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Útdráttur 

Fjölskylduform nútímans einkennast af margbreytileika og stjúpfjölskylda er eitt þeirra. 

Stjúpfjölskyldur eru algengt fjölskylduform í nútímanum. Hér áður fyrri mynduðust þær 

yfirleitt þegar dauðsfall varð í fjölskyldu en í dag myndast þær oftast við skilnað eða 

sambúðarslit. Óvissa er í huga margra um það hvert hlutverk stjúpforeldra eigi að vera 

og óraunhæfar væntingar til þess, bæði í huga þeirra sjálfra og annarra, flækja gjarnan 

málin. Óvissa virðist meðal annars vera um það hvort stjúpforeldrið eigi að koma í stað 

fyrir það foreldri sem er ekki búsett hjá barninu eða hvort það eigi að vera í hlutverki 

vinar. Samskipti verða þá gjarnan flókin og stjúpforeldrið veit ekki hvort það tilheyri 

fjölskyldu maka sinna og stjúpbarna eða ekki. Að upplifa sig útundan er algeng 

tilfinning í stjúpfjölskyldum í fyrstu. Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða 

hvert hið raunverulega hlutverk stjúpföður er og hvert hlutverk föður er eftir skilnað. 

Niðurstöður ritgerðarinnar gefa til kynna að feður missi gjarnan tengsl við börn sín eftir 

skilnað og hlutverk þeirra verði svo oft flóknara þegar stjúpfaðir kemur inn í myndina. 

Stjúpfaðirinn býr oft við mikla óvissu fyrst um sinn en þá er mikilvægt að væntingar til 

hlutverks hans séu skýrar. Stjúpfaðir þarf ekki að koma í stað fyrir föður sem ekki er 

búsettur með barninu, en getur engu að síður verið mjög góð viðbót í líf barns. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Rannsakandi valdi að skoða hlutverk og stöðu föður eftir skilnað annars vegar og 

hlutverk og stöðu stjúpföður hins vegar. Hugmyndin að viðfangsefninu kom til þegar 

höfundur sat námskeiðið „Stjúpfjölskyldur“. Þá kviknaði mikill áhugi hans á öllu því sem 

viðkom stjúpfjölskyldum, enda eru stjúpfjölskyldur mjög algengt fjölskylduform í 

nútímanum. Ég vil nota tækifærið og þakka Valgerði Halldórsdóttur fyrir góða leiðsögn 

við gerð ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fá einnig allir þeir sem komu að yfirlestri 

ritgerðarinnar.  
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6BInngangur 

Með þessari ritgerð verður leitast við að svara rannsóknarspurningu sem er 

eftirfarandi: Eru hlutverk og staða stjúpfeðra og feðra eftir skilnað ólík? Ritgerðin 

skiptist upp í sex kafla en þar verður fjallað um hinar ólíku skilgreiningar samkvæmt 

orðabókinni, löggjafanum og fræðimönnum. Kenningar verða útlistaðar þar á meðal 

kerfiskenningin sem tengist félagsráðgjöf vel. Gerð verður grein fyrir föðurhlutverkinu 

sem og hlutverki og stöðu föður og stjúpföður. Í ritgerðinni verður fjallað bæði um 

erlendar og íslenskar rannsóknir sem tengjast þessum tveimur hlutverkum. Einnig 

verða gerð skil á tölfræði. Í lok ritgerðar verða niðurstöður rannsóknarspurningarinnar 

ræddar ásamt samantekt. 

Til þess að geta útlistað hlutverk og stöðu föður og stjúpföður þarf að skoða 

hvernig þessi hugtök eru skilgreind. Því er stundum haldið fram að samfélagið taki ekki 

nógu mikið tillit til ólíkra fjölskyldugerða og má því segja að samfélag okkar einkennist 

af einhvers konar stjúpblindu. „Stjúpblinda felst í því að leiða hjá sér eða koma ekki 

auga á stjúptengsl, til dæmis með því að greina ekki upplýsingar eftir fjölskyldugerð 

eða taka ekki tillit til ólíkra þarfa stjúpfjölskyldna“ (Valgerður Halldórsdóttir, bls. 22). 

Stjúptengsl hafa enn fremur ekki verið mjög sýnileg í samfélaginu, til dæmis í opinberri 

stefnumótun og eins hefur ekki verið tekið tillit til upplýsinga eftir fjölskyldugerð eða 

litið til stjúpfjölskyldna og þarfa þeirra (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Einnig hefur 

raunin verið sú að einungis er gert ráð fyrir því að ein persóna sé í ákveðnu hlutverki í 

fjölskyldukerfinu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þá er hægt að velta því fyrir sér hvernig 

stjúpfaðirinn kemur til með að passa inn í myndina og hvort ástæða sé til þess að hann 

gangi stjúpbarni sínu í föðurstað þegar barnið á þegar föður. Einnig hefur stöðu feðra 

ekki verið nægilega mikill gaumur gefinn og má því velta fyrir sér í ljósi þess hver staða 

og hlutverk stjúpföðursins er í samfélaginu í þeim samanburði. 

Það getur skipt miklu máli fyrir þátttöku feðra í lífi barna sinna hvernig stofnanir 

líta á hlutverk þeirra og taka á málefnum foreldra. Hið opinbera hefur hugsanlega ekki 

alltaf viðurkennt þann rétt sem feður eiga í samskiptum við börn sín. Þó má segja að í 

dag séu möguleikar feðra á þátttöku í umönnun barna miklu meiri en áður og hafa 

fæðingar- og foreldraorlofslögin skipt þar sköpum. Einnig hafa breytingar á barnalögum 

ýtt undir það að foreldrar taki sameiginlega ábyrgð (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  
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Miklar breytingar hafa orðið á fjölskyldunni og með aukinni skilnaðartíðni 

seinustu áratugi má segja að fjölskyldur nútímans séu í öllum formum, stærðum og 

gerðum. Samfélagið hefur breyst og hefur atvinnuþátttaka kvenna gert það að verkum 

að fyrirvinnuhlutverkið hefur fjarað út. Sú mynd var gjarnan dregin upp af föður hér 

áður fyrr að hann vildi lítil afskipti hafa af börnum sínum og að fráskildir feður reyndu 

að forðast börn sín. Enn þann dag í dag heyrast stundum þær raddir að fráskildir feður 

vilji lítið skipta sér af börnum sínum (Garðar Baldvinsson, e.d.). Reyndin er þó sú að 

feður nútímans vilja taka meiri ábyrgð þegar kemur að uppeldi barna. Þeir vilja fá að 

vera þátttakendur í lífi þeirra og má því segja með sanni að flestir taki hlutverkinu 

fagnandi. Þróunin hér á Íslandi hefur verið sú að hlutfall þeirra foreldra sem fara með 

sameiginlega forsjá fer hækkandi. Enn fremur eru um 1900 pör að meðaltali sem slíta 

sambúð sinni, óháð sambúðarformi, og um 1600 börn sem upplifa skilnað foreldra á ári 

hverju. Sameiginleg forsjá er því ríkjandi í 75% tilvika. Af þessum tölum að dæma fara 

fáir stjúpfeður með forsjá stjúpbarna sinna og í ljósi þess má velta fyrir sér hvert 

hlutverk hans sé (Stefanía Katrín Karlsdóttir, 2008). 

Í niðurstöðum rannsóknar í Bandaríkjunum, sem gerð var árið 2009, kom fram að 

86% þeirra stjúpfjölskyldna sem skoðaðar voru samanstóðu af móður, börnum hennar 

úr fyrra sambandi og stjúpföður (Gold og Adeyemi, 2012). Það er því margt sem bendir 

til þess að mikilvægt sé að rannsaka hlutverk og stöðu stjúpföðursins og ekki síður 

föðursins, þar sem hann kemur til með að leika stórt hlutverk einnig.  



  

7 

1. 0BSkilgreiningar á föður, stjúpföður, fjölskyldu og stjúpfjölskyldu 

1.1. 9BÍslensk orðabók  

Hugtakið stjúpfjölskylda er ekki skilgreint í íslenskri orðabók og ekki á vef Alþingis. Hins 

vegar er hægt að finna skilgreiningu á stjúpföður í íslenskri orðabók (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012).  

Samkvæmt íslenskri orðabók er stjúpfaðir einstaklingur sem annað hvort býr með 

eða er giftur aðila sem á börn úr fyrra sambandi og gengur stjúpbörnunum í föðurstað. 

Þess ber einnig að geta að hugtakið stjúpbarn er að finna í íslenskri orðabók. Þar er það 

skilgreint sem barn maka stjúpforeldris (Mörður Árnason, 2002). Af þessu má sjá að 

samkvæmt orðabókinni gengur stjúpfaðir barni í föðurstað. Ef hann gengur í hjónaband 

eða fer í sambúð með foreldri barns telst barnið vera stjúpbarn hans. Samkvæmt þessu 

gegnir stjúpfaðirinn ákveðnu hlutverki, en ekki kemur fram að stjúpbarnið hafi 

einhverjum skyldum að gegna gagnvart stjúpföður. Þegar orðinu faðir er flett upp í 

orðabók er skilgreiningin „maður sem á afkvæmi“. Skilgreining þessi er mjög einföld og 

segir ekkert til um það hvaða skyldum eða hlutverki faðir gegnir, hann á einungis 

afkvæmi (Árni Böðvarsson, 1985).   

1.2. 10BLöggjafinn 

Lagaleg skilgreining á stjúpfjölskyldu er ekki að finna á vef Alþingis. Hins vegar má 

finna skilgreiningu á stjúpforeldrum í barnalögum 76/2003. Í barnalögunum er bæði 

rætt um stjúpforeldra sem og sambúðarforeldra sem þá annað hvort ganga í hjúskap 

eða fara í sambúð með foreldri sem fer eitt með forsjá barns. Áhugavert er þó að ekki 

er minnst á þá stjúpforeldra sem fara ekki með forsjá stjúpbarna sinna vegna þess að 

foreldrarnir eru með sameiginlega forsjá. Það er því ekki óalgengt að margir álykti að 

fólk þurfi að hafa forsjá stjúpbarnsins til þess að teljast stjúpforeldri þess (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012; Barnalög, 76/2003). Skilgreining laganna á stjúpforeldrum tekur 

mið af því hver fer með forsjá barnsins og er skilgreining á stjúpforeldrum eftirfarandi:  

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

hjúskap með öðrum en hinu foreldrinu, þá geta foreldri og stjúpforeldri 

samið um að forsjá barns verði sameiginleg. Hið sama á við ef foreldri hefur 
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tekið upp sambúð með öðrum en hinu foreldrinu enda hafi skráð sambúð í 

þjóðskrá staðið samfleytt í eitt ár (Barnalög, 76/2003). 

Hér hefur orðið breyting á eftir að nýju barnalögin litu dagsins ljós. Áður en breytingar 

voru gerðar á lögunum fékk stjúpforeldri sjálfkrafa forsjá yfir stjúpbarni sínu ef foreldri 

þess fór eitt með forsjá barns. Sambúð þurfti þá að standa samfleytt í meira en eitt ár 

og var þá forsjáin einungis í gildi á meðan hjúskapur eða sambúð stóð yfir. 

Stjúpforeldar höfðu því engan rétt gagnvart barninu ef að til þess kæmi að sambúð 

slitnaði (Barnalög, 76/2003). 

Áður en breytingar voru gerðar á barnalögum var talað um rök fyrir því 

fyrirkomulagi, að stjúpforeldri fengi sjálfkrafa forsjá yfir stjúpbarni sínu. Árið 2007 

skipaði Félags- og tryggingarmálaráðneytið nefnd til þess að fjalla um stöðu þeirra 

foreldra sem voru einstæðir eða forsjárlausir og réttarstöðu barna þeirra. Í skýrslunni 

var talið mikilvægt að stjúpforeldri fengi sjálfkrafa forsjá yfir stjúpbarni sínu. Rökin fyrir 

því voru sú að það gæti styrkt samskipti í þeirri fjölskyldu þar sem barn hefði fasta 

búsetu, sem og gæti þetta jafnað stöðu barna á heimilinu. Þá var talað um að forsjá 

stjúpforeldris myndi tryggja barni tvo forsjáaðila í stað þess að það hefði einn. 

