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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er „Breytingar í parsamböndum eftir fæðingu fyrsta 

barns“. Markmiðið er að kanna þær breytingar sem pör upplifa á þessu tímabili og 

eru ytri og innri áhrifaþættir á parsambandið hafðir að leiðarljósi varðandi 

uppbyggingu rannsóknar. Eigindlegri aðferð var beitt við vinnslu rannsóknar. Tekin 

voru viðtöl við fimm pör sem annars vegar höfðu farið á námskeiðið Að verða foreldri 

á vegum Rannsóknarstofnunar í fjölskyldu- og barnavernd, (RBF) og hins vegar fimm 

foreldra sem ekki höfðu sótt slíkt forvarnarnámskeið. Tilgangurinn var m.a. að kanna 

hvað er líkt og ólíkt með þessum tveimur hópum hvað varðar breytingar og upplifun 

á þessu tímabili, og hvernig tekist er á við hið nýja hlutverk, að verða foreldri. Við val 

á þátttakendum var notast við markvissa úrtaksaðferð (purposive sample). 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að ekki virtist hægt að sjá verulegan mun á 

umræddum hópum, það er að segja, báðir hóparnir upplifðu sömu breytingar auk 

erfiðleika innan parsambandsins með að ná jafnvægi innan þrenndarinnar. Þetta 

snéri þá helst að umönnun barns, heimilisverkum og samskiptaháttum.  

Tilraunahópurinn hafði að takmörkuðu leyti tileinkað sér þær aðferðir sem 

kenndar voru á námskeiðinu. Fáir þátttakendur í tilraunahóp höfðu sýnt einhverja 

tilburði til að rifja upp efni úr námskeiðinu, en allir í hópnum tóku það sérstaklega 

fram að þörf væri á upprifjun eða eftirfylgni til að námskeiðið skilaði tilætluðum 

árangri. Þessi ábending hópsins bendir til nauðsynjar þess að bjóða upp á einhvers 

konar framhaldsnámskeið eða fræðslu eftir að barnið er fætt.  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: barn, foreldrar, parsamband, þrenndin, ytri og innri áhrifaþættir. 
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Abstract 

The subject of this paper is „Changes in couples’ relationships after the birth of their 

first child“. The purpose is to investigate the changes that couples experience at this 

time, the guidelines being external and internal factors on the relationship. The 

study is based on qualitative research methods. Five couples that had taken a course 

called “Becoming a parent”, supplied by a research institute in family- and child 

protection, (RBF - Rannsóknarstofnun í fjölskyldu- og barnavernd) and five other 

parents who had not taken such a course were interviewed for the study. The 

purpose was among other things to find out what is similar and what is dissimilar in 

those two groups, as regards to changes and experience during this period of time, 

and how people approach their new role, that of being a parent. Participants were 

chosen through purposive sampling. 

The main conclusions were that there was no obvius difference between the two 

groups, i.e., both groups experienced the same changes and difficulties within the 

couples’ relationship, finding the balance within the trinity, mainly to do with 

childcare, housework and communication.  

The research group had in a limited way assumed the methods taught in the 

course, few participants had shown some will to reread the material from the 

course, but everyone in the group specifically stated the need for revision or follow-

through for the course to achieve its purpose. This indicates a need for some sort of 

advanced course or support after the baby is born. 

 

Key words: baby, parents, couples’ relationship, trinity, external and 

internal factors 
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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ETCS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir 

leiðsögn Sigrúnar Júlíusdóttur, prófessors við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Vil 

ég færa henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og faglegar ábendingar. Þá vil ég færa 

viðmælendum rannsóknar bestu þakkir fyrir að deila með mér upplifun sinni á 

miklum breytingartímum. Einnig þykir mér rétt að þakka fjölskyldu og vinum fyrir þá 

þolinmæði sem þau hafa sýnt mér á meðan verk þetta var í vinnslu. 
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1 Inngangur 

Þrátt fyrir jákvæðar hliðar og tilfinningalegt gildi þess að eignast barn, hafa rannsóknir 

sýnt að upp geta komið erfiðleikar innan parsambandsins eftir að fyrsta barn fæðist. 

Parið þarf að aðlagast breyttum aðstæðum og hlutverkum sem fylgja því að verða 

foreldri (Cowan og Cowan, 2000; Gottman og Gottman, 2007). Parið sem taldi tvo 

einstaklinga sem voru aðeins uppteknir af sjálfum sér þarf skyndilega að beina allri 

sinni athygli að nýja barninu (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). 

Fyrri rannsóknir, klínisk reynsla og tölfræði gefa til kynna að skilnaðartíðni er 

hlutfallslega há eftir fæðingu fyrsta barns eða á fyrstu árum hjónabandsins (Sigrún 

Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2007).  

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum um aldur barna þegar foreldrar skilja (mynd 1), 

má sjá að hæsta skilnaðartíðnin er þegar barn er árs gamalt. Skilnaðir halda síðan 

áfram, en þeim fer fækkandi um tveggja og þriggja ára aldur þótt enn séu tölurnar 

háar. Á heildina litið eru flest börn á aldursbilinu 0-5 ára þegar skilnaðir eiga sér stað. 

Þannig má sjá að skilnaðartíðni þessa tiltekna hóps er há miðað við aðra hópa sem 

tengist væntanlega því sem að framan segir, auknu álagi á þessu tímabili. 

 

Mynd 1. Aldur barna úr lögskilnuðum og sambúðarslitum 1994-2011 (Hagstofa Íslands, e.d-b) 
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Þessar tölur sýna að áhugavert er að rannsaka þetta viðfangsefni betur og vekja 

þannig athygli og hefja umræðu um hvað veldur. Fjölskyldan sem er hornsteinn og 

grunneining þjóðfélagsins er viðfangsefni sem endurtekið er hægt að rannsaka, til að 

bæta þekkingu okkar á flóknu samspili einstaklinga. Breytingar í parsambandi þegar 

fyrsta barn fæðist er einkar verðugt rannsóknarefni í þessu samhengi.  

Með verkefni þessu er markmiðið að kanna þær breytingar sem verða innan 

parsambands eftir fæðingu fyrsta barns. Þó bæði meðgangan og fæðingin séu 

áhrifavaldar um það hvernig til tekst í foreldrahlutverki er þeim þáttum aðeins lítillega 

gerð skil í þessari ritgerð (sbr, 2.3.3 og 2.3.4). Ætlunin er að varpa ljósi á hvernig karlar 

og konur upplifa þær breytingar sem fylgja því lífsskeiði að verða foreldri. Sérstaklega 

eru skoðaðar þær breytingar sem verða í parsambandinu út frá áhrifum ytra 

umhverfis og vegna upplifunar innri áhrifaþátta. „Fjölskyldan er kerfi sem er næmt 

bæði fyrir ytri og innri áhrifum. Samfélagsþróunin stýrist af ytri og innri áhrifum í 

öflugu samspili einstaklings, fjölskyldu og samfélagstofnana. Ytri skilyrði hafa síðan 

áhrif á innri hagi og líðan fólks“(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í forgrunni þessarar rannsóknar er sú fræðsla sem í boði er fyrir verðandi foreldra 

og því er kannað hvernig slík fræðsla gagnist verðandi foreldrum til að undirbúa þau 

fyrir þau viðfangsefni sem umrædd breyting hefur óhjákvæmilega í för með sér. 

Þannig verður fjallað um námskeiðið Að verða foreldri sem er forvarnarnámskeið hér 

á landi fyrir verðandi foreldra. Annars vegar er tekið úrtak viðmælenda sem hafa sótt 

námskeiðið Að verða foreldri og hins vegar þeirra sem ekki hafa sótt umrætt 

námskeið. Þannig er ætlunin að bera saman þessa tvo hópa, hvernig námskeiðið 

nýtist pörum og hvort þörf sé úrbóta á þessu sviði. 

Þó svo að fæðingarþunglyndi sé algengur fylgikvilli þess að eigast barn verður ekki 

fjallað um það í ritgerðinni. 

Valið á viðfangsefninu ræðst fyrst of fremst af áhuga rannsakanda á sambandi 

para og lífsskeiði þeirra. Hverjar eru orsakir skilnaða og hvaða þættir eru það sem 

valda því að par/hjón ákveða að slíta samvistum? Er hægt að koma í veg fyrir fjölda 

skilnaða með því að rannsaka og skilja þær breytingar sem verða m.a. eftir að fyrsta 

barn fæðist? Auðvitað er ekki hægt að rekja ástæður skilnaða eingöngu til þessa 

afmarkaða viðfangsefnis, en eigi að síður er áhugavert að skoða þetta lífsskeið para, 
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sérstaklega með tilliti til skilnaðartíðni eins og áður er getið. Áhugi á aukinni þekkingu 

innan þessa sviðs er m.a. ástæðan fyrir vali á námi í félagsráðgjöf. Þetta 

endurspeglaðist meðal annars í viðfangsefni BA-verkefnis, sem fjallaði um upplifun á 

nánd í parsamböndum út frá innri og ytri áhrifaþáttum. Rannsóknir á sviði 

parsambanda kallar á fjölmörg afmörkuð viðfangsefni, en áhugi á að skoða breytingar 

á parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns vaknaði þegar rannsakandi sá fyrst tölfræði 

um háa skilnaðartíðni innan þessa hóps. Þá vöknuðu einnig fleiri spurningar þegar 

rannsakandi tók þátt í áðurnefndu námskeiði Að verða foreldri. 

Rannsakandi vonast til að bæta við nýþekkingu og um leið að dýpka sína eigin 

þekkingu enn frekar á sviðinu í þeim tilgangi að undirbúa sig fyrir fyrir framtíðarstarf á 

þessu sviði sem félagsráðgjafi. Þess er vænst að með rannsókninni opnist nýjar víddir 

og spurningar sem gætu orðið kveikja að enn frekari rannsóknum á málefninu. Með 

áðurnefnd markmið í huga verður leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu; 

Hverjar eru helstu breytingar í parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns ? 

Ytri og innri áhrifaþættir 

Uppbygging þessa ritverks er tvískipt. Í fyrri hluta ritgerðar er farið yfir fræðilega 

þekkingu á sviðinu. Í síðari hluta er fjallað um sjálfa rannsóknina og helstu niðurstöður 

hennar ásamt umræðu um þær. 
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2 Fræðilegt bakland 

Í fræðilegri umfjöllun er farið yfir stöðu þekkingar og rannsókna sem tengjast 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Fyrst eru nokkrar skilgreiningar og hugtök sem koma fram 

í verkefninu. 

Í meginatriðum er fræðilegum bakgrunni skipt upp í tvo hluta, þ.e. ytri og innri 

áhrifaþætti, en fyrst er fjallað um „kerfiskenningar og vistfræðilíkan“ í samhengi við 

þessa þætti. 

Í fyrri hluta verður greint frá ytri áhrifaþáttum, þ.e. stuðningi í þjóðfélaginu á 

sviði fræðslu og forvarna, auk annarrar þjónustu hjá heilsugæslunni eða kirkju sem 

styðja við bakið á nýbökuðum foreldrum á einhvern hátt. Einnig er fjallað um hlutverk 

stjórnvalda í málum barnafjölskyldna. Áhugavert er að skoða í þessu sambandi 

samanburð við aðrar þjóðir. 

Í seinni hluta er fjallað um innri þætti er varða parið sjálft þegar tveir verða þrír. Í 

þeim kafla verður m.a. fjallað um einstaklingshyggjuna og þörfina fyrir að eignast 

barn. Fjallað er um samvinnu foreldra og áhrif hennar á tilfinninga- og vitsmunaþroska 

barns. Einnig er fjallað um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu, auk ýmissa annarra 

atriða er tengjast innri þáttum og þeim breytingum sem þetta lífsskeið endurspeglar. 

2.1 Skilgreiningar og hugtök 

Fjölskylda:  Tveir eða fleiri einstaklingar sem eru tengdir blóðböndum, eða í 

gegnum giftingu eða ættleiðingu. Oftast búa einstaklingarnir 

saman undir einu þaki (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Forvarnir:  Í tengslum við innihald ritgerðar snúast forvarnir um fræðslu til 

ungs fólks eða verðandi foreldra. Fræðslan snýr að sambúð, 

hjónabandi og þeim skuldbindingum sem fylgja því að stofna 

fjölskyldu og eignast barn (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

Lífsskeið:  Á hverju lífsskeiði koma fram nýjar áskoranir og verkefni. 

Einstaklingar þurfa að leysa þessi verkefni til að komast áfram 

og yfir á næsta lífsskeið (Erikson, e.d). 
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Samanburðarhópur Hópur viðmælenda í rannsókninni sem ekki sóttu námskeiðið 

Að verða foreldri. 

Tilraunahópur Hópur viðmælenda í rannsókninni sem sóttu námskeiðið  

Að verða foreldri. 

Velferðaríki:  Velferðarkerfi einkennist af velferðarþjónustu, félagslegri 

aðstoð, almannatryggingum og opinberri þjónustu á sviði 

heilsugæslu, menntunar-, húsnæðis- og félagsmála (Guðný 

Björk Eydal, 2004-a). 

Þrenndin:  Þegar breytingar verða á samvistareiningu, þ.e. þegar tvenndin/ 

parið verður að þrennd eftir fæðingu fyrsta barns. Móðir-barn-

faðir (Sigrún Júlíusdóttir, e.d).  

2.2 Kerfiskenningar og vistfræðilíkan 

Þær kenningar sem eiga vel við efni ritgerðar eru „Kerfiskenningar og vistfræðilíkan“. 

Eins og kemur fram hér að neðan beina þær sjónum að því að skoða viðfangsefnið í 

samhengi, þ.e. samspili ytri og innri þátta. Í báðum tilfellum má sjá sömu 

grunnhugsun sem felst í „heildarsýn“ sem er vel þekkt innan félagsráðgjafar. En út frá 

heildarsýn er einstaklingurinn skoðaður út frá umhverfi sínu og því hvernig tengslum 

við aðra er háttað, s.s. vini og fjölskyldu og víxlverkun þeirra (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Eftirfarandi kenningar nýtast því vel sem fræðileg þekking og sem grunnur að 

uppbyggingu þessa ritverks. 

Kerfiskenningin (general systems theory) 

Upphafsmaður kerfiskenningarinnar var Ludwig Von Bertalanffy. Samkvæmt 

kenningunni er í stuttu máli litið á fjölskylduna sem gagnvirkt kerfi samskipta. Innra 

kerfi fjölskyldunnar einkennist af mörgum undirkerfum (sub-systems) sem eru 

foreldrar, börn, systkini og hjón. Þessi kerfi hafa síðan víxlverkunaráhrif innbyrðis og 

virkni fjölskyldunnar sem kerfis. Þannig er ekki hægt að leggja skilning í hegðun eins 

aðila án þess að skoða áhrif fjölskyldumeðlima innbyrðis í tengslum við umhverfið. 

Áhugavert er að tengja þessa kenningu við viðfangsefni þessa verkefnis, því 

megininntak kerfiskenningar er leitin að jafnvægi (e. balance) í kjölfar breytinga innan 

fjölskyldunnar. Þessar breytingar geta verið lífsskeiðatengdir viðburðir líkt og fæðing 

barns. Hvernig fjölskyldunni tekst að takast á við breytingar sem fylgja því lífsskeiði að 
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verða foreldrar fer síðan eftir virkni og ferli samskipta milli einstaklinga (Nichols, 

2010). Fyrir fæðingu höfðu foreldrar ákveðin hlutverk í sambandinu, en um leið og 

tveir verða þrír hefur það áhrif á jafnvægi og hlutverk innan hópsins/fjölskyldunnar. 

Eftir að barnið er fætt og hinir nýbökuðu foreldrar fara heim af spítalanum hefur tekið 

við nýtt félagslegt hlutverk sem er að vera foreldri. Þessu nýja hlutverki fylgja 

félagslegar væntingar og ábyrgð sem foreldrar þurfa að laga sig að (Miller, 1980). 

Móðir og faðir geta upplifað breytingar í parsambandinu á ólíka vegu. Hvernig 

þeim tekst síðan að takast á við breytingar fer eftir áðurnefndum þáttum, þ.e. 

undirkerfum og samskiptum milli einstaklinga innan fjölskyldunnar. Út frá 

kerfiskenningum er þessu lýst sem hringlaga samskiptum. Viðbrögð eða svörun föður 

eftir fæðingu barns hefur t.d áhrif á líðan móður og barns eða öfugt. Þannig virkar 

fjölskyldan sem stöðugt kerfi hringlaga samskipta, þar sem einstaklingar innan 

kerfisins hafa áhrif hver á annars líðan (Collins o.fl, 2010). 

Eðlileg viðbrögð í upphafi breytinga er afneitun og tilhneiging til að viðhalda 

óbreyttu ástandi og því sem viðkomandi þekkti áður. Með því að halda í fyrri 

þekkingu, reynir einstaklingurinn að viðhalda öryggi og jafnvægi. Jafnvel þótt 

breytingarnar séu jákvæðar og góðar, s.s. í tilfelli barneigna, þá getur viðkomandi 

upplifað kvíða eða óþægindi á meðan aðlögun í átt að jafnvægi á sér stað.  

Undir lokin hættir viðkomandi að streitast á móti og aðlagar sig að breytingum og 

nær þannig jafnvægi innan fjölskyldunnar. Fjölskyldan byrjar síðan að þróa með sér 

nýja virkni og mótar reglur og venjur í kring um breytinguna. Ef foreldrar/fjölskyldan 

nær ekki að laga sig að breyttu ástandi og festist í gömlu mynstri geta komið upp 

vandamál. Þannig er mikilvægt fyrir nýja foreldra að ná jafnvægi á milli stöðugleika og 

breytinga (Collins o.fl, 2010). 

Vistfræðilíkan (ecological approach)  

Vistfræðilíkan Bronfenbrenners (ecological approach) er nátengt kerfiskenningunni en 

samkvæmt þessu líkani er félagslegum veruleika skipt niður í fjögur svið kerfa, míkró- 

mesó- makró og exokerfi.  

Þessi fjögur kerfi eru hluti af félagslegum veruleika, þau eru tengd hvort öðru og 

hafa innbyrðis víxlverkunaráhrif. 
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(Makrókerfi): Þetta ysta lag inniheldur síðan menningu, gildi og siði sem 

fjölskyldan tilheyrir. Þau samfélög sem hafa góða fjölskyldustefnu sem tekur tillit til 

þarfa barna og foreldra hefur áhrif á innsta kerfið, þ.e míkrókerfið. 

Stofnanakerfi (exosystem) hefur áhrif á einstaklinginn þótt hann sé ekki beint 

hluti af því kerfi. Stofnanakerfið í samfélaginu eru t.d. einingar sem móta 

velferðarkerfið og starfsumhverfi einstaklinga. Í velferðarkerfinu er það fyrst og 

fremst fæðingarorfof sem er í boði ásamt ýmiss konar þjónustu. Í starfsumhverfinu 

skiptir t.d. máli hvernig vinnutíma einstaklinga er háttað. Allt hefur þetta áhrif á 

foreldra og þar með á líðan barnsins.  

Mesókerfi (mesosystem) er sá hluti samfélagsins sem hefur áhrif á virkni 

míkrókerfisins. Hvernig einstaklingur virkar sem foreldri og sem maki er síðan háð 

áhrifum vinnuumhverfis og öfugt. Einnig hafa aðrir áhrif, s.s. vinir eða ættingjar, afar 

og ömmur sem veita stuðning, jafnvel fjárhagslegan stuðning. Fjölskyldur sem eru 

félagslega einangraðar með lítil félagsleg tengsl, eða þar sem um er að ræða 

atvinnuleysi, sýna hærri tíðni ágreinings og vanrækslu barna. Og þá er komið að innsta 

kerfi vistfræðilíkansins sem er Míkrókerfi (microsystem). Í þeim hluta þroskast 

einstaklingurinn og þróast í tengslum við nánasta umhverfi. Um er að ræða ákveðna 

víxlverkun samskipta milli einstaklinga og áhrifa af mótun umhverfis á fólk. Foreldrar 

hafa þannig áhrif á hegðun barna sinna með viðbrögðum gagnvart ákveðinni hegðun. 

Því betur sem foreldrar styðja hvort við annað í uppeldi barns, því meiri líkur eru á því 

að foreldrahlutverkið verði árangursríkt og skapi almennt betri líðan hjá þrenndinni. 

Ef foreldrar styðja hins vegar ekki hvort annað og samskiptin eru slæm getur 

afleiðingin orðið hegðunarvandi hjá barninu síðar meir. Viðbrögð og hegðun foreldra 

hefur þannig áhrif á þroska og hegðun barns (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2007; 

Pardeck, 1996). 

2.3 Ytra umhverfi 

Í framhaldi af umræðu um „vistfræðilíkanið“ er ljóst að uppbygging samfélags og 

velferðarkerfis hefur áhrif á það hvernig foreldrum tekst að aðlagast 

foreldrahlutverkinu. Þarna skiptir m.a. máli hversu duglegir foreldrar eru að taka 

frumkvæði og leita sér aðstoðar við hæfi, ef á þarf að halda.  
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Ekki er nóg með að börn og foreldrar þurfi að aðlaga sig hvert öðru, heldur þurfa 

þau einnig að aðlagast flóknu samfélagi (Sæunn Kjartansdóttir, e.d). 

Íslenskt samfélag hefur fram til þessa sótt fyrirmyndir til Norðurlandanna hvað 

fjölskyldustefnu varðar. Þó er það svo að stuðningur við barnafjölskyldur á Íslandi er 

almennt minn í samanburði við hin Norðurlöndin. Þetta á sérstaklega við þegar kemur 

að umönnun barna undir þriggja ára aldri, en talsvert er ritað um þörfina fyrir 

heildstæða fjölskyldustefnu á Íslandi. (Guðný Björk Eydal, 2012). Íslendingar hafa 

mótað sína eigin velferðarstefnu sem hefur verið kölluð “Íslenska leiðin,, en hún 

einkennist af því að skapa jöfn tækifæri, draga úr fátækt, bæta framfærslutryggingar 

og samfélag. Það sem skilur Ísland frá Norðurlöndunum hvað varðar velferðarhugsjón 

er að Ísland er meira sjálfsbjargar- og vinnuþjóðfélag (Guðný Björk Eydal, 2004-a).  

Nokkrar breytingar hafa þó orðið síðustu tvo áratugi á Íslandi er varða íslensk 

fjölskyldumálefni. Árið 1997 var fyrst samþykkt þingsályktun á Alþingi um mótun 

opinberrar fjölskyldustefnu. “Árið 2000 voru sett lög um bann við uppsögn vegna 

fjölskylduábyrgðar (nr. 27/2000) og á sama ári voru sett ný lög um fæðingar- og foreldraorlof 

(nr. 27/2000) sem hafa gjörbreytt réttindum foreldra, ekki síst feðra, til fæðingarorlofs. Sama 

ár setti Alþingi einnig ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna (nr. 96/2000) og á 

vorþingi 2004 samþykkti Alþingi þingsályktun um 4 ára áætlun í jafnréttismálum. Þá hafa 

sveitafélög aukið framboð á dagvist fyrir börn yngri en sex ára í kjölfar einsetningar 

grunnskóla, og einnig aukið framboð á vistun fyrir börn á grunnskólaaldri (Guðný Björk Eydal, 

2004-b, bls 325).“ 

Við mótun fjölskyldustefnu er mikilvægt að skoða heildina til að geta skapað 

fjölskylduvæn ytri og inni skilyrði. Þá ættu aðgerðir að beinast að eftirfarandi 

undirmarkmiðum: Foreldrahlutverkinu, fjölskyldum með sérþarfir, hjónabands- eða 

sambúðarstofnun, og eldri borgurum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að það er í höndum stjórnvalda 

að koma á velferðarþjónustu sem veiti foreldrum viðeigandi stuðning eða þjónustu, 

sbr. 18.gr. sáttmálans, en þannig geta aðgerðir stjórnvalda aukið hæfni foreldra og þar 

með hamingju barna. (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðana nr 18/1992, 18.gr). Ef horft 

er til Svíþjóðar eru megin markmið lýðheilsustofnunar þar í landi að bæta heilbrigði 

þjóðarinnar.(www. social.regeringen.se) Það er m.a gert með því að skapa barna–
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fjölskyldum góða umgjörð og góð uppeldisskilyrði fyrir unglinga og börn (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um ytri áhrifaþætti sem snerta 

barnafjölskyldur. Í upphafi eru kenningar Ruth Benedicta skoðaðar í þessu samhengi 

og hugmyndir hennar um foreldrahlutverkið í því umhverfi sem börn alast upp í. Því 

næst er fjallað um forvarnir á Íslandi og í því sambandi er námskeiðið Að verða 

foreldri sérstaklega tekið fyrir. Þar að auki er litið til annarra þátta í umhverfinu eins 

og þjónustu kirkju og heilsugæslu og þess sem boðið er upp á þar.  

Því næst er fjallað um jafnrétti og það vinnuumhverfi sem við búum við á Íslandi. 

Undir lokin er umfjöllun um fæðingarorlof og umönnunarþjónustu á Íslandi og þessi 

atriði borin saman við hin Norðurlöndin. 

2.3.1 Áhrif ytra umhverfis á foreldra 

Þegar áhrif ytra umhverfis á foreldra eru skoðuð er við hæfi að fjalla um rannsóknir 

eftir mannfræðinginn Ruth Benedicta. Hún kannaði m.a. áhrif ytra umhverfis á börn 

og þroska þeirra í gegnum lífið og í átt að foreldrahlutverkinu. Hún taldi að tenging 

væri á milli menningar og mótunar persónuleika barns, eða m.ö.o., að umhverfið 

hefði áhrif á þroskaferil barns. Hún lagði áherslu á mikilvægi þess að skilja allt 

lífsskeiðið og þar með þroska barna í átt til fullorðinsára til að geta áttað sig á því 

hvernig fullorðinn einstaklingur ber sig að í foreldrahlutverkinu. Hún fjallaði m.a. um 

hvernig barnæska drengja hefði áhrif á hegðun þeirra á fullorðinsárum. Sú 

drengjaímynd sem þeir alast upp við er oft á þann veg að vera óábyrgur, auðmjúkur, 

kynferðislega óábyrgur eða undirgefinn. Þessar drengjaímyndir eru óviðeigandi og 

ekki við hæfi á fullorðinsárum, hvað þá þegar karlmenn þurfa að takast á við 

foreldrahlutverkið. Skyndilega á maðurinn sem einu sinni var drengur að taka ábyrgð 

og sýna karlmennsku (Heather Montgomery, 2009). 

Hvernig einstaklingurinn þroskast, þ.e.a.s. tímabilið frá því að vera barn og yfir í 

að verða hinn ábyrgi foreldri síðar meir á ævinni, er m.ö.o. háð þeirri menningu og 

þvíumhverfi sem fólk kemur úr. Með því að nota þjóðlýsingar frá svæðum utan hins 

vestræna heimshélt Benedicta því fram að börn frá þeim svæðum upplifðu ekki eins 

dramatískt samhengisleysi á leið sinni til fullorðinsára. Einstaklingar gætu farið frá 

einu lífsskeiði yfir á annað án mikilla erfiðleika.  
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Út frá forvarnarsjónarmiði hélt hún því fram að pör hefðu ekki fengið nægjanlega 

þjálfun á sínum yngri árum frá umhverfinu til að takast á við foreldrahlutverkið. Með 

öðrum orðum var ekkert að finna í skólakerfinu til undirbúnings fyrir 

foreldrahlutverkið. Börn fái hins vegar fræðslu um hlutverk eiginkonu og eiginmanns 

en ekki beint um foreldrahlutverkið (Heather Montgomery, 2009; LeMasters, 2012). 

