstrum. Námið vakti upp hjá mér spurningar um 

hvernig hægt væri að koma til móts við pör sem eru að glíma við þessi 

verkefni og vandamál. Í framhaldi af því tók ég ákvörðun um að vinna 

þróunarverkefni sem innihéldi fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur. Það er trú mín 

að það hjálpi við myndun stjúpfjölskyldna ef hægt er að leita sér fjölskyldu-

fræðslu sem byggð er á fræðilegum grunni og fá umræðuvettvang þar sem 

farið er í þau mál sem standa fólki næst. Einstaklingarnir fá þá tækifæri til 

að hitta aðra sem eru í sömu sporum og það getur hjálpað þeim að takast á 

við þau verkefni og vandamál sem upp koma.  

Myndun stjúpfjölskyldna reynist oft erfitt verkefni. Margir lenda í þeim 

vanda að ekki eru til föst hlutverk sem hægt er að ganga inn í. 

Einstaklingarnir nýta þau hlutverk sem þeir telja sig þekkja og kunna úr 

fyrstu fjölskyldunni en hlutverk og tengslamyndun stjúpfjölskyldna er ólík 

hlutverkum og tengslamyndun í fyrstu fjölskyldunni.  

Verkefnið skiptist í fræðilegan hluta og þróunarverkefni. Í fræðilega 

hlutanum er gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum um skilnaði, forsjármál 

og fjölda stjúpfjölskyldna. Lög eru skoðuð útfrá lagalegri stöðu 

stjúpforeldra og stjúpbarna. Farið yfir skilgreiningar fræðimanna á því hvað 

eru fjölskyldur og hvað eru stjúpfjölskyldur. Gerð er grein fyrir í stuttu máli 

hvernig unnið er með stjúpfjölskylduna út frá kerfiskenningu og hvernig 

fjölskyldufræðsla sem unnin er í anda fjölskyldumeðferðar getur gagnast. 

Því næst eru skoðaðar íslenskar og erlendar rannsóknir á stjúpfjölskyldum 

og gerð úttekt á fræðslu sem í boði er fyrir stjúpfjölskyldur bæði hér á landi 

og erlendis. Dregin eru út þau verkefni og vandamál sem fólk var sammála 

um í rannsóknum og það efni sem fólki nýttist best í þeirri fræðslu sem það 
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hafði fengið. Í lok kaflans er farið í aðferðarfræði þróunarverkefnisins og 

þau siðferðilegu álitamál sem þróunarverkefni sem þetta getur vakið. 

Seinni hlutinn fjallar um þróunarverkefni sem höfundur setti saman. Það er 

unnið útfrá eigindlegri aðferðarfræði og er byggt á fjögurra kvölda fræðslu 

fyrir stjúpfjölskyldur. Hvert kvöld er með fræðslu og umræðum þar sem 

byggt er á þeim atriðum sem komu fram við skoðun á fræðilegu efni. Hvert 

fræðslukvöld er metið með spurningalistum og í lokin er fræðslan metin í 

heild sinni. Nánar er fjallað um framkvæmd og þátttakendur í aðferðar-

fræðikafla ritgerðarinnar.  

Meginmarkmið verkefnisins er að þróa fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur sem 

byggð er á faglegum grunni. Fræðslu þar sem fólki er gefinn kostur á að 

hitta aðra sem eru að glíma við svipuð verkefni og vandamál, deila reynslu 

og ræða lausnir undir faglegri leiðsögn.  

Þegar vinna við verkefnið hófst setti höfundur fram tvær rannsóknar-

spurningar og eina tilgátu sem má sjá hér að neðan. Unnið var útfrá þeim 

við öflun heimilda og framsetningu efnis. 

 Hvað þarf fræðsla að innihalda svo hún nýtist stjúpfjölskyldum sem 

best?  

 Er áhugi og þörf á fræðslu sem byggð er á fræðilegum grunni um 

þau verkefni og vandamál sem upp geta komið í stjúpfjölskyldum? 

 Tilgátan er: það er þörf á að kortleggja og kanna fræðslu og 

fræðsluþörf fyrir stjúpfjölskyldur í íslensku samfélagi.  

. 



9 
 

2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Í þessum hluta er rætt um stöðu stjúpfjölskyldna í samfélaginu útfrá 

tölulegum og lagalegum heimildum. Hugtökin fjölskylda og stjúpfjölskylda 

eru skoðuð bæði út frá sjónarmiðum fræðimanna og almennt. Þá eru 

innlendar og erlendar rannsóknir á stjúpfjölskyldum skoðaðar. 

Rannsóknirnar varpa ljósi á verkefni og vandamál sem geta komið upp en 

sýna einnig það jákvæða við stjúpfjölskyldur. Því næst er skoðað hvaða 

fræðsla er í boði og hvað nýtist stjúpfjölskyldum best til að styrkja 

fjölskylduböndin og efla fjölskylduþrótt sinn. 

2.1 Tölulegar upplýsingar 

Hér er fjallað um skilnaði á Íslandi og fjölda þeirra og borið saman við 

Norðurlöndin og Bandaríkin. Næst er fjallað um þær breytingar sem hafa 

orðið á forsjármálum frá árinu 1992 en þá opnaðist fyrir þann möguleika á 

Íslandi að foreldrar færu með sameiginlega forsjá eftir skilnað eða 

sambúðarslit. Í lok kaflans er greint frá fjölda stjúpfjölskyldna á landinu. 

Skilnaðir 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar (2011) hefur lítil breyting verið á fjölda 

skilnaða hér á landi síðustu 40 ár. Á árunum 1970-2010 voru að meðaltali 

1500 hjónavígslur á ári og um 500 þeirra hjónabanda enduðu með 

lögskilnaði. Ef skilnaðartíðni á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum eru 

skoðuð kemur í ljós að mun fyrr fór að bera á aukinni skilnaðartíðni þar en 

hér. Nú er annað hvert hjónaband þar sem endar með skilnaði (Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 
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Á ári hverju upplifa mörg börn skilnað eða sambúðarslit foreldra sinna. Frá 

árinu 1991 má sjá í gögnum frá Hagstofunni að þetta eru vel yfir 1000 börn 

á ári. Ef árið 2010 er skoðað voru það 1171 börn sem upplifðu skilnað eða 

sambúðarslit (Hagstofa Íslands, 2011).  

Forsjá og forsjárbreytingar 

Nær alla síðustu öld fór annað foreldri með forsjá barna við sambúðarslit 

og var það yfirleitt móðirin. Árið 1992 varð mikil lagaleg breyting þegar 

opnað var fyrir þann möguleika að foreldrar færu með sameiginlega forsjá 

barna sinna. Árið 2006 var sameiginleg forsjá svo gerð að meginreglu með 

breytingu á barnalögum. Hér verður betur gerð grein fyrir þessari 

meginreglu í kaflanum um löggjöfina hér á eftir. Breytingin var hæg í fyrstu 

en upp úr árinu 2000 var álíka fjöldi mála þar sem móðir fékk forsjá og þar 

sem forsjá var sameiginleg. Frá 2002 er sameiginleg forsjá algengasta 

forsjárformið. Árið 2010 var staðan sú að yfir 90% foreldra voru með 

sameiginlega forsjá eftir lögskilnað (Hagstofa Íslands, 2011). Svipaða þróun 

má sjá hjá foreldrum eftir sambúðarslit og við lögskilnað. Þó varð það mun 

fyrr að meginreglu að foreldrar fóru með sameiginlega forsjá eftir 

sambúðarslit en eftir lögskilnað eða strax árið 1998. Sömu lög gilda um 

forsjá sambúðarforeldra og foreldra í hjónabandi. Árið 2001 var mikill 

meirihluti foreldra með sameiginlega forsjá eftir sambúðarslit (Hagstofa 

Íslands, 2011) 

Fjöldi stjúpfjölskyldna 

Erfitt getur verið að finna tölur um fjölda stjúpfjölskyldna á vef 

Hagstofunnar, þar sem þetta fjölskylduform er ekki tekið sérstaklega út 

heldur flokkað með kjarnafjölskyldum. Þó er hægt að sækja tölulegar 

upplýsingar um stjúpættleiðingar. Hagstofan skilgreinir kjarnafjölskyldur 
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sem hjón og fólk í óvígðri sambúð og einhleypa karla og konur með börn 

sem eru 17 ára eða yngri. Barnlaus hjón eða sambúðarfólk telst einnig til 

kjarnafjölskyldunnar (Hagstofa Íslands, 2011). 

Útkoma úr símakönnun sem gerð var hér á landi um samsetningu heimila 

með börn, sýndi að 50.2% voru foreldrar með börn sín, en foreldar með 

eigin börn og stjúpbörn 7.3%. Ekki voru upplýsingar um hversu margar 

fjölskyldur fengu börn sem maki átti með öðrum aðila, í umgengni á 

heimilið. Því má ætla að einhver hluti fjölskyldna sem skráð er sem 

kjarnafjölskylda sé í raun stjúpfjölskylda (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. 

Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995). 

Þær tölur sem náð er í á Hagstofunni þegar leitað er eftir upplýsingum um 

fjölskylduna og þær sem notaðar eru í símakönnunni eiga eingöngu við 

fjölskyldur með börn sem ekki eru orðin sjálfráða samkvæmt lögum. Gera 

verður ráð fyrir að stjúpfjölskyldur haldi áfram að vera til eins og aðrar 

fjölskyldur þó börnin eldist. Reikna má með að þúsundir Íslendinga séu í 

einhverskonar stjúptengslum annaðhvort tímabundið eða varanlega.  

Erfitt er að reikna út fjölda stjúpfjölskyldna hér á landi nema með nákvæmri 

skráningu. Það gæti þó reynst erfitt þar sem ekki öll pör skrá sig í sambúð 

þó þau búi saman. Ástæðurnar geta verið margar sem valda þessu, til að 

mynda skert fjárhagsleg innkoma vegna skerðingar á barnabótum og 

niðurgreiðslu á leikskólagjöldum við sambúðarskráningu eða hjónaband.  

 2.2 Löggjöf 

Í þessum kafla er leitast við að gera grein fyrir þeim rétttindum og skyldum 

sem löggjöfin setur á stjúpforeldra. þegar leitað var á leitarvél Alþingis 

(2011) þann 30. nóvember 2011 að orðunum stjúpbörn eða stjúpforeldrar 
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má sjá að þau koma fyrir í nokkuð mörgum lögum en hugtakið 

stjúpfjölskylda kom ekki upp. 

Þegar þau lög sem varða stjúpfjölskyldur eru skoðuð kemur í ljós að þau 

eiga það sameiginlegt að snúast flest um hagsmuni stjúpbarna til dæmis 

rétt þeirra til forsjár, framfærslueyris og arfs. 

Leit að orðinu  stjúpbörn gaf eftirfarandi niðurstöður: 

1885 nr. 29 16. desember Lög um lögtak og fjárnám án undanfarins dóms 

eða sáttar. 

1940 nr. 19 12. febrúar Almenn hegningarlög. 

1962 nr. 8 14. mars Erfðalög. 

1962 nr. 93 29. desember Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að láta 

öðlast gildi ákvæði í samningi milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar, um innheimtu meðlaga. 

1991 nr. 20 23. mars Lög um skipti á dánarbúum o.fl. 

1991 nr. 91 31. desember Lög um meðferð einkamála. 

1997 nr. 1 10. janúar Lög um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

1998 nr. 155 28. desember Lög um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. 

2003 nr. 76 27. mars Barnalög. 

2005 nr. 49 17. maí Lög um fullnustu refsinga. 

2007 nr. 100 11. maí Lög um almannatryggingar. 

2008 nr. 34 29. apríl Varnarmálalög. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1885029.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1940019.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1962008.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1962093.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1991020.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1991091.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1997001.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1998155.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2003076.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2005049.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2007100.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2008034.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
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2008 nr. 88 12. júní Lög um meðferð sakamála. 

2008 nr. 112 16. september Lög um sjúkratrygginga. 

Leit að orðinu stjúpforeldri gaf eftirfarandi niðurstöður: 

1991 nr. 91 31. desember Lög um meðferð einkamála. 

1996 nr. 45 17. maí Lög um mannanöfn. 

2003 nr. 76 27. mars Barnalög. 

2007 nr. 100 11. maí Lög um almannatryggingar. 

2008 nr. 88 12. júní Lög um meðferð sakamála. 

Ef barnalög nr. 76/2003 eru skoðuð má sjá í eftirfarandi lagagreinum þætti 

sem varða stjúpfjölskylduna og meðlimi hennar.  

Í 28.grein Barnalaga er skilgreint hvað felst í forsjá barna. 

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og 

gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og 

þörfum. 

Forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu 

og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. 

Foreldrum ber að afla barni sínu lögmæltrar fræðslu og ala með því 

iðjusemi og siðgæði. Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því að barn 

þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og 

áhugamál. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2008088.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2008112.html&leito=stj%FApbarn%5C0stj%FApbarna%5C0stj%FApbarnanna%5C0stj%FApbarni%5C0stj%FApbarninu%5C0stj%FApbarni%F0%5C0stj%FApbarns%5C0stj%FApbarnsins%5C0stj%FApb%F6rn%5C0stj%FApb%F6rnin%5C0stj%FApb%F6rnum%5C0stj%FApb%F6rnunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1991091.html&leito=stj%FApforeldra%5C0stj%FApforeldranna%5C0stj%FApforeldri%5C0stj%FApforeldrin%5C0stj%FApforeldrinu%5C0stj%FApforeldris%5C0stj%FApforeldrisins%5C0stj%FApforeldri%F0%5C0stj%FApforeldrum%5C0stj%FApforeldrunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/1996045.html&leito=stj%FApforeldra%5C0stj%FApforeldranna%5C0stj%FApforeldri%5C0stj%FApforeldrin%5C0stj%FApforeldrinu%5C0stj%FApforeldris%5C0stj%FApforeldrisins%5C0stj%FApforeldri%F0%5C0stj%FApforeldrum%5C0stj%FApforeldrunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2003076.html&leito=stj%FApforeldra%5C0stj%FApforeldranna%5C0stj%FApforeldri%5C0stj%FApforeldrin%5C0stj%FApforeldrinu%5C0stj%FApforeldris%5C0stj%FApforeldrisins%5C0stj%FApforeldri%F0%5C0stj%FApforeldrum%5C0stj%FApforeldrunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2007100.html&leito=stj%FApforeldra%5C0stj%FApforeldranna%5C0stj%FApforeldri%5C0stj%FApforeldrin%5C0stj%FApforeldrinu%5C0stj%FApforeldris%5C0stj%FApforeldrisins%5C0stj%FApforeldri%F0%5C0stj%FApforeldrum%5C0stj%FApforeldrunum#word1
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139a/2008088.html&leito=stj%FApforeldra%5C0stj%FApforeldranna%5C0stj%FApforeldri%5C0stj%FApforeldrin%5C0stj%FApforeldrinu%5C0stj%FApforeldris%5C0stj%FApforeldrisins%5C0stj%FApforeldri%F0%5C0stj%FApforeldrum%5C0stj%FApforeldrunum#word1
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Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum 

högum barns og ákveða búsetustað þess. Forsjárforeldri fer enn fremur 

með lögformlegt fyrirsvar barns. 

Barn á rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða beggja, uns það verður 

sjálfráða og eru þeir forsjárskyldir við það. Foreldri sem fer eitt með forsjá 

barns síns er skylt að stuðla að því að barn njóti umgengni við hitt foreldri 

sitt nema hún sé andstæð hag og þörfum barns að mati dómara eða 

lögmælts stjórnvalds. 

Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið 

til lykta eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða 

barns fá aukið vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast. 

Ef annað forsjárforeldra barns er hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum 

eru nauðsynlegar ákvarðanir hins um persónulega hagi barns gildar. 

Nú fara foreldrar sameiginlega með forsjá barns og er öðru foreldrinu þá 

óheimilt að fara með barnið úr landi án samþykkis hins.  

Í 29.grein Barnalaga kemur fram hverjir hafa forsjá barna: 

Barn á rétt á forsjá beggja foreldra sinna sem eru í hjúskap, sbr. þó 

3. mgr. 31. gr., eða hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá. 

Nú eru foreldrar barns hvorki í hjúskap né skráðri sambúð við 

fæðingu barns og fer móðir þá ein með forsjá þess, sbr. þó 1. mgr. 

32. gr. 

Ef foreldri, sem er ekki í hjúskap og fer eitt með forsjá barns síns, 

gengur í hjúskap eða tekur upp sambúð með öðrum en hinu 

foreldrinu er forsjá barns einnig hjá eða sambúðarforeldri, enda hafi 
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skráð sambúð í þjóðskrá staðið samfleytt í eitt ár. Forsjá eða 

sambúðarforeldris varir eingöngu meðan hjúskapur eða sambúð 

stendur, sbr. þó 2. mgr. 30. gr. 

Ákvæði 28. gr., 5. og 6. mgr. 30. gr., 3.–5. mgr. 32. gr. og 33.–35. gr. eiga 

einnig við um aðra en foreldra sem fara með forsjá barns samkvæmt lögum 

þessum, eftir því sem við getur átt. 

Í lögunum í dag má sjá að þegar foreldri sem fer eitt með forsjá barns síns, 

gengur í hjúskap eða tekur upp sambúð með öðrum en hinu foreldrinu fær 

stjúpforeldrin sjálfkrafa forsjá stjúpbarns. Forsjá stjúpforeldris eða 

sambúðarforeldris varir eingöngu meðan á hjúskapur eða sambúð stendur 

Í nýju frumvarpi til breytinga á barnalögum (Þingskjal 328.2011-2012), sem 

innanríkisráðherra lagði fram á Alþingi 17. nóvember síðastliðinn eru lagðar 

fram nokkrar veigamiklar breytingar sem varða stjúpfjölskyldur. Þar er 

meðal annars lagt til að staða stjúp- og sambúðarforeldra verði styrkt 

sérstaklega þeirra sem fara með forsjá. Í því skyni er lagt til í 9. grein 

frumvarpsins að stjúp- og sambúðarforeldrar fari áfram með forsjá barns 

eftir skilnað eða sambúðarslit við foreldri nema samið sé um annað.  

Samkvæmt tillögu innanríkisráðherra fær stjúpforeldri ekki sjálfkrafa 

forræði yfir barni ef foreldri sem er með forræði fellur frá heldur er lagt til í 

18. grein að mæla fyrir um rétt barns til umgengni við aðra en foreldra með 

rýmri hætti en nú gildir en ákvæðið getur með þeim hætti náð til 

stjúpforeldra ef við á (Þingskjal 328. frumvarp til breytinga á barnalögum, 

2011-2012). 

Ef þessi lög taka gildi verða miklar breytingar á stöðu stjúpforeldris við 

stjúpbörn sín. Breytingar sem opna fyrir þann möguleika fyrir barn að vera 
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áfram í umgengi við stjúpforeldri sitt eftir að sambúð eða hjúskap lýkur og 

að stjúpforeldri haldi forræðinu.  

