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Útdráttur 

Meiri streita virðist fylgja stjúpmóðurhlutverkinu en móðurhlutverkinu og þess vegna 
nauðsynlegt að skoða þá þætti sem skilja að þessi hlutverk. Í þessari rannsókn var borin 
saman upplifun mæðra og stjúpmæðra á hlutverkum sínum og einnig munurinn á 
stjúpmæðrum innbyrðis. Þátttakendur voru 26 stjúpmæður (m = 30,9 ár) og 108 mæður 
(m = 31,4 ár) sem allar voru háskólanemendur. Notast var við tvo spurningalista annan 
fyrir mæður (25 spurningar) en hinn fyrir stjúpmæður (29 spurningar). Þær sem voru 
hvort tveggja svöruðu sem stjúpmæður. Niðurstöðurnar sýndu að mæðrunum fannst 
hlutverk sitt skýrara og upplifðu jákvæðari tilfinningu við að takast það á hendur en 
stjúpmæðrunum. Þær áttu betra samband við börnin sín, líkaði betur við þau og fundu 
fyrir minni afbrýðisemi í þeirra garð en stjúpmæðurnar gagnvart stjúpbörnum sínum. 
Þeim fannst einnig síður gerðar of miklar kröfur um tilfinningatengsl við börnin hvort 
sem var frá öðrum eða þeim sjálfum. Munur var á stjúpmæðrunum innbyrðis eftir því 
hvort þær eignuðust barn/börn með föður stjúpbarnanna og hversu lengi þær höfðu gegnt 
hlutverkinu. Töluverður munur kom einnig fram á stjúpmæðrum eftir því hvernig þær litu 
á hlutverk sitt. Niðurstöðurnar gefa í skyn að munur sé á móðurhlutverkinu og 
stjúpmóðurhlutverkinu á mörgum sviðum og einnig að það sé munur á stjúpmæðrunum 
innbyrðis varðandi marga þætti.  

 

Abstract 

The stepmother role seems to be more stressful than the role of the mother and it is 
therefore necessary to explore the differences between these two roles. This research 
project compared how differently stepmothers and mothers experience their roles and the 
differences between stepmothers themselves. Participants were 26 stepmothers (M = 30,9 
years) and 108 mothers (M = 31,4 years) who were all university students. Two 
questionnaires were used, one for mothers (25 questions) and another for stepmothers (29 
questions). Those women who were both mothers and stepmothers answered as 
stepmothers. The conclusions showed that the mothers experienced their role as less 
ambiguous and felt more positive about the role than the stepmothers. They had a better 
relationship with their children, liked them more and where less jealous towards them 
than the stepmothers towards their stepchildren. They also felt there was less demand 
from others or themselves with regard to emotional attachment with the children. The 
stepmothers also showed differences between themselves, which depended on whether 
they had had child/children with the father of the stepchildren and for how long they had 
been stepmothers. Considerable differences were also present between the stepmothers 
depending on how they experienced their role. The conclusions indicate that the 
stepmother role and the mother role are different in many aspects and also that there are 
several differences between stepmothers themselves.  
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og dáð í gegnum háskólanámið mitt og stappa í mig stálinu þegar ég var að því komin að 

gefast upp. Hversu mikið sem ég tók tíma frá fjölskyldunni til að sinna náminu þá 

kvartaði hann aldrei. Án hans hefði ég sjálfsagt aldrei tekið þetta skref í lífinu. Yndislegu 

börnin mín tvö Sara Agneta og Alexander Máni fá stórt knús fyrir að umbera móður sína 

sem hafði lítinn tíma fyrir þau því hún þurfti alltaf að vera að læra. 

Foreldrar mínir Sigurbjörg og Einar og tengdaforeldrar Helga og Ólafur voru 

alltaf boðin og búin að styðja við bakið á okkur fjölskyldunni hvort sem um var að ræða 

barnapössun eða aðra hluti. Án þeirra stuðnings hefði fjölskyldan ekki komist heil út úr 

þessu og vil ég þakka þeim fyrir það. Systur mínar Árnína Björg og Kristjana eru mínar 

fyrirmyndir og ég vil þakka þeim fyrir að sýna mér að nauðsynlegt er að halda áfram að 

læra og þroska sig hvort sem er í starfi eða leik.   

 Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Ársæli fyrir að hafa trú á mér og 

hugmynd minni. Hann veitti mér öryggi til að takast á við þetta verkefni og hvatti mig 

áfram. Í lokin vil ég þakka stjúpbörnum mínum Ingibjörgu og Stefáni Óla fyrir að hjálpa 

mér að takast á við stjúpmóðurhlutverk mitt og veita mér innblástur fyrir þetta verkefni. 

Án þeirra hefði það aldrei litið dagsins ljós. Stjúpmóðurhlutverkið hefur kennt mér margt 

um sjálfan mig og þroskað mig og mun ég búa að þeirri reynslu um ókomna tíð. 
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Inngangur 

Stjúpfjölskyldur hafa verið til frá örófi alda en hér áður fyrr var algengt að þær 

mynduðust í kjölfar fráfalls maka. Í dag er hins vegar algengara að þær verði til vegna 

þess að fólk með börn slítur samvistum, tekur saman við nýjan maka og kemur því með 

börn af fyrra sambandi inn í fjölskylduna (Visher og Visher, 1985). Stjúpfjölskyldurnar 

geta verið í ýmsum myndum. Til að mynda geta þær samanstaðið af móður með börn af 

fyrra sambandi og stjúpföður sem annað hvort á börn af fyrra sambandi eða ekki. Þær 

geta einnig samanstaðið af föður með börn af fyrra sambandi og stjúpmóður sem annað 

hvort á börn af fyrra sambandi eða ekki. Einnig er talað um stjúpfjölskyldur þó börnin búi 

ekki að staðaldri á heimilinu og komi einungis til þess að dveljast yfir nótt með ákveðnu 

millibili.   

Talið er að í Bandaríkjunum séu 13 milljónir stjúpmæðra og að yfir 90 prósent 

þeirra búi ekki með stjúpbörnum sínum að staðaldri (Nielsen, 1999). Á Íslandi eru ekki til 

neinar tölur um fjölda stjúpmæðra og ekki heldur um þær sem stjúpbörnin búa ekki hjá. Á 

árinu 2007 greiddu 11.291 karl og 524 konur meðlag til barna sinna (Jón Ingvar Pálsson 

hdl, hjá Innheimtustofnum sveitarfélaga, heimild úr tölvupósti, 28. febrúar 2008) og ættu 

þessar tölur að gefa vísbendingu um að meirihluti stjúpmæðra á Íslandi eigi stjúpbörn 

sem búi ekki hjá þeim að staðaldri en meirihluti stjúpfeðra hins vegar eigi stjúpbörn sem 

hafi búsetu hjá þeim.   

Stjúpfjölskyldan 

Hlutfall stjúpfjölskyldna hefur aukist vegna aukinnar skilnaðartíðni á 

vesturlöndum (Berger, 1995) og talið er að þær verði í meirihluta árið 2010 (Visher, 

Visher og Pasley, 1997). Talið er að meiri hætta sé á streitu í stjúpfjölskyldum en 
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kjarnafjölskyldum (Visher o.fl., 1997) og þess vegna er nauðsynlegt að skoða hvaða 

þættir skilja þær að (Visher og Visher, 1985). Stjúpfjölskyldan er miklu flóknari en 

kjarnafjölskyldan og það snýst ekki um að önnur sé betri en hin heldur eru þær einungis 

ólíkar (Visher og Visher, 1985). Eðlilegt er að fleira fólk tengist stjúpfjölskyldunni en 

kjarnafjölskyldunni. Ættingjar úr fyrrverandi fjölskyldunni fylgja með því þeir eru að 

sjálfsögðu ennþá skyldir börnunum. Einnig eru oft fleiri börn og „auka“ afar og ömmur, 

frændur og frænkur og það eitt og sér getur gert öll samskipti flóknari innan 

fjölskyldunnar og verið yfirþyrmandi fyrir meðlimi hennar (Visher og Visher, 1985).  

Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á það hvort stjúpfjölskyldan nær að blómstra 

eða ekki (Pasley,  Rhoden, Visher og Visher, 1996). Í fyrsta lagi geta meðlimir nýju 

fjölskyldunnar verið staddir á mismunandi stað í lífinu. Bakgrunnur pars í stjúpfjölskyldu 

getur verið ólíkur. Til dæmis getur einungis annar aðilinn verið í sambandi númer tvö en 

hinn í sínu fyrsta sambandi (Coleman, Ganong og Fine, 2000) og annar makinn getur 

verið með reynslu af foreldrahlutverkinu en hinn ekki (Roberts og Price, 1987; Visher og 

Visher, 1988). Ef makinn hefur reynslu af foreldrahlutverkinu en ekki stjúpmóðirin þá 

getur það orðið til þess að hún upplifi sig vanmáttuga (Visher og Visher, 1988). Einnig er 

líðan barnanna kannski ekki í takt við hamingju nýja parsins því þau eru enn að syrgja 

samband foreldra sinna þegar nýja sambandið kemur til (Mandell og Birenzweig, 1990).  

Í öðru lagi þá eiga fjölskyldumeðlimirnir ekki sameiginlega fortíð (Pasley og 

Ihinger-Tallman, 1982; Visher og Visher, 1988). Í kjarnafjölskyldunni er parið samstíga í 

því að bæta börnum inn í fjölskylduna eftir ákveðinn aðlögunartíma en í 

stjúpfjölskyldunum eru börnin komin til fyrir myndun hennar þannig að parið hefur ekki 

þennan aðlögunartíma fyrir samband sitt eins og í kjarnafjölskyldunni (Visher og Visher, 
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1985). Af sömu ástæðu eiga ekki allir fjölskyldumeðlimirnir sameiginlegar hefðir og er 

nauðsynlegt að finna þar einhvern milliveg til þess að öllum finnist þeir eiga jafnan sess í 

stjúpfjölskyldunni.  