Félagsfræðingurinn William Edward Burghardt Du Bois studdi kenningar 

Benedictu. Hann gerði rannsókn á fjölskyldum í Alor í Indónesíu og komst að því að 

menning hefur áhrif á mótun einstaklinga í átt að foreldrahlutverkinu. Einstaklingar 

sem tilheyrðu áðurnefndu þorpi í Indónesíu hefðu lítið sjálfstraust og væru almennt 

hræddir, auk þess að hafa neikvæðar skoðanir um parsambandið. Þeim líkaði með 

öðrum orðum illa við foreldrahlutverkið. Ástæður þessa taldi hann að mætti rekja til 

forfeðra þeirra eða fyrri reynslu af umönnun barna. Á árum áður var agi barna mjög 

harkalegur. Mæður voru komnar aftur á vinnumarkaðinn aðeins nokkrum vikum eftir 

fæðingu barns, en þær létu öðrum eftir umönnun þess. Þetta olli gjarnan togstreitu og 

óánægju meðal foreldra/mæðra. Benedicta hélt því fram að börn væru fullkomlega 

ómótuð þegar þau fæddust inn í þennan heim og því háð aðstæðum í sérhverju 

þjóðfélagi/menningu um það hver mótun barnanna yrði. Þessar aðstæður hefðu svo 

áhrif á foreldrahlutverk og fjölskyldugildi einstaklinga síðar á ævinni. Barnið mótast 

þannig út frá þeim gildum sem tilheyra hverri menningu fyrir sig (Heather 

Montgomery, 2009). 

2.3.2 Fræðsla og forvarnir 

Í kjölfar umræðu um kenningu Ruth Benedictu og fjölskyldustefnu er við hæfi að fjalla 

um forvarnir og fræðslu. Forvarnargildi aukinnar fræðslu stuðlar ótvírætt að bættri 

farsæld fjölskyldunnar. Áhrifamikið ytra umhverfi er þannig kostur fyrir þroska og 

viðgang fjölskyldunnar. Eins og áður hefur komið fram hefur löggjöf varðandi 

hagsmuni barna og foreldrajafnréttis þróast hægar á Íslandi en í nágrannalöndum 

okkar. Þá er helst átt við úrval og þróun þjónustu auk útgjalda vegna fjölskyldumála 

(Sigrún júlíusdóttir, 2012). 

Mikilvægt er að fræða og styðja tilfinningalega við foreldra eftir fæðingu fyrsta 

barns. Í þessu samhengi er hægt að vinna út frá fyrirliggjandi vitneskju um það hversu 

viðkvæmt parsambandið er eftir fæðingu fyrsta barns (Kaitas Gunnarsdóttir, 2010). 
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Þar sem fjölskyldan er grundvallareining samfélagsins má segja að foreldrahæfni 

og líðan einstaklinga innan parsambandsins hafi mikil áhrif á samfélagið og framtíð 

þess. Áðurnefnd fræðsla mætti hefjast strax í skólum þar sem fræðslan væri fólgin í 

því að fá ungt fólk til að hugsa um það hvenær það vill eignast barn, og gera í því 

sambandi meðvitaða áætlun. Framhaldsfræðslu á síðan að beina sérstaklega að 

verðandi eða nýorðnum foreldrum. Sú fræðsla á að styrkja verðandi foreldra og fræða 

um þá ábyrgð sem fylgir foreldrahlutverkinu, styrkja þannig parsambandið og stuðla 

með því að traustri tilfinningaumgjörð í kring um barnið. Þannig er stuðlað að því að 

gera parsambandið sterkara og betur undirbúið fyrir aukið álag sem getur fylgt 

fæðingu fyrsta barns (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

2.3.3 Námskeiðið Að verða foreldri 

Námskeiðið Að verða foreldri er fræðslu og forvarnarnámskeið fyrir nýbakaða og 

verðandi foreldra, sem á rætur að rekja til Bandaríkjanna. Rannsóknarstofnun í barna- 

og fjölskulduvernd innleiddi námskeiðið á Íslandi árið 2008 í samstarfi við ÓB-ráðgjöf. 

Alls hafa um 275 pör sótt námskeiðið frá upphafi. Námskeiðið er byggt á sálfræði- og 

kennslufræðilegum rannsóknum og prófunum. Í þessu námskeiði sem er það eina 

sinnar tegundar hér á landi er lögð áhersla á að styrkja samskipti barna og foreldra og 

parsambandið sjálft og byggja þannig upp sterkari og heilbrigðari fjölskyldur (Karatis 

Gunnarsdóttir, 2010). 

John Gottman og samstarfsfélagar hans sáu veikleika í velferðarkerfinu að því leyti 

að einungis var boðið upp á námskeið um börn og umönnun þeirra. Heilsugæslan 

bauð einungis upp á fræðslu fyrir fæðingu en ekkert eftir fæðingu barns. Lítil sem 

engin fræðsla var því í boði fyrir parið sjálft. Þá vaknaði hugmyndin að 

námskeiðinu”Bringing a baby home“, sem er ætlað pörum bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu, enda er námskeiðinu ætlað að ná yfir þætti sem skipta máli þar til barnið er 

þriggja ára. Markmið höfunda var að hafa langtímaáhrif á líðan barnafjölskyldna. 

Námskeiðið er byggt á áralöngum rannsóknum sem hjónin Dr. Julie Schwartz-

Gottman og John Gottman hafa sinnt, ásamt öðrum rannsóknum (Coway, e.d). 

Lögð er áhersla á þrjú markmið í námskeiðinu. Það fyrsta er að styrkja 

parsambandið, annað er að efla bæði feður jafnt sem mæður í foreldrahlutverkinu. 
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Og það þriðja er að veita foreldrum grunnþekkingu á vitsmunalegum og 

tilfinningaþroska barna ásamt foreldraráðum (Gottman og Shaporo, 2004). 

Námskeiðið tekur samtals 16 klst. og inniheldur fyrirlestra, sýningar myndbanda, 

auk þess sem farið er í hlutverkaleiki. Einnig er unnið með samskiptaæfingar sem eru 

sérhannaðar til að hjálpa pörum að taka á vandamálum í sambandinu með því að 

beina sjónum að jákvæðum þáttum sambandsins. Lögð er áhersla á að samskiptin 

byggist á væntumþykju, virðingu og því að takast á við daglegt álag eða vandamál sem 

geta komið upp. Í þessu samhengi eru þátttakendum kenndar aðferðir til að ná 

andlegu jafnvægi og forðast skapsveiflur og ná að leysa vandamálin í sameiningu 

(physiological self-soothing and problems solving in steps).  

Unnið er að því að auka gæði vináttu með því að kenna pörum lausnamiðaðar 

aðferðir þegar vandamál koma upp. Lögð er áhersla á að pör séu ekki of upptekin af 

barninu, þannig að þau gleymi ekki að hugsa hvort um annað sem par. Þar að auki er 

lögð fram grunnfræðsla um fæðingarþunglyndi sem getur komið fram eftir fæðingu 

(Coway, e.d). Pörum er einnig kennt að vera meðvituð um tifinningaleg samskipti og 

að átta sig á hugarheimi hvors annars. Þetta er gert með því að útbúa ástarkort, („love 

maps“) sem hjálpar fólki í parsambandi að skilja tilfinningar hins aðilans ásamt því að 

skapa tilfinningalegar hefðir þar sem pör læra að meta hvort annað. Þannig er lögð 

áhersla á jöfnuð innan sambandsins, nánd og rómantík (Gottman og Shaporo, 2004). 

Stofnendur námskeiðsins telja mikilvægt að fjölskyldan sé meðvituð um þær 

áskoranir sem fylgja foreldrahlutverkinu og skilji mikilvægi samskipta barns og 

foreldra. Þannig verði parið betur undirbúið fyrir þau verkefni sem koma upp sem 

síðan mun leiða til þess að meiri líkur eru á heilbrigðum þroska barna. Lögð er áhersla 

á hvernig hægt sé að lesa í hegðun barna svo hægt sé að svara tilfinningalegum 

þörfum þeirra (Gottman og Shaprio, 2004).  

Jafnréttisráð hefur fagnað hugmyndafræði námskeiðsins þar sem lögð er áhersla 

á þátttöku beggja foreldra í umönnun barns. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur 

einnig gert úttekt á námskeiðinu þar sem meðaleinkunn þess er 4,39 með 

einkunnarskala á bilinu 1-5. Þátttakendur voru þá bæði ánægðir með námsefnið og 

kennara námskeiðis (Karitas Gunnarsdóttir, 2010). 
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Úttekt á námskeiðinu bæði erlendis og hérlendis 

Árið 1999 gerði John Gottman ásamt Alyson F. Shaphiro langtímarannsókn á virkni 

námskeiðsins „Bringing a baby home“. 

Þetta var samanburðarrannsókn þar sem kannaður var árangur námskeiðsins í 

Seattle í Bandaríkjunum. Þarna voru valdir þátttakendur í rannsóknina sem áttu annað 

hvort von á barni eða áttu barn sem var fætt innan við þremur mánuðum frá fyrsta 

viðtali. Þannig var hægt að fylgjast með pörum allt frá upphafi og helstu breytingar í 

parsambandinu fyrstu þrjú ár í lífi barns. Úrtökin einkenndust af hópi þeirra sem sóttu 

námskeiðið og þeirra sem ekki sóttu slíkt forvarnarnámskeið. Þátttakendur í 

umræddri rannsókn voru samtals 38 talsins (Gottman og Shaprio, e.d). 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að námskeiðið skilaði árangri ef borið er 

saman við samanburðarhópinn sem ekki sóttu námskeiðið.  

Hægt var að sjá greinilegan mun á: 

1. hjónabandsánægju þ.e. ekki var eins mikil minnkun á gæðum sambandsins 

og hjá samanburðarúrtakinu. 

2. minna var um fæðingarþunglyndi og þar með meiri meðvitund um 

tilfinninga- og vitsmunaþroska barns. Þannig var ekki mikið um oförvun eins 

og talað er um hér að neðan. 

3. auk þess sýndu pör ekki eins mikinn fjandskap í garð hvors annars eins og 

samanburðarhópurinn gerði.  

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá álykta þeir að námskeiðið eigi að skila 

árangri þegar kemur að tengslum foreldra og barns á mikilvægu þroskatímabili 

barnsins. Það leiði til meiri samhæfni í samskiptum foreldra og barns og fyrirbyggi 

ýkta örvun barnsins. Það síðan leiði til heilbrigðari tilfinningaþroska og mótunar 

vitmunaþroska barns (Gottman og Shaprio, e.d). Umrædd rannsókn var mjög 

viðamikil og náði yfir langan tíma. Það er því ljóst að einhver munur verður á 

eiginleikum þeirrar rannsóknar í samanburði við þá rannsókn sem hér er unnin. Á 

Íslandi hefur ekki verið unnin samanburðarrannsókn byggð á þeim sem sóttu 
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námskeiðið Að verða foreldri. Hins vegar hefur verið unnið BA verkefni þar sem tekin 

voru viðtöl við fimm pör sem sóttu námskeiðið.  

Í þeirri rannsókn sem nú eru gerð skil er rétt að geta þess að nálgunin er með 

öðrum hætti en áðurnefnd íslensk rannsókn. Í fyrsta lagi eru fleiri þættir til skoðunar, 

auk þess er hér gerð samanburðarrannsókn, annars vegar eru pör sem sóttu 

námskeiðið og svo pör sem ekki sóttu umrætt forvarnarnámskeið. Vísað er í kaflann 

um rannsóknaraðferð til að fá frekari skýringar. 

2.3.4 Þjónusta heilsugæslu og kirkju 

Heilsugæsla og kirkja veita ýmiss konar þjónustu fyrir verðandi foreldra. Foreldrum er 

boðið upp á fjölbreytta þjónustu. Hin almenna þjónusta sem allir sækja er mæðra-, 

ung- og smábarnavernd. Auk þess er boðið upp á ýmis foreldranámskeið sem eru á 

kostnað foreldra. Þessi námskeið tengjast m.a. undirbúningi fyrir fæðingu, uppeldi 

barna, brjóstagjöf og mataræði ungbarna. Heilsugæslan býður sem sé ekki upp á 

sérsniðin námskeið fyrir fjölskylduna sem fjalla um sjálft parsambandið. Hins vegar er 

spurt út í líðan móður eftir fæðingu í ung-og smábarnavernd í tengslum við 

fæðingarþunglyndi. Á heimasíðu heilsugæslunnar kemur fram að hlutverk ung- og 

smábarnaverndar sé m.a. að fylgjast með vitsmunalegum, tilfinningalegum þroska og 

félagsþroska, ásamt líkamlegum þroska barns. Auk þess er lögð áhersla á stuðning við 

fjölskylduna til að stuðla að sem bestum uppvaxtarskilyrðum á hverjum tíma fyrir sig 

(Heilsugæslan, e.d-a; Heilsugæslan, e.d-b). Heilsugæslan á Akureyri var fyrsta 

heilsugæslustöðin sem bauð upp á fjölskylduráðgjöf. Fjölskylduráðgjöfin er í tengslum 

við þróunarverkefnið „Nýja barnið“ og er hluti af fjölskylduverndarátaki 

heilsugæslustöðvarinnar. Þetta bættist því við hina hefðbundnu ung- og 

smábarnvernd. Í stuttu máli byggir verkefnið á hugmyndafræði um mikilvægi 

tengslamyndunar foreldra og barns strax frá fæðingu. Þessi tengslamyndun er 

grunnurinn að félagslegum þroska og örvun síðar á ævinni. (Heilsugæslustöðin á 

Akureyri, 2008). Vinnuaðferðir stöðvarinnar miða þannig að því að að greina 

óhagstæð skilyrði eða erfiðleika hjá verðandi eða nýbökuðum foreldrum, og stuðla 

þannig að öryggiskennd og heilbrigðum uppeldisaðstæðum barna (Hulda 

Guðmundsóttir, 2000).  
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Heilsugæslan í Garðabæ er eina heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu sem sinnir 

fjölskylduráðgjöf og hefur tekið upp samstarf við áður nefnt þróunarverkefni „Nýja 

barnið“ (Heilsugæslan, e.h-d). 

 Árið 2006 unnu hjúkrunarnemar rannsókn um upplifun yngri og eldri mæðra af 

ungbarna- og mæðravernd. Niðurstöður leiddu í ljós þrjú þemu og snéri eitt að 

foreldrum. Þar kom fram að yngri mæðrum fannst vanta fræðslu um hversu mikið 

sambandið breytist eftir fæðingu barnsins. Auk þess fannst báðum hópum vanta meiri 

stuðning til handa föður í fræðslunni. Þeim fannst makinn vera utanveltu og ekki vita 

hvað tæki við að meðgöngu lokinni. Hvernig á að umgangast barnið, umönnun og 

annað slíkt (Ásta Kristbjörg Bjarnadóttir o.fl, 2006). 

Kirkjan  

Íslenska kirkjan býður upp á ýmiss konar samkomur fyrir nýbakaða foreldra. Örfáar 

kirkjur bjóða upp á sérhönnuð hjónanámskeið, en þau eru ekki endilega sérsniðin að 

nýbökuðum foreldrum. Af framansögðu er ljóst að ekki er mikið framboð námskeiða 

fyrir nýorðna foreldra í íslensku samfélagi. 

2.3.5 Jafnrétti og vinnumarkaðurinn 

Við lok 20. aldar breyttust viðhorf almennt og þar með kynjahlutverkin. Nú er áhersla 

lögð jafnrétti á vinnumarkaði og samstarf inni á heimilum hefur aukist. Ljóst er að 

þessi þróun jafnréttis í hinum vestræna heimi hefur haft áhrif á barnauppeldi og 

hjónaband (Sigrún júlíusdóttir, 2001). 

Áherslur á jafnrétti síðustu áratugi hafa haft mótandi áhrif á innstu grunneiningu 

samfélagsins, sjálfa formgerð fjölskyldunnar. Aukin áhersla er á jöfnuð þegar kemur 

að umönnun barna, heimilisverkum og að báðir foreldrar sjái um tekjuöflun til 

heimilisins (Bergnéhr, 2007). 

Hér á landi hefur m.a. verið stutt við jafnrétti innan samfélagsins með því að 

innleiða jöfn réttindi foreldra til fæðingarorlofs árið 2000. Markmiðið með þeim var 

að færa barninu jafnan aðgang að báðum foreldrum sínum. Það átti þar að auki að 

veita báðum foreldrum jöfn tækifæri á vinnumarkaðnum (Guðný Björk Eydal, 2008). 

Þróun í átt að jöfnuði má rekja til áranna 1960-1991 en þá jókst atvinnuþátttaka 

kvenna frá því að vera 34% yfir í 74%. Í kjölfarið byrjaði húsbónda- og feðraveldinu að 
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hnigna verulega. Áhugavert er að skoða þróunina í atvinnuþátttöku kvenna út frá aldri 

barna, annars vegar á árinu 1991 og svo aftur árið 2002. Þar má sjá að 

atvinnuþátttaka kvenna árið 1991 var að meðaltali 79,5% meðal þeirra sem áttu börn 

á aldrinum 0-6 ára en hafði aukist upp í 85.6% árið 2002 (Capacent, Gagnatorg, 2012). 

Árið 2008 var atvinnuþátttaka kvenna á aldrinum 15-64 ára mest á Íslandi í 

samanburði við önnur lönd innan OECD, eða um 81,8%. Á sama tíma hefur dregið úr 

vinnutími karla. Þannig má sjá að verulegar breytingar hafa átt sér stað frá hinni 

hefðbundinni fyrirvinnuskipan sem tíðkaðist á Íslandi á árum áður. Árið 2011 var 

almenn atvinnuþátttaka kvenna innan Evrópu mest á Íslandi eða 79.1% að meðaltali, 

en næst á efir komu Þýskaland, Svíþjóð, og Kýpur (European Commission: Eurostat, 

2012). Þessar breytingar má rekja til aukins jafnréttis, og þar með breytinga á 

kynbundinni verkaskiptingu (Kolbeinn H. Stefánsson, 2012). 

Þóra Kristín Þórisdóttir (2012) hefur borið saman nokkrar rannsóknir um vinnu 

og heimilislíf í nýlegri bók „Þróun velferðarinnar“. Þar kemur m.a. fram að konur eyða 

minni tíma nú en áður í heimilisstörf en á móti hefur þátttaka karla aukist á þeim 

vettvangi. Samt sem áður er ennþá töluverður munur á þeim tíma sem kynin eyða til 

vinnu, heimilisstarfa og umönnun barna. 

Almennt eyða konur meiri tíma í umönnun barna á viku eða um fjórtán 

klukkustundum sem er allt að 72% meira en karlar. Þegar kemur að heimilisstörfum 

eyða konur um 4 klst. eða 42% meira en karlmenn. Hins vegar eyða karlar 8 

klukkustundum meira í launaða atvinnu á viku en konur. 

Þrátt fyrir alla umræðuna og baráttuna um jafnrétti kynjanna heyrast 

gagnrýnisraddir um mikilvægi þess að ekki sé eingöngu horft til réttinda hinna 

fullorðnu heldur þurfi einnig að taka þarfir barnanna inn í þessa umræðu, án þess þó 

að konur þurfa að fara aftur inn á heimilin en í næsta hluta er fjallað um mikilvægi 

tengsla milli umönnunaraðila og barns. Gagnrýnendur telja það ekki vera börnum fyrir 

bestu að vera langan tíma í dagvistun, sérstaklega þeim yngstu. Þau þurfa ró og öryggi 

sem aðeins foreldrar geta veitt (Guðný og Ingólfur, 2011). Mikilvægt er að taka tillit til 

þarfa barnanna í umræðu um jafnrétti þar sem vinnutími á Íslandi er frekar langur í 

samanburði við hin Norðurlöndin.  
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2.3.6 Starfsumhverfi og fjölskyldulíf 

Heimili, fjölskyldulíf og atvinna skipa mikilvægan sess í lífi fólks. Því getur verið erfitt 

að ná jafnvægi milli þessara þátta (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Atvinnuþátttaka 

tengist ytri þáttum sem hafa áhrif á ánægju fjölskyldunnar. Hér spila þættir inn eins og 

fjárhagslegt öryggi, vinnuálag, atvinnuöryggi og árekstrar heimilis og atvinnu. 

(Kolbeinn H. Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010).  

Eins og áður kom fram er atvinnuþátttaka á Íslandi mikil og reyndar með því 

mesta sem þekkist innan OECD-landa. Því lengur sem fólk er í vinnunni, þeim mun 

meiri líkur eru á því að fólk upplifi streitu og nái ekki jafnvægi milli atvinnu og heimilis 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2012). 

Í verkefninu „Hið gullna jafnvægi“ sem er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og 

Gallup kemur fram að vinnutími breytist verulega eftir að fyrsta barn kemur í heiminn. 

Talið er að karlar auki við sig í starfi um 8 klst. á viku en konur dragi saman um 6 klst. á 

viku. (Reykjavíkurborg og Gallup, 2001). Þetta samrýmist niðurstöðum úr rannsókn 

Kolbeins, (2008) þar sem útivinnandi konur upplifa heimilið sem streituvald. Á sama 

tíma og pör eru að eignast börn eru þau oft að koma sér fyrir á vinnumarkaðnum. Þar 

þurfa þau að sýna mikinn áhuga og ábyrgð í starfi á sama tíma og þau sinna umönnun 

og uppeldi barna. Komið hefur í ljós að sveigjanleiki innan fyrirtækja skilar sér frekar í 

aukinni framleiðslugetu og ánægðara starfsfólki sem síðan leiðir til meiri hagnaðar. 

(Reykjavíkurborg og Gallup, 2001). Í lögum um jafna stöðu karla og kvenna 

nr.10/2008, 21. gr. , liður 10, kemur fram að atvinnurekendum ber að gera konum og 

körlum kleift að samræma ábyrgð gagnvart fjölskyldu sinni ásamt því að sinna 

starfskyldum sínum. Í þessu samhengi þarf að auka sveigjanleika í tengslum við 

vinnutíma svo hægt sé að taka tillit til fjölskylduaðstæðna. Þar að auki á að auðvelda 

endurkomu starfsmanns til vinnu eftir foreldra –og fæðingarorlof. 
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2.3.7 Dagvistunarúrræði 

 

Undir því hver rækt er sýnd börnum er komin velmegun 

hvers þjóðfélags og framtíð hvers ríkis. 

Halldór Laxness 

 

Dagvistun var upphaflega sett á laggirnar til stuðla að jafnrétti og hvetja konur til að 

fara út á vinnumarkaðinn og stuðla þannig að jafnrétti innan fjölskyldunnar og á 

vinnumarkaði. Þetta hefur verið gagnrýnt, meðal annars vegna þess að talið er að 

börnin gleymist í allri jafnréttisumræðunni. Því er haldið fram að það sé ekki ungum 

börnum fyrir bestu að vera í dagvistun. Þau þurfi öryggi og rólegheit sem aðeins 

foreldrarnir geti veitt. Svo eru aðrir á þeirri skoðun að börn þurfi að vera innan um 

önnur börn og leika sér (Ingólfur og Guðný, 2011). Breski félagsráðgjafinn Penelope 

Leach (2010) hefur tjáð sig um þetta og fjallar um eigingirni foreldra og vaxandi 

upplausn. Hún fjallar um mikilvægi þess að barnið sé í umsjá foreldra fyrstu árin og 

tengir það við mikilvægi þess að sinna öllum þörfum barnsins strax. Í nútímaþjóðfélagi 

er þó ekki algengt að kona eða karl fórni vinnu í mörg ár vegna barneigna,en eins og 

áður kom fram reynir hér á stjórnvöld að koma til móts við breyttar forsendur 

kynjanna. Í dag er gjarnam rætt um dagvistunarúrræði og skóla sem staðgengla 

fjölskyldunnar á ýmsum sviðum. Ábyrgð þessara aðila er því mikil og áríðandi að hafa 

góð tengsl og samstarf við foreldra (Sigrún Júlíusdóttir o.fl, 1995). 

Öll Norðurlöndin hafa þróað ákveðið dagvistunarkerfi, þótt munur sé á 

uppbyggingu þjónustunnar. Danmörk og Ísland eru einu löndin sem bjóða bæði upp á 

dagvistunarþjónustu áður en barnið nær tveggja ára aldri (Guðný og Ingólfur, 2011). 

Eins og kemur fram hér að framan geta báðir foreldrar tekið fæðingarorlof til að 

annast ung börn sín. Að loknu fæðingarorlofi eða eftir 6-9 mánuði stendur til boða að 

fara með börnin til dagmömmu eða ungbarnaleikskóla. Þannig fá báðir foreldrar 

tækifæri til að fara út á vinnumarkaðinn. Almenn dagvistun inni á leikskóla hefst síðan 

um tveggja ára aldur. Bilið sem myndast á milli dagvistunar og fæðingarorlofs er 

lengst hér á landi því fæðingarorlof er styttra hér á Íslandi miðað við hin 

Norðurlöndin. Mikil umræða hefur orðið á Norðurlöndunum um hvenær rétt sé að 
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láta börn byrja á leikskóla/dagmömmu. Í Noregi og Finnlandi er m.a. boðið upp á 

greiðslur (umönnunargreiðslur) til þeirra foreldra sem vilja sjálfir annast börnin sín 

lengur heima að loknu fæðingarorlofi. Sumir hafa síðan nýtt þessar greiðslur til að 

greiða öðrum fyrir að annast barnið heima (Guðný Björk Eydal, 2012; Guðný Björk 

Eydal, munnleg heimild, 18. apríl 2013). 

Á Íslandi er ekki til löggjöf um heimagreiðslur/umönnunargreiðslur og hefur ekki 

komið til umræðu á Alþingi. Hins vegar hafa nokkur sveitarfélög boðið 

umönnunargreiðslur á meðan fólk er á biðlista eftir leikskóla. Þegar á heildina er litið 

er stuðningur við barnafólk á Íslandi lakari en á hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk 

Eydal, 2012; Guðný Björk Eydal, munnleg heimild, 18. apríl 2013). 

 

Mynd 5. Hlutfall barna í dagvistun 2011. (Guðný Björk Eydal, munnleg heimild, 18. apríl 2013). 

2.3.8 Fæðingarorlof og meðgönguleyfi á Norðurlöndunum 

Bæði í Finnlandi og Danmörku er möguleiki fyrir verðandi mæður að taka sérstakt 

meðgönguleyfi í allt að fjóra mánuði. Það er algengt að verðandi mæður í þessum 

löndum nýti sér einn til tvo mánuði í slíkt leyfi. Á hinum Norðurlöndunum er ekki 

valkostur að taka sérstakt meðgönguleyfi. Hins vegar er valkostur á Íslandi að taka 

einn mánuð af fæðingarorlofinu og nota hann síðasta mánuðinn á meðgöngu (Fríða 

Rós Valdimarsdóttir, 2005). 