Fyrirkomulagið gæti einnig styrkt stöðu barnsins ef annað foreldrið félli frá. Talið var 

mikilvægara að barn hefði forsjá stjúpforeldris en foreldris, en þetta var eini 

barnahópurinn sem ekki var tryggð forsjá beggja foreldra við fæðingu. Stjúpforeldri 

hafði engan rétt gagnvart stjúpbarni sínu ef til sambúðarslita kæmi eða skilnaðar. 

Vegna þessa ræddi nefndin einnig um rök fyrir heimild sýslumanns til þess að úrskurða 

umgengni við stjúpforeldri við sambúðarslit eða skilnað. Einnig var rætt um að 

stjúpforeldrar ættu að hafa val um það hvort þeir vildu yfir höfuð hafa forsjá yfir 

stjúpbarni sínu í stað þess að þvinga upp á þá forsjá sem yrði svo tekin af þeim aftur við 

skilnað eða sambúðarslit (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009). Með nýjum 

lögum, sem tóku gildi árið 2013, fær stjúpforeldri ekki sjálfkrafa forsjá yfir stjúpbörnum 

sínum heldur fær að ráða því hvort það vilji yfir höfuð fá forsjána og er það fyrst og 

fremst sameiginleg ákvörðun stjúpforeldris og foreldris sem fer eitt með forsjá 

(Barnalög, 76/2003).  Árið 1992 var ákvæði um sameiginlega forsjá við skilnað eða 

sambúðarslit sett í íslenska löggjöf (Sigrún Júlíusdóttir, Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Eftir að sameignleg forsjá varð að meginreglu er foreldrum nú skylt að hafa 
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sameiginlega forsjá yfir barni sínu. Áður fyrr var einungis gert ráð fyrir því að annað 

foreldrið færi með forsjá barns eftir skilnað eða sambúðarslit. Þá voru það foreldrarnir 

sem gátu samið um það að fara með sameiginlega forsjá barns og sömdu þeir þá einnig 

um það hvar barnið ætti að eiga lögheimili. Þá má velta því fyrir sér hvort hlutverk 

stjúpforeldra í þeim efnum verði ekki minna en áður. Með tilkomu þessara nýju laga 

má gera ráð fyrir því að stjúpforeldrum sem hafa forsjá yfir stjúpbörnum sínum fækki, 

því nú velja foreldar sameiginlega forsjá í meiri mæli (Félags- og trygginga-

málaráðuneytið, 2009).  

Í barnalögunum er talað skýrt um það hvert hlutverk foreldra eigi að vera. 

Foreldrar eiga að annast barn sitt, sýna því umhyggju og virðingu. Foreldrum ber einnig 

að gegna forsjár og uppeldisskyldum sínum svo það komi best út fyrir hag og þarfir 

barns. Forsjáin felur í sér að foreldrar eru skyldugir til að vernda barn sitt gegn andlegu 

og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum er einnig skylt að afla 

barni sínu lögmætrar fræðslu og ala því iðjusemi og siðgæði. Einnig eiga þeir að stuðla 

að því að barn fái menntun og starfsþjálfun sem samræmist þeirra hæfileikum og 

áhugamálum. Það að hafa forsjá yfir barni felur í sér rétt og skyldur fyrir foreldri til að 

ráða persónulegum högum barns og ákveða búsetu stað þess. Forsjárforeldri fer einnig 

með lögformlegt fyrirsvar barns. Það foreldri sem fer eitt með forsjá barns á að sjá til 

þess að barnið njóti umgengni við hitt foreldrið, nema það sé andstætt hag og þörfum 

barnsins að mati dómara eða lögmælts stjórnvalds (Barnalög nr. 76.2003). Af þessu má 

sjá að ef stjúpforeldri fer með forsjá stjúpbarns með hinu foreldrinu, þá gegnir það í 

raun sömu skyldum og foreldri barnsins.  

1.3. 11BFræðimenn 

Áður en skoðað verður hvernig fræðimenn hafa skilgreint stjúpfjölskylduna, skal hugað 

að því hvernig fræðimenn hafa skilgreint hina almennu fjölskyldu. Þegar orðið 

fjölskylda heyrist er misjafnt hvað kemur upp í huga fólks. Margir fræðimenn hafa 

reynt að skilgreina fjölskylduna en hefur reynst erfitt að finna afmarkaða og skýra 

skilgreiningu á fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Newman og Grauerholz, 2002). 

Sérfræðingar telja þó að það sé ekki hægt að fjalla um fjölskylduna sem niðurnjörvað 

eða endanlegt fyrirbæri, því eðli og form samskipta í fjölskyldum sé margbreytilegt 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Félagsráðgjafar hafa til að mynda notað mjög einfalda 
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skilgreiningu á fjölskyldu sem felst í orðunum „þeir sem búa saman“ (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Newman og Grauerholz, 2002). Margir velta því líklega fyrir sér hvort 

þetta sé ekki of mikil einföldun, því margir telja einstaklinga til fjölskyldu sinnar þótt 

svo að þeir búi ekki undir sama þaki, til að mynda eins og barn sem á föður sem ekki 

býr hjá barninu. Í þingsályktunartillögu velferðarráðuneytisins um mótun opinberrar 

fjölskyldustefnu, sem samþykkt var árið 1997, er fjölskylda skilgreind með eftirfarandi 

hætti:  

Fjölskyldan er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir 

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

Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, eða 

einstaklingur, ásamt barni eða börnum (þeirra). Þeir eru skuldbundnir 

hvorum öðrum í siðferðilegri gagnkvæmri hollustu." (Velferðarráðuneytið, 

2001).  

Í þessari skilgreiningu er hlutverk fjölskyldunnar skýrt og skilgreiningin er ekki bundin 

við ákveðna gerð af fjölskyldu eða búsetu. Það er rökrétt því ekkert eitt form er réttara 

en annað (Velferðarráðuneytið, 2001). 

Sigrún Júlíusdóttir hefur notast við eftirfarandi skilgreiningu:  

Fjölskylda þar sem annað eða bæði hjóna eiga eitt eða fleiri hjónaband að 

baki: Tilbrigðin geta verið bæði gift áður, annað gift áður, annað eða bæði 

með barn eða börn úr fyrri hjónaböndum búandi hjá sér eða hjá hinu 

foreldrinu í annarri fjölskyldu. Með eða án sameiginlegs barns eða barna 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 140). 

Þegar stjúpfjölskylda myndast, þá skilgreina foreldrar og börn fjölskyldu sína oft á 

annan hátt en áður. Margir skilgreina fjölskyldu sína þá alveg upp á nýtt. Þó svo að fólk 

deili heimili saman, þá er ekki víst að það telji hvert annað til fjölskyldu sinnar. Ef 

stjúpforeldri á til að mynda erfitt með að tengjast stjúpbarni sínu, þá er ekki víst að 

stjúpforeldri teljist til fjölskyldu barnsins (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  
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Valgerður Halldórsdóttir (2012, bls. 20) hefur skilgreint stjúpfjölskyldu sem 

fjölskyldu þar sem annar eða báðir aðilar sem til fjölskyldunnar stofna eiga barn eða 

börn með öðrum aðila/um.  

National stepfamily resource center er bandarísk stofnun sem hefur mikið 

rannsakað stjúpfjölskyldur. Stofnunin hefur skilgreint stjúpfjölskyldu þar sem tveir 

fullorðnir einstaklingar mynda parasamband, koma með barn eða börn úr fyrri 

samböndum. Stjúpfjölskylda myndast þá þegar foreldri giftist eða myndar samband 

með einstaklingi sem er þá ekki líffræðilegt foreldri barna hans. Börn geta þá verið hluti 

af stjúpfjölskyldu þó svo að þau búi ekki hjá henni (National stepfamily resource 

center, e.d.).  

Ganong og Coleman hafa einnig skilgreint stjúpfjölskyldu. Þau skilgreina 

stjúpfjölskylduna þar sem að minnsta kosti einn fullorðinn á barn eða börn úr fyrra 

sambandi. Stjúpforeldra skilgreina þau sem fullorðinn einstakling sem á maka sem er 

með að minnsta kosti eitt barn á sínu framfæri. Hafa ber þó í huga að þessar 

skilgreiningar eiga ekki einungis við um þá sem búa í sama húsi. Stjúpforeldri og 

stjúpbarn þurfa ekki að búa saman til þess að eiga í tengslum. Athugavert er einnig að 

skilgreiningar þeirra taka ekki mið af því hvort stjúpforeldrar hafi gengið í hjónaband 

eða ekki en margar skilgreiningar hafa sett sértaka áherslu á hjónaband (Ganong og 

Coleman, 2004).  

Flestir fræðimenn hafa skilgreint stjúpfjölskylduna á mjög svipaðan hátt og hafa 

þeir flestir verið sammála um það að stjúpfjölskylda samanstandi af pari þar sem annar 

aðilinn eða báðir eiga barn eða börn með öðrum aðilum. Eftir að hafa rýnt í 

skilgreiningarnar á stjúpfölskyldu telur höfundur að skilgreining Valgerðar 

Halldórsdóttur og skilgreining National stepfamily resource séu mjög góðar en þær eru 

nánast alveg eins. Báðar skilgreiningarnar lýsa vel nútímastjúpfjölskyldum. 

Skilgreiningarnar einblína ekki á að barn eða börn séu úr fyrri samböndum eða 

hjónaböndum. Stjúpfjölskyldur geta verið af öllum stærðum og gerðum og því á 

skilgreining þeirra vel við.  



  

12 

2. 1BKenningar 

2.1. 12BKenningar Erving Goffman  

Almennt er talað um að kenningar Erving Goffman flokkist undir kenninguna um 

táknræn samskipti (e. symbolic interaction). Goffman fjallaði um tilurð sjálfsins á 

myndrænan hátt og hvernig það mótast í félagslegum samskiptum. Kenning hans um 

hið leikræna líkan, fjallar um að leikræn framkoma sé grunnur að öllum samskiptum 

fólks. Goffman þróaði hlutverkakenningar sínar út frá félagslegum reglum sem stjórna 

því hvað fólk segir og hvað fólk segir ekki í samskiptum (Goffman, 1959). Hann taldi að 

öll samskipti væru eins og leikrit, þar sem leikarar leika og fara með hlutverk sín á sviði.  

Hugtakið staða í þessum leikræna skilningi segir til um það hver þú ert í 

samfélaginu og er hugtakið kyrrstætt. Staða getur sagt til um það hvernig tengsl 

einstaklingurinn á við aðra meðlimi í samfélaginu og geta þessi tengsl verið 

mismunandi eftir aðstæðum. Staða er þá ákveðinn hluti af leikritinu (Garðar Gíslason, 

2000). Að gegna ákveðinni stöðu segir til um það hver þú ert sem einstaklingur og 

hvaða hópi þú tilheyrir. Öllum stöðum fylgir eitthvert ákveðið hlutverk og það hlutverk 

gefur fólki hugmynd um það hvers er að vænta af því og öðrum. Allir gegna einhverri 

ákveðinni stöðu og sumir gegna fleiri stöðum en aðrir. Staða getur til að mynda verið, 

stjúpfaðir eða faðir. Þetta eru dæmi um ólíkar stöður sem einstaklingurinn getur haft. 

Við erum í þessum mismunandi hlutverkum, allt eftir því hvaða stöðu við gegnum 

hverju sinni.  

Stöður geta verið tvenns konar, það er áskipaðar stöður og áunnar stöður. 

Áskipaðar stöður eru stöður sem við fæðumst inn í og við getum ekki breytt, til dæmis 

dóttir eða sonur. Áunnin staða gefur til kynna að einstaklingur hafi möguleika á því að 

velja sér stöðu sjálfur og oft verður einstaklingurinn að leggja hart að sér til þess að 

komast í þá stöðu, hugsanlega líkt og stjúpfaðir (Garðar Gíslason, 1997). 