Í þriðja lagi er ekki til nein ákveðin fyrirmynd af því hvaða hlutverk hver og einn í 

hinni nýju fjölskyldu á að hafa eins og er til fyrir kjarnafjölskylduna (Church, 1999). Í 

henni eru hlutverk og mörk hvers fjölskyldumeðlims skýr en í stjúpfjölskyldum eru þau 

ekki eins augljós og vel afmörkuð (Pasley o.fl., 1996). Þegar þessi félagslegu norm vantar 

þá getur verið óljóst hvaða hegðun er samþykkt innan hennar, hvaða skyldur hver og einn 

á að uppfylla, (Coleman, Ganong, og Cable, 1997) hvernig samskiptin eiga að vera og 

jafnvel hverjir tilheyra henni (Church, 1999). Einnig geta mörkin á milli fjölskyldna 

stjúpbarnanna verið óskýr. Nauðsynlegt er að finna jafnvægi þannig að báðir foreldrar 

barnanna geti sinnt foreldrahlutverki sínu og börnin geti farið frjálst á milli heimila án 

þess að það sé farið yfir mörkin á milli fjölskyldnanna tveggja (Duran-Aydintug, 1993). 

Í fjórða lagi bera margir óraunhæfar væntinga til lífsins í stjúpfjölskyldunni (Bray 

og Kelly, 1999). Fólk er oft að reyna að skapa kjarnafjölskyldu á nýjan leik eftir 

sambandsslit. Það kann ekki við sig eitt og fer í annað samband til þess að upplifa aftur 

fjölskyldulífið í kjarnafjölskyldunni sem það þekkir eða til að bæta upp fyrir misheppnað 

fyrra samband (Bray og Kelly, 1999; Visher og Visher, 1985). Sumum getur fundist að 

það eigi að myndast kærleikur á milli stjúpforeldranna og stjúpbarnanna frá byrjun og allt 

eigi að falla í ljúfa löð eftir stuttan tíma (Visher og Visher, 1985). Stjúpforeldrunum getur 

aftur á móti fundist að nýi makinn eigi að helga sig þeim og látið sig dreyma um að 

fyrrverandi maki hans og börn hverfi eða að minnsta kosti trufli ekki mikið þannig að 

lífið í stjúpfjölskyldunni verði svipað og lífið í kjarnafjölskyldunni (Bray og Kelly, 1999). 
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En til þess að stjúpfjölskyldan blómstri er nauðsynlegt fyrir þá að gera sér grein fyrir því 

að svo verður aldrei (Visher og Visher, 1990).  

Í fimmta lagi geta óuppgerð mál eða slæmt samband milli nýja makans og hans 

fyrri konu haft slæm áhrif á stjúpfjölskylduna (Bray og Kelly, 1999; Mandell og 

Birenzweig, 1990; Papernow, 1984). Börnin þurfa oft að syrgja samband foreldra sinna, 

og foreldrið sem flytur út af heimilinu og finna sinn sess á tveimur nýjum heimilum 

(Pasley o.fl., 1996). Foreldrarnir þurfa einnig að gera upp sitt fyrra hjónaband og reyna að 

byrja í nýju sambandi án þess að gera of miklar væntingar til þess (Crosbie-Burnett og 

Ahrons, 1985). 

Sú hugmynd að þeir sem eru blóðskyldir eða tilheyra sömu fjölskyldu eigi að 

upplifa samskipti sín náin, á ekki alltaf við í stjúpfjölskyldunni. Stjúpforeldrar og 

stjúpbörn sem tilheyra sömu fjölskyldu upplifa sig kannski ekki náin, að minnsta kosti 

ekki í byrjun og jafnvel þeir sem eru blóðskyldir og tilheyra sömu stjúpfjölskyldunni 

upplifa sig heldur ekki náin. Þetta getur átt við um þá foreldra sem börnin búa ekki hjá. 

Þeir hitta þau mögulega sjaldnar en ef þau byggju hjá þeim og geta þess vegna ekki verið 

eins nánir þeim og þeir vildu vera (Church, 1999).  

 Allir þessir þættir geta gert það að verkum að það myndast meiri togstreita á 

fyrstu tveimur árum stjúpfjölskyldunnar en í kjarnafjölskyldunni (Bray og Kelly, 1999) 

og í kjölfarið gert hana brothættari (Booth og Edwards, 1992). Það getur hjálpað 

fjölskyldumeðlimunum að gera sér grein fyrir því að stjúp- og kjarnafjölskyldur eru 

ólíkar þannig að þeir geri sér raunhæfa væntingar til fjölskyldulífsins. Þeir þurfa að reyna 

aðrar leiðir til að skilgreina hlutverk hvers og eins og  að búa til nýjar sameiginlegar 
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reglur og hefðir fyrir fjölskylduna (Kaplan og Hennon, 1992; Mandell og Birenzweig, 

1990). 

Stjúpmóðurhlutverkið 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa beint sjónum sínum að sambandi 

stjúpforeldra og stjúpbarna og áhrif þess á stjúpbörnin (Fine og Kurdek, 1992). Fáar 

rannsóknir hafa skoðað þá þætti sem felast í hlutverki stjúpforeldra eða hvernig 

stjúpforeldrar upplifa að gegna þessu hlutverki (Erera-Weatherley, 1996). Meiri áhersla 

hefur verið á hlutverk stjúpfeðranna í þessu sambandi og hlutverk stjúpmæðranna hefur 

orðið svolítið útundan í rannsóknum (Orchard og Solberg, 1999).  

Hlutverk stjúpmæðra eru að mörgu leyti svipuð og hlutverk stjúpfeðra (Bray og 

Kelly, 1999) en þó hefur komið fram að það virðist vera erfiðara fyrir konur en karla 

(Bernstein, 1989). Ástæðan getur verið sú að væntingar stjúpfjölskyldunnar um hlutverk 

stjúpforeldranna virðast vera byggðar mikið á fyrirmyndum af hlutverkum í 

kjarnafjölskyldunni (Orchard og Solberg, 1999). Væntingar samfélagsins til móðureðlis 

kvenna geta þrýst á þær að tengjast stjúpbörnum sínum og sinna umönnun þeirra meira en 

karlarnir (Bray og Kelly, 1999) en samt er ætlast til að þær haldi ákveðinni fjarlægt sem 

stjúpforeldri. Karlarnir lenda ekki í þessari klemmu því ekki eru gerðar eins miklar kröfur 

til þeirra sem stjúpfeðra um tengsl við stjúpbörnin og umönnun þeirra (Weaver og 

Coleman, 2005). 

Stjúpmæður virðast fá mismunandi skilaboð frá umhverfinu um það hvert 

hlutverk þeirra á að vera í stjúpfjölskyldunni (Weaver og Coleman, 2005). Óskýrt 

hlutverk og óvissan um ábyrgð stjúpforeldrisins í stjúpfjölskyldum er hluti af því hversu 

flókið stjúpfjölskyldumynstrið er (Pasley o.fl., 1996) og hlutverk stjúpmæðra er óljósara 
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eftir því sem fjölskyldurnar eru margþættari. Óskýrleikinn eykst einnig ef viðkomandi er 

bæði stjúpmóðir og móðir (Fine og Schwebel, 1991) og virðast það vera frekar 

stjúpmæður sem stjúpbörnin hafa ekki búsetu hjá sem upplifa stjúpmóðurhlutverkið 

óskýrt en þær sem stjúpbörnin hafa aðsetur hjá (Bray og Kelly, 1999; Erera-Weatherley, 

1996). 

Fjórar helstu rannsóknirnar sem skoðað hafa hlutverk stjúpmæðra eru rannsóknir 

Erera-Weatherley (1996), Church (1999), Orchard og Solberg (1999) og Weaver og 

Coleman (2005). Þátttakendur í rannsókn Erera-Weatherley (1996) voru 32 hjón í Ísrael. 

Þrjár útgáfur af stjúpmóðurhlutverkinu komu fram í hennar rannsókn: 1. Þær sem reyndu 

að vera fullkomnar mæður og þá sérstaklega að kveða niður staðalmyndina af vondu 

stjúpunni. 2. Þær sem voru óvissar um hlutverk sín og upplifðu streitu í kjölfarið. 3. Þær 

sem töldu sig vera vinir stjúpbarnanna og voru til staðar fyrir þau. Í rannsókn Erera-

Weatherley (1996) áttu flest stjúpbörn stjúpmæðranna fasta búsetu hjá líffræðilegri 

móður sinni og komu því eingöngu inn á heimilið til stuttrar dvalar í hvert skipti. 

Þátttakendur í rannsókn Church (1999) voru 104 kanadískar stjúpmæður og 

meirihluti stjúpbarna þeirra áttu fasta búsetu hjá þeim (71%). Í þessari rannsókn komu 

fram fimm útgáfur af stjúpmóðurhlutverkinu: 1. Þær sem litu á stjúpfjölskylduna sem 

kjarnafjölskyldu (22%). 2. Þær sem litu á stjúpbörnin sem skyldmenni en töldu sig ekki 

vera í móðurhlutverki gagnvart þeim (27%). 3. Þær sem einbeittu sér að sambandinu við 

makann og settu sambandið við stjúpbörnin í annað sætið (31%). 4. Þær stjúpmæður sem 

töldu einungis sín eigin börn tilheyra fjölskyldunni en hvorki makann né stjúpbörnin 

(17%). 5. Þær sem upplifðu að þær tilheyrðu ekki stjúpfjölskyldunni sem samanstóð af 

makanum og stjúpbörnunum (3%). Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti þeirra sem 
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stjúpbörnin áttu búsetu hjá litu á stjúpfjölskylduna sem kjarnafjölskyldu en hinar sem 

stjúpbörnin áttu ekki fasta búsetu hjá litu meira á sig sem vin þeirra en móður (Church, 

1999).   