  

Hlutfall barna í dagvistun 2011

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð

0-1 árs 19 1 8 4

1-2 ára 91 41 80 80 71

3-5 ára 97 74 96 96 97
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Eftirfarandi er greining á lengd fæðingarorlofs á Norðurlöndunum. 

 Í Finnlandi er fæðingarorlof 44 vikur. Móðir fær 12 vikur og fjórar vikur eru 

merktar föður. Af þessari heild hafa foreldrar síðan 23 vikur í sameiginlegt 

orlof sem þau ráða hvernig skiptist.  

 Á Íslandi er fæðingarorlof samtals níu mánuðir. Það skiptist þannig að faðir 

og móðir eiga rétt á sínum þremur mánuðum hvort, og því er ekki hægt að 

breyta. Að því loknu eiga þau þrjá mánuði sem þau ráða hvernig þau skipta .  

 Í Noregi er heildarorlof foreldra 42 vikur. Foreldrar eiga sameiginlega 29 

vikur af heildinni. Móðir á sex vikur af heildinni og þrjár vikur sem hún getur 

nýtt áður en fæðing á sér stað. Auk þess eiga foreldrar rétt á leyfi frá vinnu í 

eitt ár launalaust fyrir hvert barn.  

 Í Svíþjóð eiga foreldrar rétt á 480 dögum í fæðingarorlof. Hvort foreldri fær 

60 óyfirfæranlega daga. Foreldrar ráða síðan hvernig þau skipta hinum 360 

dögunum. Einnig geta þau tekið orlofið saman og mega vera í hlutastarfi 

með fæðingarorlofinu (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). 

Eins og sjá má á myndinni er fæðingarorlof lengst í Finnlandi, Danmörku og 

Svíþjóð. Einnig býður Svíþjóð býður upp á lengsta sameiginlega fæðingarorlofið. Á 

Íslandi er fæðingarorlof fyrir feður með því lengsta sem gerist á Norðurlöndunum en 

nánar verður fjallað um það í kaflanum hér að neðan. (Ingólfur og Guðný, 2011).  

 

Mynd 2. Lend fæðingarorlofs tengt tekjum árið 2010 (Ingólfur og Guðný 2011). 

2.3.9 Fæðingarorlof feðra 

Þátttaka feðra í umönnun barna sinna mælist hæst hér á landi ef miðað er við hin 

Norðurlöndin (Velferðarráðuneytið, 2011). Þetta má rekja til lagasetningar nr.95/2000 
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um fæðingar- og foreldraorlof en með því urðu Íslendingar brautryðjendur meðal 

þjóða heims í fæðingarorlofi feðra. Eins og áður kom fram var markmiðið með þessari 

lagasetningu að tryggja barni auknar samvistir við báða foreldra og gera bæði 

mæðrum og feðrum kleift að samræma vinnu og heimilislíf. Feður eiga kost á þriggja 

mánaða fæðingarorlofi og móðirin sömuleiðis. Síðan geta þau skipt á milli sín þremur 

mánuðum til viðbótar eins og þeim hentar. Árið 2011 nýttu allt að 83% feðra þennan 

rétt sinn að hluta til eða til fulls. Feður nýttu sér síður orlofsrétt sinn ef þeir voru 

meira menntaðir eða í ábyrgðarstöðum á sínum vinnustað. Sameiginlegi hluti orlofsins 

hefur að mestu verið nýttur af mæðrum. Þetta má sjá af tölum frá árinu 2004 þar sem 

feður nýta 96 daga en mæður 182 daga. Þetta er í samræmi við aðrar þjóðir þar sem 

sameiginlegur tími er yfirleitt nýttur af mæðrum. Ástæður þessa eru þau viðhorf sem 

ríkja í þjóðfélaginu, að meginumönnun eigi að vera í verkahring móður og þá 

sérstaklega í tengslum við brjóstagjöf. Einnig er talið að tekjumissir sé hluti af 

skýringunni og orsakast af því að faðirinn sé of lengi í fæðingarorlofi, auk viðhorfa frá 

atvinnurekanda (Ingólfur Gíslason og Guðný Björk Eydal, 2011). 

Bryndís Jónsdóttir og Gylfi Dalman Aðalsteinsson (2008) unnu rannsókn hér á 

landi sem leiddi í ljós að að foreldrum standi ógn af starfsöryggi sínu vegna 

fæðingarorlofs. Konur upplifðu þessa ógn frekar en feður. Guðný Björk Eydal vann 

megindlega rannsókn 2001 um það hvernig foreldrar barna fædd árin 1997 og 2003 

höguðu atvinnuþátttöku sinni og umönnun barna. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að 

eftir gildistöku laganna hefur samvinna foreldra aukist og að sama skapi þátttaka 

feðra í umönnun barna sinna (Guðný Björk Eydal, 2008). Í rannsókn sem unnin var af 

Auði Örnu (2008), Frá sjónarhóli feðra og mæðra árið 2008 kom í ljós að 

fæðingarorlofstaka feðra stuðlaði að betri tilfinningatengslum við börnin Auk þess 

fengu þeir skilning á því hversu mikil vinna það er að annast ungabarn. Eins og áður 

kom fram sjá mæður um heildarumönnun barns eða 60% á móti 40% sem er hlutur 

karla. Þetta kemur einnig fram þegar kemur að skiptingu heimilisverka. Einnig voru 

þátttakendur í rannsókninni hlutlausir þegar þeir voru spurðir hvort fæðingarorlofið 

hafi aukið jafnvægi eða jafnræði á milli hjóna. Þannig eru merki um það að þó að 

feður séu tengdari börnum sínum en áður og þá hefur taka fæðingarorlofsins ekki 

aukið jafnræði innan sambandsins, þ.e.a.s. þegar kemur að skiptingu heimilisverka. 
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Í framhaldi af þeim efnahagsþrengingum sem skullu á haustið 2008 var sett þak á 

hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði í sparnaðarskyni. Þannig voru 

hámarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði lækkaðar árið 2009 úr 437.000 krónur í 

350.000 krónur. Þetta hefur haft áhrif á markmið laganna, einfaldlega vegna þess að 

fjöldi karla eru með hærri tekjur en konur. Sjóðurinn vonast þó til að þessar 

sparnaðaraðgerðir séu aðeins tímabundnar svo það muni ekki hafa áhrif á feður og 

fæðingarorlofstöku þeirra. Á mynd 3 má sjá fjölda feðra sem fengið hefur greiðslur úr 

fæðingarorlofssjóði vegna barna sem fædd eru árin 2004 til 2010, raðað eftir tekjum 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Mynd. 3. Fjöldi feðra sem fengið hefur fæðingarorlofsgreiðslur vegna barna sem fædd eru árin 2004-

2010. (Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan nýttu feður með laun yfir 300.000 krónur 

flesta þá daga sem boðið var upp á í fæðingarorlofi fram til ársins 2008 en á árunum 

2009 til 2010 hefur þeim feðrum fækkað sem nýta sér fæðingarorlof innan allra 

tekjuhópa (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Á mynd nr. 4 hér á næstu síðu má sjá mun milli landa í því hvernig foreldrar skipta 

á milli sín fæðingarorlofinu. 
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Mynd 4. Lengd fæðingarorlofs áNorðurlöndum árið 2010 (Ingólfur og Guðný, 2011). 

 

2.4 Innra kerfi fjölskyldunnar 

Næsti hluti fjallar um innra kerfi fjölskyldunnar, en samkvæmt kerfiskenningum er hér 

átt við víxlverkun innri þátta, þ.e. einstaklingurinn-parið og fólkið í kring um þau, s.s. 

vinir og fjölskylda. 

2.4.1 Einstaklingshyggja og þörfin fyrir að eignast barn 

Félagsfræðingurinn Anthony Giddens (1992) hefur rannsakað áhrif hnattvæðingar á 

parsambandið eins og það birtist nú á dögum. Ein af niðurstöðum hans var meðal 

annars aukin einstaklingshyggja og áhersla á þróun sjálfsins innan parsambandsins. 

Þetta þýðir að einstaklingar kjósa að eyða meiri tíma í sjálfan sig ef þeir á annað borð 

ákveða að hefja sambúð eða stofna fjölskyldu. Þær kröfur sem fylgja hjónabandinu og 

foreldrahlutverkinu geta takmarkað einstaklingsfrelsi og hugmyndir um réttinn til að 

þroskast og njóta lífsins. Af þessum ástæðum gefa einstaklingar sér meðal annars 

góðan tíma til að finna maka og kynnast honum/henni vel áður en barneignir hefjast. 

Þrátt fyrir að búið sé að stofna til sambands reynir fólk jafnvel að viðhalda þróun og 

þroska sjálfið með vinnu eða aukinni menntun, sem getur verið erfitt að samræma 

nýjum aðstæðum. Endalaus tækifæri hafa áhrif á seinkun barneigna og 

hjónabanda,auk þess sem fólk nú á dögum leggur frekar áherslu á að vanda sig þegar 

að fjölgun kemur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  
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Ofan á þetta bætist síðan það hvað einstaklingurinn kýs að gera með líf sitt og þau 

tækifæri sem standa til boða. Þessi sveigjanleiki þarf ekki endilega að vera af hinu 

slæma. Það sem skiptir máli er hvernig viðkomandi nær að aðlagast þeim sífelldu 

breytingum sem eiga sér stað í nútímaþjóðfélagi (Beck-Gernsheim, 2002-b). 

Í nútímaþjóðfélagi þarf einstaklingurinn að vera vakandi og huga að mótun 

sjálfsins sem maki, foreldri og útivinnandi einstaklingur í takt við breytta 

þjóðfélagshætti. Erfiðara er að viðhalda ást og nánd í parsamböndum nú á tímum 

heldur en nokkurn tímann áður (Berck-Gernsheim, 2002-a). Einstaklingar fara inn í 

sambönd með væntingar um nánd, kynlíf, vitsmunalegan og tilfinningalegan stuðning, 

auk þess sem væntingar eru um ást, traust og jafnræði. Þetta eru miklar kröfur og 

óneitanlega veltir einstaklingar því fyrir sér hvort hægt sé að mæta settum kröfum. 

Þegar pör taka þá ákvörðun að eignast börn eykst þessi tilfinning um hvort 

viðkomandi muni ná að sinna hlutverki sínu sem maki. Barneignir breyta kröfum innan 

parsambandsins í átt að þörfum barnsins og hvað sé því fyrir bestu (Beck Gernsheim, 

1995; 2002-a). 

Þörf einstaklings fyrir að eignast barn 

Þrátt fyrir aukna einstaklingshyggju hefur fólk þörf fyrir að eignast barn. Samkvæmt 

áðurnefndum kenningum um lífsskeið Erik H. Erikson takast einstaklingar á við 

ákveðin þroskaverkefni á sérhverju lífsskeiði. Í einum af þessum átta lífsskeiðum fjallar 

hann m.a. um þörf einstaklinga að verða foreldri. Þarna heldur hann því fram að það 

sé hluti af þróun einstaklingsins að vilja stofna fjölskyldu. Þannig sé það í eðli 

einstaklingsins að vilja fjölga sér sem og þörfin fyrir að hugsa um eigið barn, vera til 

staðar og hafa mótandi áhrif (Eriksson, e.d). Þetta þroskastig á sér stað á tímabilinu 

18-35 ára. Í nútíma rannsóknum hefur þessi aldur þó verið breytilegur, sérstaklega í 

hinum vestrænu þjóðfélögum, en þar er algengt að pör skipuleggi fjölskyldumyndun 

eftir því sem hentar og seinki því jafnframt barneignum (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). 

2.4.2 Kreppuástand eða lífsskeið? 

Umfjöllun um foreldrahlutverkið sem kreppuástand hófst árið 1957 með rannsókn 

LeMasters. Því var haldið fram á þessum tíma að breyttar aðstæður sem fylgja því að 

eignast fyrsta barnið, megi skilgreina sem þroskakreppu (Russel, 2012). 

Kreppueinkennin koma fram á þann hátt að fyrri lífsreynsla og viðbrögð sem 
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einstaklingur hefur lært kemur ekki til með að nýtast við nýjar eða breyttar 

kringumstæður. Það mynstur sem áður þekktist er öðruvísi og dugar ekki lengur og 

kallar því á nýja hegðun og gildi (Cullberg, 1990). Í rannsókn sinni mældi LeMasters 

hve mikla kreppu foreldrar upplifðu í kjölfar fæðingar fyrsta barns. Rannsóknin leiddi 

meðal annars í ljós að kreppa gæti komið upp, annars vegar vegna þátta innan 

fjölskyldunnar, og hins vegar vegna utanaðkomandi áhrifa (LeMasters, 1957).  

Það var síðan löngu eftir rannsókn LeMasters eða árið 1968 að byrjað var að 

gagnrýna niðurstöður hans, en gagnrýnin fólst fyrst og fremst í því að hæpið væri að 

lýsa þeim viðburði sem fólust í barneignum sem „kreppuástandi“ Umbreyting yfir í 

foreldrahlutverkið ætti fremur að lýsa sem eðlilegum hluta af lífshlaupinu en ekki sem 

kreppuástandi. Í kjölfarið hefur umfjöllun um fæðingu fyrsta barns sem 

„kreppuástand“ innan parsambands minnkað, en þeim mun oftar er fjallað um 

lífsskeið nú á dögum (Figley, 1983).  

Kenning um lífsskeið fjölskyldu Duvall og Miller (1985) er í átta stigum, allt frá því 

par- eða ástarsamband myndast án barns og þar til ellihrörleiki og veikindi taka við 

sem einkenna síðasta og áttunda lífsskeiðið. Vert er að taka fram að þessi kenning 

þeirra er fyrsta framsetning lífsskeiðakenninga en hún var sett fram á þeim tíma þegar 

samfélagið var mun stöðugra en það er nú. 

Engu að síður eru fyrstu tvö lífsskeiðin í þessari kenningu fræðilega áhugaverð 

hvað varðar það viðfangsefni sem þessi ritgerð fjallar um, en þau eru: 

 

 Fyrsta skeiðið:  Upphaf fjölskyldu 

Upphaf sambúðar og/eða gifting án barns 

Meðallengd 2-3 ár 

Ánægja mest í parsamandi 

 Annað skeiðið:  Fyrsta barn fæðist. 

Barneignir með 30 mánaða millibili 

Barnauppeldi 

Meðaltal 2 börn 

Helmingur kvenna vinnur úti 

Meðaltími lífsskeiðs 2-3 ár 

Ánægja í parsambandi byrjar að minnka 
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Á fyrsta lífsskeiði koma tveir einstaklingar saman og hefja sambúð/giftast. Þetta 

stig stendur í 2-3 ár og má lýsa því sem undirbúningsskeiði fyrir væntanlega samvinnu 

tveggja einstaklinga í hlutverki foreldra. Ennfremur segir það til um það hvernig til 

muni takast á næsta stigi sem fjölskylda. 

Annað lífsskeiðið sem fjallar um fæðingu fyrsta barns varir í um það bil tvö ár og 

eru foreldrar jafnvel komin með annað barn áður en því tímabili lýkur en að meðaltali 

eru 30 mánuðir á milli barna. Þarna reynir á jafnvægi á milli umönnunar barns, 

heimilisverka, og vinnu og til viðbótar því að viðhalda nánd í parsambandinu. Ekki er 

óalgengt að ánægja í sambandinu byrji að minnka á þessu stigi. 

Það eru síðan Cowan og Cowan (2000) sem fjalla um það hvernig parinu tekst til í 

hinu nýja hlutverki sem foreldrar, en þau setja fram eftirfarandi þætti sem hafa áhrif á 

árangurinn. 

 Styrkur hjá parinu sjálfu og viðhorf þeirra til gilda fjölskyldu- og 

tilfinningalífs.  

 Samskiptamynstur sem parið hefur tileinkað sér.  

 Hvernig parið leysir ágreining.  

 Samskipti foreldra við barnið.  

 Tenging parsins við ytra umhverfi, s.s stuðningur frá velferðarkerfi, 

fjölskyldu, vinum og vinnustað.  

(Cowan og Cowan, 2000 ; Ahlborg og Strandmark, 2005-b). 

2.4.3 Meðgangan 

Samkvæmt Cowan og Cowan (2000) getur líðan foreldra á meðgöngu sagt til um það 

hvernig þeim muni ganga í foreldrahlutverkinu fyrstu tvö æviár barnsins. Ef 

óstöðugleiki er innan parsambandsins fyrir fæðingu barns getur þessi þriðji aðili virkað 

sem ógn (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Þannig munu þeir foreldrar sem hafa gott 

sjálfstraust á meðgöngunni hafa meira sjálfstraust eftir fæðingu barns og öfugt. Ef 

skortur er á sjálfstrausti og blendnar tilfinningar ríkja gagnvart meðgöngunni og 
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sjálfum sér áður en barnið kemur skilar það sér í meiri erfiðleikum (Cowan og Cowan, 

2000). 

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að geta átt meiri tíma saman á 

meðgöngunni og rækta þannig sambandið áður en barnið fæðist. Það hefur áhrif á 

líðan parsins eftir fæðingu og getur skilað sér í meiri vellíðan (Dew og Wilcox, 2011). 

Samband sem gengur vel fyrir fæðingu fyrsta barns gæti jafnvel orðið sterkara eftir 

fæðingu (Ahlborg og Strandmark, 2005). 

Ekki er óalgengt að breytingar verði á félagsneti para á meðgöngunni. Helstu 

breytingar eru þær að samskipti við gamla vini minnka, en þess í stað aukast samskipi 

við barnafjölskyldur eða við pör sem eru á svipuðum stað og þau sjálf. Konan er þreytt 

síðustu vikur meðgöngunnar og kýs að vera heima, og því treysta óléttar konur meira 

á félagsskap maka síns en utanaðkomandi félagsskap. Ef félagslíf makans hefur einnig 

breyst treysta þau gjarnan á hvort annað. Ekki er óalgengt að karlinn í sambandinu 

auki vinnu undir lok meðgöngu, eða íhugi jafnvel að breyta um starfsvettvang eftir að 

barnið er fætt. Þess vegna getur það reynst erfitt fyrir konuna sé maðurinn minna 

heima á þeim tímum sem hún þarf mest á honum að halda heima fyrir. Þegar 

maðurinn eykur vinnu í lok meðgöngu og jafnvel eftir fæðingu skapar það ójafnvægi á 

sama tíma og konan finnur fyrir aukinni þörf fyrir félagsskap. Karlinn kemst ekki hjá 

því að skynja þessa miklu þörf hennar fyrir félagsskap, sem getur skapað erfiðleika á 

milli þeirra, sérstaklega á síðustu vikum meðgöngunnar. Þetta getur m.a. skapað 

tilfinningalega fjarlægð. Það er því mikilvægt að pör standi vel saman á þessum tíma 

undirbúningsins (Bost o.fl, 2002). 

Fæðing barns hefur mikil tilfinningarleg og líkamleg áhrif á konuna. Eftir fæðingu 

þarf móðirin að aðlagast því að barnið sé ekki lengur inn í henni og hún sé orðin 

móðir. Sumar mæður sakna þess að hafa barnið innra með sér en kynnast því hægt og 

rólega að hafa barnið í fanginu. Eftir fæðingu skiptir því miklu máli að konur fái gott 

svigrúm og stuðning frá maka og fjölskyldu á þessum aðlögunartíma (Sæunn, 

Kjartansdóttir, 2009). 
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2.4.4 Kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu 

Kynlíf á meðgöngu 

Miklar líkamlegar breytingar eiga sér stað á meðgöngunni hjá verðandi móður á sama 

tíma og hormónar og tilfinningasveiflur gera vart við sig. Þessar breytingar hafa áhrif á 

kynlíf á meðgöngu ásamt viðhorfum foreldra til kynlífs á þessu tímabili. Algengt er að 

kynlíf minnki verulega fyrstu þrjá mánuði meðgöngunnar. Ástæður þessa geta verið 

fjölbreyttar, t.d. ótti foreldra við að barnið gæti orðið fyrir skaða vegna fullnægingu 

eða samfara. Fjöldi rannsókna bendir hins vegar til þess að kynlíf sé hættulaust 

þremur vikum eftir getnað ef meðgangan er eðlileg og gengur vel. Aðrar ástæður fyrir 

minnkandi kynlífi geta síðan verið vegna líkamlegra óþæginda og skorts á áhuga. 

Sumar konur upplifa sig minna aðlaðandi á meðgöngu þar sem þær hafa jafnvel bætt 

á sig nokkrum kílóum og líður ekki vel þess vegna (Perkins, 1982). 

William H. Masters og eiginkona hans Virginia E. Johnson eru kynlífsráðgjafar og 

frumkvöðlar í rannsóknum á sviði kynlífsviðbragða hjá fólki. Þau rannsökuðu m.a. 

kynlíf kvenna á meðgöngu, en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að kynlífslöngun kvenna 

getur aukist á öðru tímabili meðgöngu, sem er þá frá þriðja til sjötta mánaðar. 

Kynlífslöngun kvenna fer síðan dvínandi upp úr öðru tímabili og yfir á það þriðja, 

sérstaklega síðasta mánuð meðgöngunnar (Masters og Johnson, 2010). 

Kynlíf eftir fæðingu 

Eftir fæðingu barns getur kynlöngun og kynlífsvirkni minnkað og er oftast lítil fyrstu 

vikurnar eftir fæðingu ef miðað er við það sem var áður en þungun átti sér stað. 

Misjafnt er hvernig kynlíf þróast hjá pörum eftir fæðingu. Það getur orðið sambærilegt 

því sem það var fyrir þungun, en sömuleiðis getur það aukist eða minnkað (Masters 

og Johnson, 2010). 

Oft einskorðast rannsóknir á kynlífi við samfarir, og sleppt er þáttum eins og 

gælum, kossum, fróun eða annarskonar snertingu (Ahlborg, o.fl, 2005-a). Auk þess 

snýst kynverund um svo margt fleira, t.d. tilfinningar, viðhorf, líkamsímynd, gildismat 

o.s.frv.(Heilsugæslan, e.d).  

Ástæða þess að konur stunda ekki samfarir strax eftir fæðingu er oftast sársauki, 

s.s. blæðingar eða minni raki í leggöngum. Þess vegna er mælt með því að stunda ekki 

kynlíf fyrr en að loknum tveimur vikum eftir fæðingu. Misjafnt er þó eftir rannsóknum 
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hvenær konur sækjast eftir því að stunda kynlíf eftir barnsburð. Almennt er talað um 

að pör byrji aftur að stunda kynlíf sex til fjórtán vikum eftir barnsburð. Þetta er þó ekki 

algilt, og eru ástæðurnar persónubundnar. Í þessu samhengi ber einnig að líta til 

áhrifa brjóstagjafar á kynlífslöngun kvenna (Ahlborg, o.fl, 2005-a). Masters og Johnson 

komust að því að þær konur sem voru með börn sín á brjósti þremur mánuðum eftir 

fæðingu sýndu meiri kynlífslöngun en þær mæður sem ekki voru með börnin á brjósti. 

Enn aðrar rannsóknir sýndu fram á hið gagnstæða, að konur með börn á brjósti hafi 

minni áhuga á kynlífi vegna minni estrogen framleiðslu sem m.a. veldur þurrki í 

leggöngum og gerir samfarir óþægilegar. Almennt er þó talað um að munurinn á 

mjólkandi mæðrum og hinum hverfi um sex mánaða aldur barns (Masters og Johnson, 

2010). 

Aðrar ástæður fyrir minni kynlöngun er oft talin vera þreyta móður. Mikill tími 

getur farið í að sinna barninu, svefnlausar nætur og aukið álag. Einnig getur skapast 

hræðsla við að verða ólétt aftur, hafi fæðingin t.d. ekki gengið vel og ef konan er ekki 

tilbúin að eiga annað barn strax. Þá getur konan jafnvel forðast kynlíf ómeðvitað. 

Sumum konum finnst óþægilegt að deila brjóstunum með maka sínum á meðan á 

brjóstagjöf stendur, sem getur virkað sem kynferðisleg höfnun fyrir makann. Sú nánd 

sem skapast á milli móður og barns getur oft fullnægt tilfinningalegum þörfum 

konunnar, sérstaklega meðan á brjóstagjöf stendur, en þar er mikil nálægð, t.d. með 

augnsambandi og snertingu(Heilsugæslan, e.d). Algengt er að ójafnvægi sé á milli 

kynlífslöngunar hjá móður og föður. Karlmenn hafa oftast sterkari kynlífslöngun en 

konur. Það sem bætir upp fyrir tímabundið kynlífsleysi og viðheldur nánd innan 

sambandsins eru faðmlög og snerting (Ahlborg og Strandmark, 2005). Cowan og 

Cowan (2000) halda því fram að góð samskipti styrki parsambandið sem njóti meiri 

samvista og nándar.  

Sænsk rannsókn sem unnin var á þann hátt að gerður var samanburður á alls 59 

rannsóknum um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu sýndi fram á tengsl milli kynlífs í 

formi snertingar og samfara á meðgöngu og eftir fæðingu. Þau pör sem voru 

kynferðislega virk á meðgöngunni voru einnig virk fjórum mánuðum eftir fæðingu 

barns. Einnig voru samskipti sterkari og kærleikur meiri hjá þeim pörum. Sambandið 
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var þar að auki stöðugra þremur árum eftir fæðingu barns og minna um neikvæð áhrif 

fæðingar (Sydow, 1998). 

2.4.5 Þegar tveir verða þrír 

Þegar barnið kemur í heiminn breytast hlutverk innan parsambandsins úr því að vera 

ekki bara elskendur heldur einnig ábyrgir foreldrar. Þau þurfa nú einnig að beina 

athygli sinni og umhyggju að þriðja aðilanum í sambandinu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þegar tveir verða þrír verða breytingar í formi samskipta og á hlutverkum 

einstaklinga. Dr. Gertrude Wilson var frumkvöðull að hópavinnu á sviði félagsráðgjafar 

á árunum milli 1940 og 1950. Hún var meðal þeirra fyrstu sem ályktaði að vandamál 

einstaklinga mætti rekja til ytri og innri áhrifaþátta. Hún fjallaði þá helst um áhrif 

annarra hópmeðlima á einstaklinginn. Samkvæmt kenningum hennar er samband 

tveggja aðila besta samskiptaeiningin í mannlegum samböndum. Þegar hópurinn 

stækkar og þriðji einstaklingurinn kemur inn verða samskiptin flóknari og ekki víst að 

hópurinn starfi eins vel og áður. Því hefur verið haldið fram að samskipti þriggja 

einstaklinga séu óstöðugri og skapi flækjustig í samstarfi í samanburði við samskipti 

tveggja einstaklinga. Þannig má álykta sem svo að þegar barn bætist inn í tveggja 

einstaklinga- hópeiningu muni það raska jafnvægi og öllu því sem þau voru vön frá 

fyrri lifnaðarháttum sem einstaklingar og sem par (LeMasters, 2012; Alissi, 1980). 