Hugtakið hlutverk er virkt hugtak en ekki kyrrstætt eins og staða. Þú getur haft 

stöðu sem faðir, en þú getur gegnt hlutverkinu á mismunandi hátt, til að mynda sem 

skemmtilegur eða leiðinlegur faðir. Í leikrænum skilningi er einstaklingur alltaf bæði 

leikari og áhorfandi, sama í hvaða umhverfi hann er (Garðar Gíslason, 2000). Þegar 

einstaklingur fer upp á svið og leikur, er hann í raun að kynna sjálfan sig og reynir eftir 
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bestu getu að sýna áhorfendum þá ímynd sem hann vill gefa af sér (Goffman 1959; 

Garðar Gíslason, 2000).  

Stundum getur myndast ákveðin spenna á milli þeirra hlutverka sem við gegnum. 

Það gerist yfirleitt þegar við leikum tvö, jafnvel fleiri hlutverk, sem eru ólík. Þegar slík 

hlutverkaspenna á sér stað, verður að aðgreina hlutverkin svo einstaklingur þurfi ekki 

að leika bæði hlutverk í einu. Hlutverkaspenna er mjög algeng í samfélögum nútímans. 

Oft færist okkur of mikið í fang og við ætlum að leika fleiri hlutverk en við ráðum við, 

en að sama skapi er hlutverkaspenna mjög eðlileg hjá mörgum (Garðar Gíslason, 1997). 

Eftir skilnað er gjarnan talað um tvö stig af hlutverkaskiptum, það er að takast á við 

hlutverkamissi og svo, að reyna að takast á við ný hlutverk, líkt og stjúpfaðir og faðir 

þurfa báðir að gera. Hvert og eitt hlutverk sem við gegnum á lífsleiðinni hefur einhverja 

merkingu fyrir okkur. Nýtt hlutverk kallar á nýjar áskoranir, þegar við reynum að fylgja 

eftir væntingunum sem fylgja hlutverkinu (Ahrons, 2004). 

Þegar ný hlutverk myndast, líkt og þegar skilnaður verður og ný 

fjölskyldumyndun á sér stað, þurfa bæði stjúpfaðir og faðir að aðlagast nýjum og 

breyttum hlutverkum. Áður fyrr gegndu þessir tveir einstaklingar einhverjum 

ákveðnum hlutverkum sem höfðu náð að festast í sessi, en svo kemur að uppstokkun á 

þessum hlutverkum og aðlögun með breyttum formerkjum. Gjarnan myndast mikil 

óvissa um hlutverk og væntingar. Börn fara þá að velta því fyrir sér hver sé núna 

„pabbi“ eða hver sé „mamma“ ef svo ber undir. Oftar en ekki er ákveðin vöntun á 

nýjum hugtökum um fjölskyldutengsl og hlutverk, því samskipti í fjölskyldunni verða oft 

flókin (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Rannsóknir og kenningar um hlutverk föður hafa gjarnan byggt á þeirri forsendu 

að börn eigi aðeins einn föður á lífsleiðinni. Svo þegar stjúpfjölskylda myndast, verða 

breytingar á þessum hlutverkum. Allt í einu er kominn stjúpfaðir inn í myndina og þá 

verða oft vangaveltur um það hvaða hlutverki hann gegni. Stundum verða stjúpfeður 

og feður að láta af gömlum hlutverkum og takast á við ný hlutverk og nýja stöðu (Gold 

og Adeyemi, 2012). 

2.2. 13BKerfiskenningar 

Frá upphafi hefur verið talað um það að félagsráðgjöf sé almennt fag. Styrkleikar og 

veikleikar greinarinnar hafa verið breidd hennar. Mönnum hefur lengi greint á um það í 
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hvaða mæli sérhæfing ætti heima innan félagsráðgjafar. Um aldamótin 1900 lögðu 

frumkvöðlar mikla áherslu á heildarsýn, sem og það að vinna með skjólstæðingum út 

frá kerfiskenningum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Kerfiskenningar eru mjög mikilvægar í 

félagsráðgjöf en þær byggja á því að vandi skjólstæðings er skoðaður út frá samhengi 

umhverfisins. Enn fremur hentar kerfiskenningar mjög vel í starfi félagsráðgjafa vegna 

þess að það er ekki hægt að hjálpa einstaklingi nema í tengslum við þau mannlegu kerfi 

sem hann er hluti af og fjölskyldan er eitt af þeim (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Kerfiskenningar hafa mikið verið notaðar í félagsráðgjöfinni en þar er athyglinni 

sérstaklega beint að kerfum og samspili þeirra, þá bæði í stóru og litlu samhengi (Björk 

Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006).  

Frá upphafi hefur verið lögð mikil áhersla á það innan félagsráðgjafarinnar að 

greina persónuleika einstaklings, þau tengsl sem hann hefur og félagslegt umhverfi 

hans. Þessir þrír þættir eru nauðsynlegir ef það á að vera hægt að leggja ákveðinn 

grunn að meðferðaráætlun sem leggur áherslu á það að aðstoða einstaklinginn til þess 

að hjálpa sér sjálfur (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Kerfiskenningar fjalla um það hvernig margir hlutar mynda eina heild eða eitt 

kerfi, þessi kerfi hafa gagnvirk áhrif á hvert annað. Kenningarnar leggja einnig áherslu á 

það hvernig mörg undirkerfi mynda ný heildarkerfi sem geta skarast. Líkami okkar er til 

að mynda kerfi sem er líkt þessu. Þó svo að líkaminn sé heldur flóknari, þá er líkami 

okkar samsettur úr mörgum litlum kerfum, til að mynda líffærum og hvert líffæri 

samsett úr mörgum litlum frumum. Hver og einn einstaklingur er hluti af einhvers 

konar kerfi, til að mynda samfélagi, menningu og fjölskyldu (Beckett og Taylor, 2010).   

Nú í seinni tíð hefur verið lögð áhersla á það að nota fjölskyldumiðaða 

félagsráðgjöf. Hartman og Laird (1983) hafa gert líkan sem byggir á kerfiskenningu sem 

er mikið notuð í félagsráðgjöf en þá er athyglinni beint að fjölskyldunni. Þeir telja að 

líkanið sé á stöðugri hreyfingu og því sé ekki hægt að niðurnjörva hluti (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  

Síðan kerfiskenningar komu fram, hafa þær verið mjög áhrifamiklar, þá 

sérstaklega í fjölskyldukenningum. Kerfiskenningar eru fyrst og fremst félagsfræðileg 

nálgun, þar sem litið er á fjölskylduna út frá félagslegum kerfum (Walsh og Harrigan, 

2003). Kerfiskenningar leggja áherslu á það hvernig tilfinningaleg tengsl innan 

fjölskyldunnar hafi áhrif á meðlimi innan hennar. Breytingar eða hegðun hjá einum 
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aðila fjölskyldunnar getur haft áhrif á alla fjölskyldumeðlimi (Walsh og Harrigan, 2003; 

Beckett og Taylor, 2010). Hægt væri að líkja þessu við skilnaðarferlið, en þar hefur 

skilnaðurinn ekki einungis áhrif á hjón sem skilja, heldur hefur hann áhrif á alla 

fjölskylduna.  

Þær breytingar á hlutverkum sem fjölskyldan þarf að ganga í gegnum er ekki 

einungis hlutverk einstaklings innan fjölskyldunnar, heldur er það hlutverk allra þeirra 

sem tilheyra henni. Ef litið er á hjónaband út frá kerfiskenningum er það ekki einungis 

aðlögun tveggja einstaklinga að kerfinu, heldur er það einnig aðlögun hinna kerfanna 

sem þessir einstaklingar tilheyrðu áður. Þetta hjónaband sem myndast er þá þriðja 

kerfið sem skarast við hin tvö. Ef hjón eignast svo börn verða til undirkerfi (Beckett og 

Taylor, 2010).  

2.3. 14BFjölskyldukerfiskenningar 

Fjölskyldukerfiskenning (e. Family system theory) Murray Bowen fjallar um það hvernig 

ákveðin mynstur eða samskipti í fjölskyldum geta haft áhrif á fjölskylduna í heild og 

fjölskyldukerfið (Afifi, 2008; Nichols og Schwartz, 2004).  

Bowen skoðar fjölskylduna fyrst og fremst í gegnum svokölluð undirkerfi. Hver 

fjölskylda getur verið með nokkur undirkerfi, til að mynda undirkerfi hjónabands, 

undirkerfi foreldra og barns og undirkerfi systkina. Öll þessi undirkerfi geta svo haft 

áhrif á hvert annað. Kenningarnar ganga út frá því að samband þriggja 

fjölskyldumeðlima sé miklu stöðugra heldur en samband tveggja fjölskyldumeðlima. 

Einnig er talað um að stöðugleiki og breytingar á fjölskyldunni yfir tíma sé mjög 

eðlilegt. Fjölskyldukerfiskenningar hafa gjarnan verið notaðar í rannsóknum um 

stjúpfjölskylduna. Þá er athyglinni sérstaklega beint að því hvernig myndun 

stjúpfjölskyldu getur haft áhrif á aðra þætti fjölskyldunnar. Sem dæmi um þetta væri 

hægt að nefna stjúpföður og barn. Stjúpfaðir kemur inn í líf barns og það samband eða 

undirkerfi gæti þá haft áhrif á undirkerfi eða samband barns og föður (Baham, Weimer, 

Braver og Fabricius, 2008).  

Fjölskyldukerfiskenningin hefur enn fremur verið mjög mikilvæg í hugum 

fræðimanna, því þeir hafa sérstakan áhuga á því að skoða hvernig hegðun og aðgerðir 

meðlima í stjúpfjölskyldum hafa áhrif á stjúpfjölskylduna sem heild. Rannsakendur sem 

hafa rannsakað stjúpfjölskyldur hafa komist að því að stjúpfeður upplifa oft mikla 
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erfiðleika þegar þeir koma inn í fjölskylduna, þar sem samloðandi og þétt kerfi er í 

kringum móður og börn (Afifi, 2008).  

Þegar unnið er með fjölskyldum eru stundum notuð svokölluð fjölskyldukort sem 

sýna fjölskyldumeðlimi, ólík hlutverk og sambönd á milli meðlima. Í fjölskyldukortinu 

koma fram mikilvægar upplýsingar, til að mynda hvernig sambönd og tengsl eru á milli 

fjölskyldumeðlima. Með þessu móti er hægt að skoða hverjir styrkleikar og veikleikar 

fjölskyldunnar og fjölskyldumeðlima eru. Eftir það er svo hægt að finna leiðir til úrbóta. 

Fjölskyldukortið gerir öllum meðlimum fjölskyldunnar kleift að útlista sín hlutverk og 

útskýra hvernig tengslum er háttað (Nichols og Schwartz, 2004).  