Einnig er enn skýrar tekið á því að foreldrar verði með sameiginlega forsjá 

sem tryggir betur rétt barns til þess að eiga jafna umgengni við foreldra 

sína. Í frumvarpinu er einnig það nýnæmi til að mynda að lagt er til að 

foreldrum beri skylda til að leita sátta áður en unnt er að krefjast úrskurðar 

eða höfða mál um tiltekin ágreiningsefni. Markmið með sáttameðferð er að 

hjálpa foreldrum að gera samning um þá lausn máls sem barni er fyrir 

bestu. 

Þegar lögin um forsjá við andlát forsjárforeldris eru skoðuð er í dag gert ráð 

fyrir að stjúpforeldri fái sjálfkrafa forsjá yfir stjúpbarni sínu við andlát 

foreldris (barnalög nr. 76/2003). Er það í næstum eina skiptið sem 

stjúpforeldri er rétthærri í lögunum en foreldri barns. Ekki er möguleiki eins 

og lögin eru í dag að eftirlifandi foreldri og stjúpforeldri deili með sér 

umgengni. Ef um sameiginlega forsjá er að ræða hefur stjúpforeldrið engan 

rétt við andlát maka síns (barnalög nr. 76/2003). 

Ef breytingin á barnalögunum sem var rædd hér að ofan nær fram að ganga 

verður breyting hér á, því í 18.grein laganna um umgengni við aðra segir„Ef 

annað foreldra barns er látið eða bæði, foreldri er ókleift að rækja 

umgengnisskyldur sínar við barn eða foreldri nýtur verulega takmarkaðrar 

umgengni á barnið rétt á umgengni við nána vandamenn þess foreldris eða 

aðra nákomna barni, enda verði talið að það sé til hagsbóta fyrir barnið“ ( 

Þingskjal 328. 2011-2012) 

Undir þessari grein opnast möguleiki fyrir stjúpforeldri að halda umgengni 

við stjúpbarn sitt við andlát foreldris ef hann hefur gert forræðissamning 
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við foreldri. Hefur hann þá nokkuð jafnan lagalegan rétt á við eftirlifandi 

foreldri til umgengni við barnið. 

Í 53.grein (barnalög nr. 76/2003.) er tekið á því að stjúpforeldri eða 

sambúðarforeldri sé skylt að framfæra stjúpbarnið sitt, eins og hans eigið 

barn væri um að ræða ef þeir fara með forsjá barnsins. En ef tekið er upp 

samband við foreldri sem er með sameiginlega forsjá hefur stjúpforeldrið 

eða sambúðarforeldrið engum lagalegum skyldum að gegna gagnvart 

barninu. 

Þegar lögin í dag er skoðuð virðist réttur stjúpforeldris ráðast að mestu á 

því hvort foreldri sé eitt með forsjá eða hvort það sé með sameiginlega 

forsjá. Löggjafinn tryggir hvorki stjúpbarni né stjúpforeldri rétt til umgengis 

eða forsjár við skilnað. Umgengisréttur er eingöngu tryggður við andlát 

maka, ef foreldri hefur ekki sameiginlega forsjá. Með þeim breytinum sem 

hafa orðið undanfarin ár að meirihluti foreldra fari með sameiginlega forsjá 

hefur möguleiki stjúpforeldra til forræðis eða umgengni við stjúpbörn sín 

minnkað til muna. Því hafa breytingar á barnalögum mikla þýðingu til að 

opna fyrir jafnræði í umgengnismálum fyrir stjúpforelda. 

Hér á eftir verða skoðuð tvö önnur lagaákvæði, úr hegningalögum og úr 

lögum um einkamál, sem varða stjúpforeldra og stjúpbörn. Í þessum 

greinum laganna má lesa sem stjúptengsl séu að nokkru leyti viðurkennd 

sem foreldratengsl. Eru þetta einu ákvæðin í lögunum þar sem þessi tengsl 

eru metin á við foreldratengslin. 

Í 201 gr. Almennra hegningarlaga nr.19/:  

 „Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við 

barn yngra en 18 ára, sem er kjörbarn hans, stjúpbarn, 

fósturbarn, sambúðarbarn eða tengt honum þannig 



18 
 

fjölskylduböndum í beinan legg eða barn, sem honum 

hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sæta 

fangelsi allt að 8 árum og allt að 12 ára fangelsi sé barn 

yngra en 16 ára.“ 

Í lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991 52.gr í lið C, kemur eftirfarandi 

fram :  

„1. Eftirtaldir geta skorast undan því að gefa vitnaskýrslu 

að öllu leyti eða einhverju:  

a. sá sem er eða hefur verið maki aðila, 

b. skyldmenni aðila í beinan legg, systkin hans og þeir sem 

tengjast honum þannig vegna ættleiðingar,  

c. tengdaforeldri aðila og tengdabarn“ 

Á nokkrum öðrum stöðum í lögunum er minnst á réttindi og skyldur 

stjúpforeldris og stjúpbarna svo sem  í erfðalögum og lögum um 

mannanöfn(Erfðalög nr. 8/1962; Lög um mannanöfn nr. 45/1996). 

2.3 Fjölskyldur –Stjúpfjölskyldur. Hver er munurinn? 

Hér á eftir verður leitast við að skilgreina hvað hugtökin fjölskyldur og 

stjúpfjölskyldur merkja og einnig dregið fram hver er munurinn á þessum 

hugtökum bæði á fræðilegum og almennum grunni. 

Hvað eru fjölskyldur? 

Skilgreining á hugtakinu fjölskyldur er vandkvæð en til eru ýmis konar form 

á samskiptum fólks, enda eru skilgreiningarnar margar. Er einstæðingur til 

að mynda fjölskylda, er barnlaust par fjölskylda eða verður að vera komið 

barn til skjalanna til að hægt sé að tala um fjölskyldu? Eru systkini 

fjölskylda?  
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Flestir geta þó verið sammála skilgreiningunni að fjölskylda sé móðir eða 

faðir og barn. Augljóslega er þetta þó ekki tæmandi skilgreining enda 

margir fleiri sem geta gert tilkall til að teljast til fjölskyldna. 

Þegar flett er upp orðinu fjölskylda í Íslenskri orðabók kemur þessi 

skilgreining „tveir foreldrar og börn þeirra, húsráðendur og afkomendur 

þeirra, systkin og skyldulið þeirra“ (Íslensk orðabók, 2002).  

Félagsráðgjafar nota oft skilgreininguna þeir sem búa saman (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Skilgreining Hagstofunnar á hugtakinu fjölskylda er „Hjón og sambýlisfólk 

og börn þeirra undir 17 ára aldri“(Hagstofa Íslands, 2011).  

Carter og McGoldrick (2005 a) segja að fjölskyldur séu fólk sem eigi 

sameiginlega fortíð og nútíð og sem haldi saman vegna blóð-, lagalegra- 

eða sögulegra banda. Fjölskylduböndin og fjölskyldumynstrið breytist eftir 

því hvar á lífsskeiðinu fólk er.  

Á undanförnum áratugum hefur fjölskyldumynstrið breyst mikið svo sem 

með hækkandi aldri fólks, breyttri stöðu kvenna í samfélaginu, hækkandi 

skilnaðartíðni og að fólk gifti sig aftur. Einnig eru margir einstæðir foreldrar 

og svo stofna samkynhneigðir til hjónabands og eiga börn (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Hvað eru stjúpfjölskyldur? 

Ekki verða hlutirnir einfaldari þegar farið er að skilgreina hugtakið 

stjúpfjölskylda og hverjir tilheyra henni. Er stjúpfjölskyldan nýtt 

fjölskylduform? Ahrons (1994) segir að í samfélaginu virðist vera til 

tvennskonar ímyndir fyrir stjúpfjölskyldur. Annað hvort reyni þær að haga 
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sér eins og kjarnafjölskyldur eða eins og vondu stjúpforeldrarnir í 

ævintýrunum.  

Stjúpfjölskyldur sem slík er gamalt hugtak sem hefur verið til svo lengi sem 

menn muna. Ef Íslendingasögurnar eru skoðaðar er hægt að finna ófá 

dæmi um stjúptengsl til að mynda í Egils sögu (2011) og Laxdælu (2011). 

Erfitt getur verið að segja til um hvernig tengslum í stjúpfjölskyldum á 

þessum tíma var háttað.  

Jafnvel er hægt að tilheyra stjúpfjölskyldum án þess það sé rætt eða 

viðurkennt. Höfundur áttaði sig á þegar hann var að skoða þessa þætti að 

hann hefði tilheyrt stjúpfjölskyldu frá því hann fæddist án þess að um það 

hafi nokkurn tíma verið talað. Móður amma réði sig sem ráðskona hjá 

manni sem var orðin ekkill þá. Bæði áttu þau börn af fyrri hjónaböndum. 

Með þeim tókust ástir og hófu þau hjúskap. Öll þeirra hjúskaparár var 

aldrei talað um þennan mann sem stjúpföður eða stjúpafa, heldur var hann 

skilgreindur með nafni sínu. Aldrei var notað orðið stjúptengsl að nokkru 

tagi yfir þessi samskipti og má velta fyrir sér ástæðu þess. Ef til vill var þetta 

lausn fjölskyldunnar að meðtaka nýjan aðila án þess að þurfa að finna 

handa honum fast hlutverk. Þegar þau kynntust var hann í hlutverkinu 

húsbóndi á heimili með ráðskonu en endaði svo í hlutverkinu eiginmaður 

og stjúpi. Einnig getur ástæða þess verið að öll börnin sem komu með 

ömmu minni inn í sambandið voru komin yfir 18 ára aldur nema eitt. Þegar 

þetta er rætt við þau systkin eru þau sammála að þetta sé skrítið en átta sig 

ekki á ástæðu þess að hann var ekki kallaður stjúppabbi eða stjúpafi. Þau 

systkin sem höfundur ræddi við töluðu þó öll um hann af mikilli hlýju og 

sögðu að það væri nú í raun ótrúlegt að maður skyldi taka að sér 13 börn 

og svo barnabörn með þessum kærleika og hlýju sem og hann gerði. 
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Í Íslensku orðabókinni er ekki gerð grein fyrir merkingu orðsins 

stjúpfjölskylda, en gefin er skýring á mörgum þeim meðlimum sem eru í 

stjúpfjölskyldunni til að mynda stjúpmóðir, stjúpfaðir, stjúpdóttir og 

stjúpsonur. Þegar orðið stjúpmóðir er skoðað kemur þessi skýring. 

„stjúpmóðir, kona sem er gift eða býr með föður þess sem um er rætt og 

kemur honum/henni í móðurstað“. Sama skýring er gefin við stjúpföður 

nema hann kemur í föðurstað.  

Stjúpbarn er skilgreint sem barn þess sem fer í sambúð eða hjúskap að nýju 

og gengur barninu í móður eða föðurstað. Stjúpbarnið hefur engar skyldur 

gagnvart stjúpforeldri sínu samkvæmt orðabókinni (Íslensk orðabók, 2002). 

Skilgreining fræðimanna á stjúpfjölskyldu 

Þegar reynt er að skilgreina hugtakið stjúpfjölskyldur er ekki úr vegi að 

byrja á því að skoða skilgreiningu hjónanna Visher og Visher (1982) en þau 

eru sálfræðingar og frumkvöðlar í rannsóknum á þessu sviði. Skilgreining 

þeirra á stjúpfjölskyldum er sú, að um sé að ræða par þar sem að minnsta 

kosti annar aðilinn á barn úr fyrra hjónabandi. Þau segja að það sé þó ekki 

algilt að barnið eða börnin komi úr öðru hjónabandi. Því ekki þurfi allir að 

hafa verið giftir, einstaklingar geti átt börn fyrir utan hjónaband. 

Ef skoðuð er skilgreining bandarísku stofnunarinnar National Stepfamily 

Resource Center (2011) sem rannsakar stjúpfjölskyldur er hún svona: 

stjúpfjölskyldur eru þegar annar eða báðir aðilar koma með barn eða börn 

úr fyrri samböndum í fjölskyldur. Börn geta verið hluti af stjúpfjölskyldum 

þó þau búi ekki hjá henni að staðaldri. Barn getur einnig verið partur af 

tveimur stjúpfjölskyldum ef báðir kynforeldrar þess hefja nýja sambúð eða 

giftast. 
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Sigrún Júlíusdóttir (2001) segir að stjúpfjölskyldur séu fjölskyldur þar sem 

báðir aðilar eða annar eiga eitt eða fleiri hjónabönd að baki, bæði gift áður 

eða annað gift áður. Annað eða bæði með barn eða börn úr fyrri 

hjónaböndum eða samböndum búandi hjá sér eða hjá hinu foreldrinu í 

annarri fjölskyldu. Einnig geta stjúpfjölskyldur innihaldið sameiginleg börn 

eða barn hjónanna.  

Valgerður Halldórsdóttir (2006) notar þá skilgreiningu að stjúpfjölskyldur 

séu fjölskyldur þar sem parið sem til hennar stofnar eiga annaðhvort bæði 

eða annað barn með öðrum aðila.  

Fræðimönnum ber nokkuð saman þegar kemur að því að skilgreina 

hugtakið stjúpfjölskyldur. Þeir fræðimenn sem skoðaðir voru og þau dæmi 

um skilgreiningar sem eru hér fyrir ofan segja öll að stjúpfjölskyldur 

innihaldi par þar sem báðir eða annar aðili eigi barn/börn fyrir. 

Skilgreiningarnar gefa okkur einnig hugmynd um þau tengsl sem eru í 

fjölskyldum. Stjúpfjölskyldur verður að innihalda í upphafi par sem hefur 

samband og þau verða annað eða bæði að eiga barn/börn. Það sem greinir 

helst í sundur hjá fræðimönnum er að margir tala um að eiga barn í fyrra 

hjónabandi eða sambúð. Eins og tölur um einstæða foreldra segja til um 

eru ekki öll börn getin í hjónabandi eða sambúð. Valgerður Halldórsdóttir 

(2006) og Visher og Visher (1982) eru sammála í sínum skilgreiningum. Þau 

gefa því vægi að ekki eru öll börn getin í hjónabandi eða sambúð. Foreldri 

sem er að fara inn í stjúpfjölskyldur geti verið að hefja sína fyrstu sambúð 

eða fara í sitt fyrsta hjónaband ef þannig ber undir.  

Ekki er gert ráð fyrir því í þeim skilgreiningum sem skoðar voru þegar barn 

fæðist innan hjónabands eða sambúðar með öðrum aðila en maka. Þær 

gera allar ráð fyrir að barnið eða börnin séu fædd áður en til sambúðar eða 
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hjónabands er stofnað. Eingöngu í skilgreiningu National Stepfamily 

Resource Center (e.d.2011) er að finna möguleikann á því að barn geti verið 

í tveimur stjúpfjölskyldum á sama tíma ef báðir foreldrar eru búnir að 

stofna til sambúðar eða hjúskapar og ekki þurfi barnið að búa að staðaldri á 

heimilinu til að teljast til stjúpfjölskyldna.  

„Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir 

deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. 

Meðlimirnir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða 

einstaklingur ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvort 

öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þessi skilgreining nær yfir marga þætti og er að mörgu leyti góð. Með henni 

er ekki gerður greinarmunur á kynjum og ekki er gengið út frá að um 

blóðtengsl þurfi að vera. Því getur það fallið undir skilgreininguna 

fjölskyldur ef vinir til að mynda að deila saman heimili og því sem því fylgir. 

Þessi skilgreining nær líka yfir stjúpfjölskyldur þar sem hún segir að 

fjölskyldur séu oftast fullorðnir einstaklingar og börn þeirra því er hún vel 

ásættanleg og nær flestum þeim þáttum sem mikilvægir eru við 

skilgreiningar á þessu stóru hugtökum fjölskyldur – stjúpfjölskyldur. 
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3 KERFISKENNING OG FJÖLSKYLDUFRÆÐSLA 

 

Fjölskyldumeðferðarfræðingar hugsa oft út frá kerfiskenningunni þegar þeir 

skilgreina fjölskyldur. Hér á eftir verður í stuttu máli fjallað um hvernig 

kerfiskenning getur verið hjálpleg þegar verið er að hugsa um 

stjúpfjölskyldufræðslu. Hún sýnir fram á þau flóknu tengsl sem myndast í 

stjúpfjölskyldum þar sem reynt er að búa til eina heild þar sem flestir geta 

verið sáttir við sitt hlutskipti.  

Þegar stjúpfjölskyldur eru að myndast koma mörg kerfi saman svo sem 

foreldri og barn, nýja parið, afi og amma, fyrrverandi maki, fyrrverandi 

tengdafjölskylda og nýja tengdafjölskyldan. Þessi mörgu kerfi þurfa að fá 

svigrúm og tíma til að kynnast og mynda tengsl sín á milli eða breyta eldri 

tengslum. Í fjölskyldukerfum ríkir oft mikil hollusta á milli fjölskyldu-

meðlima. Þegar stofnað er til stjúpfjölskyldna þá getur þessi hollusta og 

bandalög á milli aðila í eldra fjölskyldukerfi reynst stjúpfjölskyldukerfinu 

erfitt. Ef meðlimir stjúpfjölskyldna eru ekki tilbúnir að þróa ný hollustubönd 

í nýrri fjölskyldu getur það haft mikið að segja í þroska þessa nýja kerfis 

(Carter og McGoldrick b, 2005; Visher og Visher, 1979). 

Þetta getur leitt til vandamála eins og þríhyrningamyndana og 

hollustuklemma sem eru mjög algengar í stjúpfjölskyldum. Nokkur algeng 

dæmi um slíkt eru: 

Barn fær ekki að tengjast stjúpforeldri 

Móðir sem gefur stjúpföður ekki tækifæri á að nálgast stjúpbarn sitt nema 

á hennar forsendum. Hún og barnið eru saman í liði, hollustan verður svo 

mikil að stjúpfaðirinn kemst aldrei inn í þetta bandalag. Barnið finnur þetta 
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fljótt og leitar því ekki til hans eftir neinu því það einskorðar hollustu sína 

við móður sína. Þetta kemur í veg fyrir að sú tengslamyndun sem gæti átt 

sér stað í milli stjúpföður og barns fái að þroskast. Þetta atferli leiðir til þess 

að þarna myndast þríhyrningamyndun í tengslunum; barn - móðir – 

stjúpfaðir (Carter og McGoldrick , 2005 b; Visher og Visher, 1979). 

Foreldri – fyrrverandi maki- núverandi maki 

Þarna eru gjarnan erfiðustu samskiptin oft afbrýðisemi og ekki búið að gera 

upp gömul mál. Aðili lendir á milli því hann vill reyna að gera öllum til geðs. 