Sú rómantíska hugmynd er gjarnan uppi að barneignum fylgi eingöngu gleði og 

ábyrgðarkennd. Sú hugmynd hefur einnig verið uppi að barneignir geti styrkt 

sambandið og bjargað því ef vandmál eru fyrir. Án þess að fjalla um þá kenningu hér 

er ljóst að barneignum fylgir röskun á jafnvægi innan parsambands, ásamt aukinni 

skuldbindingu (Cowan og Cowan, 2000). Ef illa gengur í parsambandinu áður en 

barnið kemur í heiminn getur það jafnvel verið ógn að fá þriðja aðilann inn í 

sambandið. Þegar barn fæðist þá myndast „fyrsta parið“(e. The first couple). Hér er 

átt við sambandið móðir-barn og faðir-barn (Sigrún Júlíusdóttir, 2010).  

Fjöldi rannsókna hefur meðal annars bent á að hamingjan innan parsambandsins 

minnki eftir fæðingu fyrsta barns (Ahlborg og Strandmark, 2005-b). 

Ástæðan getur verið persónulegir þættir hjá báðum foreldrum, þ.e.a.s. þeirra 

upplifun af breytingunum og ytri þættir úr umhverfinu. Um getur verið að ræða ólíkar 
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hugmyndir um uppeldisaðferðir, forgangsröðun verkefna, vonbrigði vegna væntinga 

og stuðningur hvort við annað. Parið nær jafnvel ekki jafnvægi milli heimilisverka og 

uppeldisverka. Aukið álag vegna minni svefns, og minni tími fyrir sjálfan sig og maka. 

Barnið þarfnast athygli og þarf stöðuga umönnun. Þannig fer minni tími í að veita 

athygli og umhyggju hvort öðru eins og tíðkaðist fyrir barneignina (Bergnéhr, 2007). 

Hin rómantíska hugmynd um barneignir fer því yfir í verkaskiptingu og bleiuskipti 

(Daiches o.fl, 2011). 

Þrátt fyrir þau vandamál sem geta komið upp hjá foreldrum hefur einnig verið 

sýnt fram á að pör upplifi meiri nánd og samheldni í sambandinu þar sem þau eru 

komin með sameiginlegt verkefni til að vinna að. Þessi þáttur getur vegið sterkt á móti 

hinu neikvæða (Deave, 2008). Að hafa sameiginlegt verkefni styður einnig við 

niðurstöður BA-verkefnis höfundar þar sem eitt þemað var tími og mikilvægi hans 

þegar kemur að nánd í parsamböndum. Sá tími sem eytt er í samveru og sameiginleg 

áhugamál sem í þessari umræðu er barnið, styrkir nánd innan parsambands. Þannig 

eyðir parið tíma sínum saman í tengslum við áhugamálið og skapar þannig minningar 

og ánægjustundir saman (Ahlborg og Strandmark, 2005-b). 

2.4.6 Móðurhlutverkið og föðurhlutverkið 

Eins og kom fram í umræðu um jafnrétti hafa kröfur til kvenna aukist. Kröfur um 

hlutverk kvenna eru þó misjafnar eftir menningu, en í flestum vestrænum löndum eru 

kröfurnar margar og fjölbreytilegar. Megin umönnun barns á fyrstu mánuðum þess er 

oftast á hendi konunnar, og þá m.a. vegna brjóstagjafar. Auk þess sinnir hún oftast 

heimilisverkum auk vinnu eftir fæðingarorlof og er vakandi fyrir nánd í sambandi sínu 

við maka. Hvernig hún nær að samtvinna þau fjöldamörgu verkefni sem fylgja 

hlutverkinu hefur síðan áhrif á líðan hennar sem móður (Dew og Wilcox, 2011). 

Félagsfræðingurinn Eija Sevón (2012) vann rannsókn um upplifun kvenna af 

móðurhlutverkinu í tengslum við hugmynd þeirra um parsambandið. Þær konur sem 

sjá parsambandið sem forsendu þess að stofna fjölskyldu og eignast börn upplifa 

sambærileg gæði sambands í kjölfar fæðingu fyrsta barns. Þær konur sem höfðu hins 

vegar eingöngu rómantíska mynd af parsambandinu upplifa umbreytinguna yfir í 

foreldrahlutverkið sem ógn við nánd og rómantík. Þær eru líklegri til að finna fyrir 

auknu álagi og breytingum. Gömul gildi húsmæðrahlutverka sem m.a. voru fólgin í 
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umönnun barna og húsverkum henta ákveðnum hópi kvenna. Þær falla ýmist inn í 

þessi hlutverk ósjálfrátt eða meðvitað, hvort sem það er þeim að skapi eða ekki. 

Sumar konur eru sáttar með þetta hlutskipti en aðrar ekki. Einnig geta konur orðið 

fyrir vonbrigðum ef þær eru fyrirfram búnar að gefa sér ákveðna mynd af 

móðurhlutverkinu sem rætist síðan ekki, hafi þær t.d. séð fyrir sér að karlinn hjálpaði 

meira til við heimilisverkin. En fram hefur komið að konur eru almennt 

hamingjusamari þegar heimilisverkum er deilt, sem og umönnun barna. Þá upplifa 

þær minni togstreitu á milli verkefna og þar með minna álag. 

Ytri stuðningur hefur einnig mikið að segja þegar kemur að líðan konunnar á 

meðgöngu og eftir fæðingu. Fræðsla og upplýsingar um ýmislegt er viðkemur 

brjóstagjöf og umönnun eykur öryggi mæðra og hjálpar þeim að takast á við nýtt 

hlutverk, auk þess sem vellíðan verður meiri. Eins og áður kom fram er hlutverk 

ljósmæðra sem sýna stuðning, hlýju, virðingu og skilning mikilvægt fyrir báða foreldra. 

Á sama hátt er eftirfylgni ómetanleg fyrir móður sem getur t.d. haft símanúmer sem 

hægt er að hringja í ef upp koma spurningar í tengslum við umönnun barns eða eigin 

líðan (Persson, 2010).  

Sýnt hefur verið fram á að konur taki meiri ábyrgð á hlutverki föður, en þá er átt 

við að konan gefi fyrirskipanir og stjórni föður í hlutverki foreldris. Nánar verður 

fjallað um það í kaflanum hér að neðan (Sevón, 2012). Aðrir þættir sem hafa áhrif á 

líðan móður eru t.d. áhyggjur vegna atvinnu eða fjárhags. Einnig getur einangrun 

mæðra aukist þar sem faðir er jafnvel mikið fjarverandi . Þá skiptir stuðningur frá 

vinum og ættingjum miklu máli, sérstaklega þegar móðir er ein heima með barnið.  

Í þessum tilfellum er faðirinn oft meiri fjarverandi vegna vinnu sem eykur 

einangrun mæðra (Ahlborg og Strandmark, 2005-b). 

Í þessu samhengi er gagnlegt að nefna kenningu Tove Thagard (1997) prófessor 

við félagsfræðideild háskólans í Osló. Hún vann rannsókn þar sem könnuð voru tengsl 

á milli ástar og valdatengsla innan parsambands. Niðurstöður hennar voru m.a. þær 

að „feðraveldi“ getur dafnað innan parsambands. Birtingarmyndin var þó misjöfn eftir 

eftir menningu og löndum. Kynjamunur í sambandinu færir konuna ósjálfrátt í þá 

stöðu að vera umönnunaraðili og gefa af sér ást og umhyggju. Karlmenn fara í þá 

stöðu að stjórna og þiggja ást konunnar. Það gerist þó að karlmenn kunna í sumum 
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tilfellum ekki að meta ekki ást konunnar sem býst við að ástin sé endurgoldin. Þetta 

getur síðan m.a. leitt til þess að ójafnvægi skapast í umönnun barna og húsverka. Eins 

og kemur fram í næsta hluta hefur orðið breyting á hlutverkum kynjanna síðustu 

áratugi í átt að jafnari þátttöku kynjanna. 

Föðurhlutverkið 

Mun fleiri rannsóknir hafa verið gerðar um konur á meðgöngu og eftir fæðingu en 

feður. Áður fyrr var karlinn fyrirvinna fjölskyldunnar á meðan konan var heima og sá 

um börnin og heimilisverk. Eftir að konur fóru að sækja út á vinnumarkaðinn breyttust 

hlutverk feðranna í kjölfarið. Nú á dögum er lögð meiri áhersla á að feður taki 

jafnan/virkan þátt í heimilisverkum og séu meiri þáttakendur í lífi barna sinna og 

umönnun (Sara L. Halldórsdóttir, 2009). Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á mikilvægi 

þess að feður séu tilfinningalega til staðar fyrir börn sín á uppvaxtarárum þeirra. 

Karlmenn eyða í dag almennt meiri tíma með börnum sínum en áður tíðkaðist. Þeir 

hafa áhuga á því að eyða tíma með börnunum, og tengjast þeim þess vegna betur 

(Gottman, o.fl, 1997-a). Flestir feður upplifa frekar áhyggjur tengdar fjármálum 

heimilis, sérstaklega á því tímabili sem konan er heima með barnið og aflar ekki tekna 

eins og áður (Cowan og Cowan, 2000). 

Tallandini og Genesoni unnu rannsókn úr gögnum frá árunum 1989 -2008. Þar 

kom í ljós að feður eiga erfitt með að finna jafnvægi milli fjölskyldu og eldri vana, þ.e 

persónulegra og vinnutengdra þarfa. Þegar upp kemur ágreiningur draga þeir sig 

gjarnan út úr aðstæðum og inn í gamla rammann/eldri hefðir. Þannig myndast jafnvel 

ekki eins mikill stuðningur frá þeim innan nýju fjölskyldueiningarinnar (Tallandini og 

Genesoni, 2009). 

Lagðar hafa verið fram þrjár hugmyndir um hegðun feðra eftir því hvernig þeir 

hegða sér í föðurhlutverkinu (Gerson, 1997). 

 Fyrirvinnan (breadwinner): faðirinn sem sér sjálfan sig sem meginfyrirvinnu 

heimilisins. Hann vinnur utan heimilis og lítur helst á föðurhlutverkið út frá 

fjárhagslegu sjónarhorni. 

 Óháði faðirinn (atonomous father): sækist eftir því að vera frjáls frá þeirri 

ábyrgð sem fylgir fjölskylduhlutverkinu. Eftir skilnaðinn taka slíkir feður 
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sjaldnast mikinn þátt í uppeldi barna sinna, hvorki fjárhagslega né 

tilfinningalega. 

 Þátttakandi (involved fathers): faðir sem tekur mikinn þátt í daglegu lífi og 

umönnun barna sinna, hefur góð tengsl bæði við maka og barn. 

Þátttaka föður getur komið í ljós strax við upphaf þungunar. Þá kemur einnig í ljós 

hvernig skilaboð konan sendir verðandi föður og hvernig hún hvetur hann til þátttöku. 

Hægt er að taka dæmi um þetta í tengslum við þungunarprófið svo dæmi sé tekið, 

þ.e.a.s. hvort það sé tekið í nærveru verðandi föður eða ekki. Tekur verðandi móðir 

þungunarprófið ein og færir fréttirnar strax eða bíður hún með það? Hvernig segir 

hún honum fréttirnar og hvernig bregst hann við? Viðbrögð og samvinna foreldra allt 

frá upphafi getur sagt til um framhaldið og tengsl föður sem þátttakanda í uppeldi og 

umönnun barns (Daiches o.fl, 2011). 

Mæður sýna einnig væntingar sínar til föðurs með skilaboðum, eins og t.d. með 

því að færa honum barnið þegar þarf að skipta á því, í stað þess að sjá um verkefnið 

sjálf. Sömuleiðis ef faðir nær ekki að hugga barnið þegar það grætur og lætur móður 

sjá um að leysa viðfangsefnið (Pleck, 1977). 

Deave og Johnson (2008) unnu rannsókn um upplifun karlmanna af því að verða 

feður í fyrsta sinn. Rannsóknin leiddi í ljós að feður upplifa sig illa undirbúna fyrir 

föðurhlutverkið. Einnig upplifa þeir sig sem takmarkaða þátttakendur á 

meðgönguferlinu, t.d. þegar kemur að mæðraskoðun eða öðru eftirliti. Þeir voru 

óöryggir í hlutverki sínu sem feður og voru illa upplýstir um hvað þeir áttu að gera 

varðandi umönnun barns í upphafi. Einnig kom fram að feður eru oft í því hlutverki að 

leika við barnið og fá það til að brosa á meðan móðir sér um umönnun líkt og að róa 

barnið eða svæfa það. Hvatning nægir ekki ein og sér, heldur er hæfni og sjálfstraust 

feðra einnig mikilvægur þáttur þegar kemur að þátttöku þeirra. Þeir feður sem skortir 

sjálfstraust og öryggi í tengslum við umönnun barns draga jafnvel úr þátttöku sinni 

sem síðan hefur áhrif á nándartengsl við barnið. 

Aukið jafnræði og fæðingarorlof hefur orðið til þess að hvetja feður meira til 

þátttöku í barnauppeldi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að feður vilja og hafa áhuga á 

þátttöku í umönnun barna sinna. Að sama skapi hefur komið fram að konur vilja oft 
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halda sessi sínum sem megin umönnunaraðili barns og vilja ekki að feður taki meiri 

þátt en þeir gera nú þegar. Þrátt fyrir mikið álag og skyldur þá eru mæður þannig 

tilbúnar til að leggja meira á sig til að viðhalda því hlutverki að vera megin 

umönnunaraðili (Pleck, 1997). 

Þetta er þó ekki algilt og fer m.a. eftir áhuga konunnar á starfi sínu. Ef móðirin 

leggur mikla áherslu á starfsframa verður faðirinn sjálfkrafa meiri þátttakandi í 

umönnun barnsins. Í Ástralíu var unnin rannsókn til að kanna þessa þætti í tengslum 

við hlutverk feðra í parsambandinu eftir barneignir. Í rannsókninni kom fram hjá 

einum viðmælanda í hópi kvenna sem lögðu áherslu á starfsframa að hún kaus að láta 

föður og barn sofa saman í herbergi á meðan hún svaf ein í stofunni. Ástæðan var að 

hún vildi fá sinn svefn fyrir vinnuna. Einnig vildi hún að faðir og barn lærðu að bjarga 

sér sjálf án hennar hjálpar (Höfner o.fl, 2009). 

2.4.7 Samvinna foreldra og þroski barns 

„Stærsta gjöfin sem hægt er að gefa barninu sínu  

er sterkt samband milli móður og föður“ : John Gottman (2007). 

 

Líkt og fæðing barns hefur áhrif á samband foreldra hefur samvinna foreldra einnig 

áhrif á þroska og líðan barnsins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ein mikilvægasta 

vísbendingin um traust hjónaband sé góð samvinna og samstaða í kringum barnið 

(Gottman og Gottman, 2007).„Djúp og varanleg tengsl eru forsenda hamingju og 

velgengni. Grunnurinn að þeim er lagður þegar samstilltir foreldrar taka nýfætt barn 

sitt í fangið og geta gefið sér tíma, fullægt þörfum þess og látið sínar eigin víkja um 

sinn. Ef þau sjálf eiga að geta skapað barninu hinn nauðsynlega vermireit til að 

þroskast í þurfa þau að eiga sinn eigin sjóð og bakhjarl hvort í öðru” (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001).  

Félagsvísindarmenn hafa komist að því að allt frá fæðingu eru börn gædd 

sérstökum hæfileikum til að átta sig á og læra að lesa merki frá foreldrum. Fyrst læra 

börn tilfinningar og félagshæfni frá umönnunaraðilum, síðan ættingjum, vinum, 

nágrönnum og í leik við önnur börn (Gottman, o.fl, 1997-b).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrstu þjú ár í ævi barns skipta höfuðmáli varðandi 

taugafræðilegan þroska þess. Hér er átt við atriði eins og að geta róað sig niður, sýna 
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hlutum athygli, og að byggja traust sem byggir á ástríku sambandi foreldra og 

tengslamyndun (Gottman og Shaprio, e.d). Ef um andlega vanlíðan er að ræða innan 

parsambandsins getur það haft neikvæð áhrif á heilsu og þroska barns (Sara Lovísa 

Halldórsdóttir, 2009). 

Þríhyrningsáhrif 

Samkvæmt Depeursinge og Warnery (1999) einkennast fyrstu mánuðir í lífi barns af 

andlitssamskiptum (face to face) milli foreldra og barns. Um er að ræða svokölluð 

þríhyrningsáhrif milli umönnunaraðila og barns þar sem einstaklingar innan 

þrenndarinnar hafa víxlverkandi áhrif hver á annan. Sem dæmi getur barnið verið 

ástæða ágreinings milli foreldra. Og öfugt, að foreldrar láti vandamál sín hafa áhrif á 

barnið (Gottman o.fl, 1997-b). Samskipti innan þrenndarinnar er fyrsta sambandið 

sem barnið upplifir. Annað hvort upplifir barnið samskipti foreldra sinna sem 

vinsamleg eða truflandi. Tilfinningaþroski barna er nátengdur hæfni þeirra til að 

greina og átta sig á viðbrögðum umönnunaraðila, auk þess hve dugleg/ur 

umönnunaraðili er að svara barninu þegar það gerir tilraun til að tjá sig. Ef 

umönnunaraðili notar augnsamband og leikur við barnið og leyfir því að hvíla sig 

þegar það vill ekki meira lærir barnið fljótt að stjórna eigin tilfinningum (Gottman, o.fl, 

1997-a). Fljótlega áttar barnið sig á því að með því að brosa eða gefa frá sér hljóð 

kallar það á viðbrögð frá foreldri, hvort sem það kemur fram í andlitsdrætti eða 

raddblæ. Með þessum samskiptum gerir barnið sér enn betur grein fyrir umheiminum 

og skilaboðum einstaklinga í kringum sig, ásamt fjölda tilfinningalegra viðbragða. Ef 

samskiptin fara rétt fram læra þau að tjá sig og kalla fram viðbrögð við ákveðnum 

aðstæðum eða hlutum. Um leið og barnið hefur áttað sig á þessu sækir hann/hún 

stöðugt í tilfinningalega svörun eða upplýsingar frá umönnunaraðila (Berk, 2006). Ef 

ekki er rétt staðið að samskipum milli barns og umönnunaraðila á fyrstu mánuðum 

barnsins getur það haft neikvæð áhrif á þroska og félagshæfni þess síðar meir á 

ævinni.  

Gæði hjónabandsins hafa áhrif á samskipti foreldra við barnið og upplifun 

barnsins af samskiptum foreldra sinna. Þannig má segja að því betur sem foreldrum 

tekst að aðlagast foreldrahlutverkinu, þeim mun betur virkar þrenndin sem heild 

(Cowan og Cowan, 2000). 
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Jonh Gottman fjallar einnig um mikilvægi vellíðunar í parsambandi sem grundvöll 

að þroska og líðan barns. Börn eru mjög næm og skynja þann tilfinningastreng sem 

einkennir samband foreldranna. Börnin skynja það þegar foreldrar sýna fjandsamlega 

hegðun hvort í annars garð. Foreldrar eru einskonar tilfinningaumgjörð barnsins. Ef 

foreldrar rækta samband sitt og tilfinningalíf blómstrar barnið og tilfinningaþroski 

þess (Gottman, o.fl, 1997-a). 

Ef erfiðleikar eru í sambandinu eða ef parið ákveður að slíta samvistum getur það 

haft áhrif á þroska barns. Áhugi á rannsóknum á þessu sviði jókst á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar vegna vaxandi skilnaðartíðni á þessu tímabili. 

Rannsakendur beindu þá helst sjónum að áhrifum skilnaða á börn út frá félagslegri 

aðlögun, heilsu og tilfinningalegri líðan, en hægt er að rekja vandamál á borð við 

athyglisbrest, reiði eða önnur sálfræðileg vandamál hjá börnum til þessara aðstæðna 

(Gottman og Shaprio, e.d; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2011).  

2.4.8 Fjölskyldan og tími 

Þrenndin, þ.e. parið ásamt barni er hluti af vistfræðilegri umgjörð sem 

einstaklingurinn mótast í. Tíminn skiptir miklu máli innan fjölskyldueiningarinnar og 

hefur áhrif á hvernig hún þróast. Þjóðfélagsbreytingar síðastliðna áratugi hafa haft 

áhrif á grunneiningu þjóðfélagsins og m.a. þann tíma sem fjölskyldumeðlimir ná að 

eyða saman. Með breyttum aðstæðum hefur fylgt aukið kapphlaup um lífsgæði, því 

fólk þarf stöðugt að standast nýjar kröfur til að vera hluti af hópnum. Þessu samhliða 

eykst vinnuálag og samkeppni þar sem fólk vinnur langa vinnudaga sjö daga í viku og 

jafnvel á óreglulegum vinnutíma (Beck-Gernsheim, 2002-b). 

Einstaklingar nota meiri tíma í einkalíf sitt, m.a. til að þroska og þróa sjálfið þrátt 

fyrir að vera í parsambandi. Í erilsömu umhverfi nútímans þurfa pör því að vera 

meðvituð um að skipuleggja vel sameiginlegan tíma sinn. Þetta er ekki síst mikilvægt 

ef horft er til foreldrasamvinnu eins og rætt var um hér að framan (Shore, 2009). 

Dew og Wilcox (2011) sýndu fram á með rannsókn sinni að ein ástæðan fyrir 

minni hamingju í parsambandi eftir fæðingu barns megi rekja til minni tíma sem parið 

nær að eyða með hvort öðru. Ungbarnið tekur mikinn tíma, sumir feður auka einnig 

vinnu sína utan heimilis eftir að barnið kemur í heiminn. Af þessum ástæðum fær 
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móðirin minni stuðning og tíma með maka sínum á þeim tímamótum sem hún þarf 

mest á honum að halda. 

Kolbeinn H. Stefánsson og Kristín Þórisdóttir unnu rannsókn í kjölfar 

bankahrunsins sem var m.a. byggð á könnun „International social survey programme“ 

frá árinu 2002 um breytingar á kynhlutverkum í tengslum við fjölskyldulíf. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að fjölskylduánægja virðist hafa aukist örlítið í kjölfar 

efnahagsþrenginga árið 2008. Ástæðu þessa segja rannsakendur hafa verið minna 

vinnuálag eftir efnahagshrunið. Í kjölfar þrenginga dró verulega úr yfirvinnu, sem gaf 

foreldrum meiri tíma til fjölskyldulífs og dró einnig úr togstreitu milli atvinnu og 

fjölskyldulífs. Það er því auðveldlega hægt að álykta að meiri tími til samvista hafi 

dregið úr árekstrum innan heimilis og þar með aukið hamingju og nánd (Kolbeinn H. 

Stefánsson og Þóra Kristín Þórisdóttir, 2010; 2008). 

2.4.9 Uppeldisaðstæður og ólíkur bakgrunnur foreldra 

Hvernig parinu tekst til í foreldrahlutverkinu fer eftir því hvaða reynslu þau taka með 

sér úr foreldrahúsum. Þau hafa mótast af tengslum við eigin foreldra þar sem þau 

hafa lært ýmsar venjur, væntingar og hegðunarmynstur. Nýja barnið er hins vegar 

ólíkt, með öðruvísi þarfir og væntingar. Þessu þurfa foreldrar að aðlagast og læra í 

sameiningu (Sæunn Kjartansdóttir, e.d; Sigrún, 2001). Hvernig foreldrum tekst að 

aðlagast barninu og þrenndinni fer eftir því hvernig foreldratengsl voru rofin þegar 

farið var að heiman. Einnig hvernig parsambandið hófst og þróaðist. Parið þarf að 

vera meðvitað um hvað það vill taka með sér úr foreldrahúsum og hvað það kýs að 

skilja eftir (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Hjónabandsráðgjafar mæla gjarnan með að parið ræði þetta sín á milli og kalla 

þetta “uppgjörið við pabba og mömmu“. Þetta er mikilvæg úrvinnsla fyrir parið til að 

ákveða hvað það vill taka með sér yfir í nýmyndaða fjölskyldu og hvað þau kjósa að 

skilja eftir. Í þessu samhengi er fjallað um lóðrétt og lárétt fjölskyldutengsl. Lóðréttu 

böndin eru tengsl einstaklingsins við uppvaxtarfjölskyldu sína. Þau bönd haldast út allt 

lífið og eru mikilvæg. Láréttu böndin eru nýju fjölskylduböndin sem parið myndar á 

eigin forsendum. Ágreiningur getur komið upp á milli þessara kerfa. Þá reynir á 

samstöðu parsins, sveigjaleika og samningshæfni, auk hæfni einstaklingsins til að 

aðgreina sig frá upprunafjölskyldu. (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 
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Ekki er óalgengt að nýbakað foreldri kjósi að taka ekki slæma reynslu frá eigin 

foreldri yfir í nýju fjölskylduna. Sem dæmi koma karlmenn nú á dögum frá kynslóð þar 

sem feður þeirra voru mikið útivinnandi og tilfinningalega fjarlægir börnum sínum. 

Þannig kjósa þeir ef til vill að sinna föðurhlutverkinu öðruvísi ef þeir hafa tök á því 

(Beaton og William, 2007). 

Árið 2011 unnu Geneviea Bouchard og Danielle Doucet rannsókn um nýbakaða 

foreldra sem komu úr skilnaðarfjölskyldum, hvernig tengsl þeirra voru við eigin 

foreldra og hvernig þeim tókst að aðlagast foreldrahlutverkinu. Niðurstöður leiddu í 

ljós að konur sem komu úr skilnaðarfjölskyldu upplifðu meiri ágreining í sambandi 

sínu við maka og minni stuðning frá eigin föður en konur úr fjölskyldum þar sem 

skilnaður hafði ekki átt sér stað. Stuðningur frá mæðrum skipti miklu máli fyrir óléttar 

konur áður en þær takast á við móðurhlutverkið. Einnig kom í ljós að því meira sem 

konur gátu leitað eftir stuðningi til móður leiddi það til ánægju innan parsambandsins. 

Tengsl konu við móður sína hafa þó minni áhrif á hvernig henni tekst að aðlagast 

móðurhlutverkinu. Karlmenn úr skilnaðarfjölskyldum áttu veikara samband við föður 

sinn og fundu fyrir litlum stuðningi frá honum. Einnig kom í ljós að meiri líkur voru á 

skilnaði þeirra sem komu úr skilnaðarfjölskyldum. Karlmönnum úr 

skilnaðarfjölskyldum reyndist erfiðara en karlmönnum sem ekki áttu slíka fortíð, og 

sýndu jafnvel meiri reiði í garð föður síns. Höfundar taka þó fram að mikilvægt er að 

alhæfa ekki og ef aðrir þættir eru teknir inn, t.d gott og náið uppeldi af hálfu móður 

getur það skilað sér sem verndandi þáttur og í góðu nándarsambandi við maka og 

barn síðar á ævinni (Bouchard og Doucet, 2011). Af þessu má ljóst vera að mikilvæg 

samskipti og tengslamyndun milli foreldra og barns er grunnurinn að því veganesti 

sem barnið tekur með sér út í lífið. Það hefur áhrif á undirstöður parsambands 

viðkomandi í framtíðinni sem er mikilvægt veganesti út í lífið og hefur þannig áhrif frá 

kynslóð til kynslóðar.(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Mikilvægt er að foreldrar vinni úr slæmri reynslu úr eigin uppeldi og sporni þannig 

við endurtekningu á milli kynslóða. Þegar fólk ræðir saman um slæma reynslu í 

uppeldi finnur það til samkenndar með eigin barni, greinir þar á milli og vill gera betur 

við eigið barn. Sumir foreldrar finna fyrir kvíða eða slæmum tilfinningum strax á 

meðgöngu. Þá er gott að geta gert grein fyrir kvíða sínum. Eins og fjallað var um í 
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kaflanum hér að framan um lífsskeið er mikilvægt að gera upp slæmar tilfinningar til 

að geta tekist á við þá þætti sem fylgja nýja lífsskeiðinu. Mikilvægt er að takast á við 

óuppgerð mál við foreldra áður en haldið er áfram á næsta lífsskeið sem er að verða 

foreldri sjálfur (Cowan og Cowan, 2000). 