Orchard og Solberg (1999) rannsökuðu 265 stjúpmæður í Bandaríkjunum og áttu 

44% þeirra stjúpbörn sem ekki áttu fasta búsetu hjá þeim. Fimm útgáfur af 

stjúpmóðurhlutverkinu komu fram í rannsókn þeirra: 1. Þær sem litu á sig líkt og þriðja 

foreldrið eða svipað og móðurhlutverk (33%). 2. Þær sem litu á sig sem vin eða styðjandi 

fullorðinn aðila (31%). 3. Þær sem litu á sig sem maka föðurins og stuðning við hann 

(15%). 4. Þær sem litu á sig sem utanaðkomandi aðila (13%). 5. Þær sem litu á sig sem 

þann sem skipulagði heimilið (10%).   

Í rannsókn Weaver og Coleman (2005) tóku 11 stjúpmæður þátt og stjúpbörn allra 

þeirra bjuggu ekki hjá þeim að staðaldri. Þrjár útgáfur af stjúpmóðurhlutverkinu komu 

fram í þessari rannsókn, en þau voru útlistuð svolítið öðruvísi en í fyrrnefndum 

rannsóknum: 1. Líkt og móðurhlutverk en samt ekki og fól það í sér að vera ábyrgur 

fullorðinn einstaklingur, vinur, veita tilfinningalegan stuðning eða vera leiðbeinandi. 2. 

Lögðu áherslu á aðra meðlimi fjölskyldunnar annað hvort með því að sjá um 

samræmingu þeirra eða sjá um að auðvelda öll samskipti innan fjölskyldunnar. 3. 

Utanaðkomandi aðili sem var annað hvort meira eins og áhorfandi eða algjörlega 

óviðkomandi sambandi föðurins við börnin sín. 

Stjúpmæðurnar í rannsókn Erera-Weatherley (1996) höfðu flestar prófað nokkrar 

útgáfur af stjúpmóðurhlutverkinu innan sama sambandsins áður en þær fundu þá sem 

passaði þeim best í þeirra aðstæðum. Ástæðan getur verið sú að hlutverk stjúpmæðra er 

óskýrt og þess vegna verða þær að prófa sig áfram. Þær nota viðbrögðin sem þær fá frá 
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fjölskyldumeðlimum til að meta hvernig þær eiga að aðlaga hlutverk sitt fjölskyldunni. 

Þegar viðbrögðin eru jákvæð þá halda þær áfram á sömu braut en ef viðbrögðin eru 

neikvæð eða virka ekki þá reyna þær aðra aðferð (Weaver og Coleman, 2005).  

Í rannsókn Orchard og Solberg (1999) kom fram að meirihluti stjúpmæðranna 

hafði dregið úr væntingum sínum til hlutverksins. Þær höfðu gert sér grein fyrir því að 

stjúpmóðurhlutverkið væri erfiðara en þær héldu í fyrstu og dregið sig þess vegna meira í 

hlé gagnvart stjúpbörnunum og lært að ætlast til minni nándar eða ástar frá þeim. Það 

sama kom fram hjá Doodson og Morley (2006) meirihluta stjúpmæðranna í rannsókn 

þeirra fannst hlutverkið einnig hafa verið erfiðara en þær bjuggust við. Þær höfðu lagt 

mikla vinnu í að aðlaga sig því en fannst þær ekki hafa náð fullkomnum árangri. 

Ósamhljóða væntingar um hlutverk stjúpmæðra hljóta að gera verkefni þeirra erfiðara og 

líklega meira hjá þeim sem stjúpbörnin búa ekki hjá að staðaldri (Doodson og Morley, 

2006). 

Í rannsókn Orchard og Solberg (1999) kom einnig fram að algengast var að 

stjúpmæðurnar upplifðu að makinn hefði meiri væntingar til hlutverks þeirra en þær 

sjálfar. Algengt var að þeir ætluðust til þess að þær væru stjúpbörnunum meira eins og 

mæður og létu sig þau meira skipta en þær gerðu. Þó að makinn vildi að konan sín tæki 

þátt í umönnun stjúpbarnanna að ákveðnu marki þá voru væntingar þeirra samt sem áður 

oft mótsagnarkenndar og óskýrar. Þegar stjúpmæðurnar voru sammála makanum þá var 

þátttaka þeirra í lagi en ef þær voru ósammála þá voru þetta „hans börn en ekki hennar“ 

(Weaver og Coleman, 2005).  

Fine (1995) telur að hvernig hlutverk stjúpforeldra er skilgreint sé það sem mestu 

máli skiptir fyrir stjúpfjölskylduna. Rannsóknir hafa gefið í skyn að aðlögun einstaklinga 
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og parsins og öll velferð stjúpfjölskyldunnar byggi á því hvernig málefni sem tengjast 

stjúpforeldrahlutverkinu eru leyst (Crosbie-Burnett, 1989). Vegna þess hversu óljóst 

hlutverk stjúpmæðra er getur það haft neikvæð áhrif á aðra meðlimi stjúpfjölskyldunnar 

(Visher og Visher, 1990). Þær þurfa að þróa með sér sitt eigið hlutverk sem breytist með 

tímanum og aðlaga það fjölskylduaðstæðum og oft getur dýrmætur tími farið í það. 

Margræðni um hlutverk stjúpmæðra, hvort sem stjúpbörnin búa hjá þeim að staðaldir eða 

ekki, og álag sem því fylgir getur haft neikvæð áhrif á samband þeirra við makann 

(Whitsett og Land, 1992)  og tengst því að þær upplifi streitu og vanmáttarkennd 

(Ambert, 1986; Guisinger, Cowan og Schuldberg, 1989). Margræðnin getur þess vegna 

orðið til þess að stjúpmæðurnar upplifi blendnar tilfinningar í sambandi við hlutverkið og 

einnig í sambandi við stjúpbörnin (Weaver og Coleman, 2005). Þetta getur aukið álagið á 

þær og staðið í vegi fyrir því að sambandið við stjúpbarnið verði náið og jafnvel getur 

þetta orðið til þess að henni finnst náin tengsl við það vera óæskileg (Orchard og Solberg, 

1999).   

Staðalmynd stjúpmóðurinnar 

Margar stjúpmæður upplifa að þær hafi ekki stjórn á ákvörðunum sem teknar eru 

innan stjúpfjölskyldunnar (Weaver og Coleman, 2005). Þegar stjúpmóðirin kemur inn í 

myndina er oft búið að semja um hvar börnin eigi að búa, hversu oft þau eiga að koma til 

föður síns og hvernig fjárhagslegum stuðningi við þau skal háttað (Weaver og Coleman, 

2005). Einnig geta mismunandi áherslur í uppeldi hjá stjúpmóðurinni annars vegar og 

móður barnanna hins vegar haft áhrif á að henni finnist hún ekki hafa stjórn á eigin 

aðstæðum (Weaver og Coleman, 2005). Eins og kom fram í rannsókn Doodson og 
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Morley (2006) þá getur það gert hlutverkið erfiðara og þá sérstaklega þegar reglur 

stjúpmóðurinnar eru strangari en móðurinnar. 

Öskubuska, Hans og Gréta og Mjallhvít eru ævintýri sem sýna staðalmynd 

stjúpmóðurinnar sem sjálfselska og illgjarna. Stjúpmæður eru oft að reyna að forðast það 

að verða líkt við þessa staðalmynd (Guisinger, o.fl., 1989) og getur það gert það að 

verkum að þær upplifi meiri togstreitu í hlutverki sínu samanborið við stjúpfeður 

(Whitsett og Land, 1992). Þær reyna að gera allt til þess að makinn og stjúpbörnin sjái 

þær í sem jákvæðasta ljósi (Morrison og Thompson-Guppy, 1985) og forðast þess vegna 

stundum að aga stjúpbörnin (Weaver og Coleman, 2005). Vísbendingar hafa komið fram 

um það að þær stjúpmæður sem taka þátt í að aga stjúpbörnin snemma í sambandinu eiga 

á hættu að þau hafni þeim (Bray og Kelly, 1999; Ganong, Coleman, Fine og Martin, 

1999) Þannig að erfitt getur verið fyrir stjúpmæðurnar að finna út hversu langt þær mega 

ganga í að setja börnunum mörk án þess að þau líti á þær sem vondar og hafni þeim.  

Af sömu ástæðu virðast stjúpmæður upplifa það að þær geti ekki tjáð sig um 

neikvæðar eða blendnar tilfinningar sínar í garð stjúpbarna sinna (Church, 1997, sjá í 

Church 1999). Það getur verið erfitt fyrir þær að segja makanum frá neikvæðum 

tilfinningum sem koma upp gagnvart stjúpbörnunum án þess að það valdi togstreitu í 

sambandi hennar við makann. Af þessum sökum getur verið erfitt fyrir stjúpmæður að 

finna jafnvægið á milli þess að hugsa um stjúpbörnin, rækta sambandið við makann og 

auk þess að deila vandamálum sínum með honum (Doodson og Morley, 2006). 

Í rannsókn Erera-Weatherley (1996) upplifði meirihluti stjúpmæðra, sem 

stjúpbörnin áttu ekki fasta búsetu hjá, að þau trufluðu hamingju þeirra í hjónabandinu. 

Þær kviðu fyrir eða upplifðu blendnar tilfinningar þegar von var á þeim inn á heimilið 



                                                                     Munur á upplifunum stjúpmæðra og mæðra  14                                                                                                                  

(Orchard og Solberg, 1999). Þeim fannst helgarheimsóknir þeirra skapa ringulreið á 

heimilum þeirra og upplifðu sig einangraðar frá makanum og sambandi hans við börnin 

sín (Bray og Kelly, 1999). Það er eðlilegt að börn, sem ekki búa hjá föður sínum, einoki 

hann þegar þau eru í heimsókn og það getur vakið upp afbrýðisemi hjá stjúpmóðurinni 

(Bray og Kelly, 1999). Samkeppni getur skapast á milli hennar og stjúpbarnanna um 

athygli og tíma líffræðilega foreldrisins sem getur myndað togstreitu í sambandi hennar 

við börnin (Coleman, Fine, Ganong, o.fl., 2001). Allt getur þetta haft áhrif á að 

stjúpmæður sem stjúpbörnin hafa ekki fasta búsetu hjá upplifi meiri streitu en þær sem 

þau hafa það ekki (Orchard og Solberg, 1999; Fine og Schwebel, 1991).  