Verður til mikil hollustuklemma því viðkomandi er ekki búinn að gera upp 

við sig hvar hollustan eigi að vera (Carter og McGoldrick, 2005 b; Visher og 

Visher, 1979). Þessar hollustuklemmur tengjast oft fjármálum og því hver á 

að borga það sem þarf að kaupa fyrir barnið. Fyrrverandi maki gerir kröfu 

um þátttöku í kostnaði við það sem barnið vantar og núverandi maki hans 

er ósáttur og finnst of mikið af peningum fara í þetta fyrra heimili. Það 

getur verið erfitt að taka á þessu til að mynda ef komin er hefð fyrir því 

hvaða kostnaði er deilt.  

Nýja parið – fyrrverandi makar – börn 

Þegar þessi staða kemur upp lenda börnin oft á milli. Barninu er ekki haldið 

fyrir utan deilur þarna á milli. Foreldrar nota barnið oft á tíðum sem púða 

fyrir sig til að ausa úr sér hvað hitt foreldri þess sé ómögulegt. Barnið lendir 

í mikilli klemmu þarna á milli. Það vill reyna að geðjast öllum og á erfitt með 

að taka því að talað sé illa um hitt foreldri sitt. Það þorir þó ekki að 

andmæla því það er hrætt við að foreldrinu finnist það vera að svíkja sig 

(Carter og McGoldrick, 2005 b; Visher og Visher, 1979). 

Til að nýja parsambandið gangi sem kerfi verður að ná að þroskast á milli 

parsins hollusta, samvinna og bandalag. Þegar því er náð getur parið sett 
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saman viðmið fyrir hegðun og hvernig takast skuli á við það sem upp á 

kemur í þessu nýja fjölskyldukerfi. Hjá pörum sem eru að stofna 

stjúpfjölskyldur er parasambandið nýjasta undirkerfið og er því oft á tíðum 

brothættast og þolir minnsta álagið í heildarkerfinu. Það getur verið svo 

margt sem parið þarf að takast á við sem getur gert útaf við þetta nýja 

undirkerfi. Þetta kerfi er viðkvæmast ef parið hefur ekki gefið sér nægilegan 

tíma til að kynnast og byggja góðan grunn sem það getur treyst á (Beckett 

og Taylor, 2010; Carter og McGoldrick, 2005 b; Currier, 1982;  Rivett og 

Street, 2009). 

3.1 Fjölskyldumeðferð 

Hér verður í stuttu máli gerð grein fyrir hvað felst í fjölskyldumeðferð og 

hvernig hún getur nýst stjúpfjölskyldum. 

Í fjölskyldumeðferð er tekið mið af áhrifamætti, fjölskyldna í heild sinni og 

velferð hennar höfð að leiðarljósi.  

Oft á tíðum er ástæða þessa að fólk leitar eftir aðstoð hjá 

fjölskyldumeðferðaraðila sú að brestir eru komnir í samskiptamynstrið og 

kerfið, fólkið sem að fjölskyldunni standa, er að hrynja. 

Í vinnu með fjölskyldum er gengið út frá því að hún sé sérfræðingur í sínu 

kerfi og þurfi því aðeins stuðning frá meðferðaraðila til að þess að hún geti 

sjálf fundið lausnir á þeim verkefnum og vandamálum sem upp koma 

(Rivett og Street, 2009). Meðferðaraðilinn leggur sig fram við að hjálpa 

parinu og fjölskyldunni allri að sjá hlutina í samhengi.  

Fjölskyldumeðferð er ekki bundin við herbergi þar sem meðferðaraðilinn 

tekur á móti pari, hjónum eða fjölskyldunni. Heldur getur hún líka farið 

fram í stærri hópum þar sem veitt er fagleg fræðsla um tiltekið málefni. 

Þannig er skapað svigrúm til að heyra hvað aðrir eru að fást við og fá þannig 
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viðurkenningu á því að þeirra verkefni og vandamál eru ekki einsdæmi 

(Beckett og Taylor, 2010; Rivett og Street, 2009). 

Rannsóknirnar á stjúpfjölskyldum sem fjallað er um hér á eftir sýna fram á 

fjölskyldufræðsla er gagnleg fyrir pör í stjúpfjölskyldum. 
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4 RANNSÓKNIR Á STJÚPFJÖLSKYLDUNNI OG FRÆÐSLUÞÖRF 

 

Í þessum kafla verða skoðaðar bæði íslenskar og erlendar rannsóknir á 

stjúpfjölskyldum. Ennfremur verða rannsóknir á fræðsluþörf 

stjúpfjölskyldna skoðaðar og í lokin hvaða fræðsla nýtist stjúpfjölskyldum 

best. 

4.1 Rannsóknir á stjúpfjölskyldum. 

Þó stjúpfjölskyldur hafi alla tíð verið til eiga rannsóknir á efninu sér ekki 

ýkja langa sögu. Visher og Visher (1982) eru frumkvöðlar á þessu sviði. Þau 

töldu í upphafi síns hjúskapar árið 1959 að það yrði ekki erfitt að setja 

saman stjúpfjölskyldu ekki síst vegna sérfræði þekkingar sinnar á mannlegri 

hegðun og tilfinningum. Raunin varð önnur því þau þurftu að glíma við 

sömu vandamál og aðrir sem mynda stjúpfjölskyldur svo sem óraunhæfar 

væntingar og hugmyndir sem eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum. Í 

framhaldi af þessari reynslu fóru þau að lesa sér til um þetta efni. Þeirra 

persónulega og faglega reynsla af stjúpfjölskyldunni varð til þess að þau 

vildu kanna þessa þætti betur. Þeirra fyrsta bók um stjúpfjölskyldur, 

Stepfamilies- A guide to work with stepparents og stepchildren kom út árið 

1979. Allt frá þeim tíma hafa þau verið ötul við að rannsaka stjúpfjölskyldur 

og miðla af þekkingu sinni. 

Fyrstu rannsóknirnar sem gerðar voru á stjúpfjölskyldum miðuðu að því að 

bera saman fjölskyldur og stjúpfjölskyldur. Gengið var út frá því að 

stjúpfjölskyldur væri óhefðbundnar og ófullkomnar útgáfa af fjölskyldum. 

Eftir að stjúpfjölskyldum fjölgaði breyttust áherslurnar og rannsakendur 

fóru að kortleggja hvað nýttist stjúpfjölskyldum við að leysa úr sínum 

álitamálum. Eitt af því var að skoða fræðsluþörf og meta hvernig fræðsla 
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væri gagnleg stjúpfjölskyldum. Rannsóknirnar miðuðu að því að fjölskyldu-

meðferðaraðilar gætu þannig veitt aðstoð og fræðslu á forsendum 

fjölskyldna 

Íslenskar rannsóknir 

Fram til þessa hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á íslenskum 

stjúpfjölskyldum en hér verður gerð grein fyrir tveimur. 

Helga Þórðardóttir (1994) tók í sinni rannsókn viðtöl við átta íslenskar 

stjúpfjölskyldur. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að skoða 

hvernig fjölskyldumeðlimir leysa vandamál og að leita svars við hvort 

munur væri á venjulegum fjölskyldum og stjúpfjölskyldum. Í rannsókninni 

voru venjulegar fjölskyldur skilgreind sem par sem eiga börn saman og eru í 

sambúð eða hjónabandi.  

Niðurstaðan var að helstu vandamál stjúpfjölskyldna séu sprottin af 

flóknum tengslum og formgerð hennar. Með flóknum tengslum er átt við 

að börn búi á tveimur heimilum þar sem gilda ólíkir siðir og venjur. 

Verkefnin eru ólík og foreldrar í stjúpfjölskyldum þurfa að semja sín á milli 

um umgengni og fjármál. Fram kom að þessu fylgir oft andlegt álag og 

sundrung í fjölskyldum sem tekst illa að leysa þau verkefni og vandamál 

sem upp koma. Fjölskyldumeðlimir eigi erfitt með að skilgreina hverjir 

tilheyri fjölskyldunni og oft sé ágreiningur um það. Einnig sé löngunin til að 

vera venjuleg fjölskylda svo mikil að hún hindri oft þá jákvæðu þróun sem 

getur átt sér stað. Það er oft skortur á góðri tilfinningu fyrir fjölskyldunni, 

lítil samstaða eða hollusta á milli þeirra sem teljast til hennar og hlutverk 

hvers og eins innan stjúpfjölskyldunnar verður óskýrt. Það sem veldur 

oftast mestu ósætti innan stjúpfjölskyldna snertir meðlimi svo djúpt og 

hreyfir við svo miklum tilfinningum að það getur reynst fólki ógerlegt að 
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tala saman á málefnalegum grunni. Dæmi um þetta er þegar ósættið snýr 

að uppeldi barnanna (Helga Þórðardóttir, 1994).  

Í rannsókn Helgu komu einnig fram kostir þess að vera í stjúpfjölskyldum. 

Kostirnir voru helstir dreifð ábyrgð á börnum sem veitti fólki aukið svigrúm 

og tíma. Einnig þegar foreldrasamvinnan er góð njóti börnin þess. Sum 

börn sögðu að þau væru víðsýnni og það efldi félagsþroska þeirra. Önnur 

sögðu að þau ættu betra með að lesa í þarfir annarra og væru sveigjanlegri. 

Það sem var sameiginlegt með öllum fjölskyldunum sem tóku þátt í 

rannsókninni var jákvæðni og trú á lífið. 

Valgerður Halldórsdóttir (2006) gerði rannsókn sem var hluti af 

meistaraprófsritgerð hennar. Rannsóknin byggðist á viðtölum við foreldra 

og stjúpforeldra í stjúpfjölskyldum. Niðurstaða var sameiginleg þemu í 

viðtölunum varðandi ágreining við fyrrverandi maka, óljós og óorðuð 

hlutverk og væntingar, upplifað réttleysi stjúpforeldra, tímaskortur, 

samviskubit, óljósar tilfinningar hver tilheyrði fjölskyldunni og upplifað 

stuðningsleysi maka, vina og fjölskyldu. Í ritgerðinni voru þrjú þemu skoðuð 

sérstaklega:  

Upplifun viðmælenda á því hver tilheyri stjúpfjölskyldunni. 

Stuðningur sem fólk upplifir sig fá.  

Spurningin um hvað geti eflt stjúpfjölskylduna að mati viðmælenda.  

Helstu niðurstöður voru að það var mjög misjöfn upplifun á því hver 

tilheyrði fjölskyldunni og endurspeglaði það m.a óvissu, væntingar, tengsl 

og hversu lengi viðkomandi hafði verið í stjúptengslum. Það kom fram að 

nýjar aðstæður gætu kallað á nýjar skilgreiningar einnig var það mjög 

persónubundið hvernig fólk í stjúptengslum skilgreinir sig innan 
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fjölskyldunnar. Það kom einnig á óvart að ekki var samræmi í því hvernig 

þeir sem bjuggu saman skilgreindu fjölskylduna sína. 

Viðmælendur í rannsókninni upplifðu stuðning og samvinnu afar 

mismunandi. Fólk átti erfitt með að skilgreina hvað væri stuðningur og 

hvað afskiptasemi. Það fór allt eftir hver var að veita stuðninginn. Virtust 

blóðtengsl ráða mestu þegar beðið var um aðstoð. Foreldrar báðu til að 

mynda frekar blóðtengda afa og ömmu um aðstoð en stjúpafa og ömmu. 

Foreldrar hafa væntingar um að samskiptin verði í lagi við fyrrverandi maka 

eftir skilnað og að hægt væri að hjálpast að. Foreldrar áttu erfitt með að 

greina í sundur hvort maki þ.e stjúpforeldri væri með afskiptasemi eða 

stuðning við uppeldið. Þó hafði tíminn sem liðinn var frá skilnaði og upphafi 

stjúptengsla nokkuð um þetta að segja. Tilfinningalegan stuðning var helst 

að fá frá þeim sem þekktu þessar aðstæður og skildu hvaða verkefni 

stjúpfjölskyldan var að glíma við.  

Þátttakendur í rannsókninni voru sammála um að umræða og fræðsla um 

stjúpfjölskyldur væri liður í að styrkja hana og efla. Þeim fannst margt koma 

til greina þegar rætt var um fræðslu og miðlun upplýsinga svo sem 

námskeið, sjónvarpsumræður, námsbækur og upplýsinga og fræðslu-

miðstöðvar. Þeim bar öllum saman um mikilvægi netsins í miðlun 

upplýsinga og nauðsyn þess að hafa íslenskan vef með fræðslu og 

upplýsingaefni fyrir fólk í stjúpfjölskyldum. Allir voru líka sammála um 

mikilvægi þess að fá almenna viðurkenningu í samfélaginu og að fólk tæki 

mið að því að stjúpfjölskyldur er ekki eins og kjarnafjölskyldur. Skiptar 

skoðanir voru á því hvenær væri tímabært að afla sér fræðslu um 

stjúptengsl og málefni þeim tengdum. 
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Þegar niðurstöður þessara tveggja rannsókna eru bornar saman og tekin út 

sameiginleg þemu kemur í ljós að flest það sem stjúpfjölskyldur eru að 

glíma við kemur upp í báðum rannsóknunum. Má nefna sem dæmi að 

hlutverk hvers og eins eru óskýr og erfitt að ræða þau. Fólk á erfitt með að 

skilgreina fjölskylduna sína, hverjir eru fjölskyldumeðlimir og erfitt með að 

skilgreina tilfinningar sínar gagnvart fjölskyldunni. Einnig kemur fram 

andlegt álag, tímaskortur, sektarkennd og ágreiningur um fjármál.  

Erlendar rannsóknir 

Pryor (2008) gerði rannsókn á nýsjálenskum stjúpfjölskyldum. Úrtakið var 

30 einstaklingar fullorðnir og börn. Þeir sem tóku þátt buðu sig sjálfviljugir 

fram. Rannsóknin byggðist á viðtölum við foreldra, stjúpforeldra og börn. 

Þegar spurt var um hvað þyrfti til að fólk yrði ánægt í stjúpfjölskyldum þá 

svöruðu börnin því að góð tengsl við stjúpforeldrið skipti máli. Foreldrar 

nefndu ást, ástúð og opin samskipti og stjúpforeldrar töluðu um að hafa 

einhvern til að tala við og fá viðurkenningu á hlutverki sínu. Þau atriði sem 

foreldri og stjúpforeldri töldu að olli oftast árekstrum væru tengslin við 

stjúpbörnin, uppeldi þeirra og ágreiningur um agamál. 

Það sem er áhugavert í niðurstöðum þessarar rannsóknar er hversu miklu 

máli skiptir að samband stjúpforeldris og stjúpbarna sé gott vegna velferðar 

þeirra og ekki síður vegna stjúpfjölskyldunnar í heild. Jafnframt kom fram 

að þetta væri stærsta áskorunin sem stjúpfjölskyldur stæði frammi fyrir. 

Í rannsókn sem gerð var í Bretlandi voru bornar saman tvær kynslóðir 

stjúpfeðra og þátttaka þeirra í lífi stjúpbarna sinna. Niðurstöðurnar benda 

til þess að breskir karlmenn, nú til dags, taki meiri þátt í lífi stjúpbarna sinna 

en fyrri kynslóð stjúpfeðra (Ferri og Smith, 1998). 
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Niðurstöður þessara rannsókna eru sambærilegar við niðurstöður Helgu og 

Valgerðar. Það er talað um flókna tengslamyndun, mikilvægi að fá 

viðurkenningu og uppeldismál.  

4.2 Hvernig fræðsla nýtist stjúpfjölskyldum best? 

Margar leiðir henta til fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur svo sem námskeið, 

vinnuhópar, útgefið efni og persónuleg ráðgjöf.  Ekki síst hentar fræðsla þar 

sem næst að skapa andrúmsloft fyrir fólk til að hittast og fá faglega fræðslu  

um leið og það getur átt samskipti við aðra í svipaðri stöðu.  

Rannsóknir benda til að viðeigandi fræðsla og upplýsingar geti eflt 

stjúpfjölskyldur og þannig styrkt fjölskylduböndin  

Rannsóknir á fræðslu erlendis  

Það hefur verið skoðað töluvert af ýmsum hvort og hvaða fræðsla henti 

stjúpfjölskyldum. Hér á eftir verður stiklað á því hvað bandarískar 

rannsóknir hafa sýnt og einnig sagt frá sex þrepa fræðslu sem lengi hefur 

verið í boði bæði í Ástralíu og Bandaríkjunum  

Whitton, Nicholson og Markman (2008) gerðu rannsókn á því hvaða 

fræðsla væri í boði í Bandaríkjum og hvort hún skilaði því sem til var ætlast. 

Fræðslan var flokkuð eftir því hvert innihaldið var. Síðan voru hópar sem 

sóttu fræðsluna bornir saman við samanburðarhópa. Niðurstöðurnar sýna 

að námskeið fyrir stjúpfjölskyldur reyndust gagnleg og jákvæð. Þau 

námskeið sem þátttakendum fannst reynast best voru þau námskeið sem 

byggð voru á fræðilegum kenningagrunni. Þátttakendur lögðu mikið upp úr 

því að fjallað væri ítarlega um stjúptengsl og hvað í þeim fælist.  

Skogrand, Torres og Higginbotham (2010) gerðu rannsókn þar sem þau 

tóku viðtöl við fjörtíu einstaklinga í tekjulágum fjölskyldum sem öll höfðu 
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tekið þátt í hópnámskeiði fyrir stjúpfjölskyldur. Niðurstöður þeirra voru að 

flestum fannst mikilvægast að hitta aðra sem voru í svipuðum sporum. 

Þannið áttuðu þau sig betur á því að þau væru ekki ein að glíma við tiltekin 

vandamál. Fólki fannst sem sagt gott að geta deilt reynslu sinni á því 

hvernig þau upplifðu vandamálin og hvernig þau tækju á þeim. Þeim fannst 

einnig gott að fá félagslegan stuðning frá fólki sem var í svipaðri stöðu. 

Þessi rannsókn hafði þó þá annmarka að ekki var samanburðarhópur og 

úrtakið var einsleitt.  

Bæði í Ástralíu og Bandaríkjunum hafa verið haldin svo kölluð sex þrepa 

námskeið síðastliðin 15 ár. Í Ástralíu eru það samtökin Stepfamilies 

Australia Strengthening Stepfamilies (e.d. 2011) sem bjóða upp á námskeið 

sem ætluð eru pörum í stjúpfjölskyldum. Á námskeiðunum gefst fólki með 

svipaða reynslu tækifæri til að hittast og deila reynslu sinni, og þar fær fólk 

viðurkenningu á þær tilfinningar sem það upplifir. Það efni sem farið er yfir 

á þessum námskeiðum er: 

Saga fjölskyldunnar rakin.  

Farið yfir áhrif sögunnar á fjölskylduna. 