2.4.10 Samband við tengdaforeldra 

Samband milli tengdamóður og tengdadóttur hefur áhrif á líðan og samband sonar við 

maka sinn. Þótt þetta samband sé í mörgum tilfellum mjög gott hafa komið upp tilfelli 

um hið gagnstæða. Jordan Soliz prófessor í samskiptum við Háskólann í Nebraska-

Lincoln vann rannsókn þar sem áðurnefndir þættir voru kannaðir. Leitast var við að 

kanna hvaða þættir hafa neikvæð áhrif á samband og hvaða þættir hafa jákvæð áhrif. 

Niðurstöðum var skipt niður í tvö þemu. Hið fyrra, tjáskipti tengdamóður og 

tengdadóttur og hið síðara samband/tengsl þeirra tveggja innan fjölskyldukerfisins 

(Rittenour og Soliz, 2009).  

Varðandi tjáskipti kom í ljós ef tengdadóttirin hafði svipaða fjölskylduarfleifð eða 

kom frá svipuðum bakgrunni og tengdafjölskyldan hafði það jákvæð áhrif. Einnig hafði 

það jákvæð áhrif þegar tengdamæður tóku vel á móti tengdadætrum, t.d. í 

fjölskylduboðum. Það var ekki verra ef þær gátu deilt persónulegum málefnum hvor 

með annarri. Mikilvægt var að geta virt ólíkar skoðanir, t.d. varðandi trú og ólíka 

menningu og þá sérstaklega þegar kom að barnauppeldi. Tilfinningalegur stuðningur 

er álitinn jákvæður þáttur í tengslum þeirra, en einnig getur það verið jákvætt þegar 

þær sýna félagslegan stuðning í kringum barnabörnin (Rittenour og Soliz, 2009; 

Cupach og Spitzberg, 2011). 

Neikvæður þáttur er ef tengdamóðir er með of mikla afskiptasemi í tengslum við 

barnauppeldið, eða ef hún gerir lítið úr tengdadóttur sem móður eða maka. Þetta 

tjáskiptaform getur jafnvel einkennst af lygum þar sem tengdamóðir reynir að 

ráðskast með tengdadóttur eða hafa áhrif á sambandið. Tengdadætur upplifa þetta 

sem afskiptasemi og ókurteisi (Rittenour og Soliz, 2009). 

Síðara þemað í rannsókninni eru samskipti og tengsl innan fjölskyldukerfisins. Hér 

er átt við að samband milli tengdamóður og tengdadóttur er alltaf undir áhrifum frá 

öðrum fjölskyldumeðlimum. Hér er átt við systkini, frændur, maka og 
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stjúpfjölskyldumeðlimi. Sá sem kemst næst samskiptum þeirra kvenna er sonurinn 

sem tengir þær tvær. Ef samskipti þeirra kvenna einkennast af spennu getur sonurinn 

verið settur í þá stöðu að styðja annað hvort við bakið á móður sinni eða eiginkonu. 

Þetta getur valdið spennu, t.d. ef hann kýs að standa með maka sínum og getur m.a. 

brotist út í gremju eða öfundssýki tengdamóður eða öfugt. Það getur jafnvel komið 

upp sú staða að sonurinn er látinn vera milligöngumaður eða sáttasemjari. Þetta getur 

skapað óþarfa álag á soninn auk þess sem það getur komið í veg fyrir nánari tengsl 

milli þeirra tveggja. Einnig myndast spenna þegar samskiptin koma ekki beint frá 

sendiboða (Rittenour og Soliz, 2009). 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð. Farið er yfir hvernig val á 

þátttakendum fór fram, siðferðileg álitamál og réttmæti rannsóknar. Í því samhengi er 

fjallað um takmörkun rannsóknar. Undir lokin er farið yfir úrvinnslu gagna og 

niðurstöður rannsóknar.  

Undirbúningur við rannsókn hófst í júní 2012. Tekið var hlé í september 2012 og 

hélt vinnan áfram í ágúst 2013, þar til henni lauk í lok nóvember 2013. 

3.1.1 Eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative research) 

Notast er við eigindlega rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningunni sem 

lögð var fram í upphafi rannsóknar:  

Hverjar eru helstu breytingar í parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns ? 

Ytri og innri áhrifaþættir 

 

Með eigindlegri rannsóknaraðferð (qualitative) er hægt að kanna mannlega 

hegðun út frá hugmynd fyrirbærafræði (phenomenology). Ástæðan fyrir valinu er að 

með aðferðinni er hægt að kanna ólíka upplifun og reynslu einstaklinga af 

veruleikanum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þannig má kanna hvernig mæður og 

feður leggja mismunandi merkingu í aðstæður (Esterberg, 2002). Fyrirbærafræðin 

byggir á þeim skilningi að hver einstaklingur sjái veruleikann út frá eigin sýn. Þannig 

mótast skoðanir af túlkun viðkomandi af fyrri/eigin reynslu. Hvernig einstaklingur 

skynjar umhverfið hefur áhrif á hvernig hann/hún hagar lífi sínu og upplifir heiminn 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þannig er markmiðið með hugmyndafræði 

fyrirbærafræði að fá aukinn skilning á tilveru para með sitt fyrsta barn og leitast 

rannsakandi eftir að lýsa (descriptive) reynslu og upplifun út frá sýn þátttakanda af 

raunveruleikanum (Taylor og Bogdan, 1998). Hver og einn þátttakandi getur upplifað 

sömu reynsluna á ólíkan máta. Því er áðurnefnd aðferð heppileg til að greina 

einstaklingsbundið mynstur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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Eigindleg rannsóknaraðferð er byggð á túlkun einstaklinga á raunveruleikanum 

sem getur verið síbreytileg (Helga Jónsdóttir, 2003). Þannig byggir rannsóknaraðferðin 

á aðleiðslu (induction) en í því felst að rannsakandinn fer af stað með ákveðna 

hugmynd en safnar síðan gögnum og upplýsingum í kringum upphaflegu hugmyndina 

(Maykut og Morehouse, 2004). Ákveðinn sveigjanleiki felst í aðferðinni vegna þess að 

á rannsóknartímabilinu geta síðan komið upp nýjar hugmyndir, stefnur eða 

spurningar. Þannig getur upphafleg hugmynd þróast og breyst á 

rannsóknartímabilinu. Út frá greiningu gagna getur því þróast ný kenning, hugmynd 

eða lokaniðurstaða (Taylor og Bogdan, 1998).  

Helstu vandamál við eigindlega rannsóknaraðferð er að rannsóknarferlið getur 

verið tímafrekt og erfitt getur verið að kanna stórt úrtak (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

3.1.2 Úrtak og gagnaöflun /þátttakendur. 

Tekin var ákvörðun um að fá fimm pör til að taka þátt í rannsókninni sem höfðu sótt 

námskeið Að verða foreldri sem haldið er á vegum Rannsóknarstofnunar í barna- og 

fjölskylduvernd (RBF) og til samanburðar voru fengin fimm pör sem ekki höfðu sótt 

slíkt forvarnarnámskeið. Samtals 10 pör. 

Notast var við markvissa úrtaksaðferð (purposive sampling) við val á 

þátttakendum. Í því felst að viðmælendur voru sérstaklega valdir út frá tilgangi og 

viðfangsefni rannsóknar (Esterberg, 2002). Áhersla var því lögð á að viðmælendur 

hefðu persónulega reynslu af viðfangsefninu og hefðu áhuga á að lýsa reynslu sinni. 

Markmiðið var að taka viðtal við tíu pör til að ná svonefndri mettun (saturation) í 

úrtakinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Til að óska eftir þátttakendum var fyrst sent kynningarbréf (sjá viðhengi A) til 

Elísabetar Karlsdóttur verkefnastjórna hjá RFB. Hún áframsendi síðan bréfið til þeirra 

sem höfðu sótt áðurnefnd námskeið á tímabilinu 2011-2013. Eftir að búið var að 

senda kynningarbréfið hafði rannsakandi samband við þátttakendur símleiðis og var 

rannsóknin kynnt enn frekar. Þannig var kannaður áhugi fyrir þátttöku í umræddri 

rannsókn. Einnig voru settar upp auglýsingar (sjá viðhengi B) á ungbarnaleikskólum, 

mömmu-jóga og heilsugæslustöðvum. Þeir sem sáu auglýsinguna og uppfylltu 

skilyrðihöfðu samband við rannsakanda og lýstu yfir áhuga á þátttöku. 
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3.1.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar voru allir nýorðnir foreldrar, með sitt fyrsta barn á 

aldursbilinu 4-24 mánaða. Flestir þátttakendur voru með börn á aldursbilinu 10-14 

mánaða. Eitt par var með 4 mánaða barn og eitt par með 24 mánaða barn. Aldur 

paranna var á bilinu 23 ára til 35 ára, en einn þátttakandi var 43 ára. Þátttakendur 

voru annað hvort giftir eða í sambúð og hafði sambúðin varað frá 2 árum upp í 10 ár 

áður en getnaður átti sér stað. Þannig voru tvö pör búin að vera saman í tvö ár áður 

en getnaður átti sér stað og önnur tvö voru búin að vera saman í 3-4 ár. Fimm pör 5-7 

ár, og það síðasta 10 ár áður en getnaður átti sér stað. Rúmlega helmingur 

þátttakanda stundaði nám á háskólastigi, en nokkrir voru í launuðu starfi með 

skólanum, og hinn helmingurinn var útivinnandi. Hópurinn var takmarkaður við 

Íslendinga til að koma í veg fyrir áhrif upplifunar vegna bakgrunns eða menningar.  

Nöfn þátttakenda og öðrum auðkennum hefur verið breytt til að tryggja 

nafnleynd og til að ekki sé hægt að bera kennsl á þátttakendur. Þannig eru 

viðmælendur settir fram hér að neðan með tilbúnum nöfnum. Fyrstu fimm pörin í 

neðangreindum lista eru þau sem ekki sóttu námskeiðið Að verða foreldri og svo hin 

fimm pörin sem eru í tilraunahópnum. 

Pör sem ekki höfðu sótt námskeiðið: 

Viðmælandapar nr.1 

Nóel 26 ára og Þórunn 25 ára, eru í sambúð, eiga saman tveggja ára barn. Þau voru 

búin að vera saman í 5 ár áður en getnaður átti sér stað. Þau eru bæði nemar en hafa 

stundað vinnu með námi, óreglubundið. 

Viðmælendapar nr. 2 

Palli 24 ára og Dísa 29 ára, eru í sambúð og eiga saman 14 mánaða barn. Þau voru 

búin að vera saman í tvö ár áður en getnaður átti sér stað. Þau eru bæði nemar. 

Viðmælendapar nr. 3. 

Inga 29 ára og Tinni 29 ára, eru í sambúð og eiga saman 13 mánaða barn. Þau voru 

búin að vera saman í 7 ár áður en getnaður átti sér stað. Tinni hefur lokið námi og 

starfar á sínu fagsviði. Inga stundar nám. 
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Viðmælendapar nr. 4. 

Hlynur 27 ára og Klara 25 ára, eru trúlofuð og eiga saman 15 mánaða barn. Þau voru 

búin að vera saman í rúm þrjú ár áður en getnaður átti sér stað. Hann vinnur með 

námi. Hún er nemi. 

Viðmælendapar nr. 5.  

Pálína og Magnús eru bæði 29 ára eru gift. Þau eiga saman 13 mánaða barn. Þau voru 

búin að vera saman í 6 ár áður en getnaður átti sér stað. Hann starfar við það sem 

hann menntaði sig í, hún er nemi. Þau voru búin að vera saman í tvö ár áður en 

getnaður átti sér stað. 

Pör sem fóru á námskeiðið Að verða foreldri 

Viðmælandapar nr. 6.  

Finnur 30 ára og Erna 29 ára eru í sambúð og eiga saman fjögurra mánaða barn. Þau 

eru bæði nemar og voru búin að vera saman í sex ár áður en getnaður átti sér stað.  

Viðmælendapar nr. 7.  

Vilborg 25 ára og Kári 25 ára eru gift og eiga saman tveggja ára barn. Þau voru búin að 

vera saman í sex ár áður en getnaður átti sér stað. Hann er nemi en hún starfar við 

það sem hún menntaði sig í. 

Viðmælendapar nr. 8  

Kalli 29 ára og Unnur 25 ára eru gift og eiga saman 14 mánaða barn. Hann er í vinnu 

og hún er nemi. Þau voru búinn að vera saman í 6 ár, áður en getnaður átti sér stað. 

Viðmælendapar nr. 9.  

Orri 43 ára og Jóna 35 ára eru í sambúð og eiga saman 7 mánaða barn. Þau eru bæði á 

atvinnumarkaði. Voru búin að vera saman í rúm 10 ár áður en getnaður átti sér stað. 

Viðmælendapar nr. 10. 

Baldur 28 ára og Fanney 27 ára eru í sambúð, eiga saman 13 mánaða barn. Voru búin 

að vera saman í fjögur ár áður en getnaður átti sér stað. Eru bæði í námi og stunda 

vinnu óreglulega með námi. 

3.1.4 Gagnasöfnun 

Notast var við persónuleg viðtöl en það er ein leið af mörgum sem hægt er að nota til 

gagnaöflunar innan eigindlegra rannsóknaaðferða. 
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Notast var við óstöðluð-djúpviðtöl (unstructured, in-depth) en í þeim felst að fá 

fram upplifun þátttakenda af eigin reynslu um efnið. Viðtölin felast í samræðum þar 

sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda. (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Rannsakandi notaðist við viðtalsramma til að halda utan um viðfangsefnið, sjá 

(viðhengi D). Í viðtalsrammanum eru opnar spurningar (open-ended) í tengslum við 

rannsóknarefnið (Maykut og Morehouse, 2004). Opnar spurningar bjóða upp á opin 

svör og opna fyrir samræður um viðfangsefnið. Spurningar eiga ekki að bjóða upp á já 

eða nei svör, heldur hvetja til frásagnar (Esterberg, 2002). Mikilvægt er að hafa 

umræddan viðtalsramma til hliðsjónar og nota til viðmiðunar til að halda utan um 

umræðuefnið og sjá til þess að öll efnisatriði komi fram. Í opnum viðtölum er 

mikilvægt að rannsakandi sé eins lítið leiðandi og hægt er (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Svör viðmælenda eru því ekki takmörkuð eftir fyrirfram ákveðnum viðtalsramma 

heldur getur viðkomandi tjáð sig frjálslega. Þannig geta opnast nýjar víddir , sem og 

sýn á viðfangsefnið sem ekki hefur komið upp áður sem leitt getur rannsakanda í átt 

að niðurstöðum (Sussman, o.fl, 1999).  

Í viðtölunum þarf að huga að virkri hlustun til að skilja tilfinningar þátttakenda og 

geta þannig umorðað með eigin orðum hvað rannsakandi telur hann eiga við. Þannig 

gefur rannsakandi endurvörpun á efnislegu innihaldi og sýnir þar með skilning og 

samúð. Sömuleiðis þarf hann að vera vakandi fyrir óyrtri tjáningum s.s. svipbrigðum, 

líkamstjáningu og raddblæ, en slík tjáning getur haft meira að segja en sagt er (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Í viðtalsrammanum var stuðst við eftirfarandi fimm þætti:  

 Viðhorf og gildi til fjölskyldumyndunar  

 Samskiptin í heild 

 Tengsl við tengdafjölskyldu og ytra umhverfi 

 Fjölskyldukerfi og vinir 

 Uppruni 
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Þessi rammi reyndist vel í viðtölunum, auk þess sem hann gagnaðist vel við 

úrvinnslu gagna. Hins vegar tóku niðurstöður aðra stefnu eins og gerist oft í 

eigindlegum rannsóknum. Þannig voru ákveðnum flokkum gerð góð skil í viðtölunum, 

á meðan aðrir urðu minna áberandi eða féllu niður, auk þess sem nýir komu inn. Í 

niðurstöðum má sjá hvaða nýju flokkar komu fram við greiningu gagna.  

Viðtölin fóru öll fram á heimilum viðmælenda þar sem rætt var við móður og 

föður hvort í sínu lagi í 35-50 mínútur. Undir lokin var rætt við parið saman þar sem 

viðtalinu var lokað og farið yfir helstu niðurstöður. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan 

afrituð. 

3.1.5 Greining gagna 

Öll viðtölin sem voru hljóðrituð voru afrituð orðrétt í ritvinnslu. Að afritun lokinni var 

annars vegar notast við opna kóðun (open coding) og hins vegar markvissa kóðun 

(focused coding) við greiningu gagna. Í opinni kóðun les rannsakandi yfir viðtölin línu 

fyrir línu og kynnist gögnunum sínum vel. Í kjölfarið fara að koma fram flokkar og 

þemu ásamt mynstrum og samhengi sem eru gegnumgangandi í viðtölunum. Í kjölfar 

opinnar kóðunar fer rannsakandi yfir í markvissa kóðun, en þá er lesið aftur yfir 

viðtölin með þá flokka og þau þemu í huga sem komu fram í opinni kóðun. Í lok 

niðurstöðu- og umræðukafla eru heildarniðurstöður dregnar saman (Esterberg, 2002). 

3.1.6 Réttmæti rannsóknar 

Viðtöl fela í sér mannleg samskipti sem ekki er hægt að greina með tæknilegum 

aðferðum. Því er rannsakandi aðal rannsóknarverkfærið í eigindlegum aðferðum. Sá 

skilningur sem rannsakandi leggur í innihald samtalsins felst í þekkingu, venjum, 

siðum, menningu og reynslu viðkomandi. Í eigindlegum rannsóknum er því mikilvægt 

að rannsakandi gæti hlutleysis í gagnaöflun og við úrvinnslu gagna. Rannsakandi þarf 

að vera trúr þátttakendum, nákvæmur og heiðarlegur og láta ekki eigin skoðanir eða 

fyrirframgefnar hugmyndir hafa áhrif a niðurstöður. Þar að auki er mikilvægt að fylgja 

þeim aðferðafræðilegu forsendum sem lagt var upp með í byrjun rannsóknar (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Esterberg, 2002).  
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Takmörkun þessarar rannsóknar 

Sá þáttur sem getur haft áhrif á réttmæti í eigindlegum rannsóknum er hversu fáir eru 

í úrtakinu ef miðað er við stærri megindlegar rannsóknir. Þess vegna var lögð sérstök 

áhersla á að vanda valið í úrtakið. Að auki var lögð áhersla á mikilvægi þess að 

viðmælendur tjáðu sig opinskátt um viðfangsefnið. 

Annar þáttur sem getur talist til takmörkunar er að rannsakandi hefur sjálf 

nýverið eignast sitt fyrsta barn. Út frá rannsóknarlegu sjónarhorni felur það í sér 

veikleika og styrkleika. Helstu styrkleikar samkvæmt Steinar Kvale (1996) er að reynsla 

rannsakanda gefur betri innsýn og samkennd í viðtölum. Góður spyrjandi þekkir 

umræðuefnið vel og missir ekki sjónar á tilgangi viðtala, þ.e. að láta ekki eigin 

þekkingu hafa áhrif á þróun viðtala. Rannsakandi var þess vegna vel meðvitaður um 

mikilvægi þess að halda hlutleysi í gegnum rannsóknarferlið. Til að vera vakandi fyrir 

þessum mögulega veikleika hélt rannsakandi dagbók þar sem vangaveltur, 

hugrenningar og ákvarðanir voru skráðar niður fyrir og eftir hvert viðtal. Þannig var 

reynt að vera vakandi fyrir eigin viðhorfum og gildum áður en viðtal hófst. 

3.1.7 Siðferðileg álitamál 

Tilkynning var send til persónuverndar vegna þessarar rannsóknar og barst svar 15. 

september 2013 (Viðauki E). Talin var ástæða til að tilkynna rannsóknina þar sem 

unnið var með persónuupplýsingar og atriði er tengjast einkalífi þátttakenda. 

Að öðru leyti þá er rannsóknin unnin út frá siðfræðireglunum þremur, þ.e. 

sjálfræði, velgjörða, og skaðleysi. 

Með sjálfræðisreglunni (The principle of respect for autonomy) veitti rannsakandi 

þátttakendum upplýsingar um rannsóknina áður en viðkomandi tók ákvörðun um 

þátttöku. Þátttakendur fengu upplýsingarblað áður en viðtalið fór fram og þar fengu 

tíma til að lesa yfir upplýst samþykki og skrifa undir (sjá viðhengi C). Á 

upplýsingarblaði gerði rannsakandi grein fyrir áætlun og tilgangi rannsóknar á 

heiðarlegan hátt. Þetta var gert til að auka traust milli þátttakenda og rannsakanda.  

Á upplýsingarblaði kemur fram hver höfundur rannsóknar er, í hverju þátttakan felst 

og hver er tilgangur rannsóknar. Einnig kemur fram hvernig farið verði með 

persónulegar upplýsingar. Að nafnleynd væri tryggð og gögnum eytt að lokinni 

úrvinnslu.  
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Skaðleysisreglan (The principle of non-maleficence) en samkvæmt henni ber 

rannsakanda að forðast ónauðsynlegar áhættur sem gætu valdið þátttakendum 

einhverskonar skaða. Í djúpviðtölum þarf rannsakandi t.d. að vera á verði ef viðtalið 

verður of persónulegt eða fer inn á viðkvæm atriði. Rannsakandi þarf að vera viðbúinn 

því ef slíkt gerist og kunna að bregðast við aðstæðum ef viðtalið tekur óvænta stefnu. 

Nafn og aðrar persónuupplýsingar í rannsókn þessari eru afmáðar. Sérstaklega reynir 

á hæfni rannsakanda þegar kemur að meðferð viðtalanna og ber þá að huga að 

þáttum eins og trúnaði, varkárni og þagmælsku (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Velgjörðarreglan (The principle of beneficence) kveður á um mikilvægi þess að 

rannsakandi láti sem best af sér leiða án þess þó að fórna miklu. (Sigurður Kristinsson, 

2003). Það er sannfæring rannsakanda að hér sé viðfangsefnið verðugt og muni leiða 

til gagnsemi fyrir samfélagið, án þess að miklu sé til kostað. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar í tveimur hlutum. Annars vegar er 

farið yfir sameiginlega þætti sem komu fram í öllum viðtölunum, þ.e. við pörin úr 

samanburðarhópi og tilraunahópi. Í öðrum hluta er farið yfir niðurstöður úr 

tilraunahópi eingöngu. Í kaflanum umræður og ályktanir er síðan farið yfir mögulegan 

mun á hópunum og niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilega hlutann. 

Í fyrri hlutanum er gerð grein fyrir viðtölunum með tillit til ytri og innri 

áhrifaþátta.  

Í seinni hluta er fjallað um 5 þemu sem fram komu hjá tilraunahópi eingöngu.  

Þeir flokkar og þau þemu sem fram komu endurspegla rannsóknarspurninguna 

sem lagt var upp með í upphafi: Hverjar eru breytingar í parsambandi eftir fæðingu 

fyrsta barns: ytri og innri áhrifaþættir? 

Á mynd hér að neðan má sjá nákvæma útlistun á flokkaskiptun og þemum.  

 

4.1 Ytri áhrifaþættir – báðir hópar 

4.1.1 Atvinnumarkaður-skóli 

Í ljós kom að meirihluti paranna í úrtakinu var annað hvort í námi eða nýlega kominn 

út á vinnumarkað. 
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Þau sem stunduðu nám og voru í skóla gátu mörg hver ráðið sínum tíma sem 

leiddi til þess að auðveldara var að leysa hin ýmsu viðfangsefni, t.d. ef barnið varð 

veikt, auk þess sem hægt var að ná í börnin fyrr af leikskólanum. Töluvert var rætt um 

að skólinn byði upp á meiri sveigjanleika en vinnumarkaðurinn. Áberandi var að fæst 

pörin vildu vinna lengur en til fjögur og tóku þá frekar daginn fyrr á morgnana. 

Ástæðan var sá stutti tími sem þau gátu átt saman með barninu áður en það fór að 

sofa á kvöldin. Auk þess nefndu nokkrir að ekki væri áhugi á vaktavinnu með nýfætt 

barnið. 

… Já alveg klárlega áður en barnið kom, þá sá ég engan mun á því að vera að 

vinna á morgna eða kveldin eða eitthvað svoleiðis. En það er eitthvað sem maður 

myndi alls ekki vilja þá yrði ekkert fjölskyldulíf eða neitt þannig. Þannig að maður 

vill morgunvaktir eða bara dagvaktir til helst 4 eða fyrr, barnið fer svo snemma 

að sofa nefnilega maður þyrfti eiginlega að hafa meiri tíma (Jóna). 

 

…miklu betra að vera búin að eignast barn í háskólanum sko. Atvinnu–

markaðurinn er nú ansi ófyrirgefandi á meðan háskólasamfélagið er svona frekar 

þægilegt (Dísa). 

 

… Vinnumarkaðurinn er mjög hostile gagnvart mæðrum ég ég get alveg sagt það 

að við erum alveg að horfa erlendis þú veist það er alveg fáranlegt að hann gerir 

ráð fyrir því að vinnan þín sé annað heimilið þitt og meira en heimilið þitt sko. 

Það á að skipta ótrúlega miklu máli að þú sérst alltaf í vinnuni og það er bara rugl 

hvað við vinnum mikið. Þú veist og það er náttúrulega bara fáranlegt að ætlast til 

þess að fólk með börn eigi að vera að vinna frá 8-5 og svo eigi það að fara heim 

og þá að hugsa um það, er kannski bara ef barnið þitt sofnar á eðlilegum tíma þú 

veist eins og hann sofnar allaf kl 8 sko að þá eru þetta 3 tímar ef þú ert í vinnuni 

frá 8-5. Og ef barnið þitt vaknar kl 7 og þú ert að vakna kl 7 líka að þá er það bara 

klukkutími sem að þú ert að hitta barnið þitt áður en það fer á leikskólann og það 

er þá bara klukkutími sem fer í að klæða og græja og gera og fara og þú veist 

þannig að þá verður þetta svo lítill tími sem þú færð með fjölskyldu (Dísa). 