Stjúpmæður og mæður 

Visher, o.fl., (1997) komust að því að áhyggjur stjúpmæðra tengdust aðallega 

hlutverki þeirra en áhyggjur mæðranna, sem ekki voru stjúpmæður, tengdust meira 

sambandi barna þeirra við stjúpföður sinn. Stjúpmæður sem áttu engin börn sjálfar 

upplifðu hlutverk sitt neikvæðara en hinar sem áttu börn og þær efuðust meira um sig 

sjálfar, eins og getu sína til að takast á við aðstæðurnar. Fyrir þær skipti sambandið við 

makann mestu máli því þær geta upplifað sig einangraðar og einar vegna þess að til að 

byrja með eru einu tengslin við fjölskylduna í gegnum makann. Þær hafa oft lítinn 

stuðning jafnvel frá makanum sem upplifir sig á milli steins og sleggju þegar hann reynir 

að þóknast bæði stjúpmóðurinni og börnum sínum. Hann óttast að missa sambandið við 

þau ef hann tekur málstað hennar á móti þeim og sama gildir um það ef hann tekur 

málstað barnanna á móti henni (Bray, 1991). Þær sem voru bæði mæður og stjúpmæður í 

rannsókn Visher, o.fl., (1997) höfðu aftur á móti helst áhyggjur af því að finna ekki sömu 

tilfinningar til stjúpbarna sinna og sinna eigin barna og stjúpmæðurnar í rannsókn 
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Doodson og Morley (2006) sögðu að þó þeim þætti vænt um stjúpbörnin sín þá væri það 

allt öðruvísi tilfinningar en þær bæru til sinna eigin barna. Flestar sögðu að samband 

þeirra við stjúpbörnin hafi batnað með tímanum og orðið nánara.  

Í rannsókn Visher o.fl. (1997) kom einnig fram að stjúpmæðurnar upplifðu að það 

væri eitthvað athugavert við sig ef samskiptin innan fjölskyldunnar gengu illa en þær sem 

voru eingöngu mæður fundu meira ástæður í utanaðkomandi þáttum og út frá því 

ályktuðu rannsakendurnir að líklega væru þær með hærra sjálfsálit en stjúpmæðurnar. 

Hvort sem stjúpmæðurnar áttu börn sjálfar eða ekki, upplifðu þær einnig meiri streitu í 

samskiptum innan stjúpfjölskyldunnar en mæðurnar innan kjarnafjölskyldunnar. 

Munurinn getur falist í því að mæðurnar sem ekki eru stjúpmæður eru með sterkari 

grunntilfinningatengsl við alla í kjarnafjölskyldunni en stjúpmæðurnar í 

stjúpfjölskyldunni (Visher, o.fl., 1997) og að hlutverk þeirra sé skýrara vegna félagslegra 

fyrirmynda sem þekkt eru í samfélaginu.  

Niðurstöður rannsóknar Orchard og Solberg (1999) sýndu að stjúpmæður sem áttu 

ekki börn sjálfar þegar þær kynntust stjúpbörnunum ætluðust til meira og betra sambands 

innan stjúpfjölskyldunnar. Eftir því sem hjónabandið hafði staðið lengur yfir og eftir því 

sem þær eyddu meiri tíma með stjúpbörnunum þá jukust væntingarnar í hlutfalli við það. 

Aftur á móti eftir því sem meðalaldur stjúpbarnanna í stjúpfjölskyldunni hækkaði þá 

minnkuðu væntingar þeirra til betri fjölskyldutengsla (Orchard og Solberg, 1999).  

Komið hefur fram að stjúpmæður upplifa töluverða streitu í fjölskyldulífinu og 

venjulega meiri en makar þeirra (Cherlin, 1978; Visher og Visher, 1988) vegna þess að 

hlutverk þeirra virðist vera óskýrt og oft gerðar of miklar kröfur til þeirra um tengsl við 

stjúpbörnin og umönnun þeirra vegna þess eingöngu að þær eru konur (Weaver og 
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Coleman, 2005). Nauðsynlegt er að beina athyglinni að eðli stjúpmóðurhlutverksins til 

þess að skýra betur hvað fellst í því og hvernig stjúpmæður upplifa það til að minnka þá 

þætti sem valda þeim meiri streitu en öðrum fjölskyldumeðlimum.  

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á að skoða upplifun stjúpmæðra og hvort munur 

sé á þeim og mæðrum. Einnig er skoðað hvort munur er á þeim eftir því hvort þær áttu 

barn/börn fyrir þegar þær urðu stjúpmæður, á hvaða aldri stjúpbarnið/stjúpbörnin voru þá 

og hvort þær eignuðust barn/börn með föður stjúpbarnanna. 

Fyrri tilgátan er að samband mæðra við eigin börn sé betra en stjúpmæðra við 

stjúpbörnin sín, þær upplifi minni afbrýðisemi í þeirra garð og eigi auðveldara með að 

setja þeim mörk en stjúpmæðurnar stjúpbörnum sínum og að mæðurnar upplifi hlutverk 

sitt skýrara en stjúpmæðurnar. Seinni tilgátan er að munur sé á stjúpmæðrum eftir því 

hvort þær áttu barn/börn fyrir þegar þær tóku að sér hlutverkið, á hvaða aldri 

stjúpbarnið/stjúpbörnin voru á þeim tíma og hvort þær eignuðust barn/börn með föður 

þeirra. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru kvenkyns nemendur við Háskólann á Akureyri sem uppfylltu 

þau skilyrði að vera stjúpmæður eða mæður. Stjúpmæður í þessari rannsókn voru 

skilgreindar sem þær sem áttu maka, sambýlismann eða kærasta sem átti börn eða barn 

með annarri konu.  
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Mælitæki 

Notast var við tvo spurningalista sem sýndir eru í viðauka. Annar var fyrir mæður 

og innihélt 25 spurningar en hinn fyrir stjúpmæður og innihélt 29 spurningar. Þær konur 

sem voru hvort tveggja svöruðu sem stjúpmæður. Mæðurnar svöruðu út frá eigin börnum 

en stjúpmæðurnar út frá stjúpbörnum sínum. Listarnir voru svipaðir að mestu leyti nema 

stjúpmæðralistinn innihélt fjórar spurningar sem tengdust hlutverki þeirra sérstaklega. 

Þátttakendum var ráðlagt að sleppa þeim spurningum sem ættu ekki við eins og vegna 

fjölda og aðseturs barna og stjúpbarna og ef stjúpmæðurnar áttu ekki börn sjálfar.  

Byrjað var að spyrja um aldur viðkomandi og fjölskylduaðstæður eins og fjölda 

eigin barna og stjúpbarna, hvort þau byggju á heimilinu að staðaldri og fleira. Síðan áttu 

þátttakendur að lýsa afstöðu sinni til barnanna eða stjúpbarnanna og hvernig þær upplifðu 

hlutverkin sín. Hlutverkin sem stjúpmæðurnar gátu valið um í spurningu 12 (sjá viðauka) 

voru að hluta til fengin úr rannsókn Orchard og Solberg (1999) sem nefnd er í inngangi. 

Flest svörin voru metin á sjö punkta kvarða og átti að krossa einungis við einn 

valmöguleika í hverri spurningu. 

Framkvæmd 

Farið var inn í kennslustundir í Háskólanum á Akureyri. Fengið var leyfi fyrirfram 

hjá hverjum kennara fyrir sig í gegnum tölvupóst. Rannsóknin var kynnt fyrir nemendum 

og tekið fram að þeim væri frjáls að neita þátttöku og svörin yrðu nafnlaus þannig að ekki 

yrði hægt að rekja þau til hvers þátttakanda fyrir sig. Einungis mæður og stjúpmæður gátu 

tekið þátt í rannsókninni og voru þær beðnar að bjóða sig fram. Spurningalistarnir (sjá 

viðauka) voru síðan lagðir fyrir þær. Ekki er vitað um fjölda mæðra og stjúpmæðra sem 
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ekki buðu sig fram. Þátttakendur svöruðu spurningunum á staðnum og tók það um fimm 

til tíu mínútur.  

Við úrvinnslu á gögnunum var notað SPSS tölvuforritið, útgáfa 12.0 fyrir 

Windows, útgefið árið 2003. Flestar breyturnar voru raðbreytur og þess vegna var notað 

Mann-Whitney U próf sem er óháð dreifingu til að skoða muninn á milli tveggja hópa. 

Með því er sýnt miðgildi breytanna sem gefur til kynna að jafnmörg gildi eru fyrir ofan 

og neðan það og meðaltal raða sem er fengið með því að fjölda þátttakenda er deilt upp í 

summu raðanna. Þegar um jafnbilabreytur var að ræða þá var notað t-próf óháðra úrtaka 

til að meta muninn á milli tveggja hópa. Með því voru sýnd meðaltöl breytanna þar sem 

fjöldanum er deilt upp í summu þeirra og staðalfrávik sem segir til um það hversu mikið 

viðkomandi víkur frá meðaltalinu. Í báðum prófunum var marktækni miðuð við p<0,05. 

Niðurstöður 

Samanburður á stjúpmæðrum og mæðrum 

Hundrað og átta mæður tóku þátt í rannsókninni. Yngsta var 21 árs og sú elsta 51 

árs og var meðalaldur þeirra 31,4 ár (staðalfrávik = 6,9). Meðalaldur kvennanna þegar 

þær urðu mæður í fyrsta sinn var 22,7 ár (sf = 3,4) og var yngsta 16 ára en elsta 36 ára. 

Tuttugu og fimm mæðranna voru einstæðar eða 23,1% og börn þeirra allra áttu lögheimili 

hjá þeim en ekki föður sínum að undanskildum þeim sem voru flutt að heiman vegna 

aldurs.  