Uppeldi barna rætt. Hvernig er að búa með börnum sem annar aðili 

á og hvernig og hvenær er tímabært að taka virkan þátt í uppeldi 

stjúpbarna sinna. 

Farið í mikilvægi trúnaðar og trausts. 

Yfirráðasvæði. 

Ný hlutverk. Til hver er ætlast af hverjum. 

Fjárhagsleg málefni. 
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Mikið er unnið með parið sjálft og samband þess enda er það er stór þáttur 

í því að stjúpfjölskyldum vegni vel. Einnig er rætt hvað undirliggjandi streita 

og álag getur haft mikið að segja í parasambandinu. 

Í sex þrepa námskeiðinu sem er á vegum National Stepfamily Resource 

Center (2011) er byggt á námsefni eftir Dr. Francesca Adler Baeder. Á þessu 

námskeiði taka bæði börn og fullorðnir þátt. Þau mæta fyrst í sitthvoru lagi 

en í lokin mæta þau saman. Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar til að fara yfir 

það efni sem er á námskeiðinu sem er bein fræðsla, hópameðferð og 

umræða. Þau mál sem tekin eru fyrir á þessu námskeiði eru: 

Goðsagnir um stjúpfjölskylduna. 

Raunverulegar væntingar barna og fullorðinna í fjölskyldunni. 

Sú þróun sem stjúpfjölskyldan fer í gegnum. 

Löggjöfin. 

Skilgreiningar á hlutverkum og reglum. 

Uppbygging sambanda innan stjúpfjölskyldunnar. 

Samband við hina foreldra barnanna. 

Þroskastig barna. 

Þegar fólk var spurt hvort það hefði haft gagn og gaman að námskeiðunum 

svöruðu flestir því til að svo hefi verið. Einnig var fólk sammála um að hafa 

lært nýjar samskiptaleiðir og námskeiðið hafi vakið það til 

umhugsunar(National Stepfamily Resource Center, 2011). 

Hafa þarf í huga að þetta námskeið og einnig ástralska námskeiðið eru 

metin út frá ummælum þeirra sem tóku þátt í námskeiðunum og stofnanna 
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sem stóðu fyrir þeim. Því er ekki hægt að alhæfa um gæði þeirra. 

Umsagnirnar gefa þó innsýn í reynslu fólks af því að sækja sér fræðslu á 

þessu sviði.  

Visher og Visher (1979) gera grein fyrir mismunandi úrræðum og 

námskeiðum sem í boði eru fyrir stjúpfjölskyldur. Þau úrræði sem þau gera 

grein fyrir eru til að mynda: 

Umræðuhópar þar sem fólk þarf ekki að skrá sig og getur komið 

þegar því hentar. Þessir hópar geta bæði verið opnir og lokaðir. 

Vinnustofur eða heilsdagsnámskeið sem standa lengur yfir en 4 klst. 

Þessar vinnustofur eru leiddar áfram af fagfólki og þá helst fólki sem 

sjálft er hluti af stjúpfjölskyldu. 

Einstaklingsmiðuð hjálp. Getur verið veitt af sérfræðingum sem hafa 

sérhæft sig í að vinna með fólki t.d. sálfræðingi eða 

fjölskyldumeðferðarfræðingi. 

Í öllum þessum úrræðum er lagt mikið upp úr trausti milli meðferðaraðilans 

og þátttakenda. Oftast leiðir meðferðaraðilinn samveruna með umræðum 

og kemur með stutta fræðslu í leiðinni. Reynt er að hafa til umfjöllunar þau 

efni sem brenna mest á fólki og farið er hratt yfir annað efni.  

Rannsóknir á fræðslu á Íslandi. 

Íslensk rannsókn sem fjallaði um sameiginlega forsjá með börnum eftir 

skilnað sýndi að rúmur fjórðungur (26%) hafði sótt ráðgjöf fagaðila og 20% 

lögfræðiaðstoð í skilnaðarferlinu. Hins vegar töldu 46% þörf á ráðgjöf bæði 

við ákvörðunartöku, framkvæmd og eftir skilnað. Mun algengara var eða 

94% (60% mikla en 34% nokkra) að foreldrar teldu þörf á fræðslu og 
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sértækri ráðgjöf fyrir stjúpfjölskyldur og þá frekar mæðurnar en feðurnir 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2008). 

Þau námskeið sem höfundur fann við gerð verkefnisins og eru fyrir 

stjúpfjölskyldur hér á land í dag eru nær eingöngu í boði á vegum 

Stjúptengsla. Námskeiðin hafa fram að þessu ekki verið mikið rannsökuð en 

nýlega gerði Karen Dögg Karlsdóttir (2011) rannsókn á tveimur þeirra. 

Skoðað var paranámskeið ætlað pörum í stjúpfjölskyldum og námskeið sem 

sérstaklega var ætlað stjúpmæðrum. Gerði hún grein fyrir niðurstöðum í 

lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Námskeið sem 

eingöngu eru ætluð stjúpmæðrum voru fyrst haldin 2009 og eru þau fyrstu 

sinnar tegundar sem eru í boði hér á landi.  

Námskeiðin voru byggð upp þannig að þátttakendur hittust fjórum sinnum í 

hópum og héldu svo áfram að hittast á eigin vegum eftir það. 

Paranámskeiðin voru dagsnámskeið. Bæði námskeiðin voru sett saman 

með þeim hætti að tekin voru fyrir ákveðnir þættir og ræddir líkt og 

samskipti við fyrrverandi maka og fjármál. Einnig var fræðsla um praktísk 

mál eins og löggjöf og erfðamál. Hugmyndafræði námskeiðanna er sú að 

fólk fái vettvang til að ræða við aðra í svipaðri stöðu og geta þannig fengið 

hvatningu og stuðning. Markmið þeirra eru að einstaklingnum líði betur í 

því hlutverki sem hann er í. Skilji betur sérstæð vandamál tengd 

stjúpfjölskyldum og geri síður óraunhæfar kröfur til sín og annarra í 

fjölskyldunni.  

Karen Dögg Karlsdóttir (2011) byggði rannsókn sína á viðtölum við fólk sem 

hafði sótt námskeið á vegum Stjúptengsla. Samtals var um að ræða sex 

einstaklinga þrjár stjúpmæður, einn stjúpföður, eina móður sem átti barn 

úr fyrra sambandi og einn föður sem átti barn úr fyrra hjónabandi.  
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Helstu niðurstöður voru að þátttakendum fannst gott að fara á námskeið. 

Þar fengu þeir að heyra frá öðrum að þeirra tilfinningar væru ekki 

einsdæmi og ekki óeðlilegar. Fengu þannig viðurkenningu á líðan sinni. 

Öllum bar saman um að námskeiðin væru góð og gagnleg og mæla öll með 

þeim. Einn talaði um að hann hefði viljað hafa betra skipulag á námskeiðinu 

en umræðan hafi staðið uppúr. Formlega fræðslan mæltist vel fyrir. Þau 

voru sammála um að námskeiðin róuðu þau og gæfi þeim meira öryggi og 

staðfestu í sínu hlutverki. Þeim fannst líka öllum að það mættu vera 

aðgengilegri upplýsingar fyrir almenning um námskeiðin.  

Þegar þessar rannsóknir hér að framan eru skoðaðar, bæði erlendar og þær 

íslensku, sjást sameiginleg málefni sem pör í stjúpfjölskyldum tala um.  

Flestir eru sammála því að flókin formgerð á tengslamyndun er það sem 

reynist stjúpfjölskyldunni erfiðast. Þegar stofnað er til stjúpfjölskyldu er 

ástin sem parið ber sín á milli því miður ekki ávísun á að tengslamyndunin í 

nýju fjölskyldunni gangi vel. Það er svo margt sem spilar inní. Því er 

mikilvægt að parið gefi sér tíma til að kynnast og þróa sambandið rólega. 

Sameiginlegar niðurstöður rannsóknanna er að fræðsla sem 

stjúpfjölskyldur sækja reynist þeim vel. Þeim finnst gott að fá tækifæri til að 

tjá sig í hópi sem þau treysta og við fólk sem hefur sama bakgrunn og það 

sjálft. Það styrkir stöðu stjúpfjölskyldna, eflir sjálfstraust  þeirra og styrkir 

þær. Fræðslan hjálpaði einnig til við að fólk gerði ekki óraunhæfar kröfur til 

sín og viðurkenndi þær tilfinningar sem upp geta komið. 

Adler-Baeder og Higginbotham (2004) leggja áherslu á mikilvægi þess að 

bjóða ekki stjúpfjölskyldum upp á sama fræðsluefni og kjarnafjölskyldum. 

Það geti verið stjúpfjölskyldunni skaðlegt og rýrt möguleika hennar á að 

efla þrótt sinn og styrkjast sem fjölskylda. 
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Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þátttakendum fannst betra að hittast 

í hópum en í einstaklingsmiðaðri fræðslu. Þeim fannst meiri fordómar í 

samfélaginu fyrir því að fara í einstaklings miðaða fræðslu (Coleman, 

Ganong, og Caple, 1996).   

Af þeim niðurstöðum sem koma fram hér á undan má draga þá ályktun að 

fræðsla sé gagnleg fyrir stjúpfjölskyldur. Með henni fái einstaklingarnir 

viðurkenningu á þeim verkefnum og vandamálum sem þeir glíma við dags 

daglega og hugmyndir að leiðum til að leysa úr flækjum fjölskyldulífsins. 

4.3 Fræðsla á Íslandi 

Það er ekki löng hefð fyrir fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur hér á landi. Um 

1980 varð fyrst til vísir að því að fjölskyldur gætu leitað sér ráðgjafar og 

meðferðar. Fljótlega uppúr því var gert ráð fyrir að stjúpfjölskyldan þyrfti á 

sérlausnum að halda og var í framhaldi af því boðið upp á sértæk námskeið 

ætluð þeim (Sigrún Júlíusdóttir, 2005). 

Árið 2004 setti Stjúptengsl, sem er einkarekin ráðgjafastofa upp heimasíðu, 

stjúptengsl.is. Félag stjúpfjölskyldna og Stjúptengsl halda þessari síðu 

gangandi í dag. Þar er hægt að leita sér upplýsinga um mál sem viðkoma 

stjúpfjölskyldum. Lesa má reynslusögur, greinar og pistla um málefnið. 

Hægt er að spyrja spurninga og fá ráð. Þar er einnig hægt hafa samband við 

ráðgjafa Stjúptengsla og fá aðstoð við gerð umgengnissamninga og 

ráðleggingar við að bæta foreldrasamvinnu eftir skilnað. Einnig er boðið 

upp á persónulega para- og fjölskylduráðgjöf. Fræðslu fyrir einstaklinga, 

hjón eða pör, fjölskyldur, fagfólk, fyrirtæki og stofnanir. Auk þessa er boðið 

upp á síma og netráðgjöf, fyrirlestra, hópastarf og kynningar. Fræðslan 

getur bæði farið fram í húsnæði Stjúptengsla í fyrirtækjum og í 

heimahúsum. Fjölbreytt námskeið og hópastarf eru í boði og má þar nefna 

hópastarf fyrir stjúpfeður, stjúpmæður, fráskilda, einstæða, foreldra, börn 
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og unglinga í stjúpfjölskyldum og námskeið fyrir pör í stjúpfjölskyldum 

(Stjúptengsl, 2011). 

Í kafla tvö til fjögur hér á undan hefur verið gerð grein fyrir tölulegum 

upplýsingum um skilnaði og stjúpfjölskyldur. Fjallað um löggjöfina útfrá 

réttindum og skyldum stjúpfjölskyldunnar. Hugtökin stjúpfjölskylda og 

fjölskylda borin saman, erlendar og íslenskar rannsóknir á 

stjúpfjölskyldunni og fræðsluþörf hennar skoðaðar. Í lokin er gerð grein 

fyrir þeirri fræðslu sem í boði er fyrir stjúpfjölskyldur á Íslandi. 
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5 ÞRÓUNARVERKEFNI 

 

Hér verður sagt frá aðferðarfræði og siðfræðilegum álitamálum í tengslum 

við tilraunafræðslu (pilot) sem unnið var fyrir stjúpfjölskyldur. Sagt í stuttu 

máli  hvað þróunarverkefni er. Síðan verður gert grein fyrir undirbúningi, 

gagnaöflun og  þemu hvers fræðslukvölds fyrir sig. Tilraunafræðslan sem 

gerð var í þessu verkefni er hugsuð sem byrjun á áframhaldandi þróun á 

fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur. 

5.1 Aðferðir og gögn 

Í tilraunafræðslunni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Verkefnið 

byggist á fjórum fræðslukvöldum þar sem þátttakendur voru pör sem eru í 

stjúpfjölskyldum. 

Þegar unnið er að eigindlegu verkefni er mikilvægt að rannsakandi setji sig 

sig í spor þeirra sem taka þátt og leggi sig fram við að sjá hlutina út frá 

sjónarhóli þátttakenda (Rannveig Traustadóttir, 1993). Eigindlegar aðferðir 

eiga vel við þegar skoða skal upplifanir fólks, reynslu, tilfinningar og 

hugmyndir sem erfitt getur verið að kanna á  annan hátt (Taylor og 

Bogdam, 1998). 

Tilgátur verða oft til smá saman meðan unnið er að gagnaöflun. Í 

eigindlegum verkefnum er ekki óalgengt  að mesta heimildavinnan eigi sér 

stað eftir að gögnum hefur verið safnað. Fræðilegu heimildirnar eru svo 

notaðar annað hvort til að staðfesta eða draga í efa niðurstöður 

verkefnisins (Yegidis og Weinbach, 2009). 

Mikilvægt er þegar unnið er í eigindlegum verkefnum að haga túlkun gagna 

þannig að þátttakendur njóti fulls trúnaðar og að ekki sé hægt að bera 

kennsl á þá (Taylor og Bogdam, 1998). Á þetta hefur reynt hér. Í kynningu á 
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þátttakendum hér á eftir eru pörin nefnd með tölum par eitt, par tvö, par 

þrjú og par fjögur. Hvorki er minnst á aldur þeirra né nákvæma menntun. 

Upplýsingar um þátttakendur eru skyggðar án þess að það hafi áhrif á 

heildarmynd verkefnisins. 

5.2 Siðfræðileg álitamál 

Allir þátttakendur í tilraunafræðslunni eru pör í stjúpfjölskyldum. Í upphafi 

fræðslukvöldanna vissi stjórnandi ekki á hvaða stað parið væri í vinnu sinni 

við að byggja upp traust og fjölskylduþrótt sinnar stjúpfjölskyldu. Fræðsla 

um málefni sem fjölskyldur eru að glíma við getur vakið upp erfiðar 

tilfinningar. Því er mikilvægt að stjórnandi sé næmur fyrir líðan þeirra sem 

sitja fræðsluna. Þar sem aðstæður geta verið viðkvæmar er mikilvægt að 

stjórnandi geti sýnt hlýju og stuðning. Það að geta sýnt faglega ábyrgð er 

ekki aðeins nauðsynleg út frá vísindalegu samhengi heldur ekki síður út frá 

siðfræðilegum sjónarmiðum. Auðveldara er að tryggja hagsmuni 

þátttakenda ef fræðslan er byggð á fræðilegum og faglegum grunni 

(Vilhjálmur Árnason, 2003). Vert er að hafa í huga þegar unnið er verkefni 

sem byggist á þátttöku fólks að ekki er nægilegt að fara eftir fræðilegum 

hagsmunum. Einnig verður að fara eftir siðareglum, en þær standa vörð um 

siðferðilega þætti þátttakenda svo sem sjálfræði þeirra, réttlæti og velferð 

(Vilhjálmur Árnason, 2003). 

Í fræðslu sem þessari geta komið upp mörg siðfræðileg álitamál. Dæmi um 

slík álitamál eru:  

Hversu hreinskilinn á stjórnandi að vera við þátttakendur og hve 

miklar upplýsingar á að gefa? 

Er siðfræðilega rangt að láta þátttakendur taka þátt í einhverju sem 

þeir vita ekki hvað er? (Neuman, 2008) 
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Í þessu þróunarverkefni voru þátttakendur upplýstir um markmiðið með 

fræðslunni og fengu þeir upplýsingar um hvaða þemu yrðu skoðuð hvert 

kvöld fyrir sig. Því næst var þeim gert ljóst að engar kvaðir væru á að taka 

þátt í umræðum eða segja frá reynslu sinni. 

Til að fá sem bestu yfirsýnina á hvernig fræðslan nýttist pörunum voru 

útbúin matsblöð (sjá fylgiskjöl) og spurningalistar (sjá fylgiskjöl) sem pörin 

fylltu svo út. Má setja spurningamerki við matsblöð og spurningalista sem 

þessa út frá siðferðilegum þáttum. Höfundur útbjó þau sjálfur, einkum 

útfrá gagnsemissjónarmiði. Það er því álitamál hvort þau hafi fræðilegt 

gildi. Heldur svari fyrst og fremst því sem höfundur fiskar eftir að fá 

vitneskju um. Það skiptir miklu máli við gerð svona mælitækja að 

spurningarnar séu opnar og ekki leiðandi. Það má líka gagnrýna að 

höfundur lét einungis óháðan aðila lesa yfir fyrsta spurningablað 

fræðslunnar en ekki allt sem notað var í ánægjumatinu. Witton, Nicholson 

og Markman (2008) leggja mikla áherslu á mikilvægi þess að fá hlutlaust 

mat á því sem í boði er með markvissu mati. Það er besta leiðin til að ná 

fram þeim markmiðum sem áætlunin er með ánægjumatinu. 

Ekki verður gerð grein fyrir niðurstöðum hvers þátttakenda fyrir sig. 

Matsblöð og spurningalisti voru eingöngu notuð til að sjá hvort 

þátttakendur væru ánægðir með þau þemu sem tekin voru fyrir og einnig 

til að sjá hvað vel var gert og hvað betur mætti fara. Í niðurstöðum hér á 

eftir verður því eingöngu gerð grein fyrir heildarniðurstöðum 

ánægjumatsins. Pörin sem tóku þátt í fræðslunni voru fengin með því að 

höfundur sendi út tölvupóst, sjá nánar í lýsingu þróunarverkefnisins, til allra 

sem hann þekkti sem voru í stjúpfjölskyldu. Með þessari aðferð þekkti 

höfundur til allra paranna sem tóku þátt. Með því að þekkja til allra geta 

skapast þær aðstæður að ekki verði raunhæft það mat sem lagt var fyrir. En 
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einnig varð þetta til þess að mjög fljótt skapaðist traust og miklar umræður 

mynduðust sem skráðar voru niður og nýttust vel þegar fræðslukvöldin 

voru dregin saman. 

Walsh (1998) segir að með því að líta á vandamál sem eðlilegan hlut og vita 

við hverju er að búast sé hægt að gera vandamálin óvirk. Það að gefa fólki 

nýja nálgun, hjálpi fólki oft að skilgreina sig upp á nýtt. Dæmi ef vandamál 

stafi af ákveðinni persónu sé hægt að endurskilgreina það í samhengi við 

samskiptin sem persónan á. 