Vinnutími ákveðinna starfsstétta var umtalsefni í einu viðtali. Viðkomandi 

beinlínis valdi bæði menntun og þar með starfsvettfang út frá fjölskyldugildum. Ef 

atvinna getur ekki boðið upp á ákveðinn sveigjanleika eða býður ekki upp á 

fjölskylduvænan vinnutíma voru viðmælendur fráhverfir því að sækja um slíkt starf, 

hvað þá að eyða tíma í að mennta sig fyrir þann vettvang.  

… jáh ég ætlaði alltaf að vera læknir. bara staðráðin í því. Svo var einn læknir sem 

sagði mér á heilsugæslunni. Ég var eitthvað að segja við hann að æ ég ætlaði 

alltaf að vera læknir. þá sagði hann ok að sjálfsögðu konur eiga að fara í 

læknisfræði og allt það, en hérna þegar maður er komin með fjölskyldu. Hann 
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sagði, ég var með stelpum í bekk og alveg jafn klárar og allt það en svo hérna og 

þær tóku allar vaktir og allt það eftir að þær útskrifuðust og allt það en svo 

eignuðust þær barn og þá minnkuðu þær vaktirnar og allt það. Svo eignuðust 

þær annað barn og minnkuðu aðeins vaktirnar. Og þær geta ekki og að það lendir 

alltaf einhvern vegin á konunni að draga sig í hlé skiluru. Þetta er kannski maður 

sem á alveg 2-3 börn en hann þarf samt að taka þessar vaktir. Það er svo fyndið 

hvað í rauninni konan í rauninni nei „ það er ekki þess virði að fara frá barninu til 

þess að vera á vakt skiluru. En það er kannski gildi sem kannski konur hafa en er 

einhvern vegin ekki í köllunum þrátt fyrir jafnrétti og allt það skiluru. Og ég 

hugsaði það líka, ég er pínu fegin að hafa ekki farið í læknin þó mig langaði það 

rosalega að þá er ég samt pínu fegin í dag upp á að ég get bara farið í 60% stöðu 

eða ég get verið skólahjúkrunarfræðingur 8-4 eða heilsugæsluna 8-4 það er svo 

rosalega opið. En vissulega þegar þú ert læknir. þá er rosa mikið álag þú ert bara 

á 16 tíma vöktum sem er bara fáranlega erfitt og strang og svo ferðu í sérnám 

skiluru. ... missa af öllu mikilvægu tímabilum og hérna (Þórunn). 

… Ég veit um eina konu hún tók sérnám í Svíþjóð og annað einhverstaðar annar 

staðar og þau eru þrjú systkinin og engin af þeim dreymir um að vera læknir ekki 

séns. Ég bara ég myndi aldrei gera barninu mínu þetta. Eins og hún lýsti þessi. 

Pabbi náði í okkur og ... mamma var í vinnunni og pabbi keyrði okkur og svo kom 

mamma í bílinn og hún keyrði okkur heim og var með okkur og þetta skiptist 

bara, þau skiptust á. Þannig að það var alveg nóg að gera og ég get ekki ímyndað 

mér eins og foreldra sem vinna í flugstöð sem eru að vinna á sitt hvorum vöktum 

alveg og svo er ég kannski, er ég að gera allt of miklar kröfur á okkar samband en 

sumir þurfa að hafa þetta svona og eru alveg ennþá í sambandi, ég er alveg 

þannig að ég vill hafa að við séum saman, ég vill ekki að við fljótum um að bara já 

elska mín kiss kiss ég get alveg gert það á ákveðnu tímabili en ég myndi ekki vilja 

hafa líf mitt þannig. Ég vill líka bara eiga samverustundir ....(Þórunn). 

Þrjár konur í úrtakinu nefndu hversu erfitt væri að fá vinnu og eiga barn. Þær nefndu 

m.a. skort á öryggi eftir þá reynslu að hafa sótt um vinnu eftir fæðingu barnsins. 

Einnig töluðu þær um ójöfnuð kynjanna, um viðhorf til veikinda barna og afskiptasemi 

um hvort þær ættu barn og hvort það væri hraust. Ein móðir sótti um starf á 

meðgöngunni og lýsir hér reynslu sinni af því. 

… Já já og ég fekk meira að segja eitt svar að ég hefði ráðið þig hefðir þú ekki 

verið ófrísk ... þetta er kannski eitthvað sem spilaði inn í sem ég var pirruð út í 

hann út af því að hann, en ekki beint í hann, en hann ræður sig í sumarvinnu og 

svo segir hann já heyrðu svo á ég lika von á barni eftir mánuð og það skiptir engu 

máli ... þannig að ég ákvað að fara að mennta mig meira ... Ég fór í viðtal um 

daginn og ég var ekkert að segja að ég væri með ungabarn út af því að mér finnst 

það svona þá er það bara mitt mál sko (Erna). 

… Og mér finnst líka vera þetta á vinnumarkaði, já áttu barn. Já hvað er það 

gamalt. Já er það heilsuhraust? Hvern anskotann kemur þér það við, en það er 

náttúrulega bara til að gá hvort ég verð í burtu ótrúlega mikið. T.d. í sumar fekk 

ég ekki starf, og ég var mikið að reyna að leita að starfi og þess vegna vorum við 
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bara með fæðingarorlofið hans. Og ég var tekjulaus og ég má náttúrulega ekki fá 

atvinnuleysisbætur af því að eg er stúdent. Og ég leitaði og leitaði að vinnu, og 

svo fer ég í eitt atvinnuviðtal og ég var einmitt spurð út í barnið mitt og hvort 

hvernig heilsan væri. Og ég sagði ég hann er komin á ungbarnaleikskóla og hérna 

svo er maðurinn minn náttúrulega í fæðingarorlofi þannig að ef barnið verður 

veikt eða eitthvað að þá er ég ekki að fara að taka það á mig. Maðurinn minn á 

bara að vera heima. Þú veist, og þetta var fyrir sumarstarf og þær alveg, já er það 

ekki bara tilfallandi í sumar. Og ég skildi ekki af hverju það var spurning þegar ég 

var að sækja um sumarstarf. Já auðvitað verður það tilfallandi í sumar ég veit 

ekkert hvernig næsta sumar verður. Ég skildi ekki af hverju þessi spurning kom og 

plús þetta voru konur sem voru að tala við mig þannig að skilningurinn var 

enginn. Bara núll (Dísa). 

… það voru þrjú sem voru nefnd í þetta starf. Og ég sagði ég get verið mætt 

hérna strax daginn eftir kl 8 um morguninn byrjuð að vinna. En það var út af því 

að ég var með barn að ég náði eflaust ekki vinnuni. Sem er mjög leiðinlegt. Því 

það gefur manni vist óöryggi varðandi atvinnumarkaðinn, en það þýðir það að út 

af því að ég er með barn að ég sé eitthvað minna verðmæt fyrir fyrirtækið. Út af 

því að það er möguleiki að ég taki veikindadaga. Ég væri gjarnan til í að sjá 

tölfræði yfir það hvað karlmenn taki marga veikindadaga því að karlmenn taka 

alveg líka veikindadaga þú veist, og ég veit alveg eins og með Palli stendur mér 

alveg jafnfætis uppeldislega séð þannig að ég veit alveg að ég mun ekki vera 

þannig á vinnumarkaðnum að það verði bara ég sem mun taka veikindadagana, 

að mér heldur verður Palli líka farin að gera það. Ég hef aldrei heyrt karlmann 

segja þetta þegar hann hefur verið spurður að þessu. Ég hef líka lent í því áður en 

ég eignaðist barn að ég hafi verið spurð um það fyrir hlutastarf hvort ég ætlaði 

að eignast börn og ég var að fara að selja skó og ég bara nei það er ekki í planinu 

en eins og barnið mitt það var óplanað. Hvað á ég þá að biðjast afsökunnar við 

fyrirækið fyrir að hafa orðið ólétt skiluru (Dísa). 

...mér finnst samfélagslega sjónarmiðið gagnvart fjölskyldunni vera frábært að 

þið eignist barn en það má ekkert hafa áhrif á vinnuna þína, það má ekkert hafa 

áhrif á líf þitt, þú verður enn þá að halda því að vera twenty something pía 

skiluru þú átt ennþá að vera að halda öllum straumum um tískuna, þú átt enn að 

vera að fara út og hitta vini þína úti um allt, og svo áttu að vera að standa þig í 

vinnuni. Barnið á greinilega bara að ala sig upp sjálft. En ef þú horfir á 

nágrannalöndin þá er þetta alls ekki viðmiðið. Svíþjóð og allt það, þá er gert 

sérstaklega upp úr því að fjölskyldufólk fái svigrúm ... nei ég endaði á þvi að fá 

ekki vinnu þannig að það, þá koma aðrar áhyggjur þá koma peningaáhyggjur 

(Dísa). 

Það viðhorf kom fram hjá mæðrum að vinnuumhverfi karlmanna gerði ekki ráð 

fyrir því að þeir gætu verið heima með veikt barn eða þeim möguleika að þeir þyrftu 

að sækja barnið aðeins fyrr á leikskólann o.fl. 

… Það er reyndar þannig að samfélagið er þannig uppbyggt að það er ekki gengið 

út frá því að hann hafi jafn miklum skyldum að gegna heima fyrir ... já hans nám 

gerir t.d ekki ráð fyrir þvi að það þurfi að sækja barn á leikskóla. Þeir fá 
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klukkutíma í mat frekar en að hætta klukkutíma fyrr. Það spurði enginn í byrjun 

skólans út í veikindi barna eða leikskólaskyldur, frídaga eða sækja snemma eða 

eitthvað. Hann er líka í námi þar sem er mætingarskylda og lotukennt. Þannig að 

þetta eru mjög sambærilegar aðstæður í rauninni, nema mitt er typísk 

kvennastétt og hans er typísk karlastétt. Ég tók smá kast þegar þetta kom upp 

þegar hann kom heim ... við ræðum mikið um jafnrétti kynjanna og hvað okkur 

finnst vera fyrrimyndir fyrir barnið. Og mér finnst þetta alveg glatað það er ekki 

hægt að tala og hafa allar þessu fínu hugmynir, en gera svo ekkert í því (Pálína). 

4.1.2 Fæðingarorlof 

Allir karlarnir nema einn í úrtakinu tóku fæðingarorlof, en þó voru aðeins tveir sem 

nýttu það á þann hátt að vera eingöngu með barninu sínu. Þeir sem ekki voru heima 

með barninu voru annað hvort að vinna eða í námi. Þeir höfðu samt ákveðinn 

sveigjanleika sem fólst í því að þeir gátu farið heim annað slagið á hefðbundnum 

vinnutíma og verið með barni og konu. Þrjár mæður af tíu tóku hálft ár í fæðingarorlof 

og fengu síðan hálft ár greitt frá vinnumálastofnun, skráðar atvinnulausar. Þannig 

náður þær einu ári með barninu. Flestar þeirra kvörtuðu yfir því hversu stutt 

fæðingarorlofið væri á Íslandi.  

… ég tók mér náttúrulega eitt ár í fæðingarorlof, þar af var hálft ár greitt í launum 

og svo var ég hjá vinnumálastofnun því var atvinnulaus ... mmm pabbinn tók 

hann var náttúrulega í námi. Hann tók fyrstu tvær vikurnar í frí. En hann tók 

ekkert formlegt fæðingarorlof ... hann var í skóla ... hann gat sleppt fögum úr 

skólanum en það hefði örugglega verið öðruvísi hefði hann verið að vinna. En það 

var kannski óþægilegt að missa úr fögum. (Vilborg) 

… Fæ ekkert fæðingarorlof, er bara verktaki (Tinni). 

Þeir feður sem tóku fæðingarorlof og náðu því að vera með barninu sínu tóku eftir 

miklum breytingum varðandi tengslamyndum milli föður og barns.  

… Mér fannst það bara gera kraftaverk sérstaklega fyrri mánuðurinn sem hann 

var heima með barnið. Gerði kraftaverk fyrir sambandið hans og barnsins. Af því 

barnið þekkti hann ekkert þannig, og hann svolítið leið illa yfir því og mér leið illa 

yfir því og var alltaf að segja við hann þú þarft bara að leika við barnið (Unnur). 

… Bara vera með barni sínu. Ég tók mánuð af fæðingarorlofinu fyrst þegar hún 

fæddist og síðan hina tvo tók ég meðan Unnur þurfti að vera í verklegu námi þá 

þurfti ég að vera heima með barnið (Kalli). 

… Algerlega og mér fannst rosalega leiðinlegt að ég gat ekki tekið frí, ég tók mér 2 

vikur þegar að barnið fæddist sko og þá var ég að skrópa eiginlega en það er ekki 

eins og það hafi verið skyldumæting meira og minna og ég meina ég sleppti 

einhverjum verkefnum og allir prófessorarni skildu það bara vel svo bara varð ég 

að koma aftur inn, annars hefðum við bara í veseni út af námslánafyrirkomulagi 
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og öðru slíku. Þannig að ég datt út úr því þá gat ég bara séð um barnið svo og svo 

mikið og svo á síðustu önninni þá endaði það aðeins þægilegar, þá var ég með frí 

þá og þá sá ég um barnið þá daga. Það kemur sér miklu betur að vera með heilan 

dag og þá var hún bara að læra eða eitthvað á meðan og síðan í sumar að þá hef 

ég bara hugasað jafn mikið um barnið og hún (Palli). 

… Sko barnið fæðist um miðjan júní og maðurinn minn var enn í sumarstarfi og 

þannig að þeir gáfu honum bara tíu daga og hann átti í raun ekki rétt á neinu. Og 

hérna hann var s.s að vinna allt sumar og fór svo bara í háskólann ... svo tók hann 

þrjá mánuði en samt bara meðfram skóla líka (Klara). 

4.1.3 Vinir og fjölskylda 

Hjá flestum pörunum breyttust vinasambönd að einhverju leyti. Það var einkennandi 

að vinir sem voru á svipuðum stað í lífinu, eða þeir sem áttu börn fyrir, héldu áfram 

góðum vinskap. Vinaslit eða minni samskipti urðu helst á milli þeirra sem voru 

barnlausir og notuðu tímann meira í skemmtanalífið. 

Auðvitað var þetta ekki algilt þar sem fjöldi barnlausra vina hélt áfram vinskap 

þrátt fyrir breyttar áherslur hinna. Þau voru í sumum tilfellum dugleg að koma í 

heimsókn og spila eða eitthvað slíkt meðan barnið svaf á kvöldin.  

… Kannski ekkert þannig sko. Við erum náttúrulega í mömmuhóp sem ég hitti 

alveg og svo á vínkona mín líka barn en við reynum bara að halda sambandi í 

gegn um matarklúbba og eitthvað svona. En við hittumst alveg eins og maður 

hittist áður. Nema þegar það eru uppákomur. Maður er svo sem ekkert að 

stökkva bara út ... það er kannski eitthvað sem maður gerði (Vilborg). 

… við áttum það til að fara út alla vega tvisvar í mánuði að skemmta okkur og 

svona og náttúrulega, hún varð bara að hætta því á meðan að ég hélt svona 

aðeins áfram og já svona síðustu mánuðina tók mest á fyrir mig, æj ég veit það 

ekki hahaha ég sá það einhvern vegin ekki fyrir mér að hætta bara alveg öllu 

svona djammi og öllu þannig en jú jú það svona gekk að lokum. Ég fór kannski 

alveg einstaka sinnum svona undir lokin að hitta vini mína en það var alveg með 

leyfi Ylfu það var allt í góðu ... það er ósanngjart fyrir hana að ég sé að fara svona 

mikið út en það gekk alveg að kúpla mig út að lokum sko (Finnur). 

… já ég náttúrulegal hitti miklu minna vini mína sem mér finnst bara skiljanlegt. 

Þannig að þeir vinir sem maður var ekki í miklu sambandi við, maður er búin að 

missa það samband alveg ... þeir sem eiga börn við eigum meira sameiginlegt 

með heldur en þeir sem eiga ekki börn. þeir hafa dottið svolítið út sem eiga ekki 

börn sko (Tinni). 

4.1.4 Stuðningur 

Öll pörin nutu þess að ömmur og afar veittu þeim bæði félagslegan og fjárhagslegan 

stuðning. Flest þeirra voru dugleg að hjálpa til og passa barnið ef parið vildi rækta 
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eigið samband og eiga stund saman án barnsins. Einnig var meirihluti þátttakenda 

búinn að fá einhverskonar fjárhagsstuðning frá foreldrum sínum. Þessi stuðningur létti 

verulega af foreldrum á miklum álagstímum, auk þess sem ráðrúm gafst til að rækta 

eigið samband. 

… Rosalega góð amma. Hún sækir hana einu sinni tvisvar í viku á leikskólann og 

svo labbar hún með hana heim eða tekur strætó. Alveg svona rútína, alltaf sem 

þær gera fara kannski heim og vökva blómin og barnið dýrkar þetta í drasl sko. 

Allt svona rútínu tengt (Þórunn). 

… bara mjög gott sko, mamma mín var mjög mikið hérna eftir að barnið fæddist, 

líka bara til þess að hjálpa mér líka. Svo hefur barnið alveg farið í pössun til þeirra 

og svona, en foreldrar mínir eru orðin svona pínu gömul og veik. ... og hann hefur 

alveg eitthvað farið til foreldra hans líka. En alltaf þegar við þurfum á því að halda 

eins og þau hafa komið hingað á kveldin svo við getum farið út. Og sitja bara á 

meðan hann sefur jájá það er bara fínt (Fanney). 

Já, frá öllum í fjölskyldunni. Allir duglegir að hjálpa okkur með barnið eða hvort 

það sé fjárhagslega eða bara hjálpa okkur með hitt og þetta. Það hefur aldrei 

verið vandamál (Kalli). 

Tengdaforeldrar 

Almennt voru góð tengsl við tengdaföður og sjö mæður af tíu voru ánægðar með 

tengsl sín við tengdamóður. Auðvitað voru tengslin misjöfn, eða allt frá því að vera 

slæm en þolanleg og upp í það að vera mjög stirð. Þrjár mæður í úrtakinu nefndu 

sérstaklega að þær ættu erfitt samband við „tengdamóður“. Þess vegna er umræðan í 

þessum hluta mest tengd þessari óánægju. Þrír karlanna ræddu einnig um erfitt 

samband sitt við tengdamæður sínar. Það fólst helst í skoðanaágreiningi og ólíkum 

viðhorfum án þess beinlínis að eyðileggja sambandið milli þeirra. Eins og sjá má hér að 

neðan er þessum flokk um tengdamæður skipt upp í þrjá undirflokka þar sem fjallað 

um afskiptasemi, ólíkar skoðanir og áhrif á sambandið.  

Afskiptasemin tengdist annars vegar þáttum er varðaði uppeldi barnsins og hins 

vegar heimilinu þ.e. hvernig þau höguðu sínum fjármálum eða tóku stórar ákvarðanir. 

... hún bara stjórnsöm og ég læt ekki vel um það að það sé verið að stjórna mér 

nema það sé yfirmaður minn sem borgar mér laun fyrir það (Vilborg). 

... uu mér finnst það sveiflast alveg rosalega mikið eftir þvi sem að hún skiptir sér 

meira af og er með svona leiðinleg komment þá verð ég ótrulega pirruð og vill 

hafa minna samband við hana ... en um leið og hún kom hérna um daginn og 

barnið var farið að sofa og við vorum bara tvær að spjalla og þú veist, bara 
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ótrúlega eðlilegt ekkert eitthvað leiðinlegt ekkert verið að pikka á þið ættuð að 

gera þetta svona og... Hun er bara oft að kommenta á eitthvað svona sem mér 

finnst hún bara ekki eiga bissness með hvort sem það eru peningamálin eða ... 

þið ættuð að reyna að halda að ykkur höndum svo þið komist nú út á næsta ári ... 

og hérna hann er roslega mikið í kúlu hjá henni bara svona einagraðri bubble. Og 

ég er alltaf að bíða eftir að hún svoltið svona sleppi takinu og það er búið að 

gerast alveg svona hægt og rólega hún sleppir svoltið af honum takinu skiluru ... 

mikið með klærnar á honum að hann verði að gera þetta rétt og horfir svona yfir 

okkur...ég held hun meini ekkert illt með þessu en þetta verður rosalega 

yfirþyrmandi þegar við erum að reyna að gera okkar besta í þessu. Þetta er bara 

alveg eins og með mömmu, hún setti bara línu fyrir sjálfa sig: ég fer ekki yfir 

þessa línu að segja fólki til en þau mega koma til mín og spyrja, það er alveg eins 

með tengdó, hún þyrfti að setja sér þessa línu þú veist eins og með fjármálin og 

þessa afskiptasemi að fara ekki yfir það þetta er þeirra líf þau mega bara ráða því. 

Þú veist hún ætlaði að kommenta á af hverju við værum að kaupa okkur nýtt 

borðstofuborð ... Mér finnst bara þessi bremsa sem hún verður eiginlega að setja 

sér (Inga). 

hooo já eins og t.d við eigum svona jógabolta sem ég notaði rosa mikið þegar ég 

var ólétt ég svona hossaðist á boltanum. Ég var sko ekki að hossast rétt. Þetta var 

allt of mikið fyrir barnið og lalala. Ég gaf honum sprite sem var diet sprite og þá 

var hún eitthvað að setja út á það og ... það er ekki eins og ég verði eitthvað reið 

eða ég segi ekkert þannig … já þegar við vorum á leiðinni upp á spítala að þá 

hringdum við um morguninn og létum hana vita. Hringdi reyndar í mömmu mína 

fyrst af því það er nátl mamma mín og það var ég sem vara fara að fæða barnið 

og allt þetta. En hún vildi vera í stanslausu símasambandi við Kára til að fá 

stanslaus uppdate og hann var stanslaust í símanum hvort sem það var við pabba 

minn eða mömmu sína eða mömmu eða einhvern sem var bara að hringja í 

hann. Og hún var alltaf svo pirruð yfir því að einhver var með fréttirnar á undan 

henni. Og það var ekki búið að hringja í hana. Ef hann hringdi í pabba minn þá 

átti attitudið líka að vera þannig að hann átti að hringja í líka í mömmu sína til að 

vera viss um að hún myndi líka vita það... eins og það væri svo mikið mál ... síðan 

báðum við alla um að vera ekki að koma fyrir kl eitthvað ákveðið af því að við 

vildum bara hvíla okkur og vera fjölskylda ... en af því að hún átti sko leið hjá að 

þá þurfti hún endilega að koma. Hún kom við kl 5 en við báðum fólk kannski ekki 

að koma fyrr en 7 eða eitthvað, kom sko á undan öllum bara af því að hún gat 

bara ekki hlustað ... á þeim tíma þá var mér alveg sama af því að ég var að 

einbeita mér að einhverju öðru og ég vildi ekki láta þetta skemma daginn minn. 

En eftir á að þá pirrar þetta mig svo ógeðslega mikið af því að hún getur bara ekki 

virt okkar óskir ... þú veist ,þetta var stór stund hjá okkur og þetta var einn af 

stærstu lífsviðburðunum mínum. Og ég get ekki fengið að njóta þess og hafa það 

eins og ég vill hafa það út af því að hún er alger frekja og stjórnsöm (Vilborg). 

Afskiptasemin jókst til muna í þeim tilfellum þar sem tengdamæður aðstoðuðu 

parið fjárhagslega, t.d. vegna kaupa á fyrstu íbúð eftir að barnið fæddist. Að sögn 

viðmælenda fór afskiptasemi þeirra yfir ákveðna línu. Afskiptasemin fór meðal annars 

út í það hvernig fjármálum parsins væri háttað og hvernig fjármunum var ráðstafað. 
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Tengdadæturnar kærðu sig ekki um slíka afskiptasemi þar sem þær voru að einbeita 

sér að sjálfstæðri fjölskyldumótun 

… Við erum að fara að kaupa okkur íbúð, og við eigum ekki fyrir útborgun, hún 

ætlar að lána okkur fyrir útborgun og hún setti þau skilyrði að hún ætlaði að sjá 

það að við værum virkilega að spara peninginn okkar og við eigum bara eiginlega 

ekkert að vera að nota bílinn okkar. Eins og það komi eitthvað við hvort við 

notum bílinn, hún á ekkert í bílnum skilurðu og bara hvernig við eigum að fara 

með okkar peninga (Vilborg). 

... svo sagði ég bara við hann við skuldum henni einhvern smá pening þannig að 

ég vill bara reyna að klára það og fjarlægja okkur síðan bara frá henni þegar 

kemur að þessum peningum. Það er ótrúlega flott að geta leitað til hennar en 

það verður svolítið að setja mörk. Við erum orðin þetta gömul (Inga). 

Mæðurnar kvörtuðu yfir því að þeim fyndist tengdamóðirin stundum fara yfir 

strikið og skipta sér af þeirra fjölskyldulífi. Í þessu sambandi þá fannst þeim augljóst 

að þær áttu erfitt með að sleppa takinu af sonum sínum. Þeim fannst einnig skorta að 

tengdamæður sýndu virðingu fyrir þeim gildum sem þau höfðu tileinkað sér sem 

fjölskylda.  

Ólíkar skoðanir 

Pörunum samdi misjafnlega við tengdamóður eða tengdaföður sem tengdust ólíkum 

viðhorfum, gildum og uppruna. Ólíkar skoðanir milli aðila urðu gjarnan til að skapa 

leiðindi en þó ekki þannig að til illinda kæmi. 

… ekki mjög vel, við erum líka mjög ólíkar ... já hún vill svolítið að hennar skoðanir 

séu réttar en mér er sama svo lengi sem hún talar ekki svona fyrir framan barnið. 

... Henni finnst t.d. mjög rangt að við séum ekki trúuð. En ég ber alveg virðingu 

fyrir hennar, mér finnst að hún eigi bara að bera virðingu fyrir okkar líka af því að 

hún veit alveg hvað okkur finnst. Af því að hún alveg gersamlega lifir og hrærist í 

trúnni (Fanney). 

Kára fannst samband sitt við tengdamóður sína vera mjög gott og tók því með 

léttleika hversu ólíkar skoðanir þau höfðu. Þau rökræða oft af miklum krafti án þess 

þó að illindi hljótist af. 

… Við erum mjög ólíkar lífsskoðanir en það er bara gaman að karpa við það ... 

það er meira bara svona skoðanir tengdamóður minnar, sem mér finnst gaman 

að leika mér að, en við sjáum heiminn frá sitt hvoru sjónarhorninu (Kári). 
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Áhrif á samband 

Tengdadæturnar notuðu oft þá aðferð að biðja maka sína um að eiga tjáskipti við 

tendamæðurnar fyrir sína hönd og forðast þannig bein samskipti. Það gengur þó 

misvel og fer oft eftir samskiptaformi parsins. Meðal annars gætti togstreitu í 

einhverjum tilfellum innan parsambandsins vegna þessa, t.d. ef karlmaðurinn stóð 

með móður sinni í ágreiningsmálum. Þá sköpuðust vandamál af þeirri ástæðu að 

konunni fannst að makinn ætti að standa með sér en ekki móður sinni.  