Stjúpmæðurnar sem tóku þátt voru 26. Yngsta var 21 árs en sú elsta 58 ára og var 

meðalaldur þeirra 30,9 ár (sf = 8,3). Meðalaldur kvennanna þegar þær urðu stjúpmæður 

var 23,9 ár (sf = 5,1) og var yngsta 17 ára en elsta 35 ára. Meðaltíminn sem þær höfðu 

gegnt stjúpmóðurhlutverkinu var sjö ár (sf = 6,4) stysti tíminn var eitt ár en sá lengsti 24 
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ár. Átta (30,8%) af 26 stjúpmæðrum voru einnig mæður þegar þær tóku að sér hlutverkið 

og 14 (53,8%) eignuðust börn með föður stjúpbarna sinna. Algengast var að stjúpbarnið 

væri eitt (65,4%), næsta algengast að þau væru tvö (30,8%) og einungis var ein sem tók 

við þremur (3,8%). Þau áttu öll lögheimili hjá líffræðilegri móður sinni og komu einungis 

inn á heimilið til að dveljast í stuttan tíma í einu. Eins og sést í töflu 1 þá var algengast að 

þau dveldust yfir nótt tvisvar í mánuði. 

  
Tafla 1: Fjöldi stjúpmæðra eftir því hversu oft stjúpbörnin dvöldust hjá þeim 

Gistinætur  Fjöldi  Hlutfall (%) 
Oft í viku 1 3,8 
Fjórum sinnum í mánuði 4 15,4 
Þrisvar í mánuði 4 15,4 
Tvisvar í mánuði 8 30,8 
Einu sinni í mánuði 5 19,2 
Nokkrum sinnum á ári 3 11,5 
Aldrei 1 3,8 
Samtals 26 100 
 

Mann-Whitney próf var notað til þess að kanna hvort marktækur munur væri á 

mæðrum og stjúpmæðrum. Í ljós kom að mæðurnar áttu almennt betra samband við 

börnin sín (u = -6,046, p < .001, r = -.524 ), líkaði betur við þau (u = -5,507, p < .001, r = 

-.476 ) og fundu fyrir minni afbrýðisemi í þeirra garð en stjúpmæðurnar gagnvart 

stjúpbörnunum sínum (u = -4,901, p < .001, r = -.423). Stjúpmæðrunum fannst oftar að 

þær ættu að bera sterkari tilfinningar til stjúpbarna sinna en mæðrunum til barna sinna (u 

= -3,694, p < .001, r = -.319) og oftar vera gerðar of miklar kröfur til þeirra um 

tilfinningatengsl við þau (u = -3,284, p < .001, r = -.284). Stjúpmæðurnar gerðu einnig 

oftar upp á milli stjúpbarnanna og sinna eigin barna heldur en mæðurnar gerðu upp á 

milli barnanna sinna innbyrðis (u = -2,004, p < .045, r = -.224). Meðaltal raðanna í töflu 2 

sýnir muninn á milli stjúpmæðranna og mæðranna og mesti munurinn kom fram á 
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sambandi þeirra við stjúpbörnin eða börnin en minnsti munurinn á því hvort þær gerðu 

upp á milli stjúpbarnanna og eigin barna eða barnanna sinna innbyrðis.  

 
Tafla 2: Upplifun mæðra gagnvart eigin börnum samanborið við upplifun stjúpmæðra gagnvart 

stjúpbörnum sínum 

  Stjúpmæður Mæður 

  
Meðaltal 
raða 

Mið-
gildi 

Meðaltal 
raða 

Mið-
gildi 

Gæði sambandsins við stjúpbörnin/börnin 39,6 6 73,7 7 
Hvernig líkar við stjúpbörnin/börnin 45,2 7 72,9 7 
Gera upp á milli barnanna 49,3 2 37,8 2 
Of miklar kröfum um tilfinningatengsl 82,9 1 63,2 1 
Eiga að upplifa sterkari tilfinningar 89,9 4 62,1 1 
Styrkur afbrýðisemi 90,6 2 61,9 1 

 

Mæðurnar upplifðu jákvæðari tilfinningar við að eignast börnin sín (miðgildi = 6) 

en stjúpmæðurnar við að „eignast“ stjúpbörnin (miðgildi = 5) (u = -5,944, p < .001, r = -

.517) og mæðurnar upplifðu hlutverk sitt skýrara (miðgildi = 7) en stjúpmæðurnar 

miðgildi = 5) (u = -4,801, p < .001, r = -.416). Eins og sést á mynd 1 þá fannst flestum 

mæðranna hlutverk sitt vera mjög skýrt en það var mismunandi hjá stjúpmæðrunum. 

 

Mynd 1: Samanburður á upplifunum af stjúpmóðurhlutverkinu og móðurhlutverkinu 
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Samanburður milli stjúpmæðra innbyrðis 

Af 26 stjúpmæðrum höfðu 14 eignast eitt eða fleiri börn með föður stjúpbarnanna. 

Mann-Whitney próf var reiknað til að skoða hvort marktækur munur væri á milli þessara 

tveggja hópa. Það kom í ljós að frekar var tekið tillit til skoðana varðandi stjúpbörnin hjá 

þeim sem eignuðust barn/börn með föður stjúpbarnanna (miðgildi = 6) en þeim sem 

eignuðust ekki barn/börn (miðgildi = 4) (u = -2,521, p < .012, r = -.494). Eins og sést á 

mynd 2 var sambandið við móður stjúpbarnanna einnig betra hjá þeim sem eignuðust 

barn/börn með föður stjúpbarnanna (miðgildi = 6) en þeim sem ekki eignuðust barn/börn 

með föður stjúpbarnanna (miðgildi = 4) (u = -2,1577, p < .031, r = -.423).  

 

Mynd 2: Samband stjúpmæðra við móður stjúpbarnanna eftir því hvort þær eignuðust barn/börn 

með föður stjúpbarnanna 
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eða skemur en þrettán höfðu gegnt því lengur. Þegar gert var Mann-Whitney próf kom í 

ljós að þær sem höfðu verið stjúpmæður styttra fundu fyrir marktækt meiri kvíða þegar 

von var á stjúpbörnunum inn á heimilið en þær sem höfðu gegnt hlutverkinu lengur (u = -

2,525, p < .012, r = -.505) og meira tillit var tekið til skoðana þeirra sem voru búnar að 

vera stjúpmæður fimm ár eða lengur þegar teknar voru ákvarðanir varðandi stjúpbörnin 

en þeirra höfðu verið það skemur (u = -2,557, p < .011, r = -.511) eins og sést í töflu 3. 

Litlu munaði að marktækur munur næðist varðandi það að þær sem höfði verið 

stjúpmæður lengur (miðgildi = 6) ættu betra samband við móður stjúpbarnanna en þær 

sem höfðu verið gegnt hlutverkinu skemur (miðgildi = 5) (u = -1,889, p < .059, r = -

.714). Þar kemur einnig fram að þær sem höfðu verið stjúpmæður skemur fannst frekar að 

þær ættu að gefa sínum börnum og stjúpbörnunum jafnt (u = -2,213, p < .027, r = -.522) 

og fannst frekar faðir stjúpbarnanna mismuna börnunum sem þau áttu saman og sínum 

börnum en þær sem voru búnar að gegna hlutverkinu lengur (u = -2,449, p < .014, r = -

.612). 

 
Tafla 3: Samanburður á stjúpmæðrum eftir því hversu lengi þær höfðu gegnt hlutverkinu 

  5 ár eða skemur 6 ár eða lengur 

  

Meðaltal 
raða 

Mið-
gildi 

Meðaltal 
raða 

Mið-
gildi 

Tekið tillit til skoðana þeirra 9,2 4,0 16,5 6,0 
Kvíði þegar von var á stjúpbörnunum 16,4 3,5 9,9 1,0 
Eiga að gefa börnunum jafnt 5,7 3,5 11,4 6,5 
Faðir stjúpbarnanna mismunar börnunum 13,0 2,0 7,0 1,0 

 

Flestum þeirra sem voru búnar að vera stjúpmæður lengur kveið aldrei fyrir því að 

fá stjúpbörnin inn á heimilið eins og sést á mynd 3. Hjá þeim sem voru búnar að gegna 

hlutverkinu skemur var greinilega mjög mismunandi hversu mikið þeim kveið fyrir vegna 

þess að þær dreifast meira um allan skalann þó meirihlutanum kvíði aldrei fyrir.  
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Mynd 3: Upplifaður kvíði stjúpmæðra þegar von var á stjúpbörnunum á heimilið greint eftir þeim 

tíma sem þær höfðu gegnt stjúpmóðurhlutverkinu 

 

 

Mynd 4: Tillit tekið til skoðana stjúpmæðra eftir því hversu lengi þær hafa gegnt hlutverkinu 
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Eins og sést á mynd 4 þá er greinilegt að meira tillit er tekið til skoðana 

stjúpmæðra þegar þær eru búnar að gegna hlutverkinu lengur. Þó stór hluti hjá báðum 

raði sér á miðjuna þá er greinilegt að dreifingin virðist safnast í tvær fylkingar eftir því 

hversu lengi viðkomandi hefur verið stjúpmóðir sem skarast í miðjunni.  

Samanburður á hlutverkum stjúpmæðra 

Þegar skoðað var hvernig stjúpmæðurnar dreifðust á milli hlutverkanna í 

spurningu 12 (sjá í viðauka) kom í ljós að flestum fannst líkt og móðurhlutverk eða þriðja 

foreldrið lýsa best hlutverkinu sem þær voru í gagnvart stjúpbörnunum eins og sést í töflu 

4 en engri fannst þær vera utanaðkomandi aðili sem héldi sig til hlés. 