Hægt væri að nota fjölskyldukort við vinnu með stjúpfjölskyldunni þegar 

meðlimir hennar eru óvissir um hlutverk sín og tengslin jafnvel ekki góð. Þetta á þó ekki 

einungis við um stjúpfjölskylduna í heild sinni, því faðir sem ekki er búsettur hjá 

fjölskyldunni á einnig hlut að máli. Ef samband hans og barns er ekki gott getur það 

einnig haft áhrif á alla fjölskylduna í heild sinni. Fjölskyldan er enn fremur mjög 

mikilvæg eining, þá sérstaklega þegar kemur að mótun einstaklinga. Ef einn hluti 

kerfisins er óvirkur, getur það haft áhrif á alla fjölskylduna. Þó hafa 

fjölskyldukerfiskenningar lagt áherslu á það að þó eitthvað sé óvirkt þá sé hægt að laga 

það, til að mynda með því að skoða veikleika og styrkleika fjölskyldunnar (Nichols og 

Schwartz, 2004).  
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3. 2BFöðurhlutverkið 

3.1. 15BSaga föðurhlutverksins  

Seinustu áratugi hefur orðið veruleg breyting á hlutverki og stöðu feðra í hinu íslenska 

samfélagi sem og almennt í vestrænum samfélögum. Um miðja 20. öldina var hlutverk 

feðra sem uppalenda og umhyggjuaðila sáralítið. Í stað þess sáu þeir fyrir því að 

fjölskyldan hefði öll þau efnislegu gæði sem hún þurfti á að halda. Þetta sést meðal 

annars í lögum frá árinu 1954. Þar kemur fram að það megi neita að greiða karlmanni 

75% launa sem hann hafi unnið sér inn og afhenda þau konunni ef hann var grunaður 

um að nota peningana í eitthvað annað en það að framfleyta fjölskyldu sinni (Ingólfur 

V. Gíslason, 2008-a).  

Fjarað hefur undan fyrirvinnuhlutverki og húsbóndastöðu karlmannsins og í dag 

tekur faðirinn virkari þátt í heimilislífinu. Áður fyrr sáu mæðurnar nær eingöngu um 

heimilisstörfin og umönnun barna sinna. Konurnar voru þá oft á tíðum alveg bundnar 

við heimilið og heimilisstörf á meðan karlarnir unnu fyrir heimilinu (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008-a, Garðar Baldvinsson, e.d.). Þessi staða hafði það í för með sér að feður 

urðu fjarlægari börnum sínum, þar sem þeir tóku ekki mikinn þátt í umönnun og 

uppeldi þeirra. Segja má að þessar samfélagsbreytingar sem hafa breytt hlutverki 

föðurins tengist gildisupplausn nútímans og þeirri kröfu að einstaklingurinn velji 

skynsamlega þegar kemur að lífi hans og einnig tengist þetta einstaklingsvæðingu 

samfélaga. Þetta hefur það í för með sér að hlutverk karla og kvenna eru ekki eins 

niðurnjörvuð og þau voru áður fyrr (Ingólfur V. Gíslason, 2008-a).  

3.2. 16BAukin þátttaka feðra 

Í flestum Evrópuríkjum hefur jafnréttisbarráttan færst í aukana. Fyrst um sinn beindist 

áherslan að jöfnum tækifærum á vinnumarkaðinum og launajafnrétti, en nú snýst 

baráttan um samþættingu atvinnulífs og fjölskyldulífs. Það hefur orðið mikil 

vitundarvakning á meðal fólks í þessum efnum og telja margir að jafnrétti náist ekki 

nema að karlar og konur taki bæði jafnan þátt í launavinnu, ábyrgð á börnum og 

heimilishaldi. Ekki er einungis gert ráð fyrir aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði, 

heldur er einnig lögð áhersla á karla og fjölskylduþátttöku þeirra. Í þessu samhengi er 

fæðingar- og foreldraorlof mikilvægt (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 
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Pétursdóttir, 2004). Allar þær breytingar sem hafa verið gerðar á fæðingarorlofi 

tengjast þeim breytingum sem hafa orðið á stöðu kvenna og karla almennt. Á meðan 

hin svokallaða verkaskipting réði ríkjum, töldu menn að engin þörf væri fyrir hinu 

svokallaða fæðingarorlofi (Ingólfur V. Gíslason, 2000).  

Norrænu velferðarríkin hafa á seinustu áratugum lagt áherslu á það að börn njóti 

umönnunar beggja foreldra. Hefðbundin verkaskipting foreldra hefur fjarað út og 

umræða og áhersla hefur meira beinst að því að skapa mæðrum tækifæri til þess að 

taka þátt á vinnumarkaðinum og feðrum tækifæri á því að ala upp börn sín og annast 

þau. 

Diane Sainsbury (1996) mótaði á sínum tíma líkan til þess að sjá hversu mikla 

áherslu velferðakerfin leggja á hefðbundna fyrirvinnuskipan (e. breadwinner model) og 

einstaklingsskipan (e. individual model). Í fyrra módelinu er lögð áhersla á gildi 

hjónabandsins og verkaskiptingu kynjanna en þá er eiginmaðurinn fyrirvinnan og nýtur 

réttinda samkvæmt því. Í seinna módelinu njóta einstaklingar réttinda óháð kyni og 

hjúskaparstöðu. Í þessu módeli er einnig lögð áhersla á það að bæði mæður og feður 

geti sinnt umönnun barna sinna, sem og tekið þátt á vinnumarkaðinum. Eins og áður 

hefur komið fram, þá var áherslan lengi vel á fyrirvinnuskipan, en þróunin hérlendis var 

mjög svipuð og á Norðurlöndunum. Smám saman fóru löndin frá fyrirvinnunni yfir í 

einstaklingsskipan, en þá með áherslu á það að bæði mæður og feður tækju þátt í 

umönnun barna sinna (Guðný Björk Eydal, 2006).  

Árið 1992 var sameiginleg forsjá leidd í lög hér á Íslandi. Umræðan um hana hófst 

um 1970 og þá var lögð mikil áhersla á það að börn fengju umönnun beggja foreldra. 

Eftir þessa lagasetningu kom í ljós að stór hluti þeirra foreldra sem slitu samvistum 

vildu hafa sameiginlega forsjá. Rannsókn leiddi enn fremur í ljós að meirihluti þeirra 

foreldra sem völdu sameiginlega forsjá upplifðu það sem jákvæða reynslu (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Ísland lögleiddi svo sameiginlega forsjá 

sem meginreglu við skilnað eða sambúðarslit árið 2006, en þá höfðu öll hin 

Norðurlöndin þegar gert hið sama (Guðný Björk Eydal, 2006). Varðandi fæðingarorlof 

og réttindi feðra, þá njóta feður nú sömu réttinda og mæður (Guðný Björk Eydal, 

2006). Þó svo að nú hafi foreldrar jafnan rétt til þess að deila fæðingarorlofi, þá var 

reynslan fyrst sú að feður nýttu réttindi sín ekki nægilega vel eða í mjög litlum mæli. 
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Hófst þá umræða um það að feður ættu að fá sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs sem 

þeir gætu hagað sjálfir (Guðný Björk Eydal, 2007).  

Lagt var upp með tvö markmið með lögunum um fæðingarorlof. Annað var það 

að tryggja barni samvistir við báða foreldra. Merkja má að verulegur árangur hefur 

náðst þar og hugsanlega meiri hvað feður varðar. Hitt markmiðið var að gefa bæði 

konum og körlum möguleika á því að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Ingólfur V. 

Gíslason 2000; Auður Arna Arnarsdóttir, 2008). 

Fæðingarorlofið hefur haft góð áhrif á feður. Strax fyrsta árið sem lögin tóku gildi 

eftir breytingar árið 2000 nýttu 84,2% feðra fæðingarorlofsrétt sinn og hefur sú tala 

farið hækkandi með árunum (Ingólfur V. Gíslason, 2000). Einnig hafa tölur frá 

Tryggingarstofnun ríkisins sýnt fram á að um 90% feðra hverfi af vinnumarkaðinum til 

lengri eða skemmri tíma til þess að taka þátt í umönnun og uppeldi barna sinna (Auður 

Arna Arnarsdóttir, 2008). Það má segja að við Íslendingar séum í fararbroddi varðandi 

fæðingarorlof, því engin önnur þjóð hefur lögleitt jafn langt og óframseljanlegt 

fæðingarorlof fyrir feður eins og Íslendingar hafa gert og á svo stuttum tíma (Þorgerður 

Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2004). Nú njóta bæði mæður og feður sömu 

réttinda til fæðingarorlofs, þau fá þrjá mánuði hvort og svo þrjá mánuði sameiginlega, 

en eitt helsta markmið með lögunum er að barn njóti samvista við báða foreldra (Lög 

um fæðingar- og foreldraorlof, 95/2000). Það hefur einnig sýnt sig að ef samfélagið 

leggur hart að sér við það að skapa körlum möguleika til þess að taka þátt í uppeldi og 

umönnun barna sinna, þá vilja þeir sinna því (Ingólfur V. Gíslason, 2008-b).  

3.3. 17BBreytingar á fjölskyldunni 

Fjölskyldan hefur gegnt mismiklu hlutverki í gegnum aldirnar og félagslegt hlutverk 

hennar hefur ekki alltaf verið mjög skýrt. Það sem hefur oft mótað fjölskylduna eru 

hugmyndir hvers tíma, það hvernig skyldur eigi að vera, kynhlutverk, tengsl og hvað má 

og hvað má ekki. Samt sem áður hefur alltaf verið ákveðinn rauður þráður í þessari 

umræðu og hann er sá að fjölskyldan gegni alltaf ákveðnu lykilhlutverki sem engin 

önnur stofnun gegni og það er að vera frumhópur einstaklingsins (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). 

Hvort sem fjölskyldan eða hjónabandið er óformlegt eða formlegt, þá er hún sú 

eining sem verndar. Með fjölskyldunni myndast viðkvæmni, persónuleg 
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tilfinningabönd, ást tveggja einstaklinga, foreldra og barna og oft þorum við frekar að 

tjá og sýna tilfinningar okkar þar en annars staðar. Þegar eitthvað bjátar á, til að mynda 

dauðsföll, skilnaðir eða þegar við viljum gleðjast, þá snýr maður sér til fjölskyldunnar. 

Fjölskyldan fullnægir þörfum okkar um öryggi og umönnun en þó geta líka orðið átök 

innan hennar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Miklar breytingar hafa orðið á fjölskyldugerðinni og má segja að 

margbreytileikinn ráði ríkjum þegar kemur að fjölskylduþróun og nýbreytni 

fjölskyldugerða. Kjarnafjölskyldan er það form sem var fyrirmyndin, gift hjón með sín 

eigin börn og aðeins annað foreldrið vann utan heimilisins. Ein af þessum breytingum 

sem fjölskyldan hefur gengið í gegnum eru ný sambúðar- og samskiptaform (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1994).  

Stundum hefur verið talað um það að stjúpfjölskyldan sé alveg ný samanborið við 

kjarnafjölskylduna, en staðreyndin er sú að stjúpfjölskyldur hafa alltaf verið til, en eru 

mun algengari en hér áður fyrr. Stjúpfjölskyldur fortíðarinnar mynduðust yfirleitt eftir 

andlát og gekk þá ekkja eða ekkill í hjónaband að nýju. Nú á dögum myndast 

stjúpfjölskylda iðulega vegna skilnaðar hjóna eða þegar fólk eignast börn utan 

hjónabands og sambúðar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Þessi endurgerð sem á sér stað á fjölskyldunni kallar á mikla umbreytingu á 

hlutverkum. Margir vita þá ekki hvaða hlutverkum þeir eigi að gegna og óvissa verður 

einnig um væntingar, til að mynda er spurt; hver er pabbi minn? (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001).  

3.4. 18BFeður, staða og hlutverk eftir skilnað 

Skilnuðum hefur farið fjölgandi og vegna þessa upplifa mörg börn mismunandi gerðir 

af fjölskyldum á lífsleiðinni, ásamt því að eignast stjúpforelda. Þegar fólk slítur 

samvistum kallar það yfirleitt á miklar breytingar. Þessar breytingar hafa það í för með 

sér að bæði börn og fullorðnir missa oft yfirsýn yfir líf hvers annars, vegna þess að nú 

eiga börn tvö heimili og búa ekki með báðum foreldrum. Einnig verða börn þá hluti af 

lífi nýs maka sem hitt foreldrið veit þá kannski lítið um og það veldur óöryggi hjá 

sumum. Margir foreldrar fá það á tilfinninguna að barnið hafi ekki lengur þörf fyrir það 

eða að ótti geri vart við sig um að börnin taki stjúpforeldra fram yfir þá. Þessar 

tilfinningar eru oft sterkar og vita sumir ekki hvernig eigi að bregðast við þeim. Sumir 
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hafa brugðist við með því að láta sig hverfa úr lífi barna og hafa þá jafnvel engin 

samskipti við börnin. Svo eru aðrir sem vilja meiri samskipti við börn sín og reyna allt til 

þess að viðhalda góðum tengslum sem þeir eru hræddir um að missa (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012). 