… æj þurfum við að vera að gera eitthvað mál úr þessu núna (Fanney). 

… Hann skilur mig alveg en honum finnst það náttúrulega alveg leiðinlegt. En fólk 

í kring um okkur hefur líka tekið eftir þessu og haft orð á þessu. Þannig að hann 

veit þetta alveg ... og þá hringir hún í manninn minn og segir hvað hún sé 

algerlega ómöguleg ... og lalala og þá hringir hann í mig brjálaður ... hann hringir í 

mig brjálaður út af mömmu sinni (Vilborg). 

... það pirrar mig rosalega af þvi að hann á að vera minn maki og hann á að 

standa með mér, hann á ekkert að standa með ok mömmu sinni þó það sé 

mamma hans en það erum við sem búum saman, það erum við sem lifum lífi 

okkar saman og það erum við sem vorum að stofna fjölskyldu. Hann getur þá 

alveg líka gifst mömmu sinni ef það er það sem hann vill skilurðu, það er bara 

ógeðslegt. Haha (Vilborg). 

... ég reyni bara að tala sem minnst við hana hún hlustar líka miklu meira á hann 

heldur en mig. Hún virðir hann miklu meira en mig. Og hvað hann vill, ekki hvað 

ég vill (Vilborg). 

Einnig fannst viðmælendum óþægilegt ef tengdamóðirin kom í heimsókn án þess 

að boða komu sína fyrirfram. Þær komu jafnvel á óþægilegum tíma þegar hentaði ekki 

að taka á móti henni eða þegar allt var í drasli og þeim fannst óþægilegt að fá gest inn 

í slíkt ástand á heimilinu. Það fór sömuleiðis í taugarnar á þeim hversu oft þær 

hringdu í makana sérstaklega þegar illa stóð á. Þeim fannst tengdamæðurnar þurfa að 

virða mörk parsins. 

… Mér finnst reyndar svolítið óþægilegt þegar hún kemur stundum hérna í 

heimsókn bara upp úr þurru án þess að láta vita eða neitt. Kemur stundum bara 

fyrir hádegi um helgar og hringir á svona asnalegum tímum og maður er alveg 

bara, ég hef beðið hana og látið hana vita að okkur finnst þetta óþægilegt, hún á 

bara að virða það. 
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4.2 Innri áhrifaþættir - báðir hópar 

4.2.1 Væntingar 

Sjö af tíu höfðu séð aðstæður sínar öðruvísi fyrir eftir að fyrsta barnið var komið. Þeim 

fannst mikilvægt að vera komin á nokkuð öruggan stað í lífinu og geta séð fyrir sér og 

sínum hvað varðar húsaskjól og mat. 

Ég vildi sko, draumurinn minn var náttúrulega, þú veist þegar ég var í 

menntaskóla t.d að það væri svona tilbúið barnaherbergi þegar að barnið kæmi 

og maður ætti fullt af dóti og fullt af fötum. En þetta skiptir ekki neinu máli, 

nema föt jú maður þarf að eiga föt. En það breytist rosalega eftir að maður 

eignast barn ... núna snýst þetta mikið meira um þú veist hvernig honum líður 

hvernig okkur líður. Maður var í rauninni bara með svona efnahagslegar 

væntingar og hlutstengdar væntingar (Dísa). 

Ja bara í rauninni ég hugsaði allavega að við ættum að vera komin með stöðu til 

að geta gert hluti peningalega séð stöðugleiki þannig og geta séð okkur og 

barninu fyrir öllu sem það þarf án þess að hafa áhyggjur af peningum og svona. 

Þú veist það skiptir máli. Og vera viss um að við séum á sama stað að við viljum 

bæði eignast barn og að við sjáum framtíð í sambandinu (Hlynur). 

4.2.2 Ábyrgð og binding 

Eftir fæðingu barnsins varð foreldrum ljós sú mikla breyting sem varð á þeirra högum, 

sem kom fyrst og fremst fram í bindingu, auk þeirrar ábyrgðar sem lagðist á þau. Allt í 

einu bera þau ábyrgð á öðru lífi og ber að veita því eins gott skjól, ást og umhyggju og 

hægt er.  

Bindingin, og sú skyndilega staða að geta ekki farið út þegar hentaði, var atriði 

sem tók foreldra smá tíma að aðlagast. Þetta fól í sér meiri skipulagningu og þörf á 

meiri fyrirvara til að framkvæma hlutina með tilliti til bæði barns og maka.  

… Já við berum miklu meiri ábyrgð á hlutunum yfir höfuð. Það er ekki alveg hægt 

að fíflast eins mikið þegar það er lítil manneskja sem þarf að hugsa um (Palli). 

…. mm tja, já það kom mér náttúrulega bara á óvart svona hversu vel eða hversu 

fljótur maður er að venjast breytingunum. Þú veist, það eru náttúrulega rosalega 

miklar breytingar og svona alls konar smáatriði eins og að vakna alltaf núna kl 7 

eða 7:30 bara tilbúinn í daginn. Ég var ekki vanur að gera það fyrir svona 2-3 

árum. Svo það vandist rosa fljótt. Já, við vorum kannski smá tíma að venjast því 

að ábyrgðin sem fylgir því, s.s að vera ekki laus eða þú veist að vera alltaf, já, að 

þurfa að koma heim, þessi binding að þurfa að koma heim. Það finnst mér svona 

mesta breytingin, finnst mér sko varðandi mig. En já, annars er það bara 

merkilegt hvað maður er fljótur að aðlagast (Hlynur). 
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Þrír viðmælendur voru ósáttir við tímafrekt áhugamál makans. Þeim fannst erfitt 

að sætta sig við að hann færi í burtu jafnvel fimm tíma í senn um helgar. Á sama tíma 

fannst makanum erfitt að slík togstreita myndaðist í kring um áhugamál sitt eftir 

fæðingu barns. 

… já ég vildi alveg setja upp plan, alveg ef hann fer út í fimm tíma þá á ég inni 

fimm tíma til að fara út. Og honum fannst þetta bara alveg glatað að vera að telja 

tímana eitthvað. En ég var alveg, við þurfum bara að gera það því annars finnst 

mér bara halla á mig. Hann hefur samt alltaf reynt að koma til móts við mig en 

mér finnst það kannski ekki alltaf alveg jafnt (Fanney). 

... en það hefur svo sem ekki verið vandmál núna síðustu daga en það er svona 

ákveðið tímabil yfir árið, og mitt aðal áhugamál það tekur rosalega langan tíma 

en ég reyni að bera virðingu fyrir því (Baldur). 

4.2.3 Foreldrahlutverkið og barnið 

Upplifun paranna af foreldrahlutverkinu var almennt mjög góð. Eins og áður kom fram 

voru foreldrar í úrtakinu með börn undir tveggja ára aldri. Upplifun feðranna af sínu 

hlutverki var almennt sú að barnið var háðara móðurinni fyrst um sinn, og þá 

sérstaklega á meðan brjóstagjöf stóð yfir. Þegar börnin urðu eldri náðu þau að 

tengjast föður meira. Fyrir suma feður kom þetta á óvart en aðrir voru við þessu búnir 

eftir að hafa fengið fræðslu um þetta á heilsugæslustöðvum eða hjá ættingjum, og 

sýndu þessu því biðlund. 

Tenging föður við barn var breytileg eftir því hvort faðirinn nýtti sér fæðingarorlof 

eða ekki. En nánar verður fjallað um það í kaflanum hér að neðan um fæðingarorlof. 

Flestir feður í úrtakinu voru meðvitaðir um mikilvægi þess að tengjast barninu og 

lögðu sig fram við það eftir fremsta megni. Í næstu þremur dæmum má lesa um 

áðurnefnd atriði. 

… Bara mjög fínt, ég er samt örugglega aðeins minna, sko, barnið treystir aðeins 

minna á mig af því að ég er búinn að vera svolítið mikið í burtu til að reyna að 

vinna inn peninga. Þekkir mömmuna miklu betur en ég held, núna er ég búinn að 

vera heima í mánuð, svona alveg stöðugt sko og það er strax miklu betra sko 

(Magnús). 

… Maður er alltaf að tengjast honum betur og betur og hefur alltaf meiri 

samskipti við okkur, þannig að þó maður var alveg til staðar fyrstu mánuðina, að 

þá var það allt öðruvísi að tengjast af því að þá er barnið einhvern veginn bara að 

taka allan tímann og maður er einhvern veginn ekkert að fá til baka sko. Þannig 

að núna um leið og svo sem. Hann er farinn að hafa svona mikil samskipti við 
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mann og þá er maður farinn að tengjast miklu meira og já ég hefði ekki getað 

dottið það í hug hversu rosa maður verður hooked á þessu (Kári). 

Í ljós kom að samskipti feðra við barnið, einkenndust meira af leik eingöngu 

meðan móðirin nýtti tímann til að sinna öðru samhliða því að sinna barninu, s.s. 

heimilisverkum.  

… já og oft sagði hann bara eitthvað: vilt þú ekki bara fara í ræktina, ég skal bara 

vera með barnið. Og alltaf þegar hann er með hann þá er hann alltaf svona miklu 

virkari að gera eitthvað heldur en ég. Þú veist, eins og ég vinn aðra hverja helgi 

og þeir eru alltaf bara í prógrammi ... já ég er þegar ég með hann þá það meira 

svona, ég þarf að setja í þvottavélina, haha og þegar hann er með hann þá veitir 

hann honum alveg 100% athygli (Klara). 

... já ég þarf að gera svona meira. En honum finnst það eiginlega ekki, það getur 

beðið bara, geri það þegar ég er komin heim og þá er ég komin líka (Klara). 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að reyna að deila umönnun 

barnsins jafnt. Þrátt fyrir tilraunir þeirra til að deila umönnuninni með þessum hætti 

reyndist það stundum erfitt í framkvæmd. Þau voru samt meðvituð um þennan þátt í 

uppeldinu. Smáatriði eins og að láta föðurinn sjá um bleyjuskipti á meðan móðir 

vaknar til að gefa brjóst voru atriði sem pörin voru bæði ánægð með, en feður ræddu 

um hvað þeir tengdust barninu betur eftir því sem þeir þeir tóku meiri þátt í 

umönnun.  

… það náttúrulega, hann mjólkar ekki þannig að ég hef, þar sem t.d gerir það að 

verkum t.d þegar hún er að drekka á nóttunni, þá verð ég að sinna því. En meðan 

að það var enn verið að skipta á nóttunni, að þá stóð hann upp og gerði það og 

ég gaf henni (Pálína). 

… Sko ég myndi segja að í byrjun hafi barnið verið miklu tengdara henni en ég gat 

nokkurn tímann verið. Og ég held líka bara að kvenfólk sé alltaf meira tengdari 

rétt í byrjun og ég held að þær sjái um að gefa yfirleitt þegar barnið er á brjósti. 

En þá held ég að það sé mikilvægt að pabbinn komi inn með einhver föst verkefni 

í lífi barnsins ... já ég var ekki endilega nógu meðvitaður um þetta alveg frá byrjun 

en um leið og ég tók eftir því að ég var alltaf að skipta á honum þá fann ég að það 

var að gera rosa gott fyrir mig og mín tengsl við barnið (Palli). 

… Ekkert mikið sem ég get gert akkúrat núna, en svona jú jú ég get alveg huggað 

hana ... þegar hún verður svöng og svona þá bara afhendi ég hana til 

mömmunnar sko. En, jújú mér finnst það alveg ganga vel sko, ég er alveg kominn 

með mína litlu rútínu þegar ég er hérna einn með hana, þannig að jú jú, ég held 

að það verði fljótt blessað sko ... Erna talaði oft um að hún á margar vínkonur 

sem eignuðust börn á undan okkur, sko m.a. eru þarna einhverjir businesskarlar 

sem hérna ... já svona misstu svolítið úr þessu og ég heyrði sögur að krakkarnir 
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urðu bara hræddir við pabbann sinn og svona. Ég nennti ekki að lenda í svona, 

sko. Þannig að ég reyni eins og ég get (Finnur). 

Þegar pörin voru spurð hvort þau væru ósammála um eitthvað þegar kom að 

umönnun barnsins kom í ljós að svo var ekki. Öll voru sammála um mikilvægi þess að 

vera samtaka í uppeldi og umönnun. Ef upp hefði komið ósamkomulag hefðu þau 

tekið tíma í að ræða það og leysa. Áberandi var í öllum viðtölunum að móðirin virtist 

stýra ferðinni að þessu leyti, leiða föðurinn áfram þegar kom að umönnun barnsins og 

leggja til atriði er vörðuðu uppeldisaðferðir og umönnun. 

Hér er svar frá einum viðmælanda þegar rannsakandi spurði hvort þau hefðu 

verið ósammála í einhverju sem tengdist umönnun barns. 

… Miklu meira sko á meðan ég var meira ferkantaður í hugsun í sambandi við 

barnið. En nei nei, ég held að það sé miklu betra núna ... já margt sem að ég 

alveg hafði eiginlega ekki hugmynd um og svo margt um svona gamlar 

hugmyndir, aðferðir sem ég hélt að væru kannski bara ágætar. En hún er búin að 

benda mér á ýmislegt efni sem bendir til þess að það sé ekki ... nei nei, ég held að 

ég sé nú ekki svona þrjóskur á hana, hún bara segir mér þetta og svo er hægt að 

lesa þetta og þá er það bara fínt (Magnús). 

Frá öðrum viðmælanda sem vinnur mikið, og er móðirin því meira með barnið. Í 

því tilfelli finnst honum betra að fylgja þeim reglum og venjum sem móðirin hefur sett 

varðandi uppeldi barnsins. 

… Hún er náttúrulega búin að koma með sínar aðferðir fyrir langflest sko, sem ég 

nýti mér þegar ég kem heim og það er kannski örsjaldan sem ég kem með 

eitthvað nýtt input ... annað hvort er hún búin að taka eitthvað tilbúið sem ég 

síðan set barnið í eða hún lætur mig hafa föt sem ég klæði barnið í á morgnanna. 

(Tinni)  

… Þú meinar, er Tinni sammála því sem ég geri eða ... heha þetta er bara svolítið 

mikið þannig, ég set línurnar og hann fer eftir þeim en hann er alveg sammála 

því. Við vorum nefnilega áður en við eignuðumst barnið búin að ræða það sem 

okkur langaði að gera. Og það er náttúrulega ekki hægt að, ef ég er ekki sammála 

honum, jú ég held við séum mjög samstillt með þetta. Hann er alveg sammála 

(Inga). 

Það kom t.d. upp þessi tímapunktur þar sem hann sagði einhvern tímann, 

þurfum við bara að láta hana gráta?... og var svolítinn tíma að finna hvað hinar 

aðferðirnar og hvað væri í boði þannig að ég fór yfir það með honum og benti 

honum á allskonar upplýsingar um það. Og um leið og maður fór að ræða það og 

hugsa út í það að þá meikaði það sens ... við keyptum bókina hennar Ebbu og 

hann var duglegur að kíkja á það líka (Pálína). 
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Einnig var áberandi ef móðirin var ekki sátt við hvernig faðir athafnaði sig 

varðandi ákveðin atriði í tengslum við barnið. Þegar slíkt kom upp gaf móðirin 

leiðbeinandi skilaboð um að lagfæra viss atriði. 

… Æj bara mér finnst hann ... t.d. ég veit ekki stundum kannski ekki klæða hann 

nógu hlýtt eða eitthvað. En þá eru kannski aðrir að segja við hann líka að hann sé 

ekki nógu vel klæddur því að hann er sjálfur mjög heitfengur. Hann fer sjálfur 

kannski bara út á stuttermabolnum og setur strákinn bara í anorak en það er 

samt kalt úti. Þú veist svona hlutir sem ég pikka í hann og segi: þú verður að gera 

þetta svona...og hann segir af hverju má ég ekki bara klæða barnið eins og ég 

vill? Og ég bara, „nei, honum er kalt“. Eða þá að hann verður að fá eitthvað 

annað en banana og eitthvað svona ... stundum er eins og ég sé að skipta mér af 

en ég er ekki að skipta mér af þegar kemur að því að hafa hagsmuni barnsins í 

huga, ég er bara að passa að honum sé ekki kalt. Og hann borði kannski ekki þrjá 

banana yfir daginn (Fanney). 

Já aðallega þegar hann var svona að byrja að borða, byrja að fá mat, þú veist þá 

var ég agalega stressuð um hvað hann átti að fá og í hvernig skömmtum og 

hversu heitt ... og ekki bara um hvernig pabbinn gerði þetta heldur líka bara allir 

aðrir, ömmur og afar og svona (Klara). 

4.2.4 Þrenndin, jafnvægi og samskipti innan parsambandsins 

Eftirfarandi þættir voru áberandi í viðtölunum varðandi samskipti og jafnvægi hjá 

pörunum.  

4.2.5 Aukinn pirringur 

Undir þessum flokk er fjallað um aukinn pirring sem flestar mæður skynjuðu eftir 

fæðingu barns. Pirringur kom helst fram ef þær fundu ekki fyrir stuðningi, skilningi 

eða tillitssemi frá maka sínum. Einnig ef ójafnvægi myndaðist í tengslum við 

heimilisverk eða umönnun barns. Aukið álag eða þreyta samfara því að eignast barn 

hafði þar að auki áhrif á pirring og sömuleiðis ef mikið ósamræmi kom upp varðandi 

framkvæmd umönnunar og uppeldisaðferða. Fjallað verður um þessa þætti hér að 

neðan og vitnað í viðtöl því til stuðnings. 

Þegar mæður voru spurðar hvort eitthvað hefði komið þeim á óvart eftir fæðingu 

barns þá sögðu flestar hafa tekið eftir auknum pirringi. 

… Já, aðallega ég sjálf, bara mér finnst ég hafa breyst svo mikið. Aðallega svona 

skaplega séð... svona þarf kannski eitthvað minna til. En hérna, hann hefur 

kannski ekki breyst mikið, hefur kannski reynt á umburðarlyndið hjá honum af 

því að ég er búin að vera meira pirruð (Klara). 
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... mér finnst það hjá mér að ég hef takmarkaða þolinmæði til þess að ef það fer 

eitthvað í taugarnar á mér við hann, að þá hefur þráðurinn í mér verið miklu 

styttri heldur en áður af því að núna finnst mér, að sko þú veist, ef hann gerir 

eitthvað sem ekki bara mér mislíkar heldur þá finnst mér það líka vera að hafa 

áhrif á barnið, þú veist ef ég verð pirruð þá hefur það áhrif á barnið þannig að þá 

verð ég ennþá pirraðri skiluru hahaha ... (Erna). 

… Ég verð miklu pirraðri sem er mjög ólíkt mér í raun og veru. Mér finnst ég hafa 

breyst svolítið (Pálína). 

Aukið álag tengt þáttum úr umhverfi parsins eins og skóli, vinna eða aðrir 

álagsþættir höfðu einnig áhrif á pirring eins og fram kemur í næstu tilvitnun 

… Ég hélt kannski að ég hafi fengið fæðingarþunglyndi en síðan talaði ég við 

lækni þarna en hún sagði að það væri líklega bara út af því að það er búið að vera 

svo mikið í gangi. Endalaust stress, skólinn, útskriftin og allt þetta... (Klara). 

Ef pörin náðu ekki nægjanlegum svefni skapaði það aukinn pirring. Sumir ræddu 

um að það væri best að vera ekki að ræða málin þegar fólk væri þreytt, til að koma í 

veg fyrir rifrildi. 

... kannski bara út af því að það er styttri í manni þráðurinn út af þvi að maður er 

minna sofinn (Erna). 

 

Karlarnir höfðu ekki allir áttað sig á því hvað gæti valdið auknum pirringi hjá 

makanum, en ekki var óalgengt að þeir tengdu það við hormónaójafnvægi tengt 

getnaðarvarnarpillu eða meðgöngu. 

... en hún fór á pilluna eftir hvað þegar barnið var sex mánaða, svona brjóstapillu 

sko. Ég hef svolítið kennt því um að það sé svona hormónar út af pillunni, sko. En 

eins og ég segi, ég... það er ekkert endilega kannski rétt en ég hef svona haldið 

það (Nóel). 

… Já á meðgöngunni, það var erfitt það tók svolítið á. Þegar hormónaójafnvægið 

var komið hjá elskulegri eiginkonu minni að þá fór hún að skipta skapi og maður 

þurfti að sýna heldur mikla þolinmæði og passa sig (Kalli). 

... það komu samt upp smá erfiðleikar bara út af hormónum, sko. Já samt ekkert 

eitthvað major (Tinni) 

Pirringur kom meðal annars upp þegar mæður upplifðu að feður skorti frumkvæði 

eða ábyrgð, m.a. varðandi umönnun barnsins eða aðra þætti innan heimilisins.  

… En stundum skil ég ekki hvað hann getur verið rólegur, ekki stressaður, eða þú 

veist ef ég stressast upp yfir einhverju að þá er hann aldrei stressaður. Kannski 

ekki erfitt að þola það, en það er erfitt að skilja það stundum... 
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… Kannski ef hann gefur honum ekki að borða eins og ég hefði viljað eða klæðir 

hann og leyfir honum að vera í einhverjum öðruvísi fötum. Kannski ekki með 

vettlinga og eitthvað. Það eru svona smáatriði sem ég svona hugsa eftir á, af 

hverju var ég að pirra mig á þessu? Hann er náttúrlega pabbi hans og getur alveg 

gert þetta jafn vel, bara öðruvísi ... mín leið er ekki endilega rétta leiðin (Klara). 

… Já kannski ég brýt þvottinn saman á einhvern hátt og hún gerir það öðruvísi og 

hún vill að ég geri það nákvæmlega eins og hún gerir (Baldur). 

Það skapar einnig ójafnvægi í tengslum við heimilisverk og umönnun barns þegar 

annar aðilinn vinnur mikið utan heimilis. Þá hallar meiri á hinn aðilann inni á heimilinu 

og parið er jafnvel lengur að ná samvægi eftir fæðingu barns. 

... En ég held að það sé bara einhver krónískur pirringur á milli okkar. Það er rosa 

stutt í pirring. Bara hann sé svona mikið í burtu og ég svona mikið ein með barnið 

og hann nær þessu ekki alveg þegar hann kemur heim ... þannig að þegar hann 

kemur heim þá verður hann kannski pirraður yfir því hvað ég er pirruð að hann sé 

ekki að standa sig og þú veist, þá held ég að það verði svona spenna ... hann sé 

svolítið á varamannabekknum en við erum já... ég held að við séum bara ágæt 

saman og hann tekur sig alveg til skilurðu en ég held lika að ég sé orðin svo 

langbitur, ég er búin að gera svo miklu meira en hann í öllu þessu að það sem 

hann er að gera og ég horfi á að þá er ég alveg ah ... frábært æ hvað er frábært 

að hann skuli taka barnið og leika við hann á meðan ég klára þetta, en síðan fer 

ég alltaf að hugsa um en á meðan ég er ein að þá hef ég ekki þennan stuðning. Ég 

fer alltaf að hugsa eitthvað neikvætt. Ég er komin í þannig hugsunargang upp á 

síðkastið þannig að... og þess vegna líka upp á síðkastið hef ég ekki verið nógu 

dugleg að hrósa honum (Inga). 

… Já ég er með alveg styttri þráð gagnvart kærasta mínum ... Hann er svo utan 

við sig ... og hann kannski tengir ekki við ergelsið mitt sko þú veist að því að ég 

get verið öðruvísi stillt en hann... mér finnst liggja á einhverju og honum ekki. 

Mér finnst stundum heimilið vera í rúst þegar honum finnst það bara frekar fínt. 

Og hann er alveg: Það er ekkert drasl á gólfunum hérna. Og ég er alveg, það er 

ógeðslega mikið drasl hérna (Dísa). 

… mm já þetta var náttúrulega pirringur í mér og ég ar alltaf: Leiktu við hana og 

hann gerði það ekki og ég var alltaf: Af hverju gerir hann það ekki og ég var alveg, 

hvað er í gangi? (Unnur). 

Palli nefnir það hvernig honum finnst jafnvægi/samvægi innan heimilins hafa haft 

áhrif á sambandið. Því meira sem þau hjálpast að, þeim mun betur líður báðum 

aðilum innan sambandsins. 

… Sko þetta var alveg erfiðara heldur en ég reiknaði með þó að ég hafi séð fyrir 

mér að þetta yrði mjög erfitt ... Og ég held að þetta snúist svo mikið að ná góðu 

jafnvægi með að hvað ... hver gerir hvað, finnst mér og mér finnst líka mjög 

mikilvægt að það sé ekki, já ég skal gera þetta ef þú gerir hitt. Mér finnst bara 
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leiða til þess að fólk sé eitthvað að fíla með það að eyða tíma með barninu sínu. 

Fólk líður óþægilega ef það er ójafnvægi á þessu þannig að hún sé ekki örþreytt 

allan tímann eða þegar ég er að gera meira en hún að hún komi inn (Palli). 

… Það er líka búið að vera vandræði að halda heimilinu okkar eins og okkur líður 

best í því, og það veldur okkur báðum svolitlum óþægindum, sérstaklega henni... 

já bara það að við tökum alveg til og það verður allt alveg skínandi hreint og svo 

tekur það okkur tvo daga að koma öllu í rúst af því að maður lendir á eftir með 

barnið og eitthvað svona og það þarf bara voða lítið og það sem að gerist þegar 

það eru rosalega þungir dagar, mikið að gera í skólanum svo tekur maður barnið 

og hann er að fara í gegn um einhvern vaxtarkipp eða tanntöku og maður verður 

rosa þreyttur og þá á maður til að vera bara svona, já ég ætla að vera pínu latur 

núna þegar barnið er sofnað. Sem er náttúrulega ekkert rosalega hollt og við 

vitum það bæði ... æj mig langar ekki að fara í þetta núna mig langar bara að fara 

að sofa... já það er einmitt það sem ég er að segja, t.d. það hafa alveg verið 

tímabil þar sem það hefur verið pínu ójafnvægi og í minni reynslu hefur það sýnt 

sig að þá verðum við bæði frekar pirruð yfir því. Þú veist, þegar ég er að gera 

minna þá verð ég pirraður yfir því að vera að setja meira á hana og hún 

náttúrulega verður líka bara þreyttari af því að hún er að bera meiri byrðar en 

hún ætti að gera og svo öfugt (Palli). 

Viðmælendur litu gjarnan til fyrirmynda úr umhverfinu til að meta og ákveða hvað 

væri þess virði að taka upp í eigin fjölskyldueiningu. 

…samband systur minnar og hjá manninum hennar, þar er rosalegt ójafnvægi, 

mikið óréttlæti í sambandinu. Annar partnerinn heldur öllu uppi og svoleiðis, það 

er þannig að systkinin okkar bæði, við erum sem sagt yngri systkyni þau eru bara 

að láta stjana við sig ...Það er hérna... bróðir minn er búinn að skána mikið að 

þessu leyti en bara mjög nýlega og barnið hans er í öðrum bekk (Dísa). 