Undirbúningur og vinna við þróunarverkefnið hófst á vorönn 2011 og lýkur 

formlegri vinnu á haustönn 2011. Hugsunin með þessu verkefni er þó 

þannig að því lýkur í raun ekki núna. Því áframhaldandi vinna og þróun mun 

halda áfram. Fræðslukvöldin voru einu sinni í viku, það fyrsta þann 11. 

október og síðasta þann 1.nóvember. 

5.3 Hvað er þróunarverkefni? 

Þegar talað er um þróunarstarf eða verkefni er átt við skipulagðar aðgerðir 

sem beitt er tímabundið. Markmið verkefnisins er skilgreint fyrirfram. 

Leitast er við að finna leiðir sem oft hafa ekki verið farnar áður eða notaðar 

endurbættar aðferðir. Þróunarverkefni er verkefni sem oft nær yfir langan 

tíma. 

Í upphafi er gott að gera sér grein fyrir hversu mikil þörf er á verkefninu 

sem ætlunin er að fara af stað með. Eftirfarandi spurningar er nauðsynlegt 

að spyrja áður en haldið er af stað: 

Í hverju er þetta viðfangsefni fólgið? 

Er þróunarverkefni hentug leið til að finna lausnir og hvers vegna? 

Hvernig er hægt að rökstyðja aðferðir og niðurstöður? 
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Hvernig er hægt að koma niðurstöðum verkefnisins til skila, þannig 

að sem mest megi læra af því? (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

Þegar þessum spurningum hefur verið svarað er gott að skoða hvort aðrir 

hafi skoðað svipað efni. Í fræðilega hluta þessu verkefnis voru skoðaðar 

erlendar og innlendar rannsóknir á stjúpfjölskyldum og dregin saman þau 

verkefni og vandamál sem stjúpfjölskyldur glímir við. Einnig voru skoðuð 

þau fræðsluþemu sem nýtast stjúpfjölskyldum samkvæmt rannsóknum. 

Hér á eftir verður gert grein fyrir fyrstu tilraunafræðslunni og niðurstöðum 

hennar sem er einn liður í þróunarverkefninu. 

Þróunarverkefni sem þetta gæti haft ákveðið forvarnargildi þar sem 

rannsóknir sýna að skilnaðir í stjúpfjölskyldum séu algengari en í fyrsta 

hjónabandi. Um 60% þeirra sem gifta sig aftur skilja á ný og helmingur 

þeirra innan 6 ára (Gerlach, 2005; Kreider og Fields, 2002). Ekki verður 

fjallað hér nánar um skýringar á þessu.  

5.4 Undirbúningur og gagnasöfnun.  

Meginmarkmið verkefnisins er að þróa fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur sem 

byggð er á faglegum grunni. Fræðslu þar sem fólki er gefinn kostur á að 

hitta aðra sem eru að glíma við svipuð verkefni og vandamál.  

Tók höfundur ákvörðun um að setja upp fjögra kvölda fræðslu. Þau voru 

einskonar tilraun (pilot) til að hafa efni til áframhaldandi þróunar á fræðslu 

fyrir stjúpfjölskyldur í framtíðinni. Undirbúningur hófst vorið 2011 þegar 

höfundur var að klára diplómanám í fjölskyldumeðferð. Í júní voru send til 

leiðbeinanda drög að rannsóknarspurningum. Sumarið var svo nýtt í að lesa 

heimildir og undirbúa efni sem taka átti fyrir á fræðslukvöldunum. 

Spurningalistinn sem pörin fylltu út á fyrsta fræðslukvöldinu var borinn 

undir leiðbeinanda.  
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Þátttakendur í tilraunafræðslunni voru fengir með þeim hætti að senda 

tölvupóst til margra stjúpforeldra sem höfundur þekkir eða fékk ábendingar 

um. Í tölvupóstunum gerði hann grein fyrir verkefni sínu og bað fólk um 

aðstoð með því að svara nokkrum rýni spurningum. Spurningarnar voru 

eftirfarandi: 

Hvað var það sem kom ykkur mest á óvart þegar þið settuð saman 

ykkar fjölskyldu? 

Hvað var erfiðast? 

Hvaða jákvæðu þætti sérðu við að tilheyra stjúpfjölskyldu? 

Telur þú/þið að formleg fræðsla hefði hjálpað ykkur? 

Mynduð þið vilja taka þátt í að þróa fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur 

með því að sækja fjögur fræðslukvöld? 

Nokkuð erfiðlega gekk að fá svör en eftir þrjár ítrekanir fengust níu svör. 

Flestir, eða átta af níu pörum sem svöruðu, voru jákvæðir á að taka þátt í 

þróunarverkefninu. Þegar þessi svör voru fengin og búið að ganga frá 

formlegum þáttum eins og finna stað til að halda fræðslukvöldin. Var 

sendur út nýr tölvupóstur til að kanna endanlega hverjir vildu taka þátt. 

Fengust þá svör frá sex pörum sem vildu taka þátt. Þegar fyrsta kvöldið átti 

að byrja mætti ekkert par. Höfundur gerir sér ekki grein fyrir af hverju þetta 

stafaði og spurði ekki að því. Aftur var sendur tölvupóstur og pörin spurð 

hvort þau vildu taka þátt. Þá svöruðu fimm pör því jákvætt að mæta og 

fjögur af þeim mættu á fræðslukvöldin. Þrjú paranna mættu á öll kvöldin 

fjögur en eitt parið gat ekki mætt á annað kvöldið vegna annarra 

skuldbindinga. 
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Hugtökum og þemum fræðslukvöldanna verða gerð skil hér á eftir þegar 

gerð verður grein fyrir hverju kvöldi fyrir sig. Fræðilegu innleggin voru 

byggð á fræðilega hluta verkefnisins og þeim heimildum sem notaðar voru 

við gerð hans. Skoðað var hvaða fræðsla samkvæmt rannsóknum hefði nýst 

fólki best og tekin út atriði sem fólk talaði um að hefðu valdið mestum 

vandamálunum í fjölskyldulífinu. Á þessum gögnum voru fræðslukvöldin 

byggð.  

Dagbók var haldin í þær vikur sem fræðslukvöldin stóðu. Í hana voru 

skrifaðar niður hugleiðingar eftir hvert fræðslukvöld. Farið var yfir hvað 

hefði gengið vel og hvað hefði mátt betur fara, einnig var punktað niður 

það sem vakti athygli og gæti nýst við áframhaldandi þróun fræðsluefnisins 

og sú umræða sem átti sér stað innan hópsins. Fengið var leyfi fyrir þessu 

hjá pörunum og verður dagbókinni eytt þegar vinnu við verkefnið lýkur. 

Farið var yfir það sem höfundur hafði punktað hjá sér í dagbókina við gerð 

niðurtöðukaflans hér á eftir. Bæði um hvað hefði tekist vel og eins það sem 

betur mátti fara. Dæmin frá pörunum sem koma fram í þeim kafla eru tekin 

úr dagbókinni og eru því ekki orðrétt eftir pörunum heldur endursögð eins 

nákvæmlega og mögulegt var. Endanlegir þátttakendur voru fjögur pör eins 

og fram hefur komið. Tvö pör þekktust áður en þau komu á fræðslukvöldin. 

Til að virða nafnleynd við pörin og til að ekki verði hægt að rekja hverjir 

tóku þátt verða þau aðgreind með tölum í kynningunni og kallast því par 

eitt, par tvö, par þrjú og par fjögur. Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir 

þeim og stuttlega sagt frá fjölskyldusamsetningu.  

Par eitt hefur verið í sambandi í þrjú ár og gifti sig nú í nýlega. Konan á tvo 

stráka, annan á grunnskólaaldri en hinn á menntaskólaaldri, með sama 

aðila og svo eldri fósturson. Karlinn á dóttur og son með sama aðila sem 

eru á grunn- og menntaskólaaldri. Konan er ekki með forsjá yfir sínum 
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börnum en karlinn er með sameiginlega forsjá ásamt fyrrverandi maka. 

Yngri börnin koma aðra hverja viku og eru frá fimmtudegi fram á mánudag. 

Eldri börnin koma meira eftir hentugleika. Fóstursonurinn er farinn að búa.. 

Parið vinnur saman að hluta til í heilsugeiranum en hann er einnig í annarri 

vinnu. Voru þau mjög jákvæð á að taka þátt í fræðslukvöldum þó þau segðu 

að það væru ekki nein vandamál í kringum samskiptin við börnin. 

Par tvö er í hjónabandi og hófst samband þeirra fyrir sjö árum. Konan á 

tvær stelpur. Sú yngri er á menntaskólaaldri og býr hjá parinu en sú eldri er 

flutt að heiman. Karlinn á ekki barn með öðrum aðila, en í dag á parið eina 

stelpu á leikskólaaldri saman. Konan er uppeldismenntuð en vinnur innan 

ferðamálageirans í dag og karlinn er verkfræðingur. Þeim hefur gengið 

ágætlega, að eigin sögn, að púsla þessari einingu saman en það hefur 

gengið á ýmsu í gegnum árin. 

Par þrjú er búið að vera saman í fjögur ár. Konan á tvö börn af fyrri 

samböndum, stelpu sem er á grunnskólaaldri sem býr erlendis hjá föður 

sínum og strák á menntaskólaaldri sem býr hjá henni. Karlinn missti dóttur 

fyrir sex árum, þá nokkurra daga gamla. Saman á parið eina stelpu sem er 

að komast á leikskólaaldur. Konan vinnur í heildsölu en karlinn er sjómaður. 

Hlutirnir ganga bara vel segja þau. Stundum var lífið erfitt til að byrja með 

þegar stelpan kom heim til að dvelja hjá þeim, því karlinn þekkti ekki til 

þeirra aðstæðna sem hún bjó við erlendis. 

Par fjögur er búið að vera í sambandi í um tvö ár og á einn son sem er innan 

við eins árs. Fyrir á konan tvö börn, stelpu á grunnskólaaldri sem býr hjá 

henni og strák sem einnig er á grunnskólaaldri sem býr hjá föður sínum. 

karlinn á tvo drengi sem búa út á landi hjá móður þeirra og koma ekki 

reglulega inn á heimilið heldur fer það eftir vinnu föðurins en starf hans 
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krefst að hann sé þrjár vikur í burtu í einu. Þau segja að helstu erfiðleikarnir 

séu árekstrar sem verða á milli karlsins og drengsins hennar en drengurinn 

á við hegðunar erfiðleika stríða sem gerir hlutina oft erfiða. Hún er 

uppeldismenntuð og er í fæðingarorlofi sem stendur en hann er með 

menntun og atvinnu innan ferðamálageirans. 

Aðstæður voru þannig að fræðslan fór fram í litlum sal í húsnæði Tónsala í 

Kópavogi. Þar voru 5 borð, 2 stólar við hvert, og var borðunum raðað upp 

langsum og pörin sátu öðru megin við þau þannig að þau horfðu ekki 

framan í hvort annað, nema með því að líta til hliðar. Herbergið er 20 

fermetrar. Stjórnandinn (höfundur) var við enda borðanna, fyrir fram 

þátttakendur, og til hliðar með tölvuna þar sem hann stjórnaði skjávarpa. 

Glærum var varpað á vegg fyrir framan pörin, aftan við stjórnanda. 

Fræðslukvöldin voru öll byggð upp á sama hátt en með mismunandi þemu 

á hvert kvöldi. Fyrsta kvöldið skar sig þó örlítið úr að því leyti að þar var 

þróunarverkefnið kynnt fyrir pörunum og þeim sagt frá hvert markmið þess 

væri. Rætt var við pörin um að ef þau vildu taka þátt í umræðum þá væri 

velkomið að deila reynslu sinni á því efni sem farið var í hverju sinni. Þó var 

skýrt tekið fram að engin skylda væri að taka þátt í umræðum eða deila 

reynslu sinni. Einnig sagði höfundur frá sjálfum sér í stuttu máli og svo 

kynntu pörin sig hvert fyrir öðru.  

Á öllum kvöldunum voru umræðupunktar í tengslum við efni kvöldsins. 

Fræðslukvöld tvö, þrjú og fjögur hófust öll á umræðum þar sem farið var í 

hvort einhverjar spurningar væru frá kvöldinu á undan og fólki boðið að 

ræða um þá þætti sem upp komu ef einhverjir voru. Í lok hvers tíma var 

stutt innlegg þar sem pörin voru hvött til að ræða saman heima fyrir næsta 

fræðslukvöld.  
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Fræðslukvöld eitt, efni kvöldsins: 

Kynning stjórnanda. 

Hvað er fjölskyldumeðferð. 

Hugtökin fjölskyldan og stjúpfjölskyldan skoðuð og skilgreind. 

Hvað segir löggjöfin. 

Fyrsta innleggið: Hvaða hugarfar berum við til þess að tilheyra 

stjúpfjölskyldu. 

 

Fræðslukvöld tvö, efni kvöldsins: 

Goðsagnir um stjúpfjölskylduna og meðlimi hennar 

Hlutverk hvers og eins í stjúpfjölskyldunni. 

Hvað getum við gert til að létta okkur lífið? 

Innlegg: Skrifið niður fjóra erfiðustu hlutina sem þið hafið rekið ykkur á í 

ykkar hlutverki. Segið svo maka ykkar frá þeim þáttum sem þið skrifuðuð 

niður. Ekki endilega reyna að fá svör heldur hlustið vel hvort á annað. 

Fræðslukvöld þrjú, þetta kvöld var tileinkað börnum í stjúpfjölskyldunni, 

efni kvöldsins: 

Hvað veldur mestum ótta og óöryggi. 

Hvernig getum við komið til móts við börnin. 
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Innlegg: Skrifið niður tvo jákvæða þætti í fari hvers barns á heimilinu 

og tvo neikvæða þætti. Ræðið svo saman um þessa þætti. Hvað er 

hægt að gera til ýta undir jákvæðu þættina og bæta það sem betur 

má fara. 

Fræðslukvöld fjögur, efni kvöldsins:  

Hollustubönd. 

Hollustuklemmur. 

Þríhyrningamyndanir. 

Samantekt.  

Ánægjumatskvarði var notaður til að sjá betur hvernig til hefði tekist með 

fræðslukvöldin. Þátttakendur fylltu út matsblöð með spurningum sem 

tengd voru efni hvers kvölds fyrir sig á kvarðanum 0-10 (sjá fylgiskjöl 1, 2, 3 

og 4). Í upphafi fræðslukvöldanna og í lok fjórða kvöldsins svöruðu þau 

spurningablöðum (sjá fylgiskjal 5 og 6) þar sem þau settu stig á kvarða 0-10 

um hvert þeirra mat væri á tengslum innan stjúpfjölskyldunnar og hvernig 

foreldrunum tækist að vinna saman. Þessi blöð voru merkt með númerum 

svo hægt væri að rekja saman númerin í lokin. Einnig fylltu pörin út 

spurningablað (sjá fylgiskjal 7) þar sem óskað var eftir vitneskju um hvernig 

fjölskyldan væri samsett og einnig spurt um væntingar til fræðslunnar. Þau 

fylltu svo út annað blað (sjá fylgiskjal 8) í lok fræðslunnar þar sem þau 

lögðu mat á fræðsluna og gátu komið með hugmyndir um það sem þeim 

fannst betur hafa mátt fara og einnig til að undirstrika hvað var vel gert. 

Markmiðið með því að hafa ánægjumatskvarða sem þessa er til að 

höfundur geti fengið yfirsýn yfir hvernig til hafi tekist, hvort efni kvöldanna 

væri það sem nýttist pörunum. 
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6 NIÐURSTÖÐUR 

Hér verður gerð grein fyrir svörum sem fengust úr rýnispurningum sem 

sendar voru á stjúpfjölskyldur í upphafi vinnunnar við þróunarverkefnið. Því 

næst verður hvert fræðslukvöld tekið fyrir og gerð samantekt á þeim. Má  

sjá í lok hvers kvölds hvar pörin merktu við á ánægjumatsblaði kvöldsins en 

það er með kvarðann 0-10. Einnig eru svörin við spurningunum á 

matsböðunum dregin saman í nokkrar setningar. 

Svör við rýnispurningum  

Þegar svörin úr rýnispurningunum voru tekin saman mátti sjá að það sem 

komi fólk mest á óvart og það sem hefði verið erfiðast var hversu langan 

tíma það tók og hversu erfitt það hefði verið að setja saman stjúpfjölskyldu. 

Ástæðurnar væru þessi flóknu tengsl og hversu margir kæmu að öllum 

ákvarðanatökum. Það að takast á við allar þessar tilfinningar sem upp 

koma, samræma hefðir og að koma sér saman um fjármálin.  

Í svörunum kom fram að jákvætt væri að stuðningsnetið væri stærra og 

fleiri sem deildu ábyrgð. 

Pörin voru jákvæð fyrir því að taka þátt og skrifuðu um nauðsyn þess að 

góð fræðsla væri í boði fyrir stjúpfjölskyldur, þó fengust bara fjögur pör til 

að mæta á fræðsluna. 

Fyrsta fræðslukvöldið 

Fyrsta fræðslukvöldið gekk vel. Öll pörin fjögur voru mætt og þau voru 

jákvæð á að taka þátt í þessu verkefni. Pörin voru nokkuð fljót að sýna að 

þau væru tilbúin að taka þátt í umræðum og deila reynslu sinni. Það 

sköpuðust til að mynda góðar umræður um löggjöfina og því sem henni 

fylgir.  
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Tveir einstakir foreldrar, höfðu farið með forræðismál sín fyrir dómstóla og 

deildu þeir reynslu sinni. Pörin skiptust á skoðunum til að mynda um 

hvernig dæmt væri ef til þess kæmi að kynforeldri dæi og stjúpforeldri væri 

með forsjána hvort væri rétt hærra fyrir dómi stjúpforeldrið eða 

kynforeldrið sem ekki hefði forræðið. 

Einnig voru ekki allir á eitt sáttir um hverjir tilheyra fjölskyldunni.  

Eitt parið sagðist til dæmis ekki tala um að börnin sem hinn aðilinn átti fyrir 

sem stjúpbörn sín heldur töluðu þau eins um þau og sín börn svo þau 

skilgreindu sig ekki sem stjúpfjölskyldu.  

Annað parið talaði um að þau ættu stundum í erfiðleikum með að 

skilgreina bæði fyrir sér og öðrum hverjir væru í fjölskyldunni. Hverja ætti 

að telja upp þegar þau væru spurð hve mörg börn þau ættu til dæmis. 