 
Tafla 4: Dreifingin á milli hlutverka  

Hlutverk  Fjöldi Hlutfall (%) 
Líkt og móðurhlutverk/þriðja foreldrið 10 38,5 
Styðjandi fullorðinn einstaklingur 8 30,8 
Vinur/trúnaðarvinur 5 19,2 
Kona föðurins/stuðningur við hann 3 11,5 
Utanaðkomandi aðili sem heldur sér til hlés 0 0,0 
Samtals 26 100 

 

Þegar borin eru saman öll hlutverkin fjögur eins og sýnt er á mynd 5 þá sést að 

þær sem litu á sig líkt og móður voru elstar bæði við gerð könnunar og þegar þær urðu 

stjúpmæður og þær sem litu á sig sem styðjandi einstakling og þær sem litu á sig sem vin 

lenda á milli þeirra og þeirra sem líta á sig sem konu föðurins. Þegar notað var t-próf 

óháðra úrtaka reyndust stjúpmæðurnar sem litu á sig líkt og móðir vera marktækt eldri 

(meðalaldur = 32,9) (sf = 9,5) en þær sem litu á sig sem konu föðurins (meðalaldur = 

24,7) (sf = 2,5) við gerð rannsóknarinnar (t(11,0) = 2,476; p < .031). Einnig voru þær sem 

litu á sig líkt og móður eldri þegar þær urðu stjúpmæður (meðalaldur = 26,0) (sf = 6,1) en 
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þær sem litu á sig sem konu föðurins (meðalaldur = 20,7) (sf = 2,1) (t(9,8) = 2,257; p < 

.048).  

 

Mynd 5: Meðalaldur stjúpmæðranna eftir hlutverkum annars vegar við gerð rannsóknar og 

hinsvegar þegar þær urðu stjúpmæður 

 
Þegar notað var Mann-Whitney próf til að skoða muninn á milli hlutverkanna 

kom í ljós að þær sem litu á sig líkt og móður voru oftast með stjúpbörnin eins og sést á 

mynd 6 þar sem 1 = aldrei, 2 = nokkrum sinnum á ári, 3 = einu sinni í mánuði, 4 = tvisvar 

í mánuði, 5 = þrisvar í mánuði, 6 = fjórum sinnum í mánuði og 7 = oft í viku.  Ekki var 

mjög mikill munur á hinum hlutverkunum, nema þá helst að meðal þeirra sem litu á sig 

sem styðjandi einstakling kom fram mesta dreifingin. Eini marktæki munurinn sem 

mældist var á milli þeirra sem litu á sig líkt og móður og þeirra sem litu á sig sem vin (u = 

-2,559, p < .011, r = -.603) og á milli þeirra sem litu á sig líkt og móður og þeim sem litu 

á sig sem styðjandi einstakling (u = -2,775, p < .006, r = -.717).  
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Mynd 6: Samanburður á milli hlutverka eftir því hversu oft stjúpbörnin dvöldust yfir nótt 

 
Eins og sést í töflu 5 áttu þær sem litu á sig líkt og móður marktækt auðveldara 

með að setja stjúpbörnunum mörk en þær sem litu á sig sem vin (u = -2,674, p < .008, r = 

-.630) og auðveldara en þær sem litu á sig sem konu föðurins (u = -2,150, p < .032, r = -

.596).  Þær sem litu á sig sem líkt og móður höfðu einnig meiri áhrif á það hvenær börnin 

kæmu til þeirra en þær sem litu á sig sem vin (u = -2,136, p < .033, r = -.503) og þær sem 

litu á sig sem konu föðurins (u = -2,564, p < .010, r = -.711). 

Þær stjúpmæður sem litu á sig líkt og móður áttu marktækt betra samband við 

stjúpbörnin en þær sem litu á sig sem vin (u = -2,167, p < .030, r = -.511) og einnig betra 

samband en þær sem litu á sig sem konu föðurins (u = -2,234, p < .025, r = -.619). Að 

sama skapi var afbrýðisemin minni hjá þeim sem litu á sig líkt og móður en hjá þeim sem 
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litu á sig sem vin (u = -2,183, p < .029, r = -.515) og þeim sem litu á sig sem konu 

föðurins (u = -2,793, p < .005, r = -.775) eins og kemur fram í töflu 5.  

 
Tafla 5: Samanburður á miðgildum stjúpmóðurhlutverkanna með tilliti til þátta sem varða samband 

þeirra við stjúpbörnin 

  Líkt og móðir Vinur 
Styðjandi 

einstaklingur 
Kona 

föðurins 
  Miðgildi Miðgildi Miðgildi Miðgildi 

Sambandið við stjúpbörnin 7 7 6 5 
Áhrif á hvenær stjúpbörnin koma 5 4 3 2 
Afbrýðisemi í garð stjúpbarnanna 1 1 2 4 
Setja stjúpbörnunum mörk 1 4 4 5 

 

Marktækur munur fannst á milli þeirra stjúpmæðra sem litu á sig líkt og móður og 

þeirra sem litu á sig sem konu föðurins á fleiri þáttum eins og sýnt er á mynd 7. Þær sem 

litu á sig líkt og móður fannst oftar að þær ættu að gefa sínum eigin börnum og 

stjúpbörnum jafnt (u = -2,236, p < .025, r = -.620) og gerðu einnig síður upp á milli þeirra 

(u = -2,176, p < .030, r = -.604) en þær sem litu á sig líkt og konu föðurins. Þeim fannst 

líka maki sinn gera minna upp á milli sameiginlegra barna þeirra og hans barna en þær 

sem litu á sig sem konu föðurins (u = -2,256, p < .024, r = -.626).  

Einu hlutverkin sem fannst marktækur munur á sambandinu við móður 

stjúpbarnanna var á milli þeirra sem litu á sig líkt og móður og þeirra sem litu á sig sem 

vin. Þær sem litu á sig líkt og móður áttu betra samband við móður stjúpbarnanna 

(miðgildi = 6) en þær sem litu á sig sem vin (miðgildi = 4) (u = -2,385, p < .017, r = -

.562).  
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Mynd 7: Samanburður á þeim sem líta á sig líkt og móður og þeim sem líta á sig sem konu föðurins 

Umræða 
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mæðurnar ættu auðveldara með að setja börnunum sínum mörk en stjúpmæðurnar 

stjúpbörnum sínum. Greinilegt er að í því samhengi skiptir ekki máli hvort þetta eru eigin 

börn eða börn annarra. Munurinn á hversu skýrt mæður og stjúpmæður upplifðu hlutverk 

sitt var ekki eins mikill og búist var við en samt þó nokkur. Mögulega er fyrirmyndin af 

stjúpmóðurhlutverkinu orðin fastmótaðri og þar af leiðandi skýrari á Íslandi en þar sem 

flestar viðmiðunarrannsóknir eru gerðar.   

Stjúpmóðurhlutverkinu virðist geta fylgt meiri streita en móðurhlutverkinu og 

þess vegna eðlilegt að mæðurnar upplifðu jákvæðari tilfinningar við það að verða mæður 

en stjúpmæðurnar við það að verða stjúpmæður. Ástæðan fyrir því að stjúpmæðrunum 

fannst frekar vera gerðar of miklar kröfur af hálfu föður stjúpbarnanna eða öðrum um 
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tilfinningatengsl gagnvart stjúpbörnunum geta verið væntingar samfélagsins til 

móðureðlis kvenna um að tengjast börnunum (Bray og Kelly, 1999) hvort sem þau eru 

þeirra eigin börn eða stjúpbörn. En þegar stjúpmæður eiga í hlut þá eru kröfurnar 

greinilega meiri en þær eru tilbúnar til að uppfylla.  

Ástæðan fyrir því að stjúpmæðurnar gerðu meira upp á milli barna sinna og 

stjúpbarna en mæðurnar gerðu á milli barna sinna innbyrðis getur verið sú að hjá 

stjúpmæðrunum í þessari rannsókn bjuggu stjúpbörnin ekki hjá þeim eins og hálfsystkini 

þeirra og þess vegna ekki alveg á jafnréttis grundvelli gagnvart þeim. Stjúpmæðurnar 

þurftu að sjá börnunum sínum fyrir öllum nauðsynjum en stjúpbörnin höfðu móður sína 

einnig til að sjá sér fyrir þeim. 

 Það eina sem styður seinni tilgátuna var að þær sem voru búnar að eignast eitt eða 

fleiri börn með maka sínum áttu betra samband við móður stjúpbarnanna og frekar var 

tekið tillit til þeirra skoðana hvað stjúpbörnin varðaði. Einnig var meira tekið tillit til 

skoðana þeirra sem höfðu verið stjúpmæður sex ár eða lengur og litlu munaði að það 

næðist marktækur munur á því að þær ættu einnig betra samband við móður 

stjúpbarnanna en þær sem höfðu gegnt hlutverkinu fimm ár eða skemur.  

 Áhugavert væri að vita hvort það að stjúpmæðurnar eignist eitt eða fleiri börn með 

föður stjúpbarnanna eða lengd tímans sem þær hafa gegnt hlutverkinu er að hafa þarna 

áhrif. Líklegra er að þær sem hafa eignast barn/börn með makanum hafi einnig verið í 

stjúpmóðurhlutverkinu lengur en hinar þannig að erfitt er að segja um það hvor þátturinn 

er að hafa áhrif. Hvorn sem um ræðir er greinilegt að stjúpmæður þurfa að vinna sér inn 

ákveðinn sess í fjölskyldunni til þess að tekið sé mark á skoðunum þeirra og til þess að 

mæður stjúpbarnanna viðurkenni þær. Hvort sem það er að eignast barn með föður 
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stjúpbarnanna, vinna traust stjúpbarnanna eða móður þeirra þá getur það tekið ákveðinn 

tíma.  

 Stjúpmæðurnar sem voru búnar að gegna hlutverkinu skemur upplifðu frekar 

kvíða þegar von var á stjúpbörnunum. Þetta er svipað og aðrar rannsóknir hafa sýnt þar 

sem stjúpmæðurnar sem stjúpbörnin búa ekki hjá kvíða eða upplifa oft blendnar 

tilfinningar þegar von er á þeim inn á heimilið (Orchard og Solberg, 1999). Greinilegt er 

að þær sem eru búnar að vera stjúpmæður lengur hafa haft meiri aðlögunartíma því mesta 

togstreitan í stjúpfjölskyldunni virðist vera á fyrstu tveimur árunum meðan að meðlimir 

hennar eru að aðlagast fjölskyldulífinu (Bray og Kelly, 1999).  