Breytingar sem verða við skilnað eru yfirleitt þannig að faðir flytur út frá 

fjölskyldunni og barnið býr þá hjá móður (Hodder, 1985). Þegar faðir flytur í burtu 

kemur oft upp óttatilfinning hjá honum um það að honum verði skipt út, því oftar en 

ekki kemur stjúpfaðir inn í líf barnanna. Þessi óttatilfinning er yfirleitt óþörf, því hvorki 

stjúpforeldrar né foreldrar þurfa að slást um börnin. Börn geta átt margar 

foreldrafyrirmyndir og skipta ekki út einni fyrirmynd fyrir aðra á augabragði (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2012).  

Eftir skilnað eiga feður oft erfitt með að vinna úr sorgartilfinningum sínum og 

einmanaleika, sem getur valdið því að þeir dragi sig í hlé (Garðar Gíslason, 1997; 

Hodder, 1985). Erfið samskipti foreldra geta einnig orðið til þess að faðir lætur sig 

hverfa eða dregur úr samskiptum við barn sitt. Sumir feður halda einnig sambandinu 

við börnin sín í algjöru lágmarki, því þeim finnst svo erfitt að kveðja börnin þegar þau 

snúa aftur til móður sinnar eftir helgarheimsókn. Það að kveðja börnin veldur þeim svo 

miklum tilfinningalegum erfiðleikum að þeim finnst það varla þess virði að umgangast 

þau (Ganong og Coleman, 2004).  

Eins og áður hefur komið fram, hefur barn yfirleitt lögheimili hjá móður og fer þá 

reglulega í heimsókn til föður síns (Hodder, 1985). Þessu til áréttingar hafa rannsóknir 

hér á Íslandi sýnt fram á að um 92% skilnaðarbarna hafa lögheimili hjá móður og 8% 

hjá föður. Algengast er því að barn búi hjá móður sinni og hafi reglulega umgengni við 

föður sinn (Stefanía Katrín Karlsdóttir, 2008). Slíkt fyrirkomulag gefur þó föður ekki 

mikinn tíma með barninu. Oft myndast mikill spenningur þegar barnið loksins kemur, 

sem verður oft til þess að faðirinn setur barninu lítil mörk sem veldur að lokum þreytu 

og óánægju hjá báðum. Faðirinn verður að horfast í augu við það að það eru takmörk 

fyrir því hversu mikið hann getur gert með barninu á svo stuttum tíma (Hodder, 1985).  

Rannsókn um sýn skilnaðarungmenna sýndi að meirihluti þeirra barna sem höfðu 

upplifað skilnað, höfðu minni samskipti við föður en móður (Sigrún Júlíusdóttir, 

Jóhanna Rósa Arnardóttir, Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 
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Hlutverk foreldra og stjúpforeldra er ekki alltaf skýrt, en tíðni samskipta gæti haft 

áhrif á það hversu vel gengur að skilgreina hlutverkið. Þó er ýmislegt sem bendir til 

þess að helgarpabbar og helgarstjúpur eigi erfiðara með það að skilgreina hlutverk sitt, 

heldur en þeir foreldar og stjúpforeldar sem búa með börnunum dags daglega. 

Samvera barns og foreldris er mikilvæg og skiptir miklu máli varðandi það hvernig 

foreldrar og stjúpforeldrar upplifa hlutverk sín (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Margir hafa bent á það að stjúpfaðir geti haft áhrif á tengsl föður og barns. 

Nokkrar ástæður eru fyrir því af hverju innkoma stjúpföður gæti haft neikvæð áhrif á 

samband barns og föður (King, 2009). Þegar móðir fer í sambúð með nýjum manni, 

getur það valdið því að henni finnist hlutverk föðurins ekki jafn mikilvægt og áður, því 

nú er komin stjúpfaðir inn í myndina sem er þá stuðningur við uppeldið. Feðrum líður 

þá gjarnan eins og þeir hafi ekki lengur hlutverk gagnvart börnum sínum. Þeir geta 

fjarlægst börnin, þeim getur fundist sem stjúpfaðirinn sé kominn í þeirra stað (Pryor, 

2008; King, 2009).  

Börnum finnst stundum erfitt að halda nánu sambandi við tvo feður, einn sem 

býr hjá þeim og annan sem býr ekki hjá þeim. Það er þó engin ástæða til þess að halda 

að barn geti ekki átt náið samband bæði við stjúpföður sinn og föður, sérstaklega ef 

bæði faðirinn og stjúpfaðirinn leggja sig fram um að barnið hafi góð tengsl við þá báða. 

Stjúpfeður gætu einnig litið á þann tíma sem barnið á með föður sínum sem góðan, því 

það gefur honum sjálfum tækifæri til þess að verja meiri tíma með móðurinni. Einnig 

hafa stjúpfeður oft þau áhrif á feður að þeir leggja sig alla fram við það að reyna að 

halda góðu og nánu sambandi við börn sín, svo stjúpfaðirinn komi ekki alfarið í þeirra 

stað. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að þegar stjúpfeður koma til sögunnar, óháð því 

hvort þeir giftast móður eða ekki, þá hefur það engin áhrif á það hvort faðir nái að 

halda nánu sambandi við börn sín eða ekki (King, 2009).  
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4. 3BStjúpfeður, staða og hlutverk 

Þegar kemur að foreldrahlutverkinu í stjúpfjölskyldum, þá er það ekki einungis einn 

sem sér um það hlutverk, heldur geta það verið tveir, þrír eða jafnvel fleiri (Pryor, 

2008; Deal, 2002; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Oft eru það tveir af sama kyni, þá faðir og 

stjúpfaðir (Pryor, 2008; Deal, 2002).  

Líffræðilegt foreldri og stjúpforeldri þurfa að ákveða og finna hvert hlutverk 

þeirra eigi að vera. Hlutverkið þarf að vera eitthvað sem báðir aðilar samþykkja, svo 

hægt sé að nýta styrk þeirra beggja og vinna saman sem ein heild, en það skapar góð 

skilyrði fyrir börn (Deal, 2002). Ef ekki myndast samstaða um það hvert hlutverk 

stjúpföður eigi að vera getur það unnið gegn því að hann nái að mynda góð tengsl við 

stjúpbarn sitt. Mikilvægt er að allir fjölskyldumeðlimir séu sammála um það hvert 

hlutverk stjúpföður eigi að vera og þá skiptir líklegast ekki öllu máli hvernig hlutverkinu 

er háttað. Vandamálið virðist þó oft vera það að hlutverk stjúpföðurins er oft óljóst, 

bæði hjá honum sjálfum sem og öðrum í fjölskyldunni. Þessi óvissa gerir það að verkum 

að stjúpforeldrið veit oft ekki hversu mikinn þátt það má taka þegar kemur að 

stjúpbarninu (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Margir stjúpforeldrar eiga gjarnan erfitt með að skilgreina hlutverk sitt og hvaða 

stöðu þeir gegna (Maddox, 1975). Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að eftir því 

sem faðir barns tekur meiri þátt í lífi þess, því flóknara verði það fyrir stjúpföðurinn að 

ákvarða hlutverk sitt (Gold og Adeyami, 2012). Á meðan stjúpfaðirinn þarf að mynda 

sterk og góð tengsl við stjúpbörn þarf hann einnig að huga að þessu nýja parasambandi 

sem hann er í.  

Tengsl á milli stjúpbarna og stjúpforeldra eru oftast talin einn erfiðasti þátturinn í 

myndun stjúpfjölskyldu. Þessi tengsl eru oft mjög flókin og vegna þess er ekki alltaf 

ljóst hvert hlutverk stjúpforeldris eigi að vera (Nicholson, 2008). Góð tengsl myndast 

þó ekki á einni nóttu og þegar stjúpfaðir kemur inn í líf barns er hann ókunnugur fyrir 

barninu í einhvern tíma (Maddox, 1975; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Stjúpfaðirinn 

kemur inn í líf móður og barns sem utanaðkomandi aðili og yfirleitt hafa móðir og barn 

ákveðnar reglur eða rútínur sem gilda á heimilinu og stjúpfaðir þarf að venja sig við 

þær. Erfitt getur verið fyrir stjúpföðurinn að vita hversu mikinn þátt hann eigi að taka í 

uppeldi og umönnun stjúpbarna sinna, hvort hann setji fram kröfur um það hvernig 
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barn eigi að haga sér, um úthlutun heimilisverka og enn fremur hvort hann sé 

skyldugur til þess að styrkja barnið fjárhagslega og gefa því vasapening (Robertson, 

2008).  

Staða stjúpföður í stjúpfjölskyldum er sú að hann hefur engin blóðtengsl við 

stjúpbarn sitt. Eftir að barnalögunum um sjálfkrafa forsjá stjúpforeldra var breytt, þá er 

minna um það að hann hafi einhverja lagalega skyldu gagnvart stjúpbarni sínu, þar sem 

foreldrar velja í flestum tilvikum sameiginlega forsjá (Maddox, 1975; Barnalög 

76/2003). Stjúpfaðir getur með tíð og tíma orðið mjög nálægur stjúpbarni sínu þegar 

hann verður hluti af fjölskyldu þess og í innsta hring. Ef honum tekst að mynda góð 

tengsl við stjúpbarn sitt, þá hefur hann þessa líkamlegu og tilfinningalegu nálægð við 

það (Maddox, 1975).  

Ef ágreiningur verður á milli stjúpforeldris og stjúpbarns, þá má yfirleitt rekja það 

til óraunhæfra væntinga og ólíkra skoðana á því hvert hlutverk stjúpforeldris eigi að 

vera. Þessar óraunhæfu væntingar myndast gjarnan með þeim hætti að maki gerir 

kröfu um það að stjúpforeldri eigi að fara strax í það hlutverk að vera foreldri barns, þó 

svo að barnið eigi föður (Valgerður Halldórsdóttir, 2005). Það að ætlast sé til þess að 

stjúpforeldrið komi í stað föður eða móður getur haft mjög slæm áhrif á samskipti og 

tengsl í fjölskyldunni.  

Það er því áleitin spurning hvort að hlutverk stjúpföður sé það að ganga barni í 

föðurstað þegar barnið á föður fyrir. Flest börn eiga líffræðilegan föður og það verður 

að sýna þeim tengslum virðingu. Það er því engin ástæða til þess að gera þær kröfur að 

stjúpfaðir verði að ganga barni í föðurstað. Það er þó ljóst að stjúpfaðir getur verið 

mjög góð viðbót í líf barna (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stjúptengsl eru nánari þegar stjúpforeldrar eru 

styðjandi við börn en foreldrar barnsins sjá þá um aga og uppeldi. Einnig hefur það sýnt 

sig að ef stjúpforeldrar koma fram við börn með hlýju og koma fram við þau líkt og 

vinur eða vinkona, þá er börnin miklu líklegri til þess að taka þau í sátt (Ganong, 

Coleman og Jamison, 2011).  

Fordómar gætu verið ein ástæða þess að stjúpfaðir á erfitt með að skilgreina 

hlutverk sitt. Fordómar gagnvart meðlimum stjúpfjölskyldunnar hindra gjarnan þróun 

nýrra fyrirmynda og þá getur það reynst erfitt fyrir meðlimi fjölskyldunnar að aðlagast 

samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Sökum þess hversu fáar fyrirmyndir 

stjúpfaðirinn hefur fyrir hlutverk sitt, þá er hugsanlegt að hann sæki fyrirmyndina í 

föðurhlutverkið. 
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5. 4BRannsóknir 

5.1. 19BErlendar rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa gefið okkur ákveðna hugmynd um það að þegar foreldrar gangi 

í hjónaband aftur eftir skilnað, þá geti það haft mikil áhrif á tengsl og nálægð foreldra 

og barna (Cartwright, 2008).  

Rannsóknir sem hafa fjallað um tengsl barna og þeirra foreldra sem ekki búa hjá 

börnunum, hafa sérstaklega beinst að sambandi barns og föður, þar sem meirihluti 

barna hefur fasta búsetu hjá móður (Swiss og Le Bourdais, 2009; Pryor, 2008). Hlutverk 

föður sem ekki býr hjá barninu hefur breyst þó nokkuð í gegnum árin. Þar til nýlega 

sýndu rannsóknir fram á að samband barns og föður sem ekki býr hjá barninu minnkar 

með tímanum og er hætt við því að það slitni alveg. Nýjar rannsóknir hafa þó leitt það í 

ljós að þetta sé að breytast. Margir feður vilja nú ekki einungis fá umgengnisrétt, 

heldur vilja þeir einnig fá að sinna uppalendahlutverkinu eftir skilnað eða sambúðarslit 

(Pryor, 2008).  