Töldu þau ástæðuna fyrir þessu kannski vera sú að þau væru ekki búin að 

vera lengi saman og tvö barnanna kæmu ekki reglulega inn á heimilið. Það 

ætti eftir að koma meiri festa á tengslamyndunina. Þau sögðu einnig frá því 

að þegar þau töluðu um öll börnin ylli það oft ruglingi. Tók hann sem dæmi 

„hún á þrjú og ég þrjú en saman eigum við fimm“  

Samantekt á matsblaði (sjá fylgiskjal eitt) fyrir fræðslukvöld eitt. 

Spurningarnar á matsblaðinu eftir fyrsta fræðslukvöldið komu vel út pörin 

merktu við frá sjö til níu á kvarðanum 0-10.    

Pörin voru sammála um að fyrsta fræðslukvöldið hafði fengið þau til að 

ræða saman um þetta fjölskylduform, stjúpfjölskylduna. Einnig hefði það 

opnað fyrir umræður um samskiptin innan fjölskyldunnar og myndað nýjan 

samræðuvettvang. 
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Annað fræðslukvöldið. 

Fræðslukvöld tvö byrjaði líkt og það fyrsta á því að pörin sýndu mikinn 

áhuga á því efni sem verið var að fjalla um. Áhuginn birtist þannig að pörin 

voru fljótlega farin að tala saman sín á milli sem leiddi til skemmtilegar 

umræðu um þau margvíslegu hlutverk sem eru í stjúpfjölskyldunni og 

hversu erfitt getur verið að skilgreina þau. 

Dæmi sem pörin komu með voru um þessa erfiðleika:  

Ein stjúpmamman sagðist oft velta fyrir sér hvernig hægt væri að vera 

móðir einhvers sem maður hefur ekkert með að segja nema þá örfáu daga í 

mánuði sem barnið kemur. Og oft kemur þá barnið með skilaboð frá móður 

sinni um hvernig hlutum skuli háttað þá helgina. 

Út frá þessu dæmi spannst umræða um hversu erfitt væri að samsama sig 

þeim hlutverkum sem aðrir teldu menn vera í.  

Ein móðirin sagði að það hefði fylgt því mikið samviskubit þegar hún fann í 

fyrsta skipti fyrir þeirri tilfinningu að hún hlakkaði til að börnin færu til 

pabba síns og hún gæti bara verið ein með kærastanum (sem nú er maki 

hennar). Hún hefði verið lengi að glíma við þetta samviskubit og ekki þorað 

að ræða það við aðra. 

Önnur móðir sagði það hafa farið í taugarnar á henni þegar systir hennar 

hefði sagt eitt sumarið þegar hún talaði um hversu leiðinlegt það væri að 

vera ein í sumarfríi að það væri gott fyrir barnið að fá að vera með pabba. 

Það myndi þroskast svo mikið á því að vera ekki alltaf með mömmu sinni. 

Hún sagðist í framhaldinu hafa spurt systir sína af hverju hún sendi þá ekki 

sitt barn að heiman yfir sumartímann svo það næði þessum aukna þroska 

sem barn fær sem ekki er með mömmu sinni í fríi. Hún talaði um það að 
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fólk sem ekki væri í þessum sporum skildi ekki þessar tilfinningar sem verið 

er að fást við. Einnig tók hún fram að systir hennar hafi verið að reyna að 

hughreysta hana en fólk sem hefði ekki prófað þetta gæti ekki sett sig í 

þessi spor. 

Inn í þessar umræðu komu þau gildi sem eru í kjarnafjölskyldum svo sem 

hvernig er hlutverk móðurinnar þar og svo hvernig er hlutverk stjúpmóður í 

stjúpfjölskyldum. Pörin töluðu um að þau fengju oft óbein skilaboð frá 

sínum nánustu um að haga sér bara eins við stjúpbörn sín og sín eigin börn 

en þau voru sammála um að það væri hægara sagt en gert. Þessi skilaboð 

kæmu gjarnan frá fólki sem ekki þekkti til þessara flóknu tengsla sem eru í 

stjúpfjölskyldum. 

Einn faðir og stjúpfaðir talað um að það sem honum þætti erfiðast væri 

þessi tilfinning um að hann væri að svíkja börnin sín þegar hann væri að 

gefa af sér við stjúpbörnin sín. Höfundur nefndi þessa tilfinningu 

sektarkennd og hann var sammála því. Það væri erfitt að byggja upp tengsl 

þegar verið væri að burðast með þessa tilfinningu.  

Flest pörin sögðust kannast við tilfinninguna hún kæmi upp á mörgum 

stöðum í stjúpfjölskyldum. 

Einn faðirinn sagðist hafa rætt þetta mikið við sálfræðing sem hann fór til 

þegar hann skildi og það hefði hjálpað honum mikið við gera upp þessa 

tilfinningu. Hann sagðist nýta tímann mjög vel þegar hann væri með börnin 

sín hjá sér. 

Einnig var sá punktur að njóta þess að vera stjúpforeldri ræddur og hvers 

vegna fólki hættir til að flýta sé að fara í foreldrahlutverkið til að mynda 

með því að fara of fljót að aga og segja fyrir verkum.  
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Ein móðir sagði frá því að vinkona hennar sem varð stjúpmóðir fyrir 

tveimur árum hefði tekið þá ákvörðun fyrstu jólin sem hún var í þessu nýja 

hlutverki að gefa stjúpdóttur sinni sér jólagjöf. Pabbi hennar og mamma 

hefðu alltaf gefið henni saman gjöf frá því að þau skildu. Hún hefði aftur á 

mót átt einn strák sjálf fyrir sem var uppkomin og gat því loksins eins og 

hún orðaði það gefið stelpu jólagjöf svo hún vildi bara gefa henni gjafir sem 

hana langaði að hún fengi.  

Fannst nokkrum í hópnum þetta góð leið til að njóta þess sem er 

skemmtilegt við að vera stjúpforeldri. Oft sé það í höndum foreldris að 

ákveða hvað skuli kaupa fyrir barnið. Því væri þetta góð lending og allir 

ánægðir. 

Rætt var svo í lokin hvort pörin hefðu rætt saman um innleggið frá síðasta 

tíma. Þau höfðu öll nema eitt gert það en í mislangan tíma.  

Þau voru sammála um að innleggið hefði vakið upp margar spurningar sem 

gaman hefði verið að ræða. Það sem nefnt var að hafi verið erfiðast við að 

vera í stjúpfjölskyldum voru þessi flóknu tengsl og miklu kröfur sem gerðar 

voru í upphafi að allt gengi smurt og allir elskuð alla. Einnig, særindin þegar 

horfa þurfti í augu við fullt af tilfinningum sem ekki var reiknað með í 

upphafi svo sem afbrýðisemi, reiði, að finnast stjúpbarnið óþolandi á allan 

hátt og sektarkennd. 

Ein stjúpmóðirin sagði að hún hefði þurft að glíma við afbrýðisemina í 

upphafi. Henni fannst óþarfi hvað makinn vildi eyða miklum tíma með 

börnun sínum þegar þau komu til þeirra. Þó sagðist hún skilja það vel því 

hann hitti þau ekki oft. Það hefði tekið hana nokkur skipti að sætta sig við 

þetta.  
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Samantekt á matsblaði (sjá fylgiskjal tvö) fyrir fræðslukvöld tvö kom vel út. 

Pörin merktu við frá 8-10 á kvarðanum 0-10. 

Eitt parið skrifaði að fræðslan gæfi þeim svör og staðfestingu á því sem þau 

væru að gera. Flest pörin voru sammála um að mikilvægt væri að það 

myndaðist trúnaður til að fólk væri tilbúið að deila reynslu sinni. Það væri 

stór þáttur að heyra hvernig aðrir tækjust á við hlutina. Þau töluðu um að 

gott væri að heyra ólík sjónarhorn á þeim málum sem rædd voru. 

Þriðja fræðslukvöldið 

Á þessu kvöldi fór mestur tíminn í umræður. Pörin voru sammála um að 

það þyrfti að vanda vel til verka svo börnunum liði sem best í fjölskyldunni. 

Þau ræddu einnig að umræður um börnin væri viðkvæm. Og skynsemin 

væri ekki alltaf með í för. Þau voru líka sammála um að þetta væru 

erfiðustu og viðkvæmustu málin sem þyrfti að ræða.  

Ein móðirin sagði að þessa hluti væri varla hægt að ræða fyrr en mikið 

traust væri komið í sambandið. Hún sagðist halda að fólk færi oft of 

snemma að setja út á uppeldisaðferðir foreldrisins og skipta sér af því. Að 

setja út á uppeldi hjá einhverjum er næstum því verið að segja að 

manneskjan sé ekki gott foreldri. Þetta er það sem allir foreldar vilja gera 

vel hvar sem þeir eru staddir í lífinu. Það þyrfti því að vanda það vel þegar 

þessir hlutir væru ræddir í upphafi. 

Einn stjúpfaðir sagði að honum þætti erfitt að vera undir stöðugu eftirliti 

hjá konunni sinni um hvort hann væri að gera hlutina rétt eða eins og hún 

vildi að þeir væru gerðir. Tók hann dæmi um að hún væri kannski að elda 

og hann spyrði barnið hvort það ætti eftir að læra og fengi skætingsleg 

svör, þá kæmi hún oft fram og færi að hlusta á hvernig hann tæki á málinu. 

Ef henni líkaði ekki hvað hann sagði eða gerði þá gripi hún strax inn í og 
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tæki málin í sínar hendur. Hann talaði um að honum fyndist hann oft vera 

settur til hliðar.  

Flest pörin könnuðust við þessa hluti.  

Ein móðir sagði að þetta snérist ekki um að halda að stjúpfaðirinn væri 

vondur við barnið eða gerði hlutina ekki rétt heldur væri verið að fara inn á 

verkssvið sem foreldrið væri búið að vera lengi að sjá um eitt. Hún sagðist 

ennfremur skilja vel tilfinningar stjúpföðurins og sagðist ætla að taka sig á í 

þessu. 

Einn stjúpfaðirinn talaði um að það gæti verið óþolandi að vita aldrei 

hvenær þeir væru nógu  góðir. Hann sagði að stundum fyndist honum að 

þegar kæmi að því að kaupa hluti fyrir barnið eða gera við eitthvað sem 

bilar gæti barnið leitað til hans, en þegar það þyrfti að ræða um málefni 

sem tengdust til að mynda skólanum eða jafnvel þegar barnið hringdi heim 

til að spyrja hvað væri að borða væri bara hægt að tala við mömmu. 

Hann var í framhaldinu spurður af einni móðir, hvort hlutirnir væru ekki oft 

svona hjá fjölskyldum, pabbinn sér um vissa hluti og mamman um vissa. 

Hún sagði til að mynda hefði hún alltaf rætt við pabba sinn þegar hún vildi 

fá að vera lengur út á kvöldin því hann hefði ekki verið eins strangur. 

Það sköpuðust einnig miklar samræður um það hversu mikilvægt það væri 

fyrir stjúpbörnin að finna að þau eigi heima á báðum stöðum, svo sem að 

nöfn þeirra séu á póstkassanum og að það séu svipað margar myndir upp á 

vegg af öllum börnunum. Þetta væru hlutir sem skipta þau máli. Gefa þyrfti 

þeim rými á heimilinu þó þau kæmu ekki oft. Börnin væru líka að spá hver 

fengi mest til að mynda í jólagjöf og afmælisgjöf.  
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Einn pabbinn sagði að pabbi hans byggi erlendis og ætti þar konu. Þau 

hefðu farið og heimsótt hann fyrir um ári síðan. Það hefði bara verið ein 

mynd af honum upp á heimilinu og var það mynd sem hann hefði gefið 

pabba sínum þegar hann flutti út fyrir mörgum árum. Hefði þessi mynd 

verið inni á skrifstofu sem pabbi hans var með heima. Það hefðu ekki verið 

nein önnur merki um það að hann væri til. Aftur á móti hefðu verið ótal 

myndir af börnum og barnabörnum konunnar. Hann sagði að sér hefði í 

raun sárnað ótrúlega mikið en hefði ekki velt því fyrir sér fyrr en konan 

hans benti honum á að það væri ekki einu sinni brúðarmynd af þeim uppi. 

Eitt parið sagði frá því að það væri næstum það fyrsta sem barnið gerði 

þegar það kæmi til þeirra væri að fara inn í herbergið sitt til að athuga 

hvort allt væri eins og það hefði skilið við. Til dæmis hefði það eitt sinn sett 

fjarstýringuna af sjónvarpinu ofan í skúffu áður en það fór og hún var 

komin upp á skrifboð þegar það kom næst. Barnið var ekki ánægt með að 

það væri verið að gramsa í skúffunum hjá því þegar það væri ekki heima.  

Pörin voru ekki öll sammála um hversu opin samskiptin ættu að vera við 

börnin og hversu vel þau ættu að vera inn í öllum málum. 

Ein mamman sagði að henni fyndist óþolandi þegar sinn fyrrverandi myndi 

leka upplýsingum í börnin ef hún væri að kvarta yfir hlutum við hann. Hún 

tók sem dæmi að barnið kæmi skítugt til baka frá föður og hún hefði sagt 

við hann að henni fyndist lágmark að hann þvæði af þeim fötin áður en þau 

færu í skólann þegar þau væru búin að vera hjá honum. Hann hefði svo sagt 

við börnin næst að hann gæti ekki sent þau skítug í skólann því þá myndi 

mamma þeirra skamma sig.   
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Önnur mamma sagðist ekki skilja þessi opnu samskipti svona heldur að 

mikilvægt væri að börnin vissu nákvæmlega hvernig staðan væri og til hvers 

væri ætlast til af þeim. Því það gæti verið flókið að eiga tvö heimili. 

Ein mamman talaði um hversu flink börn væru að skipta um karakter þegar 

þau færu á milli heimila. Hún talaði um að hún væri ekki í neinum 

samskiptum við sinn fyrrverandi en strákurinn talaði aldrei um pabba sinn 

eða stjúpmóður þegar hann kæmi til þeirra. Hann færi líka beint inn í 

herbergi þegar hann kæmi og skipti um föt því hann ætti sín föt hjá sér og 

önnur hjá pabba sínum. Þetta væri ekkert sem hún hefði sagt að hann ætti 

að gera heldur væri þetta hlutir sem hann skynjaði bara í andrúmsloftinu. 

Pörin ræddu sín á milli að þau vorkenndu oft börnum sínum út af þessum 

aðstæðum sem þau væru í. Þetta væru ekki aðstæður sem nokkur ætlaði 

börnunum sínum í upphafi. Einnig var rætt um aðlögunarhæfileika barna 

sem flest gætu farið á milli heimila án þess að kvarta. 

Einn faðirinn velti því upp hvort börnunum liði eins og þau létu eða hvort 

þeim fyndist þetta kannski ömurlegt en segðu ekkert því þau vildu halda 

öllum góðum. 

Ein móðirin talaði um að hún hefði verið í svona stjúptengslum frá því að 

hún var barn. Það sem henni hefði þótt erfiðast var að muna hvaða reglur 

giltu hvar. Tók hún dæmi að á öðrum staðnum hefði þótt eðlilegt að fara 

með mat og nasl fyrir framan sjónvarpið en alls ekki á hinum staðnum. Svo 

þegar hún skipti á milli heimila gleymdi hún sér stundum og fór með mat 

inn í stofu og þetta hefði oft kostað leiðindi. Hún talaði um að foreldar yrðu 

að muna eftir þessu og taka tillit til þessara hluta. 

Samantekt á matsblaði (sjá fylgiskjal þrjú) fyrir fræðslukvöld þrjú kom vel 

út. Pörin merktu við á bilinu frá 7-10 á kvarðanum 0-10. 
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Pörin voru öll sammála um að umræðurnar á þessu kvöldi hefðu verið 

gagnlegar. Eitt parið talaði um að þau hefðu skoðað upp á nýtt hvernig 

aðstæður væru fyrir börnin sem komu inn á heimilið. Einn stjúpfaðir sem 

ekki á barn sjálfur talaði um að fræðslan um börnin hefði verið það sem 

hann hefði þurft mest á að halda. Hann hefði aldrei velt þessum málefnum 

mikið fyrir sér en fræðslan og umræðurnar hefðu opnað augu hans fyrir 

mikilvægi þess að börnin fyndu fyrir öryggi. Hann skildi betur þarfir þeirra 

eftir umfjöllunina.  

Fjórða fræðslukvöldið 

Á fræðslukvöldi fjögur voru hugtökin hollusta, hollustuklemmur og 

þríhyrningamyndanir skoðuð. Hér var fræðslan í fyrirrúmi. Hún var byggð á 

fræðilegri umfjöllun um hugtökin og stjórnandi kom með dæmi til 

útskýringar.  

Það sköpuðust skemmtilegar umræður um ljósmynd sem var sýnd 

pörunum með það í huga að fá þau til að ræða hvað hægt væri að lesa úr 

henni um hollustu. Ljósmyndin er af systrum, þremur alsystrum og einni 

stjúpsystur (sjá fylgiskjal níu). Alsysturnar eru í hvítum skyrtum en 

stjúpsystirin í ljósbrúnni. Líkamstaða systranna á myndinni segir líka til um 

tengslin sem eru á milli systranna. Alsysturnar halla sér meira hver að 

annarri og halda betur hver utan um aðra. Þessi mynd skapaði miklar 

umræður um hvar hollustan liggur. Af hverju vissi stjúpsystirin ekki um að 

allir ætluðu að vera í hvítu?  

Parið sem gifti sig nýlega sagði að á þeirra brúðkaupsmyndum mætti 

glögglega sjá hver tilheyrði hverjum eftir uppröðuninni á myndunum.  
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Það kom pörunum á óvart hvað hlutir sem maður veltir ekki fyrir sér 

dagsdaglega skipta miklu í stjúpfjölskyldum. Það sé auðvelt að verða 

utanvelta ef til að mynda upplýsingaflæði er ekki í lagi.  

Mæðurnar voru sammála um að hollustan við börnin trufluðu oft 

sambandið við stjúpföðurinn og það leiddi svo til árekstra þeirra á milli.  

Ein móðir sagði að hún ætti erfitt með að sleppa hendinni af barninu sínu. 

Hún væri alltaf á verði. Hún væri sú eina sem það ætti að og ef hún stæði 

ekki með því hver ætti þá að gera það. Hún viðurkenndi einnig að þetta 

truflaði oft samband sitt við stjúpföðurinn. Hann væri stundum að setja út 

á barnið og benda henni á ókosti þess og þó hún gerði sér grein fyrir því að 

barnið væri ekki fullkomið færi þetta óstjórnlega í taugarnar á henni. 

Þríhyrningatengslin voru líka eitthvað sem þau öll þekktu á misjafnan hátt.  

Ein móðirin sagði að henni fyndist erfiðast að standa á milli stjúpans og 

barnsins. Hana langaði oft að leyfa honum að klára málin en gæti það ekki 

hún væri ósjálfrátt búin að skipta sér af.  