   Þegar bornar voru saman niðurstöður þessarar rannsóknar og rannsóknar 

Orchard og Solberg (1999) á því hvernig stjúpmæðurnar upplifðu hlutverk sitt kemur 

fram að svipað hlutfall leit á sig líkt og móður eða þriðja foreldrið (38,5% og 33%). Í 

þessari rannsókn var hlutverk vinar og styðjandi fullorðins einstaklings haft í tveimur 

hlutverkum en í rannsókn þeirra var því slegið saman og ef tölur þessarar tveggja 

hlutverka eru lögð saman í þessari rannsókn þá er hlutfallið töluvert hærra (50% og 31%). 

Svipað hlutfall fannst þær vera í hlutverki konu föðurins og meira stuðningur við hann 

(11,5% og 15%) en í þessari rannsókn fannst engri það vera eins og hlutverk 

utanaðkomandi aðila sem héldi sér til hlés hvað stjúpbörnin varðaði en 12% í rannsókn 

þeirra.   

Háskólamenntaðar stjúpmæður á Íslandi eru greinilega virkari í hlutverkum sínum 

en stjúpmæðurnar í rannsókn Orchard og Solberg (1999) vegna þess að engri fannst hún 

vera utanaðkomandi aðili heldur frekar vinur eða styðjandi fullorðinn aðili. Hins vegar í 

rannsókn Orchard og Solberg (1999) gátu stjúpmæður nefnt fleiri en eitt hlutverk þannig 
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að sú niðurstaða er kannski ekki alveg sambærileg niðurstöðunum í þessari rannsókn þar 

sem stjúpmæðurnar urðu að velja einungis eitt hlutverk. Stjúpmæður í rannsókn þeirra 

voru hvítar miðstéttar konur sem er sambærilegt við úrtakið í þessari rannsókn en 

menntun þeirra var ekki tekin fram og ólíklegt er að þær hafi allar verið háskólanemar 

eins og í þessari rannsókn en engu að síður gefur þetta ákveðinn samanburð.  

 Segja má að þær sem litu á sig líkt og móður eða þriðja foreldrið séu komnar 

lengst í þróun sinni á hlutverkinu af þessum fjórum hlutverkum, séu orðnar öruggari með 

það og hafi meiri áhrif innan stjúpfjölskyldunnar. Þær voru almennt eldri og vegna þess 

að stjúpbörnin dvöldu oftar hjá þeim höfðu þær náð betri tengslum og voru öruggari í 

samskiptum við þau en þær sem upplifðu sig í öðrum hlutverkum. Þessu er öfugt farið 

með þær sem litu á sig sem konu föðurins. Þær voru yngri, héldu sig greinilega í dálítilli 

fjarlægð, áttu eftir að þroska samband sitt við stjúpbörnin og verða öruggar með hlutverk 

sitt í stjúpfjölskyldunni. Þær sem litu á sig sem vin eða styðjandi einstakling koma þarna 

einhvers staðar á milli. Þær eru líklega búnar að finna sitt hlutverk í stjúpfjölskyldunni en 

eru ekki tilbúnar að ganga eins langt og þær sem líta á sig líkt og móður. 

Margar spurninganna á báðum listunum kröfðust þess að gefnar væru upplýsingar 

sem mögulega hafa verið viðkvæmar fyrir einhverja þátttakendur og þess vegna geta þeir 

hinir sömu hafa gert minna úr upplifun sinni. Einnig er möguleiki að einhverjir hafi 

misskilið einstaka spurningar og þess vegna skekkt niðurstöðurnar. Sem dæmi má nefna 

þá getur verið að stjúpmæðurnar hafi talið stjúpbörnin dveljast hjá þeim fjórum sinnum í 

mánuði þegar þau gistu fjórar nætur tvisvar í mánuði því mögulega var ekki gerður nógu 

skýr greinamunur á milli fjöldi nátta og fjölda skipta í spurningunni.  
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Þátttakendurnir í þessari rannsókn eru háskólanemendur og þess vegna eru 

niðurstöðurnar meira lýsandi fyrir þann þjóðfélagshóp en aðrar mæður og stjúpmæður í 

þjóðfélaginu. Þær áttu einnig allar stjúpbörn sem bjuggu ekki hjá þeim að staðaldri og þó 

að sú gerð stjúpmæðra sé líklega í miklum meirihluta á Íslandi þá hlýtur að vera ákveðið 

hlutfall þeirra sem eiga stjúpbörn sem búa hjá þeim.   

Í flestum samanburðarrannsóknum á stjúpforeldrum eru úrtökin lítil og ekki valin 

af handahófi og getur ástæðan verið sú að mjög erfitt er að nálgast stjúpforeldra því þeir 

eru hvergi sérstaklega skráðir (Coleman og Ganong, 1990). Eins er um þessa rannsókn, 

úrtak stjúpmæðranna var mjög lítið og þess vegna erfitt að segja til um hversu lýsandi það 

er fyrir háskólanemendur sem eru stjúpmæður. Á Íslandi eru stjúpmæður einnig hvergi 

sérstaklega skráðar og þess vegna mjög erfitt að ná til þeirra til þess að fá gott úrtak valið 

af handahófi. Reyndar eru til samtök stjúpforeldra en þá er um að ræða sérstakan 

þjóðfélagshóp eins og háskólanemendur en ekki úrtak af handahófi sem er lýsandi fyrir 

stjúpmæður á öllu Íslandi.  

Stjúpmæðrum fer fjölgandi vegna aukinna skilnaðartíðni og þó niðurstöður 

þessarar rannsóknar sé ekki hægt að yfirfæra á allar stjúpmæður þá gefa þær vísbendingar 

sem þarf að skoða betur hjá stærri hóp þeirra. Finna þarf leið til að nálgast þennan 

þjóðfélagshóp kvenna til þess að rannsaka betur hversu miklu meiri streita fylgir 

stjúpmóðurhlutverkinu en öðrum hlutverkum innan fjölskyldna, hvort sem þær eru 

stjúpfjölskyldur eða ekki, og hvað það er í hlutverki þeirra sem veldur þeim meiri streitu 

en öðrum fjölskyldumeðlimum. Skýra þarf betur hvað fellst í hlutverki þeirra og kveða 

niður staðalmyndina af „vondu stjúpunni“ sem stjúpmæður hafa þurft að lifa í skugga af 

of lengi.  
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Það eru augljóslega margir þættir sem skilja stjúpmóðurhlutverkið frá 

móðurhlutverkinu. Varast þarf að líkja mæðrum og stjúpmæðrum saman og ósanngjarnt 

er að ætlast til að stjúpmæður séu eins og mæður því þær eru í rauninni að taka börn 

annarra inn á heimilið. Þær sem stjúpbörnin búa ekki hjá hafa minni stjórn í tengslum við 

stjúpbörnin vegna þess að þau koma einungis stuttan tíma í einu inn á heimilið þeirra og 

þurfa svigrúm og tíma til að aðlagast nýjum aðstæðum án þess að það séu gerðar of 

miklar kröfur til þeirra ekki síður en aðrir í stjúpfjölskyldunni. Einnig getur hlutverk 

einnar stjúpmóður verið mjög ólíkt hlutverki annarrar vegna margbreytileika aðstæðna 

þeirra og bakgrunns.  

Til að minnka togstreituna í stjúpfjölskyldunni þá þurfa allir meðlimir hennar að 

gera sér raunhæfar væntingar um hlutverk hvers annars og gera sér grein fyrir því að 

fjölskyldulífið verður aldrei eins og í kjarnafjölskyldunni. Nauðsynlegt er að meiri kröfur 

séu gerðar til feðra stjúpbarnanna við myndun stjúpfjölskyldunnar, um ábyrgð þeirra, 

tilfinningatengsl og umönnun en ekki eingöngu einblínt á að vegna móðureðlis kvenna þá 

beri stjúpmæðrunum að tengjast þeim tilfinningaböndum og leggja sig fram við umönnun 

þeirra. Eftir því sem þetta fjölskylduform verður algengara verður vonandi fyrirmyndin af 

stjúpmóðurhlutverkinu skýrari sem í kjölfarið mun gera stjúpmæðrum hlutverk sitt 

auðveldara og valda þeim minni streitu.  
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Viðauki 

Spurningalisti fyrir stjúpmæður 

Vinsamlegast svaraðu öllum spurningum eftir þinni bestu sannfæringu  

Það geta verið spurningar sem ekki eiga við í þínu tilfelli og þá sleppir þú  að svara 

þeim 

1. Hvað ert þú gömul? __________ 

2. Hvað varst þú gömul þegar þú varðst stjúpmóðir? ______ ára 

3. Hversu mörg eru stjúpbörnin? _______  

4. Á hvaða aldri voru þau/það þegar þú varðst stjúpmóðir þeirra? ______ára 

______ára ______ára ______ára ______ára ______ára  

Krossaðu við þann valmöguleika sem þér finnst eiga við í þínu tilfelli og einungis við 

einn valmöguleika í hverri spurningu 

5. Áttir þú fyrir börn þegar þú varðst stjúpmóðir?                                                           
� Já                                                                                                                                       
� Nei 

a. Ef svo er hvað voru þín eigin börn/barn mörg? ______   

b. Á hvaða aldri voru þín eigin börn/barn þegar þú varðst stjúpmóðir? 