Bæði Amoto og Gilbreth (1999) og Pryor og Rodgers (2001) hafa komist að því, í 

rannsóknum sínum um fjölskylduna, að það er ýmislegt sem bendir til þess að börn 

hitti nú feður sína sem búa ekki hjá þeim mun oftar en áður hefur tíðkast. Einnig var 

gerð rannsókn í London um stjúpfjölskyldur þar sem niðurstöður sýndu að næstum 

helmingur þeirra barna sem tóku þátt í rannsókninni og áttu föður sem ekki bjó hjá 

þeim, höfðu reglulegt samband við hann og þá oftar en mánaðarlega. Þessi rannsókn 

sýndi einnig að það voru gæði samskiptanna sem skiptu máli frekar en tíðni þeirra 

(Dunn, Cheng, O‘ Conner og Bridges, 2004). Á sama tíma hafa rannsóknir gefið okkur 

vísbendingu um það að samband og meiri þátttaka feðra sem ekki búa hjá börnum 

gerir börnum mjög gott og hefur góð og jákvæð áhrif á þau (Amato og Gilbreth, 1999; 

Pryor, 2008; Cheadle, Amato og King, 2010; Sobolewski og King, 2005).  

Einnig hefur komið fram í rannsóknum að mikilvægasti þátturinn í þessu 

samhengi er að hve miklu leyti foreldrarnir taka þátt í foreldrahlutverkinu. Þetta 

foreldrahlutverk felst þá í því að fylgjast með barninu, veita því stuðning og að vera 

virkur þátttakandi í lífi þeirra. Það er talið að það sé heppilegra heldur en að mynda 

samband sem er einungis byggt á skemmtun og gjöfum (Amato og Gilbreth, 1999; 

Pryor, 2008). Það getur þó oft reynst erfitt fyrir föður að fara í uppalendahlutverkið 
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þegar hann er ekki búsettur með barninu. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum 

sýndi fram á það að þegar foreldrar barns tóku bæði þátt í því að ala það upp eftir 

skilnað og voru samstíga í þeim málum, þá var samband barns og föður líklegra til þess 

að verða gott. Faðirinn hitti barnið þá oftar og samskipti þeirra og gæði sambands 

þeirra voru betri (Sobolewski og King, 2005). Rannsóknir þær sem hafa beinst að því að 

skoða samband barns og þess foreldris sem ekki hefur búsetu hjá því, eru eins margar 

og þær eru mismunandi. Fjórar mismunandi rannsóknir sýndu þá niðurstöðu að það 

hefði engin áhrif haft á tíðni og gæði sambands á milli barns og föður þegar móðir 

barns eignaðist nýjan maka (Pryor, 2008). Rannsókn Juby o.fl. (2007) sýndi aftur á móti 

þá niðurstöðu að samband barna og feðra sem voru ekki búsettir hjá þeim hefði 

minnkað til muna þegar móðirin giftist að nýju. Viðhorf barnanna til minnkandi tengsla 

við feður voru neikvæð, því þau vildu vera náin feðrum sínum (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2008). Þó rannsóknir hafi gefið vísbendingu um jákvæð áhrif þess 

fyrir barn að hafa föður sem þátttakanda í lífi þess, þá fjarlægjast margir feður börn sín 

eftir skilnað, þó það hafi ekki endilega verið ætlun þeirra.  

Í rannsókn Manning og Smoke (1999) kemur fram að 36% feðra sögðu að það 

væri enginn munur á sambandi þeirra við barn sitt eftir skilnað, 41% sögðu að 

sambandið hefði minnkað til muna og 23% sögðu að sambandið hefði aukist (Cheadle, 

Amato og King, 2010). Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi bent á jákvæð áhrif þegar 

kemur að sambandi barns og föður, þá hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að samband 

stjúpföður og stjúpbarns  og barns og móður er einnig þungamiðja þegar kemur að 

velferð barnsins (White, Cartwright og Seymour, 2010; King, 2009).  

Í nútímanum er æ meira um það að fólk slíti samvistum og fari síðan í annað 

samband. Meirihluti barna hefur þá búsetu hjá móður sem verður til þess að barn 

eignast stjúpföður eða stjúpmóður (White og Gilbreth, 2001; Dunn, Cheng, O‘ Conner 

og Bridges, 2004).  

Fjölskyldurannsóknir hafa nú í seinni tíð lagt áherslu á hlutverk föður en hlutverk 

stjúpföður og tengsl hans við stjúpbörnin hefur einhvern veginn setið á hakanum. Þetta 

vekur gjarnan upp spurninguna um það hvernig stjúpfeður falli inn í fjölskylduna. Þó 

rannsóknir hafi sýnt fram á að þriðja hvert barn í Bandaríkjunum muni koma til með að 

eiga stjúpföður, þá er lítið um rannsóknir sem beinast að því hvernig stjúpfaðirinn falli 

inn í myndina og hvaða áhrif hann hafi á stjúpbörn sín. Þó er vitað að áhrif stjúpfeðra á 
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stjúpbörn eru mjög mismunandi og oft fara þessi áhrif eftir því hvernig tengsl hann nær 

að mynda við stjúpbarn sitt (Coltrane, Gutierrez og Parke, 2008).  

Rannsóknir á sambandi stjúpföður og stjúpbarns hafa sýnt fram á að aldur barna 

geti skipt miklu máli þegar kemur að tengslum (Robertson, 2008). Sumar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að eftir myndun stjúpfjölskyldu séu unglingar líklegir til þess að sýna 

mótspyrnu gagnvart stjúpfeðrum valdið getur tilfinningalegri fjarlægð á milli stjúpbarns 

og stjúpforeldris og aftrað því að góð tengsl nái að myndast (Coltrane, Gutierrez og 

Parke, 2008). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að væntingar til þess hvaða hlutverki 

stjúpfeður eigi að gegna eru ekki jafn skýrar og þær eru til föður. Yfirleitt er þó talið að 

væntingarnar til þeirra séu minni enn til föður. Rannsókn Bray, Berger og Boethl (1994) 

sýnir þó að stjúpforeldrar og foreldrar eru yfirleitt sammála um það hvert hlutverk 

stjúpforeldra eigi að vera og hvaða fyrirkomulag eigi að vera á uppeldi barna. Varðandi 

væntingar til hlutverks stjúpfeðra hafa sumir gert ráð fyrir því að þeir veiti móður 

barnsins stuðning, séu vinalegir við stjúpbörn sín en gangi þó ekki í það hlutverk að sjá 

um aga og uppeldi barnsins (Robertson, 2008). 

Marsiglo (1992) komst að því í rannsókn sinni að 52% stjúpfeðra voru ósammála 

þeirri staðreynd að það væri erfiðara fyrir þá að elska stjúpbörn sín en sín eigin börn. 

Enn fremur sögðust 33% stjúpfeðra fara frekar í það hlutverk að vera vinur barnsins í 

stað þess að fara í hlutverk föður. Í þessari sömu rannsókn voru stjúpfeður líklegri til 

þess að leika hlutverk föður þegar þeir áttu bæði stjúpbörn og börn á heimilinu. Einnig 

þegar stjúpfaðirinn átti börn sem voru mjög ung og þegar stjúpfeðurnir voru ánægðir 

með maka sinn. Þeir stjúpfeður sem voru líklegri til þess að fara í hlutverk föður, 

sögðust einnig eiga betri tengsl við stjúpbörn sín. Þó er ekki vitað með vissu hvernig 

þróun þessara tengsla á milli stjúpbarns og stjúpföður varð og hvort tengslin hafi verið 

náin eða ekki (Robertson, 2008). 

Hetherington og Stanley-Hagan (2000) álykta að það sé best fyrir stjúpföður að 

byrja á því að mynda hlý vináttutengsl við stjúpbarn sitt og svo með tímanum taka þátt 

í aga og uppeldi barnsins. Þá er mikilvægt að hafa stuðning móður, en stuðningur 

hennar getur skipt miklu fyrir stjúpföðurinn (Robertson, 2008). Rannsóknir sýna einnig 

að það getur haft mikil neikvæð áhrif á bæði barn og stjúpfölskylduna í heild ef 

samband barns og stjúpföður er ekki gott (White, Cartwright og Seymour, 2010). 
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5.2. 20BÍslenskar rannsóknir 

Íslenskar rannsóknir um hlutverk feðra benda flestar til sömu niðurstöðu. Feður vilja 

minnka við sig launavinnu og vilja fá að taka meiri þátt í fjölskyldulífinu, þar á meðal 

uppeldi barna sinna. Þetta nýja viðhorf feðra snýst ekki um það að þvinga þá í það að 

gera eitthvað sem þeir vilja ekki, heldur snýst þetta frekar um það að núna er staða 

kvenna önnur en var og þær hafa fleiri tækifæri á vinnumarkaðinum. Það þýðir að það 

hefur opnast fyrir nýja möguleika og forsendurnar hafa breytast (Ingólfur V. Gíslason, 

2008-a).  

Vegna hjónaskilnaða og sambúðaslita búa mörg börn á Vesturlöndum ekki hjá 

báðum kynforeldrum. Vegna þessa hefur búseta barna orðið frekar flókin, því nú vilja 

feður taka meiri þátt í lífi barna sinna, þó þeir hafi ekki búsetu hjá þeim. Eins og komið 

hefur fram hafa börnin yfirleitt fasta búsetu hjá móður eftir skilnað og eru svo hjá 

feðrum sínum á ákveðnum tímum. Þetta fyrirkomulag verður gjarnan til þess að tengsl 

á milli barna og feðra minnka með tímanum og þá sérstaklega þegar móðirin fer í nýtt 

samband.  

Rannsóknir hér á landi hafa sýnt fram á að eitt það erfiðasta við skilnað foreldra 

fyrir börn er það að missa samband við föður sinn. Flestum börnum finnst það erfitt að 

missa traust og aðhald föður síns við skilnað. Það verður oft til þess að seinna meir 

leggja þau minni áherslu á það að halda sambandi við föður sinn. Sömuleiðis hefur það 

sýnt sig að svipað viðhorf kemur fram hjá þessum feðrum. Þeim finnst erfitt að missa 

tengsl við barn sitt eftir skilnað og finnst föðurhlutverkið vanmetið (Sigrún Júlíusdóttir, 

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

Í íslenskri rannsókn um tvískipta búsetu kom fram að um 4% þeirra íslensku 

barna á aldrinum 11-15 ára sem hafa upplifað skilnað bjuggu til skiptis og jafnt hjá 

foreldrum sínum. Rannsóknin sýndi að samskipti þessara barna við foreldra virtust vera 

jafn góð og þeirra sem höfðu búsetu hjá báðum kynforeldrum. Enn fremur kom í ljós 

að þau börn sem bjuggu við tvískipta búsetu áttu í betri samskiptum við feður, 

samanborið við þau börn sem áttu foreldra sem bjuggu ekki saman. Þó kom það fram 

að þau börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri áttu erfiðara 

með samskipti við feður (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008).  

Draga má þær ályktanir að feður sem hafa börn sín til skiptis, jafnt við móður, 

sinni uppeldishlutverkinu betur og verji meiri tíma með börnum sínum en þeir feður 
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sem eru einhvers konar helgarpabbar, en þeir hafa þá meiri tilhneigingu til þess að vera 

í hlutverki skemmtikrafts sem gerir eitthvað skemmtilegt með börnunum (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008).  