Önnur móðir talaði um að þegar hana langaði að kaupa til dæmis nýjar 

buxur á barnið sitt, segði stjúpinn þurfa mín börn ekki líka ný föt? Henni 

fannst hún vera í klemmu þarna og fengi samviskubit yfir að hafa ekki keypt 

fyrir þau og á móti langaði hana stundum bara að kaupa á sín börn en ekki 

hans.  

Einn faðirinn spurði hvað hægt væri að gera til að fá börnin í heimsókn eftir 

að þau verða það gömul að þau eru farin að ráða sér sjálf. Hann sagði að 

honum þætti sárt hversu sjaldan barnið kæmi. Hann þyrfti alltaf að hafa 

frumkvæði af samskiptunum samt taldi hann að hann ætti í góðum 

tengslum við barnið. Honum fyndist líka eins og móðir þess væri ekki nógu 
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hvetjandi við barnið að það færi til föður síns. Henni fyndist bara fínt að 

hafa það alltaf hjá sér. Hann vildi ekki vera að argast í barninu, og vildi ekki  

heldur biðja mömmuna oftar um hjálp. 

Nokkrar umræður mynduðust um þetta 

Ein móðir sagði  það að bjóða börnunum í mat væri lykilinn að því að fá þau 

í heimsókn. Þegar þau væru komin á þann aldur að vinirnir skiptu mestu 

máli þá þyrfti maður að sýna smá kænsku til að hitta þau. Eins og með því 

að fara með þau í bíó eða út að borða eða jafnvel elda góðan mat heima og 

fá þau til að koma og vera með sér í undirbúningum. Hún talaði um að á 

þessum aldri þyrftu þau oft að finna fyrir því að það væri ávinningur að 

koma en ekki kvöð. Þannig væru unglingar oft. 

Samantekt á matsblaði (sjá fylgiskjal fjögur) fyrir fræðslukvöld fjögur kom 

vel út. Pörin svöruðu á bilinu átta til tíu á kvarðanum 0 til 10. 

Flest pörin töluðu um gott kvöld og það kom fram að þau kunnu að meta 

að höfundur kom með persónulega sögu inn með því að sýna mynd úr sinni 

fjölskyldu.  

Eitt parið lýsti yfir ánægju með hversu mikið traust hefði myndast í hópnum 

og fólk verið tilbúið að deila mjög persónulegri reynslu. Þau þökkuðu 

sérstaklega fyrir það.  

Mats- og spurningablöð  

Ekki voru teljanlegar breytingar á milli matsblaðana sem pörin svöruðu í 

upphafi fræðslunnar og svo aftur í lokin. Þó var einn aðili sem fór úr fimm 

yfir í sjö á kvarðanum 0-10 í spurningunni hvernig eru tengslin milli þín og 

stjúpbarns/barna? Annar aðili sem merkti við átta í upphafi fræðslunnar 

merkti við sjö á kvarðanum 0-10 í lok fræðslunnar við spurningunni hvernig 
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gengur ykkur að koma ykkur saman um þau atriði sem varða 

stjúpbarnið/börnin. 

Í töflunum hér fyrir neðan er samantekt á svörunum af spurningablöðunum 

(sjá fylgiskjal sjö og átta) sem fyllt var út í upphafi fræðslunnar og við lok 

hennar: 

 Spurningar  Svör 

Hvaða væntingar hafið þið til 

fræðslunnar? 

Opna hug okkar varðandi orðið 

stjúpfjölskylda. Normalísera 

aðstæður. Heyra frá hinum. Eru allir 

að glíma við það saman? Tala um 

allar gerðir tilfinninga. Verða betri í 

ala upp börnin. Vera betur í stakk 

búinn að takast á við aðstæður sem 

stjúpfjölskyldan lendir í. 

 

Hvernig er samsetning ykkar 

fjölskyldu? 

Pörin teiknuðu upp fjölskylduna með 

genógrami eftir leiðbeiningum frá 

stjórnanda. 

Hvað er það sem hefur komið ykkur 

mest á óvart ? 

Hvað einfaldir hlutir geta verið 

flóknir. Hvað þetta er krefjandi. Hvað 

það tekur langan tíma að ná góðum 

tengslum. Hvað börnin voru fljót að 

ná saman. Hvað lítið hefur verið um 

uppá komur og skilningsleysi á milli 
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fjölskyldumeðlima. 

 

 Hvað er það jákvæða við að vera í 

stjúpfjölskyldu ? 

Börnin eignuðust systkini á sama 

aldri. Eykur víðsýni. Fleiri að deila 

ábyrgð. Tengjast fleiri einstaklingum 

fjölskylduböndum. Eignaðist dóttur. 

 

 Hafið þið rætt ykkar á milli hvaða 

væntingar þið hafið til hvors annars 

í þeim hlutverkum sem þið gegnið, 

eða hafið þið sett ykkur einhverjar 

sérstakar reglur þegar kemur að 

tengslum við börnin í fjölskyldunni? 

Koma vel fram við hvort annað. Bæði 

að vera foreldrar. Ekki að fullu meira 

svona smátt og smátt. Já við ræddum 

saman um hvernig við vildum hafa 

hlutina og ræddum það svo saman 

við börnin. Ekki rætt sem slíkt bara 

tekið á því sem upp kom. 

 

6. Ef þið hafið rætt það í upphafi 

sambandsins hver er ykkar sýn eða 

samkomulag? 

Ekkert paranna setti svar hér 
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Spurningar Svör 

Hvernig fannst ykkur fræðslan, 

stóðst hún þær væntingar sem þið 

settuð ykkur í upphafi? 

Fræðslan var mjög lifandi og 

skemmtileg hún stóðst fullkomlega 

væntingar. Vorum ekki með neinar 

sérstakar væntingar og kom því 

þetta námskeið skemmtilega á 

óvart. Já hún var opin og gagnaðist 

vel. Fór með opnum hug og vissi 

ekki við hverju var að búast er því 

ánægð með fræðsluna. 

 

Hvað fannst ykkur gott? Öll fræðsluinnleggin. Hvað tengslin 

eru flókin. Gott að fá fræðast um 

algeng vandamál í stjúpfjölskyldum. 

opnar umræður. Ólík reynsla. 

Traustið í hópnum. Gott innleggið 

um hvað veitir börnunum mesta 

öryggið því það er það sem málið 

snýst um. Þetta var reyndar allt 

saman áhugavert og gott. 

 

Hvað fannst ykkur betur mætti fara? Erfitt að segja kannski hafa þetta 

þrjú kvöld. Fræðslan hefði mátt vera 

dýpri en þá hefi ekki verið tími í 

umræður. Kannski meiri kennslu. 
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Fannst ykkur vanta fræðslu um 

einhverja þætti, ef svo er hvaða 

þætti 

öll pörin svöruðu neitandi 

 

Hvað á fræðslukvöldunum nýttist 

ykkur best, fræðsluinnleggin, 

umræðurnar og eða verkefnin. 

Annað sem þið viljið koma á 

framfæri: 

Fræðsluinnleggin og umræðan í 

bland. Umræður, fræðslan og fá 

önnur sjónarmið með umræðum 

Glæsileg fræðsla til hamingju. Gangi 

þér vel. Takk fyrir okkur. 
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7 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningum og þær 

ræddar út frá fræðilega hluta verkefnisins og tilraunafræðslunnar. Auk þess 

verður fjallað um mikilvægi áframhaldandi fræðsluþróunar og rannsókna á 

stjúpfjölskyldum og hvernig þessi fræðsla sem keyrð var í gegn í vinnslu við 

þetta verkefni nýtist til áframhaldandi þróunar á fræðslu. Einnig verður 

skoðað hvað lærdóm má draga af verkefni sem þessu og hvaða jákvæðu 

þætti það hefur. í lokin verður farið yfir þætti sem 

fjölskyldumeðferðarfræðingar þurfa að hafa í huga í vinnu sinni með 

stjúpfjölskyldur. 

Þegar tölur Hagstofu Íslands (2011) eru skoðar um fjölda skilnaða hér á 

landi segir að um þriðja hvert hjónaband endi með skilnaði og að það séu 

um 1000 börn á ári hverju sem upplifa skilnað foreldra sinna. Ef við gefum 

okkur að margir fari aftur í sambúð eða hjónaband þá gefur það auga leið 

að fjöldi stjúpfjölskyldna er hár á Íslandi. því er merkilegt að sjá að aðeins 

7.3% þeirra sem svöruðu í símakönnun sem gerð var árið 1995 að þau væru 

í stjúpfjölskyldum (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. 

Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995). Þess vegna væri fróðlegt að 

rannsaka betur hvaða skilgreiningu fólk notar um fjölskylduna. Eitt parið 

sem tók þátt í fræðslukvöldunum talaði til að mynda um að þau kölluðu sig 

ekki stjúpfjölskylda og töluðu um öll börnin á heimilinu sem sín börn en 

ekki stjúpbörn. Getur verið að þráin eftir því að vera venjuleg fjölskylda 

(Visher og Visher, 1979) geri það að verkum að stjúpfjölskyldur þar sem 

börn annars aðilans komi bara inn á heimilið fáa daga í mánuði sjái sig ekki 

sem stjúpfjölskyldur heldur sem venjulega fjölskyldur. Út frá þessu er 

fróðlegt að velta fyrir sér hver tilheyrir fjölskyldunni Í rannsóknum sem 

nefndar voru í fræðilega hluta verkefnisins kom fram að margar 
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stjúpfjölskyldur ættu í erfiðleikum með skilgreina hverjir væru í 

fjölskyldunni. Þetta talaði líka eitt parið á fræðslukvöldunum um, þau sögðu 

einnig að kannski kæmi tilfinning þegar þau væru búin að vera lengur í 

þessum hlutverkum. 

Það kom á óvart þegar farið var að skoða lagalegan rétt stjúpforeldris 

hversu lítill sá réttur er í löggjöfinni. Höfundur hélt til að mynda að 

stjúpforeldri færi með forræði með foreldri þó foreldrar væru með 

sameiginlegt forræði. Þær breytingar til barnalaga sem lagðar voru fyrir 

Alþingi nú í nóvember (Þingskjal 328. 2011-2012) eru skref í þá átt að 

viðurkenna tengslin sem myndast í stjúpfjölskyldum. Með því að opna fyrir 

þann möguleika að stjúpforeldri geti verið með umgengni við stjúpbarn sitt 

eftir að sambúð eða hjónabandi líkur. Þegar vel tekst til í tengslamyndun í 

stjúpfjölskyldum er hægt að líta á það með jákvæðum augum að barn geti 

átt allt að fjóra foreldra sem ala önn fyrir því. Enda er það einn af jákvæðu 

þáttunum að mati fólks í stjúpfjölskyldum að deila ábyrgð og fá stærra 

tengslanet. Það að fólk eigi erfitt með að skilgreina fjölskylduna getur verið 

einn þáttur í því að erfitt sé að finna tölur um fjölda stjúpfjölskyldna. Það að 

ríkisstofnun sem Hagstofan er telji stjúpfjölskyldur með kjarnafjölskyldum 

(Hagstofa Íslands 2011) leggur vissa línu út í samfélagið. Við búum einnig 

við kerfi sem ekki er fjárhagslega hvetjandi fyrir pör að skrá sig í sambúð. 

Með því að skrá sig í sambúð lækka til að mynda barnabætur og 

leikskólagjöld hækka.  

Þegar hugsað er um fjölskyldufræðslu fyrir stjúpfjölskyldur er gott að hugsa 

hana út frá því að innan hennar eru mörg kerfi sem koma saman. Í 

stjúpfjölskyldum eru flókin tengslamynstur og margir sem koma að (Visher 

og Visher, 1982). Eftir því sem grunnurinn er betur lagður þegar fólk er að 

kynnast eru meiri líkur á því að stjúpfjölskyldan lifi af. Parið þarf að gefa sér 
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tíma til að kynnast hvoru öðru. Læra inn á styrkleika hvors annars og 

veikleika. Eftir því sem parsambandið er sterkara og þau meira samstíga í 

fjölskyldulífinu ganga hlutirnir betur. Pörin þurfa að vera meðvituð um þá 

þætti sem rannsóknir hér að framan sýna að stjúpfjölskyldur eru að glíma 

við. Bæði fagleg- og persónuleg reynsla höfundar segir honum að þegar fólk 

er að leggja af stað fyrstu skrefin í stjúpfjölskyldum getur verið erfitt að trúa 

því hversu flókið það getur verið að koma hlutunum í það horf að sem 

flestir geti verið sáttir. Því er gott að þekkja til þess sem upp getur komið 

svo sem hollustubanda, hollustuklemma og þríhyrningamyndana. Þetta eru 

þættir sem flestir þurfa að takast á við á einhverjum tíma í 

stjúpfjölskyldum. 

Í upphafi vinnu að þessu verkefni voru settar fram tvær rannsóknar-

spurningarnar og ein tilgáta. 

Hvað þarf fræðsla að innihalda svo hún nýtist stjúpfjölskyldum sem 

best?  

Er áhugi og þörf á fræðslu sem byggð er á fræðilegum grunni um 

þau verkefni og vandamál sem upp geta komið í stjúpfjölskyldum? 

Tilgátan er: það er þörf á að kortleggja og kanna fræðslu og 

fræðsluþörf fyrir stjúpfjölskyldur í íslensku samfélagi.  

Fyrsta rannsóknarspurning verkefnisins snerist um að finna út hvaða 

fræðsla það væri sem fólk leitaði eftir. Með því að skoða rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um efnið komu í ljós ákveðin þemu sem fólk taldi gott að 

fá fræðslu um. Nokkur samhljómur var á milli þeirra rannsókna bæði 

innlendra og erlendra sem skoðaðar voru. Helstu þemu sem fólk nefndi 

voru til að mynda: Óöryggi með hlutverkin sem þau voru í, ágreiningur við 
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fyrrverandi maka, óljósar væntingar, hver tilheyrir fjölskyldunni, ólíkar 

uppeldisaðferðir, hver segir hvað við hvern, hollusta og hvað segja lögin ? 

Þetta eru þessi þemu sem er rauður þráður í gegnum allt efni verkefnisins. 

Svörin sem fengust við rýnispurningum sem sendar voru út í upphafi 

undirbúnings þróunarverkefnisins eru sambærileg þessum. Í svörunum 

nefndi fólk þessi flóknu tengsl, margir sem kæmu að ákvarðanatökum, 

fjárhagur er oft flókinn og svo skilningsleysi annarra sem ekki þekktu til 

þessara aðstæðna.  

Þegar skoðuð er fræðsluþörf stjúpfjölskyldna er samhljómur um að flestum 

finnst fræðsla vera góð. Í rannsókn sem gerð var 2008 kom fram að 94% 

þátttakenda sögðu að þörf væri á fræðslu og sértækri ráðgjöf fyrir 

stjúpfjölskyldur (Sigrún Júlíusdóttir, 2008). Margar leiðir koma til greina við 

fræðslu. Það hefur þó sýnt sig að stjúpfjölskyldum finnst gott að fá fræðslu 

sem er byggð á faglegum grunni og með öðrum sem eru að takast á við 

sömu vandamál og verkefni. Þegar pörin sem tóku þátt í fræðslukvöldunum 

voru spurð hvað hefði nýst þeim best úr kvöldunum voru þau öll sammála 

um að fá fræðsluinnlegg og svo umræður um það á eftir. Það gefur fólki 

mikið að fá að heyra að aðrir eru að glíma við svipaða hluti. Það að fá 

hlutina gerða eðlilega eflir og styrkir fólk í þeim verkefnum sem það er að 

fást við. Gott er að geta litið á vandamál sem eðlilegan hlut og með því að 

vita við hverju er að búast er hægt að vinna á vandamálinu. Ef fólk fær nýja 

sýn og nýja nálgun hjálpar það fólki oft að skilgreina sig upp á nýtt (Walsh, 

1998). Mikilvægt er að hafa í huga þegar verið er að huga að fræðslu fyrir 

stjúpfjölskyldur að muna eftir sérstöðu hennar. Hún er að glíma við önnur 

vandamál en  kjarnafjölskyldan. Adler-Baeder og Higginbotham (2004) 

segja að það geti hreinlega verið stjúpfjölskyldum skaðlegt og rýri 
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möguleika hennar á að efla þrótt sinn og styrkjast sem fjölskylda ef henni er 

boðið upp á sama fræðsluefni og fjölskyldum.  

Fræðslukvöldin gengu nokkuð vel. Hópurinn var fljótur að mynda traust og 

eftir því sem á leið urðu umræður líflegri. Má reikna með að það hafi 

gengið betur að fá fólk til að opna sig og mynda það traust sem þarf þar 

sem höfundur þekkti til allra paranna. Fyrst til að byrja með voru það frekar 

konurnar sem töluðu, en karlarnir blönduðu sér inn í umræðurnar þegar á 

leið. Það var þó ýmislegt sem betur hefði mátt gera og fer í reynslubanka 

höfundar. Til að mynda að vera sjálfur með fleiri dæmi og sögur til að grípa 

í til útskýringar og vera með þær skrifaðar niður því þegar á hólminn er 

komið vilja hlutirnir gleymast. Góður undirbúningur er mjög mikilvægur 

þegar fjallað erum svo stórt og viðkvæmt mál eins og málefni 

stjúpfjölskyldunnar. Einnig er glímt við mörg siðferðisleg álita mál þegar 

unnið er að svona fræðslu. Í kaflanum hér að framan um siðferðisleg 

álitamál voru nokkur slík mál rædd. Þessum þætti hafði höfundur ekki velt 

mikið fyrir sér áður en þetta verkefni hófst. Það kannski einn mesti 

lærdómurinn sem dreginn var af vinnunni.  

Spurningin hvaða uppbygging á fræðslu henti best fyrir stjúpfjölskyldur er 

mikilvæg en hafa þarf í huga að ekki er hægt að alhæfa svo gildi fyrir alla. 

Gott er að bjóða uppá fræðslu sem er sérsniðin að ólíkum hópum innan 

stjúpfjölskyldunnar. Því oft eru ólíkar þarfir innan hvers hóps fyrir sig svo 

sem stjúpmæður hafa ekki sömu fræðsluþörf og unglingurinn í 

stjúpfjölskyldunni. Þó sýna rannsóknir sem skoðaðar voru við vinnu 

þróunarverkefnisins að margir telji fræðilegt og faglegt innlegg nauðsynlegt 

í fræðslu fyrir stjúpfjölskyldur í bland við umræður og reynslusögur. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

þessa fræðslukvölda þar sem úrtakið var einungis fjögur pör og því langt í 

frá nógu fjölbreytt og nær ekki á nokkurn hátt að endurspegla þýðið. Þó er 

áhugavert að skoða niðurstöðu fræðslukvöldanna og hvað pörin höfðu að 

segja um fræðsluna. Niðurstöðurnar styðja við þær rannsóknir sem 

skoðaðar voru og gerð grein fyrir í fræðilega hluta verkefnisins. Þannig geta 

niðurstöður fræðslukvöldanna veitt innsýn í heim stjúpfjölskyldunnar og er 

því grunnur sem hægt er að byggja á fyrir áframhaldandi vinnu í þróun 

fræðsluefnis fyrir stjúpfjölskyldur.  