______ára ______ára ______ára ______ára ______ára ______ára  

6. Eignaðist þú börn með föður stjúpbarna þinna?                                                                   
� Já                                                                                                                                     
� Nei 

a. Ef svo er hvað eru þau mörg? ______  

b. Hvað eru þau/það gömul? ______ára ______ára ______ára ______ára 

______ára ______ára  
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7. Búa stjúpbörnin á heimilinu að staðaldri (eiga lögheimili á heimilinu)?                                                                  
� Já                                                                                                                                      
� Nei 

 
8. Ef stjúpbörnin/stjúpbarnið búa/býr ekki á heimilinu, hversu reglulega koma/kemur 

þau/það inn á heimilið til að dveljast yfir nótt?                                                                                                                           
�  aldrei                                                                                                                      
�  nokkrum sinnum á ári                                                                                                        
�  einu sinni í mánuði                                                                                                                    
�  tvisvar í mánuði                                                                                                    
�  þrisvar í mánuði                                                                                                    
�  fjórum sinnum í mánuði                                                                                                                       
�  tvisvar í viku                                                                                                                
�  oft í viku   

 

9. Hefur þú áhrif á það hvenær stjúpbörnin/stjúpbarnið kemur inn á heimilið?                                             
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                          
�  mjög oft                                                                                                                
�  alltaf   

 

10. Kvíðir þú því að fá stjúpbörnin/stjúpbarnið inn á heimilið?                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                          
�  mjög oft                                                                                                                
�  alltaf   

 

11. Hvernig er samband þitt við stjúpbörnin/stjúpbarnið þín/þitt?                                               
�  mjög slæmt                                                                                                                                
�  slæmt                                                                                                                              
�  nokkuð slæmt                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð gott                                                                                                                               
�  gott                                                                                                                               
�  mjög gott 
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12. Hvernig myndir þú lýsa hlutverki þínu gagnvart stjúpbörnunum/stjúpbarninu 
þínum/þínu?                                                                                                               
�  líkt og móðurhlutverk/þriðja foreldrið                                                                                                                               
�  styðjandi fullorðinn einstaklingur                                                                                                                              
�  vinur/trúnaðarvinur                                                                                                                                      
�  kona föðurins/stuðningur við föðurinn                                                                                                                               
�  utanaðkomandi manneskja/heldur sér til hlés                                                                                                                                                                                                                                                  

 

13. Hvernig líkar þér við stjúpbörnin/stjúpbarnið þín/þitt ?                                                   
�  mjög illa                                                                                                                                
�  illa                                                                                                                              
�  nokkuð illa                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð vel                                                                                                                               
�  vel                                                                                                                               
�  mjög vel 

 

14. Finnurðu fyrir afbrýðisemi í garð stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns?                                      
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  

 

15. Finnst þér erfitt að setja stjúpbörnunum/stjúpbarninu mörk?                                          
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf 
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16. Finnst þér faðir stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns setja þeim/því viðeigandi mörk?                                                                                                                       
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

17. Viðurkenna stjúpbörnin/stjúpbarnið þín/þitt að þú stjórnir á heimilinu?                                                                                                                 
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf 

 

18. Er tekið tillit til þinna skoðana þegar teknar eru ákvarðanir varðandi 
stjúpbörnin/stjúpbarnið þín/þitt?                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  

 

19. Upplifðirðu breytingu á lífi þínu við það að verða stjúpmóðir ef svo er hvort voru 
þær jákvæðar eða neikvæðar breytingar?                                                                                                               
�  mjög jákvæðar                                                                                                                                
�  jákvæðar                                                                                                                              
�  nokkuð jákvæðar                                                                                                                                     
�  hvorki né                                                                                                                               
�  nokkuð neikvæðar                                                                                                                               
�  neikvæðar                                                                                                                               
�  mjög neikvæðar   
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20. Finnst þér þú eigir að bera sterkari tilfinningar til stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns 
en þú gerir?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  

  

21. Hefurðu fundið fyrir neikvæðu viðhorfi frá öðrum ef þú hefur viðurkennt 
einhverjar neikvæðar tilfinningar til stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns?                                                                                                                          
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

22. Finnst þér faðir stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns eða aðrir gera of miklar kröfur til 
þín um umönnun þeirra/þess?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

23. Finnst þér faðir stjúpbarna/stjúpbarns þinna/þíns eða aðrir gera of miklar kröfur til 
þín um tilfinningaleg tengsl til þeirra/þess?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  
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24. Finnst þér þú eiga að gefa stjúpbörnunum/stjúpbarninu og þínum eigin 
börnum/barni jafnt?                                                                                                                         
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

25. Gerir þú upp á milli stjúpbarna/stjúpbarns og þinna eigin barna/barns?                                                              
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

26. Upplifirðu samviskubit ef þú gefur þínum eigin börnum/barni eitthvað en ekki  
stjúpbörnunum/stjúpbarninu?                                                                                                                         
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  

 

27. Finnst þér maki/sambýlismaður mismuna börnunum/barni sem hann á með fyrri 
konu sinni og börnunum/barninu sem þið eigið saman?                                                                                                                             
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   
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28.  Hvernig er sambandið við móður stjúpbarnanna/stjúpbarns þinna/þíns?                       
�  mjög slæmt                                                                                                                                
�  slæmt                                                                                                                              
�  nokkuð slæmt                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð gott                                                                                                                               
�  gott                                                                                                                               
�  mjög gott   

 

29. Finnst þér hvað fellst í hlutverki þínu sem stjúpmóðir vera skýrt?                                                   
�  mjög óskýrt                                                                                                                                
�  óskýrt                                                                                                                              
�  nokkuð óskýrt                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð skýrt                                                                                                                               
�  skýrt                                                                                                                               
�  mjög skýrt 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Guðný Dóra Einarsdóttir 

Spurningalisti fyrir mæður 

Vinsamlegast svaraðu öllum spurningum eftir þinni bestu sannfæringu  

Það geta verið spurningar sem ekki eiga við í þínu tilfelli og þá sleppir þú að svara 

þeim 

1. Hvað ert þú gömul? __________ 

2. Hvað varst þú gömul þegar þú varðst móðir? ______ ára 

3. Hversu mörg eru börnin/barnið? _______  

4. Hvað er börnin/barnið gömul/gamalt? ______ára ______ára ______ára ______ára 

______ára ______ára  
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Krossaðu við þann valmöguleika sem þér finnst eiga við í þínu tilfelli og einungis við 

einn valmöguleika í hverri spurningu 

5. Býr faðir allra eða sumra barna/barns þinna/þíns inni á heimilinu?                                                                         
� Já                                                                                                                                      
� Nei 

 

6. Búa börnin/barnið þín/þitt á heimilinu að staðaldri (eiga lögheimili hjá þér)?                                                                        
� Já                                                                                                                                      
� Nei 

 

7. Ef börnin/barnið býr ekki á heimilinu að staðaldri hversu reglulega koma/kemur 
börnin/barnið inn á heimilið til að dveljast yfir nótt?                                                                                                                           
�  aldrei                                                                                                                      
�  nokkrum sinnum á ári                                                                                                        
�  einu sinni í mánuði                                                                                                                    
�  tvisvar í mánuði                                                                                                                 
�  þrisvar í mánuði                                                                                                                 
�  fjórum sinnum í mánuði                                                                                                                       
�  tvisvar í viku                                                                                                                
�  oft í viku  

 

8. Hefur þú áhrif á það hvenær börnin/barnið kemur inn á heimilið?                                             
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                          
�  mjög oft                                                                                                                
�  alltaf  

 

9. Kvíðir þú því að fá börnin/barnið inn á heimilið?                                                     
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                          
�  mjög oft                                                                                                                
�  alltaf   
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10. Hvernig er samband þitt við börnin/barnið þín/þitt?                                                       
�  mjög slæmt                                                                                                                                
�  slæmt                                                                                                                              
�  nokkuð slæmt                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð gott                                                                                                                               
�  gott                                                                                                                               
�  mjög gott 

 

11. Hvernig líkar þér við börnin/barnið þín/þitt ?                                                          
�  mjög illa                                                                                                                                
�  illa                                                                                                                              
�  nokkuð illa                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð vel                                                                                                                               
�  vel                                                                                                                               
�  mjög vel 

 

12. Finnurðu fyrir afbrýðisemi gagnvart börnum/barni þínum/þínu?                                      
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

13. Finnst þér erfitt að setja börnunum/barninu mörk?                                                  
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  
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14. Finnst þér faðir barna/barns þíns setja því viðeigandi mörk?                                               
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

15. Viðurkenna börnin/barnið þín/þitt að þú stjórnir á heimilinu?                                                                                                                 
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf 

 

16. Upplifðirðu breytingu á lífi þínu við það að verða móðir og ef svo er hvort var það 
jákvæðar eða neikvæðar breytingar?                                                                                                                       
�  mjög jákvæðar                                                                                                                                
�  jákvæðar                                                                                                                              
�  nokkuð jákvæðar                                                                                                                                     
�  hvorki né                                                                                                                               
�  nokkuð neikvæðar                                                                                                                               
�  neikvæðar                                                                                                                               
�  mjög neikvæðar  

 

17. Finnst þér þú eigir að bera sterkari tilfinningar til barna/barns þíns en þú gerir?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   
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18. Hefurðu fundið fyrir neikvæðu viðhorfi frá öðrum ef þú hefur viðurkennt 
einhverjar neikvæðar tilfinningar til barna/barns þinna/þíns?                                                                                                                          
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf  

 

19. Finnst þér faðir barna/barns þíns eða aðrir gera of miklar kröfur til þín um 
umönnun þeirra/þess?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

20. Finnst þér faðir barna/barns þíns eða aðrir gera of miklar kröfur til þín um 
tilfinningaleg tengsl til þeirra/þess?                                                                                                                            
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

21. Finnst þér þú eiga að gefa börnunum þínum jafnt?                                                                                                                         
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   
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22. Gerir þú upp á milli barna þinna?                                                                                                                             
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

23. Upplifirðu samviskubit ef þú gefur einu barni eitthvað en ekki hinum/hinu?                                                                                                                           
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf 

 

24.  Finnst þér faðir barna þinna gera upp á milli þeirra?                                                                                                                             
�  aldrei                                                                                                                      
�  næstum aldrei                                                                                                        
�  sjaldan                                                                                                                    
�  stundum                                                                                                                 
�  oft                                                                                                                                              
�  mjög oft                                                                                                                     
�  alltaf   

 

25. Finnst þér hvað fellst í hlutverki þínu sem móðir vera skýrt?                                                         
�  mjög óskýrt                                                                                                                                
�  óskýrt                                                                                                                              
�  nokkuð óskýrt                                                                                                                                     
�  hlutlaust                                                                                                                               
�  nokkuð skýrt                                                                                                                               
�  skýrt                                                                                                                               
�  mjög skýrt 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Guðný Dóra Einarsdóttir 