Rannsókn sem gerð var um reynslu og sýn skilnaðarungmenna er mjög 

áhugaverð. Í rannsókninni er fjallað almennt um skilnaðarmál sem og er fjallað um 

rannsóknina sjálfa og niðurstöður hennar. Rannsóknin fjallar um reynslu og sýn 

ungmenna sem hafa upplifað skilnað foreldra. Samtals voru 1200 manns í úrtakinu og 

854 sem svöruðu, eða um 71,2% svarhlutfall. Þýði rannsóknarinnar voru nemendur á 

þriðja ári í framhaldsskóla. Lagður var fram spurningarlisti fyrir nemendur skólans og 

var spurningalistinn 80 spurningar sem fjölluðu um fjölskyldugildi, viðhorf og lífshætti. Í 

seinni hluta rannsóknarinnar voru 23 aukaspurningar en þær voru fyrir þá nemendur 

sem höfðu upplifað skilnað foreldra.  

Börnin sem tóku þátt voru meðal annars spurð um það hvort einhverjar 

breytingar hefðu orðið á högum þeirra og hvort einhver röskun hefði orðið á lífi þeirra 

eftir skilnað foreldra. Niðurstöður sýndu að eftir skilnaðinn bjuggu 20% þátttakenda í 

göngufæri frá lögheimili til þess foreldris sem það bjó ekki hjá. 45% svarenda sögðust 

búa í 10-30 mínútna akstursfjarlægð og í 35% tilvika bjuggu börnin í mikilli fjarlægð, í 

22% tilvikum átti það foreldri lögheimili í öðrum landshluta og í 13% tilvika í öðru landi.  

Ungmennin voru einnig spurð að því hvort að foreldrar hefðu hafið sambúð með 

öðrum að skilnaði loknum. Meiri en fjórðungur svarenda sagði að móðir hefði hafið 

sambúð með nýjum maka innan árs og þriðjungur sagði að faðir hefði hafið nýja 

sambúð. Af þessum niðurstöðum má sjá að meirihluti foreldra hóf sambúð að skilnaði 

loknum, sem gefur til kynna að mikill hluti barna muni koma til með að eignast 

stjúpforeldra.  

Þau börn sem höfðu haft reynslu af skilnaði foreldra voru spurð um það hvort 

þau fengju meiri tíma, annars vegar með því foreldri sem það átti lögheimili hjá og því 

foreldri sem það bjó ekki hjá. Niðurstöðurnar sýndu að eftir skilnað er samvera barns 

og þess foreldris sem það á lögheimili hjá nánast óbreytt eða meiri, einungis 8% af 

þátttakendunum sögðu að samveran hefði minnkað eftir að skilnaðurinn varð. Aftur á 

móti var umgengni óbreytt í 40% tilvika við hitt foreldrið en 50% töldu sig fá minni tíma 

með því foreldri en áður og einungis 10% töldu sig fá meiri tíma en áður.  
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Þátttakendur voru einnig beðnir um að segja frá því hverja þeir teldu til nánustu 

fjölskyldu. Þar kemur fram að 88% svarenda sem höfðu ekki reynt skilnað foreldra 

töldu föður sinn til nánustu fjölskyldu en einungis 51% þeirra sem höfðu upplifað 

skilnað foreldra. Þegar könnuð voru þau samskipti sem börnin áttu við foreldra sína, 

kom í ljós að tæplega 67% þeirra sem höfðu reynt skilnað foreldra töluðu við móður 

sína augliti til auglitis að minnsta kosti einu sinni á dag, stundum oftar en einungis 28% 

þeirra við föður sinn.  

Þetta gefur einna helst til kynna að tengsl barna við föður séu minni en við 

móður eftir skilnað, því 71% þeirra þátttakenda sem ekki höfðu reynt skilnað foreldra 

töluðu við föður sinn einu sinni á dag eða oftar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að tengsl barna og feðra veikist gjarnan eftir skilnað sem og tengsl við 

föðurforeldra. Við skilnað má segja að stuðningsnet barna, foreldra og stjúpforeldra 

verði minna og enn minna þegar stjúpfjölskylda myndast, að minnsta kosti í fyrstu 

(Sigrún Júlíusdóttir, o.fl., 2008). 

Í rannsókninni „Áfram foreldrar“, sem er rannsókn um sameiginlega forsjá og 

velferð barna við skilnað foreldra, var úrtakið alls 1000 manns sem höfðu annað hvort 

slitið samvistum eða sótt um lögskilnað á tímabilinu 1994-1996. Allt úrtakið hafði valið 

sameiginlega forsjá eftir skilnað. Svarendur rannsóknarinnar voru 67% sem höfðu slitið 

sambúð og 33% sem höfðu sótt um lögskilnað. Alls bárust svör frá 701 foreldri og var 

hlutfall kynjanna frekar jafnt eða um 54% konur og 46% karlar (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að börn 

eigi frekar lögheimili hjá móður en föður. Þá sögðu 90% kvenna að barn þeirra ætti 

lögheimili hjá sér en 10% karla. Í íslenskum lögum um sameiginlega forsjá kemur skýrt 

fram að barn geti ekki átt lögheimili á tveimur stöður. Foreldrar þurfa því að ákveða 

hvar barnið eigi lögheimili. Þetta gefur einna helst til kynna að það sé enn þá hefð fyrir 

því að barn eigi lögheimili hjá móður, þó foreldrar fari með sameiginlega forsjá. 

Þegar kom að því að spyrja foreldra um það hvort að hitt foreldrið hefði hagað 

búsetu sinni eftir skilnað með tilliti til barnsins, þá svöruðu 73% foreldra því til að hitt 

foreldrið hefði ekki hagað búsetu sinni með tilliti til barnsins. Einnig sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar að fjórðungur foreldra bjó í göngufæri við barnið og rúmlega 

helmingur bjó í 10-30 mínútna akstursfjarlægð. Þegar foreldrar voru spurðir út í 

umgengni barnanna, sögðu um 32% foreldra sem fóru með sameiginlega forsjá að 
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umgengni væri heldur meiri en samið var um í upphafi. Áhugavert er að sjá að í þessum 

efnum var marktækur munur á milli svara feðra og mæðra. 41% feðra sögðu umgengni 

meiri en samið hefði verið um en 24% mæðra. 4% feðra sögðu umgengni minni en 

samið hefði verið um en 16% mæðra. Skiptingin er sýnd á myndunum hér á eftir. 

Mynd 1. Sameiginleg forsjá, umgengni feðra 

 

Mynd 2. Sameiginleg forsjá, umgengni mæðra 

 

Í um 60% tilvika dvelja börn hjá föður sínum aðra hverja helgi og jafnvel oftar og þriðju 

hverju helgi eða sjaldnar í 36% tilvika. Það var marktækur munur á svörum feðra og 

mæðra og sögðu mæður að börn þeirra myndu dvelja sjaldnar hjá föður en þeir gáfu 
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upp. Þessi rannsókn gefur það einna helst til kynna að samstarf foreldra sem fara með 

sameiginlega forsjá sé að breytast, staða feðra og mæðra sé að verða jafnari. Þó hefur 

sameiginleg forsjá ekki gefið það til kynna að tíðni og lengd samskipta og tengsla á milli 

barns og föður sé meiri (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  
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6. 5BTölfræði 

Á Hagstofu Íslands fást ekki nákvæmar upplýsingar um það hversu margir búa í 

stjúpfjölskyldum. Þar fást þó tölur um tíðni skilnaða sem gæti þá gefið okkur ágæta 

mynd, þar sem stjúpfjölskyldur myndast yfirleitt eftir skilnað.  

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa sýnt fram á að eitt af hverjum þremur börnum 

muni upplifa það að búa í stjúpfjölskyldu áður en það nær 18 ára aldri (White og 

Gilbreth, 2001; Pryor, 2008) og 66% barna sem eiga föður sem ekki býr hjá þeim muni 

eignast stjúpföður (White og Gilbreth, 2001). Þetta gefur til kynna að mörg börn muni 

eignast tvo karlkyns uppalendur, eða bæði föður og stjúpföður, á lífsleiðinni (White og 

Gilbreth, 2001). 

Það er einnig erfitt að gera sér grein fyrir því hversu margir feður búa fjarri 

börnum sínum, en til þess að draga almennar ályktanir verður skoðað hversu margir 

feður greiða meðlag. Einnig verður skoðuð forsjá barna úr hjónabandi sem og forsjá 

barna úr sambúðarslitum og hvernig breytingar á forsjá hafa verið í gegnum árin.  

Allt frá árinu 1971 hefur tíðni skilnaða haldist með svipuðu hlutfalli þegar litið er 

yfir  heildina. Einhverjar minniháttar sveiflur hafa þó verið og hefur þróunin verið með 

sama móti og í öðrum vestrænum löndum. Yfirleitt er talað um að þriðja hvert 

hjónaband muni enda með skilnaði (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2011; 

Hagstofa Íslands, e.d.-e.). Ætla má þó að sambúð hafi tilhneigingu til þess að vara 

skemur en hjónaband. Árið 2011 slitu alls 675 sambúð sinni og stóð hún að meðtaltali í 

4,4 ár (Hagstofa Íslands, e.d.-f.).  

Hér á eftir má sjá lok hjúskapar og hjónavígslur árin 1992-2011. Eins og glögglega 

sést hefur tíðni hjúskaparloka haldist nokkuð svipuð á milli ára á meðan hjónavígslum 

fjölgar mjög árið 2000, en þá voru alls 1777 hjónavígslur. Á árunum 2006-2009 fjölgaði 

hjónaböndum einnig. Á sama tíma fjölgaði skilnuðum, en þó hlutfallslega minna.   
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Mynd 3. Lok hjúskapar og hjónavígslur 1992-2011 (Hagstofa Íslands e.d.e;d) 

 

Eins og fram kom í kaflanum um lagalegar skilgreiningar, þá velja nú langflestir 

íslenskir foreldrar sameiginlega forsjá eftir skilnað. Ástæðan er einna helst sú að 

viðhorf foreldra eru að breytast á þann veg að foreldrar vilja jafnari foreldraábyrgð 

(Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2011).  

Þegar sameiginleg forsjá kom fyrst í lög hér á landi árið 1992 voru það einungis 

11% barna sem nutu sameiginlegrar forsjár foreldra sinna. Þegar sameiginleg forsjá 

varð svo að meginreglu árið 2006 hækkaði hlutfallið til muna, en þá voru það um 78% 

barna sem bjuggu við fyrirkomulag sameiginlegrar forsjár. Þess má enn fremur geta að 

hlutfallið hefur farið sífellt hækkandi með árunum og árið 2009 bjuggu um 92% barna 

við slíkt fyrirkomulag (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2011; Hagstofa 

Íslands, e.d.-c).  
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Mynd 4. Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi 1992-2011  
(Hagstofa Íslands, e.d.-b) 

 

Á mynd nr. 2. má sjá lögskilnaði og forsjá barna úr hjónabandi á árunum 1992-

2011. Börnum sem búa við sameiginlega forsjá fjölgar með hverju árinu og einnig má 

sjá að þeim börnum fækkar verulega með árunum þar sem móðir hefur forsjá. Sem 

dæmi um þetta má nefna að 449 mæður fóru með forsjá yfir börnum sínum árið 1992 

en einungis 58 mæður árið 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

0

100

200

300

400

500

600

700

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Lögskilnaðir og forsjá úr hjónabandi 1992-
2011

Lögskilnaðir

Börn úr hjónabandi

Móðir fær forsjá

Faðir fær forsjá

Sameiginleg forsjá



  

36 

Mynd 5. Forsjá barna úr sambúðarslitum 1991-2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-a) 

 

Á mynd nr. 3 má sjá forsjá barna úr sambúðarslitum á árunum 1991-2011, hér er 

hlutfallið mjög svipað og á mynd nr. 1. Þó er hlutfall feðra sem fara einir með forsjá 

heldur minna en á mynd nr. 1. 

Í rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarungmenna voru þátttakendur spurðir um 

það hver hefði fengið forsjá eftir skilnaðinn. 53% þátttakenda svöruðu því til að 

foreldrar hefðu tekið sameiginlega ákvörðun um forsjá þeirra og 14% að þeir hefðu 

fengið að taka þátt í því að ráða fyrirkomulaginu. Um 10% svöruðu því til að foreldrar 

hefðu deilt um forsjárfyrirkomulag, 4% að það hefði verið formleg forsjárdeila og 6% að 

foreldrar hefðu leitað faglegrar aðstoðar (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir 

og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Af 550 skilnuðum sem urðu árið 2009 fóru 488 

foreldrar með sameiginlega forsjá (Hagstofa Íslands, e.d.-c;b). 