7.1 Lærdómur 

Mikinn lærdóm er hægt að draga af vinnu við verkefni sem þetta. Þó 

fræðslan sé að mörgu leyti góð þá eru þættir sem virkilega þarf að hafa í 

huga þegar útkoman er skoðuð. Gott hefði verið að keyra námskeiðið oftar 

en einu sinni og fá umsagnir frá fleiri pörum. Einnig hefði verið gott að 

pörin hefðu verið á breiðara aldursbili. Einstaklingarnir sem tóku þátt voru 

öll á bilinu þrjátíu til fjörtíu ára. það hefði verið gott að fá sjónarmið bæði 

þeirra eldri og yngri inn. Umræðurnar hefðu þá eflaust orðið breiðari til að 

mynda hvernig taka afar og ömmur á því að verða stjúpafi og stjúpamma. 

Matsblöðin eru einnig búin til af höfundi en betra hefði verið að nota 

samræmd matsblöð útbúin af óháðum aðila. Höfundur þekkti einnig til allra 

paranna sem tóku þátt og rýrir það trúverðugleika matsins mikið. Það gæti 

einnig haft áhrif á hversu fljótt trúnaður myndaðist og gerði alla umfjöllun 

auðveldari að stjórnandi þekkti til paranna. Ekki er víst að útkoma með 

pörum sem stjórnandi þekkti ekki til yrði eins jákvæð. Verkefnið getur engu 

að síður gefið innsýn í líf stjúpfjölskylda og er gagnlegt til að nýta áfram í 

þróun fræðsluefnis fyrir stjúpfjölskyldur. Það verður líka að hafa í huga að 

höfundur er sjálfur stjúpforeldri í stjúpfjölskyldu. Getur það bæði haft 



74 
 

jákvæð og neikvæð áhrif á verkefnið. Það jákvæða er að einlægur áhugi er á 

efninu bæði faglegur og persónulegur er til staðar. Einnig á höfundur 

auðvelt með að setja sig í spor paranna sem þók þátt. Þó getur það líka haft 

þau áhrif að fræðsluefnið sem höfundur tók fyrir hafi miðast út frá því hvað 

honum þótti áhugavert. Einnig eru líkur á að umræðurnar hafi þróast meir í 

kringum þau verkefni og vandamál sem höfundur hefur verið að velta fyrir 

sér og þar af leiðandi verið stýrandi. 

7.2 Næstu skref og punktar til umhugsunar 

Það má segja að orðatiltæki eins og „Róm var ekki byggð á einum degi“ eigi 

vel við stjúpfjölskyldur. Það er stjúpfjölskyldum til góða ef þær muna eftir 

því að taka sér tíma til að leyfa öllum að kynnast á sínum hraða. 

Tengslamyndun er ekki sjálfgefin en meiri líkur er á að hún takist ef enginn 

er undir pressu. Að stjúpforeldri viðurkenni tengslin sem eru á milli 

foreldris og barns og setji sig ekki í það hlutverk að vera í keppni við þau 

tengsl heldur taki þátt í daglegu lífi stjúpbarnsins og móti þau tengsl við 

barnið sem það er sátt við. Þetta eru þættir sem geta haft mikil áhrif á 

fjölskylduþrótt stjúpfjölskyldna. Þetta getur verið eitt stærsta keppikefli og 

ein mesta áskorun hennar. 

Opinberir aðilar þurfa líka að taka þetta fjölskylduform inn í sitt kerfi. Og 

gera sér grein fyrir að hvaða leyti formið sker sig frá kjarnafjölskyldum. Það 

má sjá breytingar í rétta átt í þessum málum á undanförnum árum til að 

mynda er umræðan opnari. Stjúpfjölskyldur þurfa að hafa aðgang að 

styðjandi félagslegu umhverfi. Það verður gert með því að yfirvöld líkt og 

fagfólk viðurkenni þetta fjölskylduform. Taka verður tillit til stjúpfjölskyldna 

við alla stefnumótun í málefnum fjölskyldunnar. Einnig þarf skólakerfið að 

taka tillit til hennar í samskiptum sínum við fjölskyldur. 
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Með aukinni fræðslu og opinni umræðu bæði innan hins opinbera og hjá 

fagfólki aukast líkur á að almenningur sjái hag sinn í að leita sér fræðslu til 

forvarna.  

Við gerð þessa verkefnis vöknuðu ýmsar spurningar eins og af hverju 

Hagstofan haldi ekki utan um tölur um fjölda stjúpfjölskyldna heldur telur 

þær með kjarnafjölskyldum. Möguleiki er á þessu með því að skrá niður 

rauntölur um fjölda þeirra sem eiga börn með öðrum aðila sem skrá sig í 

sambúð eða stofna til hjúskapar. Einnig velti höfundur fyrir sér lagalegum 

hliðum stjúpforeldrahlutverksins. Í dag eru ekki margir stjúpforeldrar með 

forsjá yfir stjúpbörnum sínum því í miklum meirihluta eru foreldar með 

sameiginlega forsjá barna sinna. Í þeim tilfellum hefur stjúpforeldrið engan 

rétt gangvart barninu. Með tillögum að breytingum á lögum sem verið er 

að leggja til í nóvember 2011 geta foreldri og stjúpforeldri gert samning 

sem tryggir forsjá yfir barninu og umgengni ef upp úr sambúð eða 

hjónabandi slitnar. Má telja þetta mikla bót fyrir bæði stjúpforeldri og 

stjúpbörn þar sem með þessu er ekki hægt að klippa á þau tengsl sem hafa 

myndast eða á þann hluta tengslanetsins sem er í kringum barnið. 

Við gerð verkefnisins vaknaði einnig áhugi á þáttum í stjúpfjölskyldunni sem 

gott væri að fá svör við svo fræðsla sem útbúin er fyrir hana verði sem 

markvissust. Hér á eftir koma nokkur efni sem þarft væri að rannsaka en 

listinn er alls ekki tæmandi: Hvernig upplifa stjúpforeldrar hlutverk sitt 

innan fjölskyldunnar, hvað telja meðlimir stjúpfjölskyldna nægilega góð 

tengsl til að fjölskyldan geti búið saman í sátt og samlyndi, hver er fjöldi 

stjúpfjölskyldna á Íslandi, hvað nýtir fólk best þegar það sækir fræðslu sem 

er ætluð stjúpfjölskyldum. Með þessa þætti í huga og þá niðurstöður sem 

fengust út úr fræðslukvöldunum er grunnur til að vinna áfram með þetta 
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þróunarverkefni með það að markmiði að efla fjölskylduþrótt 

stjúpfjölskyldunnar. 

Nokkrir þættir sem fjölskyldumeðferðarfræðingar þurfa að hafa í huga og 

þekkja þegar þeir vinna með stjúpfjölskyldur. Jafnt þegar unnið er með 

hópa sem og pör eða einstaklinga. Hér á eftir verður gert grein fyrir helstu 

þáttum sem vert er að vera meðvitaður um.  

Algeng mistök sem gerð eru í stjúpfjölskyldum sem gott er að vera 

meðvitaður um: 

Parið er svo upptekið af því að kynnast að það tekur ekki tillit til 

hvernig barnið/börnin upplifa breytingarnar í fjölskyldunni. 

Takast ekki á við það að tengslamyndun getur tekið mörg ár. 

Reyna að fá börnin til að klippa á hollustu sína við t.d hitt foreldrið. 

Halda að það skapi þeim rými við að mynda hollustu við 

stjúpforeldrið (Carter og McGoldrick ,2005 b). 

Fjölskyldumeðferðarfræðingar sem vinna með stjúpfjölskyldur þurfa að 

muna að hún er með opin kerfi þar sem raunhæft er að vinna með mörk 

hennar og þar sem gott er að endurskoða hefðbundin kynhlutverk. Þegar 

unnið er að þessum markmiðum er gott að hafa í huga: 

Að aðstoða fólk við að vinna sig í gegnum erfiðar tilfinningar sem 

fólk situr uppi með eftir skilnað. Til að stuðla að því að fólk geti átt 

opin foreldrasamskipti við fyrrverandi maka sinn. 

Börnin eiga aldrei að hafa völdin í nýja sambandinu, ung börn eiga 

heldur ekki að þurfa að taka erfiðar ákvarðanir eins og hjá hvoru 

foreldrinu það vill búa. 
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Foreldrar verða að leyfa börnum sínum að hafa þær tilfinningar sem þau 

kjósa til allra foreldra sinna og samþykkja hollustuböndin þeirra (Carter og 

McGoldrick ,2005 b).Gott er að hafa eftir farandi þætti að leiðarljósi í vinnu 

með stjúpfjölskyldur: 

Þegar unnið er með par eða fjölskyldu er gott að byrja á að skoða 

fjölskyldukort (genogram) þeirra til að átta sig á hvernig hlutirnir 

hafa verið í gegnum síðustu þrjár kynslóðir. Þetta hjálpar fólki mjög 

oft til að sjá af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru. Oft vill flytjast á 

milli kynslóða ýmislegt sem fólk gerir sér ekki grein fyrir svo sem 

hvar liggur hollustan. 

Hafa í huga að fólk í stjúpfjölskyldum eru oft ekki á sama stað í 

lífshringnum. Oft er verið að halda í goðsagnir úr 

kjarnafjölskyldunni. Konur eiga til að mynda oft mjög erfitt með 

þessi nýju hlutverk. Þær gera oft miklar kröfur á sig að vera hin 

fullkoma móðir og húsmóðir (Carter og McGoldrick ,2005 b). 

Taka tillit til þess að fólk er oft að glíma við hugmyndina um 

kjarnafjölskylduna áður en það viðurkennir sérkenni 

stjúpfjölskyldurnar það má nefna dæmi um foreldri sem pressar 

mjög á náið samband milli stjúpforeldris og barns. Vill ekki 

viðurkenna að tengslamyndunin getur tekið ár (Carter og 

McGoldrick ,2005 b). 

Hjálpa fólki að muna að oft er þolinmæði það sem þarf. Hlutirnir 

gerast ekki á einni nóttu. Aðstoða stjúpforeldrið við að taka það ekki 

persónulega þó barnið sýni því neikvæða hegðun. Minna fólk á að 

allar tilfinningar sem upp koma eru eðlilegar og nauðsynlegt fyrir 
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parið að ræða svo sem sektarkennd, reiði, afbrýðisemi og afneitun 

(Carter og McGoldrick ,2005 b). 

Það getur tekið langan tíma að byggja upp nýtt kerfi. Fólk sem lengi 

hefur verið eitt eða búið eitt með barni sínu verður að vera 

meðvitað um það í nýja sambandinu. Börn þurfa tíma til að 

samþykkja þetta nýja kerfi og finna hvar þau eiga heima innan þess. 

Þetta verður að hafa í huga þegar verið er að setja saman 

stjúpfjölskyldu ( Carter og McGoldrick ,2005 b).  

Ef barnið á við vandamál að stríða er gott að reyna að koma saman 

foreldrum og stjúpforeldrum til að ræða hvað lausnir eru í sjónmáli 

fyrir barnið. Taka verður skýrt fram að eingöngu verði rætt um 

barnið og vandamál þess ( Carter og McGoldrick ,2005 b). 

Það getur tekið langan tíma fyrir til dæmis afa og ömmur að sætta 

sig við þær breytingar sem verða við stofnum stjúpfjölskyldu. Taka 

verður tillit til þeirra og reyna að láta þeirra neikvæðu tilfinningar 

ekki stjórna nýju fjölskyldunni ( Carter og McGoldrick ,2005 b). 

Reyna að finna út hvaða málefni eru ekki rædd og kom þeim upp á 

yfirborðið. Dæmi um þetta eru neikvæðar tilfinningar sem geta 

myndast og fjármál, hver borgar hvað fyrir hvern (Carter og 

McGoldrick ,2005 b). 

Ræða mikilvægi þess að barn haldi góðu sambandi við báða foreldra 

sína.  

Opna fyrir umræður um fyrirsjáanlegt mynstur og ferli í 

stjúpfjölskyldunni.  
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Fjölskyldumeðferðafræðingar er faghópur sem er vel  í stakk búinn að 

bjóða uppá fjölskyldufræðslu þar sem unnið er með fjölskylduna í heild 

sinni. Sú sérþekking sem þarf þegar unnið er með stjúpfjölskyldur er þar 

fyrir hendi. Því er nauðsynlegt innan þessa hóps að halda áfram 

þróunarstarfi á fjölskyldufræðslu, þar sem mið er tekið af ólíkum þörfum 

hvers hóps fyrir sig innan stjúpfjölskyldna. 
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Fylgiskjal 9 : Mynd af systrum. 

 

 

 



Fylgiskjal 1 

Matsblað fyrir fræðslukvöld 1 

 

Svarið á skalanum 0-10 

1) Hvernig fannst ykkur kynningin á því efni sem á að taka fyrir á fræðslukvöldunum? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

2) Hvernig fannst ykkur fræðslan um hvað er fjölskyldumeðferð? 

 0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

3) Hvernig fannst ykkur fræðslan um hugtökin „fjölskylda“ og „stjúpfjölskylda“? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

4) Hvernig fannst ykkur fræðslan um löggjöfina? 

 0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Svarið með tveimur til þremur setningum 

5) Hvernig fannst þér fyrsta fræðslukvöldið, vakti það upp einhverjar spurningar? 

 

 

 

6) Hvernig  nýttist heimaverkefnið? 

 

 

 

 

 

 

Annað sem þið viljið að komi fram? 

 



Fylgiskjal 2 

Matsblað fyrir fræðslukvöld 2 

 

Svarið á skalanum 0-10 

1) Hvernig fannst þér kynningin og umræðan um goðsagnir í stjúpfjölskyldum? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

2) Hvernig fannst þér fræðslan um hlutverk stjúpmæðra? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

3) Hvernig fannst þér fræðslan um hlutverk stjúpfeðra? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

4) Hvernig fannst þér umræðupunktarnir um hlutverkin? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

5) Hvernig fannst þér punktarnir um hvað getum við gert til að auðvelda okkur hlutina? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 Svarið með tveimur til þremur setningum 

6) Hvernig fannst þér annað  fræðslukvöldið, vakti það upp einhverjar spurningar? 

 

 

7) Hvernig nýttist heimaverkefnið? 

 

 

 

 

 

Annað sem þið viljið að komi fram? 



Fylgiskjal 3 

Matsblað fyrir fræðslukvöld 3 

 

Svarið á skalanum 0-10 

1) Hvernig fannst þér fræðslan um hvað veldur mestum ótta og óöryggi hjá börnunum? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

2) Hvernig fannst þér fræðslan um hvað getum við gert fyrir þau  ? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

3) Hvernig fannst þér umræðupunktarnir? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

4) Hvernig fannst þér umræðupunktarnir um hlutverkin? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 

 Svarið með tveimur til þremur setningum 

5) Hvernig fannst þér þriðja  fræðslukvöldið, vakti það upp einhverjar spurningar? 

 

 

6) Hvernig nýttist heimaverkefnið? 

 

 

 

 

 

Annað sem þið viljið að komi fram? 

 



Fylgiskjal 4 

Matsblað fyrir fræðslukvöld 4 

 

Svarið á skalanum 0-10 

1) Hvernig fannst þér fræðslan um hollustuna? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

2) Hvernig fannst fræðslan um hollustuklemmurnar ? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

3) Hvernig fannst þér fræðslan um þríhyrningamyndanirnar? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

4) Hvernig fannst þér umræðupunktarnir um þessa þætti hér að ofan? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

5) Hvernig fannst þér samantektin? 

0       1         2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 Svarið með tveimur til þremur setningum 

6) Hvernig fannst þér fjórða  fræðslukvöldið, vakti það upp einhverjar spurningar? 

 

 

 

 

Annað sem þið viljið að komi fram? 

 



Fylgiskjal 5 og 6 

Matsblað 

Fræðsla fyrir stjúpfjölskyldur 

Setjið ykkur á kvarða 1-10 eftir því hvar ykkur finnst þið vera stödd 

 

1. Hvernig gengur að leysa þau verkefni, vandamál sem upp koma? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0          1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

2. Ertu sátt/ur við samskiptin sem eru til staðar á heimilinu ? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0          1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

3. Hvernig eru tengslin milli þín og stjúpbarns/barna 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0          1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

4. Hvernig gengur  ykkur saman um þau atriði  sem varða stjúpbarnið/börnin 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0          1         2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 



Fylgiskjal 7 

Fræðsla fyrir stjúpfjölskyldur: Haldið í tengslum við Meistaraverkefnis Valborgar H Guðlaugsdóttir 

Tengsl í Stjúpfjölskyldum 

 

hvaða væntingar þið hafið til fræðslunnar? 

 Skrifið niður nokkrar setningar 

 

 

 

Hvernig er samsetningin ykkar fjölskyldu? (getið teiknað) 

 

 

 

Hvað er það sem hefur komið ykkur mest á óvart ? 

Nefnið 2-3 atriði. 

 

. 

Hvað er það jákvæða við að vera í stjúpfjölskyldum? 

 Nefnið 2-3 atriði 

 

 

Hafi þið rætt ykkar á milli hvaða væntingar þið hafið til hvors annars í þeim hlutverkum þið gegnið 

eða hafið þið sett ykkur einhverjar sérstakar reglur(prinsip) ,þegar kemur að tengslum  við börnin í 

fjölskyldunni? 

 

  

Ef þið hafið rætt það í upphafi sambandsins hver er ykkar sýn eða samkomulag? 

 



Fylgiskjal 8 

Fræðsla fyrir stjúpfjölskyldur: Haldið í tengslum við Meistaraverkefnis Valborgar H Guðlaugsdóttir 

Tengsl í Stjúpfjölskyldum 

 

Hvernig fannst ykkur fræðslan, stóðst hún þær væntingar sem þið settuð ykkur í upphafi? 

Skrifið nokkrar setningar: 

 

 

Hvað fannst ykkur gott? 

Skrifið nokkrar setningar: 

 

 

Hvað fannst ykkur betur mætti fara? 

Skrifið nokkrar setningar: 

 

 

Fannst ykkur vanta fræðslu um einhverja þætti,ef svo er hvaða þætti? 

 

 

Var eitthvað efni sem farið var í sem hefði mátt sleppa? 

 

 

 Hvað  á fræðslukvöldunum nýttist ykkur best, fræðsluinnleggin, umræðurnar og eða verkefnin? 

Skrifið nokkrar setningar: 

 

 

Annað sem þið viljið koma á framfæri: 



 

Fylgiskjal 9 
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