Eftir slit á samvistum þarf annað foreldrið að greiða meðlag, hvort sem forsjá er 

sameiginleg eða ekki. Barnalögin ganga út frá því að það foreldri sem barnið hefur 

lögheimili hjá, sinni framfærsluskyldum barnsins. Hitt foreldrið sem barnið býr ekki hjá, 

á þá að greiða hinu foreldrinu meðlag (Barnalög, 76/2003).  

Þegar ársskýrsla Innheimtustofnunar sveitarfélaga er skoðuð, þá má sjá að árið 

2009 greiddu 11.093 feður meðlag með börnum sínum, árið 2010 voru þeir 10.891 og 

árið 2011 voru þeir 10.747. Árið 2011 greiddu flestir feður meðlag með einu barni eða 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Forsjá barna úr sambúðarslitum 1992-
2011

Börn Alls

Móðir með forsjá

Faðir með forsjá

Sameiginleg forsjá



  

37 

54% en 28% greiddu með tveimur börnum. Karlar eru í miklum meirihluta greiðenda 

meðlags, því einungis 549 konur greiddu meðlag með börnum sínum árið 2011 

(Innheimtustofnun sveitarfélaga, 2011). Þetta gefur til kynna að barn eigi í flestum 

tilvikum lögheimili hjá móður og eigi þá föður sem býr annars staðar. Þessu til 

staðfestingar þá eiga börn hér á Íslandi lögheimili hjá mæðrum sínum í 92-95% tilvika. 

Ástæðan fyrir því er sú að feður hérlendis lenda yfirleitt í miklum deilum ætli þeir sér 

að verða lögheimilisforeldrar eftir skilnað eða sambúðarslit. Enda hefur verið mikill 

samfélagslegur þrýstingur á að mæður séu með börnin (Lúðvík B. Jónsson, 2009).  
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7BNiðurstöður og umræður 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða hlutverk og stöðu stjúpföður annars 

vegar og föður eftir skilnað hins vegar. Samkvæmt íslensku orðabókinni er hlutverk 

stjúpföður skýrt. Hlutverk hans er að ganga barni í föðurstað og gegnir hann þá 

ákveðnum skyldum gagnvart stjúpbarni sínu. Spyrja má hvort þetta komi heim og 

saman við raunveruleikann.  

Áður en nýju barnalögin litu dagsins ljós, fékk stjúpforeldri sjálfkrafa forsjá yfir 

stjúpbarni sínu ef foreldri barns fór eitt með forsjá þess. Það má velta því fyrir sér hvort 

það fyrirkomulag hafi ekki verið frekar óheppilegt. Ef slitnaði upp úr sambúðinni, þá féll 

forsjáin niður og stjúpforeldrið hafði því engan rétt gagnvart stjúpbarni sínu. Eftir að 

lögunum var breytt er forsjáin sameiginleg ákvörðun stjúpforeldris og þess foreldris 

sem fer eitt með forsjána. Eftir að sameiginleg forsjá varð að meginreglu samkvæmt 

lögum velja foreldrar hana nú í meiri mæli og hefur sú tala farið hækkandi með 

árunum. Má þá gera ráð fyrir því að fáir stjúpfeður fari með forsjá stjúpbarna sinna.  

Kerfiskenningar hafa skipað stóran sess í félagsráðgjöf. Þær leggja áherslu á það 

að ekki sé hægt að hjálpa einstaklingi nema hægt sé að gera sér grein fyrir þeim 

mannlegu kerfum sem hann er hluti af og eitt af þessum kerfum sé fjölskyldan. 

Kenningarnar hafa einnig lagt áherslu á það hvernig tilfinningaleg tengsl innan 

fjölskyldu hafa áhrif á meðlimi innan hennar. Breytingar eða hegðun hjá einum aðila 

fjölskyldunnar hefur áhrif á alla meðlimi hennar. Skilnaður hefur ekki einungis áhrif á 

foreldrana sem skildu, heldur einnig börnin. Fjölskyldukerfiskenningar hafa mikið verið 

notaðar í rannsóknum á stjúpfjölskyldum. Við myndun stjúpfjölskyldu verða hlutverk 

meðlima oft óljós og það getur haft mikil áhrif á virkni kerfisins. Það getur haft mikil 

áhrif á börn þegar bæði stjúpfeður og feður eru óvissir um hlutverk sín. 

Föðurhlutverkið hefur breyst gríðarlega mikið seinustu áratugi. 

Fyrirvinnuhlutverkið hefur að mestu leyti fjarað út, enda hafa tækifæri kvenna á 

vinnumarkaðinum ýtt undir það að foreldrar taki sameiginlega ábyrgð. Feður vilja nú 

gjarnan taka þátt í daglegri umönnun barna sinna og vera þátttakendur í 

fjölskyldulífinu. Föðurhlutverkið hefur þó ekki alltaf verið viðurkennt og vegna vanmats 

á föðurhlutverkinu í gegnum tíðina er hugsanlega erfitt að ákvarða hvert hlutverk 

stjúpföðurins eigi að vera. 
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Breytingar hafa orðið á fjölskyldunni. Nýjar fjölskyldugerðir hafa orðið til og skilnaðir 

hafa ýtt undir margbreytileika fjölskyldunnar. Segja má að fjölskyldur nútímans séu af 

öllum stærðum og gerðum. Við endurgerð fjölskyldunnar breytist oft hlutverkaskipan 

og óvissa verður um væntingar og mörk í huga fólks. Breytingar verða til þess að allir 

þurfa að aðlagast, bæði stjúpfeður, börn og feður og það getur tekið tíma. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í byrjun var: Eru hlutverk og staða 

stjúpfeðra og feðra eftir skilnað ólík? Það getur haft mikil áhrif á tengsl barna og 

foreldra þegar skilnaður verður og foreldrar ganga í hjónaband eða sambúð aftur. Eftir 

skilnað flyst faðirinn yfirleitt út af heimilinu og þá getur stundum reynst erfitt fyrir börn 

og feður að viðhalda góðum tengslum. Faðirinn upplifir sig oft útundan og eftir skilnað 

hefur hann það gjarnan á tilfinningunni að hans sé ekki þörf. Tilveran verður síðan enn 

flóknari þegar stjúpfaðirinn kemur inn í myndina og stjúpfeður og feður verða þá oft 

óvissir um hlutverk sín.  

Rannsóknir sem hafa fjallað um hlutverk feðra og tengsl þeirra við börn sín hafa 

leitt það í ljós að líklegt er að það dragi úr samskiptum barna og feðra þeirra eftir 

skilnað foreldranna. Sumir fræðimenn telja þó að þetta sé að breytast, því nú vilji feður 

vera meira með börnum sínum og vilji fá að taka þátt í uppeldi þeirra. Einnig hafa 

rannsóknir gefið til kynna að það hafi góð áhrif á barn að faðirinn taki þátt í lífi þess. 

Margir fræðimenn telja að það séu gæði sambandsins frekar en tíðni heimsókna sem 

skipti mestu máli fyrir velferð barnsins. Það gefur því auga leið að ef feður fjarlægjast 

börn sín eftir skilnað verður hlutverki þeirra lítill gaumur gefinn.  

Stór hluti barna sem upplifa skilnað mun koma til með að eignast stjúpföður. 

Íslensk rannsókn um sýn skilnaðarungmenna leiddi í ljós að fjórðungur barna átti 

móður sem hafði hafið sambúð strax að skilnaði loknum. Vegna þessara niðurstaðna er 

mikilvægt að hlutverk stjúpföður sé skýrt en margir fræðimenn telja að það sé ekki 

hlutverk stjúpföður að koma í stað fyrir föður barns. Þá vaknar sú spurning hvert 

hlutverk hans í fjölskyldunni sé. Margir telja að það sé heppilegast fyrir stjúpföður að 

byrja á því að mynda góð vinnuáttutengsl við stjúpbarn sitt.  

Væntingar til stjúpfeðra eru oft á tíðum mjög óskýrar og hafa rannsóknir gefið til 

kynna að ekki séu gerðar sömu væntingar til feðra og stjúpfeðra. Samskipti verða þó 

auðveldari fyrir alla fjölskyldumeðlimi ef samstaða myndast á meðal fjölskyldumeðlima 

og þeirra sem koma að barninu um það hvert hlutverk stjúpföður eigi að vera og skýrt 
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er hvaða væntingar séu gerðar til hans. Margir hafa einnig gert ráð fyrir því að 

stjúpfaðirinn sýni stuðning gangvart móður barnsins og hjálpi henni, en fari þó ekki í 

það hlutverk að koma í staðinn fyrir föður barnsins. Það getur verið mjög flókið að 

ákvarða hver leikur hvaða hlutverk og hver gerir hvað þegar kemur að stjúpfeðrum og 

feðrum. Þó svo að rannsóknir hafi sýnt fram á að faðir barns sé þungamiðja í lífi þess, 

þá hefur það einnig sýnt sig að stjúpfaðirinn er mikilvægur fyrir velferð barnsins. 

Niðurstöður rannsókna eru nokkuð misvísandi varðandi það hvaða áhrif stjúpfaðir 

hefur á tengsl barns og föður. Fjórar mismunandi rannsóknir komust að þeirri 

niðurstöðu að þegar barn eignaðist stjúpföður, þá hefði það engin áhrif á tíðni og gæði 

sambands á milli barns og föður. Rannsókn Juby o.fl. (2007) sýndi hins vegar þær 

niðurstöður að þegar móðir barns giftist að nýju, þá minnkaði samband barns og föður. 

Í íslenskri rannsókn sem gerð var um tvískipta búsetu kom í ljós að einungis 4% 

barna bjuggu við það fyrirkomulag. Rannsóknin sýndi enn fremur að þau börn sem 

bjuggu við slíkt fyrirkomulag virtust eiga jafn góð samskipti við foreldra og þau börn 

sem bjuggu hjá báðum kynforeldrum sínum. Einnig kom í ljós að þau börn sem bjuggu 

við tvískipta búsetu áttu í betri samskiptum við feður sína. Þó ber að geta þess að þau 

börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri áttu erfiðara með 

samskipti við feður.  

Það getur reynst erfitt að gera sér grein fyrir því hversu margir eru í 

stjúpfjölskyldum og hversu margir feður búa fjarri börnum sínum. Tíðni skilnaða getur 

þó gefið ágætis mynd af því hversu margir eru í stjúpfjölskyldum, þar sem þær myndast 

iðulega eftir skilnað. Einnig geta meðlagsgreiðslur gefið ágæta mynd af því hversu 

margir feður búa fjarri börnum sínum. Árið 2011 greiddu 10.747 feður meðlag með 

börnum sínum.  

Hlutverk föður og stjúpföður er ekki alltaf auðvelt og báðir munu mæta 

hindrunum á lífsleiðinni. Oft getur reynst erfitt að finna ákveðið jafnvægi þegar tveir 

menn ætla sér að leika sama hlutverkið. Það er slæmt að nánast engar íslenskar 

rannsóknir hafa verið gerðar um hlutverk stjúpfeðra. Stjúpfeður eru að verða mjög 

sýnilegur hópur í samfélaginu og því er mikil þörf á að því að rannsaka þá og hlutverk 

þeirra. Fullyrða má að ef væntingar til hlutverka stjúpfeðra og feðra eru skýrar og 

samstaða myndast um það hvaða hlutverkum þeir eigi að gegna, þá myndi það 

auðvelda þeim að sinna hlutverkum sínum svo vel til takist. Það er því ekki nauðsynlegt 



  

41 

að stjúpfaðir komi í stað fyrir föður sem ekki er búsettur hjá barninu. Stjúpfaðir getur 

engu að síður verið góð viðbót í líf barns. Fjölskyldan er að sama skapi mjög mikilvæg 

eining fyrir tengslamyndun og verður því að hlúa vel að henni, þó svo að við blasi ný 

fjölskylda, nýjar kröfur, ný verkefni og ný hlutverk.  
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