… Já, svona að alast upp við þetta þá finnst mér bara vera eðlilegt að karlar taki 

þátt í heimilisverkum og hjálpi til og mér finnst pínu skrítið að heyra til þess að 

það séu aðrar aðstæður af því að þetta er bara eitthvað sem ég er vanur ... já, 

eða það er mamma sem er dugleg að hjálpa til. Hann eldar yfirleitt og skúrar og 

svoleiðis (Kalli). 

Tillit og stuðningur. Í viðtölum kom fram að þeim mun meiri stuðning sem aðilar 

parsambandsins sýndu hvor öðrum, þeim mun betur gekk þeim að lifa saman í sátt og 

samlyndi og án pirrings. Andrúmsloftið varð betra á heimilinu og meira jafnvægi 

skapaðist.  

… Ég held bara, við bara töluðum um þetta og vorum sammála um að við 

þyrftum að vera tillitssamari við hvert annað og sýna stuðning, sko. Ég held bara 

að við höfum smám saman áttað okkur á því að við vorum bara í sömu stöðu, 

sko, og þú veist þá höfum við farið að sýna hvort öðru meiri skilning. Og við 

vorum bara pirruð eða erfið við hvort annað ef okkur þætti báðum að það væri 

of mikið á okkar könnu sko ... og það var bara málið. Held að það hafi ekki verið 
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eitthvað eitt atriði sem ég held bara að þegar við vorum orðin bæði meðvituð um 

þetta að þá fór þetta að lagast ... þetta gerðist ekkert á einni nóttu sko. Og held 

að það sé bara orðið betra núna en það var fyrir (Hlynur). 

… Maður sér sko alveg að það er erfitt og svona við breyttum t.d. rúmskipan og 

svona, fyrst svaf barnið upp í hjá okkur og síðan settum við barnið í barnarúm. 

Barnið var við hliðina á barnarúminu og svo breyttum við því þannig að ég var við 

hliðina á barnarúminu sko þannig að það stundum þegar hún vaknar þá get ég 

svæft hana þannig að konan fái meiri svefn og geti hvílt sig ... já þetta er svona ... 

já náttúrulega hefur maður verið að koma meira inn af því að hún sjálf hefur 

verið að taka meiri vinnu (Orri). 

… Uh uh sko fyrir mig var þetta í rauninni samkenndin með henni sem var það 

erfiðasta við þetta að sjá hana ganga í gegn um svona rosalega mikið átak á sig. 

Og auðvitað var ég að hlaupa til og allt það til að gera þetta eitthvað auðveldara 

(Palli). 

… Já oft sagði hann bara eitthvað, vilt þú ekki bara fara í ræktina ég skal bara vera 

með barnið ... (Klara). 

4.2.6 Kynlíf  

Þreyta, tími, nánd 

Flestir viðmælendur voru meðvitaðir um að nándin í sambandinu hefði minnkað eftir 

að barnið fæddist.  

Þegar þau byrjuðu að ræða um þennan þátt, voru þau meðvituð um mikilvægi 

þess að lagfært hann. Þau gerðu sér grein fyrir því að þau hefðu ekki náð að rækta 

eigið samband og að þau hefðu gefið hvort öðru minni athygli síðustu mánuði. Þessi 

þáttur vóg þó misjafnlega sterkt hjá pörunum en allir voru sammála um að tilefni væri 

til að lagfæra og gera betur.  

Kynlíf er nátengt áður nefndum flokk um pirring innan sambandsins. 

Viðmælendur tóku eftir því að samhengi væri á milli pirrings og slæmra samskipta, 

sem síðan leiddi til minni löngunar í kynlíf. Þannig væru samskiptahættir nátengdir 

löngun þeirra til kynlífs. 

… mm já allavega fyrst, þá náttúrulega eðlilega ekki mikið svona og ... svo 

náttúrulega þegar við svona nokkrum mánuðum eftir þegar við vorum kannski 

ekki búin að vera neitt frábær, vorum svona frekar pirruð út í hvort annað, þá já 

svona minnkaði það mikið og kannski svona minni áhugi. Allavega frá hennar 

hálfu. Ég held að hún hafi alveg verið meðvituð um það líka og svona og 

viðurkenndi það alveg líka. Þannig að og það var alveg í svolítinn tíma, þannig 

sko, alveg einhverja mánuði. Svo eftir að samskiptin bötnuðu þá kom áhuginn 

aftur. En það er minna en það var held ég fyrir áður en hún varð ólétt (Hlynur). 
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Flestir viðmælendur nefndu það að dregið hefði úr nánd og kynlífsiðkun fyrstu 

mánuðina eftir fæðingu barns og tengdu það við minni tíma aflögu, auk þreytu, álags 

og að önnur verkefni voru látin ganga fyrir. Þannig hafði kynlíf og nánd fengið að víkja 

fyrir daglegu amstri og vana sem byrjaði að einkenna líf parsins eftir að barnið kom 

inn á heimilið. 

… Það er eiginlega bara engin nánd finnst mér, það bara er alveg „missing“ ... 

kannski er maður líka kannski of mikið fastur í að einblína á öll þau verkefni sem 

sitja á hakanum í stað þess að eyða tíma í að, þú veist kúra og spjalla eða þú veist 

eitthvað svona. Slökkva á sjónvarpinu, ekki vera alltaf í símanum, við erum að 

láta ótrúlega margt trufla okkur (Inga). 

… En svona að öðru leyti kannski þá við erum kannski tvo tíma saman á kvöldin 

núna meðan við höfðum alveg heilu dagana hérna bara tvö áður en barnið kom. 

Svo það er náttúrulega tíminn líka sem spilar inn í þetta sko. Það er kannski alveg 

eðlilegt, en að öðru leyti hefur ekkert breyst sko. Þú veist. Ég kannski upplifi af 

því að við höfum kannski minni tíma til að stunda það að þá hefur það ekki breyst 

að öðru leyti ég allavega upplifi það þannig (Hlynur). 

… Já þetta tengist líka bara þessu álagi, ég er bara nokkuð viss um það að þegar 

álagið er mikið og samskiptin ekki nógu góð þá er ég ekkert mikið til í að stunda 

kynlíf. Eða, þú veist, þetta byggist frekar upp ef maður er búinn að eiga góðan 

dag, ef samskiptin eru góð og það er nánd og svona, en já já ég held það sé bara 

partur af þessu (Fanney). 

Flest pörin voru vakandi fyrir því að þörf væri á að rækta nándina sem dregið 

hafði úr og það þyrfti að fara að huga betur að þessum þætti í sambandinu. Algengt 

var að viðmælendur notuðu orðalagið; „nú er barnið númer eitt, tvö og þrjú“, sem 

sagði auðvitað að forgangsröðin var allt í einu orðin önnur. 

… Já við erum ekki lengur í fyrsta sæti, það er bara þannig. Barnið er bara númer 

eitt, tvö og þrjú. Þannig að það er kannski eitthvað sem við mættum breyta af og 

til sko, en við gerum okkur alveg grein fyrir því bæði, þannig að við höfum 

kannski ýtt því til hliðar en vitum að við þurfum að gera eitthvað fyrir okkur tvö 

(Tinni). 

... Og sumir segja bara, ég er búin að lesa alls konar að maður eigi bara að gera 

það. Mér finnst bara svo kjánalegt að vera bara eitthvað, já nú skulum við gera 

það. En það er kannski bara eitthvað sem maður þarf að gera bara, nota tímann 

sem hægt er að fá. Ekki bara að bíða eftir tilfinningunni. En svo tala sumir um að 

um leið og maður gefur þessu tíma að þá kemur spenningurinn skilurðu, en ég 

hef bara ekki fundið fyrir því og hann þarf einhvern veginn að vinna mig upp í 

eitthvað (Þórunn). 
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Hjá flestum pörunum dró úr kynlífsiðkun á seinni hluta meðgöngunnar en hjá 

þremur pörum af tíu var ekkert kynlíf stundað á meðgöngu eins og sjá má á 

neðanverðu dæmi. 

… Bara þegar ég varð ólétt út af því að ég var svona þreyttari og svona ... Og 

honum fannst maður aðeins brothættari með kúluna framan á sér... bara stuttu 

eftir að ég varð ólétt þá bara ekkert, það bara dó...(Inga). 

Einnig kom í ljós að eftir því sem lengra sem leið á milli kynlífsathafna varð 

erfiðara að koma kynlífinu í sama horf og áður. Fólk átti jafnvel erfitt með að taka 

fyrstu skrefin, þar sem ástandið var komið í ákveðinn farveg. Öðrum fannst vanta 

frumkvæði frá makanum og jafnvel komu fram dæmi um að þetta atriði hafi komið 

upp hjá báðum aðilum parsins sem bendir til samskiptaleysis. 

... Ég væri til í að fá aðeins meiri ákveðni frá þér, taka stjórn meira, kannski 

(Þórunn). 

… Það er akkúrt hjá mér líka að það væri sjást meira að þú viljir það. Henni finnst 

óþægilegt að segja það beint svo hún þarf þá bara að ... gefa eitthvað svona 

merki til að sýna að hún vilji það. Þannig að það sé eitthvað merki svona (Nóel). 

Í viðtölunum kom fram hjá þremur mæðrum, að þær hefðu ekki jafnað sig ennþá 

líkamlega eftir fæðingu barnsins. Þrátt fyrir að langur tími væri liðinn síðan barnið 

fæddist þá voru líkamlegir þættir ennþá að trufla, án þess að þær hefðu einhlíta 

skýringu á því. Í þessu samhengi kom fram óánægja hjá viðmælendum með hvernig 

tekið er á þessum málum innan heilbrigðiskerfisins eftir fæðingu. Þau telja þörf á 

meiri líkamlegri jafnt sem andlegri eftirfylgni með mæðrum eftir fæðingu, ekki 

einungis út frá fæðingarþunglyndi. 

… Ég er búin að reyna að vinna í því að koma mínu kerfi í gang, ég er búin að vera 

svo aum að neðan ennþá, þá er ég ekkert rífandi glöð að fara að hjakkast 

eitthvað eitthvað, skilurðu og eyðileggja allt. Eftir samfarir að þá ertist þetta 

alltaf aftur og ég verð sár. Ég er búin að fara til læknis og er að vinna í því (Inga). 

… Já það hefur orðið einhver röskun á mér líffræðilega séð sko þannig að hérna 

löngunin hefur stundum bara horfið frá mér, ég var mjög aktív fyrir ... ég var ekki 

að ná að stunda kynlíf almennilega með honum og það meiddi mig stundum og 

svona sko ... En það að fá tíma hjá kvensjúkdómalækni er bara eins og að reyna 

að finna tíma til að hitta Justin Bieber eða eitthvað rugl. Ég hringdi í sumar og 

ætlaði að panta tíma hjá kvensjúkdómalækni. Heyrðu, næsti tími sem er laus er í 

febrúar og ég bara haa? Mér finnst þetta rosalega stór partur sem mér finnst 

vanta inn í alla umræður í mæðravernd, þú veist af því að þú ert skoðuð ... þú ert 
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ekkert skoðuð í leggöngunum, þú ert ekkert skoðuð kynferðislegi hlutinn þinn 

skilurðu eins og þú segir, t.d bara þú færð bara skoðun fyrstu dagana, það er ekki 

svo eftirfylgni sex mánuðum síðar að þú fáir bókaðan tíma 6 mánuðum eftir 

fæðingu, að þú fáir bara „full tékk“ upp því að ég finn alveg fyrir einhverju 

ójafnvægi inn í líkamanum sem er ekki bara kynferðislegs eðlis heldur líka af 

öðrum toga og ég veit ekkert hvert ég almennilega á að leita með það, þú veist, 

þannig að það er kvensjúkdómalæknir sem ég veit ég þarf að fara til en svo eru 

aðrir hlutir sem hafa bara breyst skilurðu, sem mig langar að tala um en ég veit 

ekkert við hvern ég á að tala við (Dísa). 

Mörg paranna voru vön að spjalla saman á kvöldin áður en þau fóru að sofa eða 

jafnvel stunda kynlíf á sama tíma fyrir svefninn og þurftu að breyta þessum venjum 

eftir að barnið fæddist, aðallega vegna þess að barnið svaf inni í þeirra svefnherbergi 

og jafnvel á milli þeirra. Einnig varð breyting á því hvenær pörin fóru að sofa. Móðirin 

var gjarnan þreyttari og fór að sofa á undan makanum sem leiddi oft til þess að parið 

sofnaði ekki saman.  

… við reynum á kvöldin ef það er friður, þú veist við höfum yfirleitt talað mikið 

saman á kvöldin eftir að við erum komin upp í rúm en ég t.d., ég vill alltaf hafa 

hana upp í og vill hafa hana inni hja okkur, við vorum ekki sammála um það fyrst 

en við ræddum það bara og ég benti á alls konar lesefni sem hann er alveg 

sammála núna. En það má mjög lítið út af bregða til að við höfum ekki þennan 

tíma á kvöldin ... mm barnið er mjög svefnstyggt, vaknar mjög mikið á kvöldin. 

Núna er barnið t.d að taka tennur og maður þarf eiginlega að vera inni hjá henni 

alveg þar til, barnið vaknar mjög mikið og allt er ómögulegt og erfitt, mikið að 

hnoðast (Pálína). 

... ja eftir fæðingu er þetta ekki manni mjög ofarlega í huga. Það sem breyttist 

kannski eftir var að maður er búin að jafna sig er að það er meiri áhugi en minni 

tími ... hehe ef það meikar sens, það er svona jess hún er sofandi! ó nei hún er 

ekki sofandi æ æ ok . æ þetta er bara svona óendanlega flókið eitthvað, og þú 

veist og ekki eitthvað vel til þess fallið að vera að koma manni í gírinn og vera 

með eitthvað kríli sem þarf að vakna alltaf, það er svona tiltölulega flókið mál 

sem örugglega truflar mig meira en hann af því að ég held að já eins og ég segi 

það liggur við að það sé eitthvað líffræðilegt við þetta, hvernig maður bregst við 

hljóðum frá henni. Ekki það að mér hefur tekist að sofa í gegn um það þegar hún 

vaknar á nóttunni. En engu að síður ég held að það trufli mig meira (Jóna).  

Já það er líka bara út af því að barnið sefur enn þá uppi í og við náum ekki að 

kúra eins mikið, og já vera góð við hvort annað, sko þannig séð það er eina 

ástæðan (Tinni). 

… Já það var náttúrulega ekki neitt ... aðallega vegna þess að vanalega var 

stundað kynlíf hjá okkur undir venjulegum kringumstæðum stundað frekar seint 

á kvöldin ... núna förum við ekki að sofa á sama tíma og áður og svo er barnið 

inni hjá okkur (Finnur). 
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Í aðeins tveimur tilfellum fannst feðrum „óþægilegt að stunda kynlíf á 

meðgöngu“ þegar farið var að sjást á konunni. Konurnar tóku það gjarnan inn á sig að 

maðurinn sýndi minni áhuga. Fyrir aðra karlmenn í úrtakinu var ólétta konunnar ekki 

fyrirstaða varðandi kynlöngun þeirra. 

… ég held það hafi aðalega verið eitthvað í hausnum á mér. Ég held að 

sérstaklega þegar lengra var liðið á meðgönguna, þá var hún komin með stærri 

bumbu þá fannst mér kannski eins og ég væri að leggja eitthvað aukalega álag á 

hana. Og dró mig svolítið í hlé (Tinni).  

Í þremur tilfellum kom fram að kynlífið væri jafnvel betra í samanburði við 

tímabilið fyrir meðgöngu, þó svo að tíðni kynlífs hafi verið lægri en áður. Eins og fram 

kemur hér að neðan hefur þetta leitt til betra og sterkara sambands, enda parið unnið 

mun betur sem ein liðsheild. Þessir þættir eru nátengdir, en hér lýsir viðmælandi 

hvernig henni finnst kynlífið vera betra eftir fæðingu. 

… Minna um það en það en það er betra. Og það var líka eitthvað sem enginn 

hafði búið mig undir. Þetta var ekkert sem mæður ræða við dætur sínar ... nei 

það liðu sko þrjár vikur, sem það var ekkert kynlíf eftir fæðinguna og það var ég 

sem þrýsti á af því að ég vildi fá það aftur eins og það var. En svo náttúrulega 

varð það það aldrei aftur eins og það var, mér finnst það miklu betra núna, miklu 

meiri nánd einhvern veginn ... maður er bara búin að skapa svo órjúfanleg tengsl. 

Eg held að það breytist eitthvað í manni líffræðilega séð, bara upp á hormóna og 

eitthvað svona þegar maður er búin að ganga í gegn um þetta með einhverjum 

og það gengur svona vel. Og þó það sé sjaldnar og stundum óþarflega stutt af því 

að við erum hrædd um að vekja barnið og við höfum ekki mikinn tíma, þú veist, 

við reynum að nota tækifærið á meðan hún er sofandi eða út í vagni eða eitthvað 

(Pálína). 

4.2.7 Að ræða saman 

Það er alltaf betra að ræða málin í stað þess að láta aukinn pirring eða spennu 

byggjast upp á heimilinu. Það var styrkleiki hjá þeim pörum sem gátu rætt málin sín á 

milli hvort sem það endaði með rifrildum eða ekki. Hér lýsir einn viðmælandi því 

samskiptaleysi sem hefur einkennt þeirra samband síðustu misseri. Í sameiginlegu 

viðtali við þetta par kom síðan í ljós að þau óska bæði eftir því að hinn aðilinn tjái sig 

meira og sýni frumkvæði á því sviði. En hvorugt þeirra tók fyrsta skrefið. 

… já eða þannig það hefur verið svolítil streita á okkur, þannig sko, á sambandið 

okkar og ég í raun og veru kannski kennt þessu tjáningarleysi svo sem, af því að 

við erum kannski ekki að tala saman, þá erum við kannski að miskilja eða höldum 

eitthvað sem er ekki rétt hjá hvort öðru sko (Nóel). 
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Öll pörin í báðum hópunum að einu undanskildu nefndu þörfina fyrir fræðslu er 

varðaði breytingar á samskiptaháttum eftir að barnið fæddist. Í kaflanum hér að 

neðan sem eingöngu fjallar um þá einstaklinga sem fóru á námskeiðið kemur fram að 

þau sem ekki tileinkuðu sér þær aðferðir sem voru kenndar á námskeiðinu, mundu 

eftir þeim, en sögðu að það vantaði upprifjun eða verkfærin til að tileinka sér 

samskiptatæknina. 

Það bendir til þess að þörf sé á meiri fræðslu eða eftirfylgni vegna þeirra 

breytinga sem verða innan parsambandsins eftir að barnið fæðist, þ.e. að ekki sé nóg 

að bjóða eingöngu upp á námskeið eða fræðslu um barnið sjálft eða fæðinguna 

meðan á meðgöngu stendur. Ljóst var að miklar breytingar ættu sér stað sem þau áttu 

erfitt með að laga sig að.  

… Ég hefði viljað fara á fleiri námskeið áður en barnið kom, hvernig þú tæklar það 

í sambandinu að eiga barn, ekki bara að láta það koðna niður eins og það gerist 

... líka út af því að þótt að ég lesi mig til um og tali rosalega mikið við vinkonur 

mínar sem eiga börn og svona í saumaklúbbnum, svona hvaða ráð þær eru með 

og svona, að þá kemur ekkert hans megin. Svo er hann bara að spila tölvuleiki 

skilurðu, hann er ekkert að afla sér upplýsinga um þetta... og æj ég veit það ekki 

(Inga). 

… já svo sem eins og brjóstagjöfina og þetta og líka bara hann hefur varla verið í 

kringum ungbörn bara frá því að hann var bara sjálfur ungbarn. Þannig að ég hélt 

að hann myndi fá svoltið út úr því að hérna ... Ekki það að hann hefur lært það as 

we go skilurðu. En ég held samt að honum hefði fundist það betra að vera með 

smá tæki áður en barnið fæddist. Og það er alveg eins í sambandinu, þetta bara 

rúllar og ég hef alltaf sagt það við hann að „samband“ er vinna og hann einhvern 

veginn, hann er ekki sammála mér. Ég held hann skilji ekki pointið með hvað átti 

að vera að vinna (Inga). 

Í einhverjum tilfellum náðu pörin að rökræða og útskýra sín mál og útkljá þau. Hér 

eru dæmi um tilvitnanir sem lýsa þremur dæmum þar sem par beitir rökræðum til að 

útskýra sín mál og fá þannig lendingu í samtalið. Í öðru tilfelli er ekki fyrir hendi 

ágreiningstækni sem skilar árangri, og endar því á þann hátt að annar aðilinn verður 

að gefa eftir. 

… Ef hann er mjög fastur á sinni skoðun og ég á minni. Þá reynum við að útskýra 

af hverju, og reynum að komast að sameiginlegri niðurstöðu ... stundum er það 

sem við erum ósammála og þá verðum við bara að vera sammála um að vera 

ósammála ... það gengur alltaf oftast þegar við erum búin að útskýra fyrir hvort 

öðru (Klara). 
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… Við ræðum það, og svo er ég mjög mikið fyrir að sækja mér upplýsingar um 

ágreiningsefnið (Pálína). 

… nei ég væri til í að hann myndi koma meira á móts við mig líka í þessu. Að bara 

segja bara, að geta líka bara rætt hlutina. Það er oft þannig að ég ræði eitthvað 

og hann springur. Þú veist hann verður alltaf svo rosalega pirraður og reiður 

alveg strax. Þannig að þá er aldrei hægt að ræða svona hluti þannig að ég bara 

ósjálfrátt hætti … 

… já ég hef alveg pælt í því hvort að við ættum að fara til sambandsráðgjafa sko. 

Og líka bara þótt að það gangi allt vel að þá reynir það svo mikið á sambandið 

(Inga) 

4.2.8 Fjölskyldutími 

Áhugavert var að sjá að átta af tíu pörum voru meðvituð um mikilvægi þess að eyða 

tíma saman öll þrjú. Þau ræddu gjarnan um að þeim leið best þegar allir voru heima. 

Flestir voru með skipulagðan tíma á hverjum degi sem var skilgreindur sem 

fjölskyldutími. Sá tími var mjög oft frá 16:00-20:00 á kvöldin sem nýttur var m.a. til að 

elda og borða kvöldmat saman. Ef lítill tími var aflögu fyrir sameiginlegan 

fjölskyldutíma var reynt eftir fremsta megni að skapa slíkan tíma á einn eða annan 

hátt. Smáatriði eins og að fara með barnið saman á leikskólann eða ná í það saman og 

ganga saman heim er fjölskyldustund sem ekki þarf að kosta mikið, en er samt góð 

stund auk þess sem það skapar ákveðið venjubundið munstur fyrir barnið. 

… Já já að reynum að hafa fjölskyldutíma á milli fjögur og sjö ... og um helgar þá 

reynum við að gera sem minnst annað en að vera saman, skilurðu. En auðvitað 

kemur eitthvað upp á, en við svona reynum að halda þessum tíma. En það er 

svona markmiðið okkar allavega. Að hafa sem mestan fjölskyldutíma fyrir hann 

(Baldur). 

Eitt par notaði þá aðferð að vera með fastan fjölskyldufund einu sinni í viku og 

náði þannig ákveðnu markmiði um meiri samverustundir, þrátt fyrir erfiðleika með að 

ná því að vera saman öll þrjú. Þetta var aðferð sem annar aðilinn flutti með sér úr sínu 

eigin uppeldi og var því um gamla hefð að ræða. Í tilvitnun hér fyrir neðan má sjá 

hvaða áherslur eru á þessum fundum. 

… Við erum alltaf með fjölskyldufund seinni partinn á föstudögum og þá er bara 

tími þar sem allir setjast niður og enginn gerir neitt annað. Þá er bara verið að 

sitja og ræða saman. 

R: já ok, hvað ræðið þið helst á þessum fjölskyldufundum ? 
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… Hvernig okkur líður og þá er ekki verið að tala um skipulag og hvað á að kaupa 

inn eða þarf að laga til eða eitthvað. Þá er bara verið að tala um hvernig hefur þú 

það? Ég er ánægð með þig og þetta gengur vel og barninu líður vel ... hann er 

alinn upp við þetta, ekki reglulega og ekki endilega til að ræða tilfinningaleg 

málefni. En það er kallaður fjölskyldufundur þegar þau þurfa að tala um eitthvað 

sem er ekki var ekki í mínu uppeldi, en mér fannst þetta mjög sniðugt og við 

svona höfum tekið þessa hugmynd og gert hana að okkar. Hjá þeim hefur þetta 

svolítið verið tengt við að það er fjölskyldufundur af því að það þarf að gera þetta 

og þetta (Pálína). 

Fimm af tíu pörum nýttu ungbarnasund sem sameiginlegan fjölskyldutíma þar 

sem þrenndin var öll saman til að eiga góða stund og skapa minningar. 

… Og við erum búin að vera í ungbarnasundi tvisvar sinnum í viku og það er búið 

að vera alveg meiriháttar tími þó það sé bara rúmur klukkutími tvisvar sinnum í 

viku. Þá er það samt alveg dedicated tími þar sem bara við tvö með barnið saman 

að gera eitthvað, alveg rosalega skemmtilegt og mikil snerting og leikur og 

leikfimi, hún alveg steinsefur eftir þetta (Orri). 

… Við vorum búin að búa hérna tvö ein áður en barnið fæddist. Og búin að búa 

okkur fyrir það saman þannig að hérna, þá höfum við alltaf allan þann tíma sem 

mann lystir. Þannig að að núna þurfum við að reyna að læra að meta þann tíma 

sem við fáum aðeins betur (Kári). 

… Já við erum oft þrjú saman bara hangandi hérna öll heima, þegar hann er í fríi 

,farandi út í labbitúra og eitthvað svona. Við höfum alveg náð svoleiðis tíma 

þegar við erum hvorugt að vinna (Jóna). 

4.3 Tilraunahópur 

Þessi hópur viðmælenda sóttu námskeiðið Að verða foreldri. Fyrri kaflinn fjallaði um 

hvað hefði verið sammerkt með öllum pörunum án tillits til þess hvort þau hefðu 

tekið þátt í námskeiðinu Að verða foreldri eða ekki. Þetta var gert m.a. vegna þess að 

ekki var stórvægilegur munur á þessum tveimur hópum. Í þessum kafla verður fjallað 

eingöngu um tilraunahópinn sem sótti námskeiðið Að verða foreldri og hvaða gagn 

þau höfðu af þátttökunni. M.ö.o., hvernig námskeiðið nýttist þeim fyrir það tímabil 

sem var í vændum. 

Þau þemu sem voru mest áberandi úr námskeiðinu og þátttakendur mundu eftir 

voru samskiptatækni, barnið og tengsl við foreldra auk þess að viðhalda nándinni 

innan parsambandsins. 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað almennt um gagnsemi og jákvæð viðhorf 

þátttakenda til námskeiðsins. Því næst um þau þemu sem voru mest áberandi hjá 
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pörunum, og að lokum fjallað um þann þátt sem viðmælendur beinlínis kölluðu eftir, 

þ.e. meiri upprifjun eða eftirfylgni. 

 Gagnsemi námskeiðsins 

o Samskipti 

o Barnið  

o Nánd/parið 

 Upprifjun/eftirfylgni 

4.3.1 Gagnsemi námskeiðsins Að verða foreldri 

Allir viðmælendur voru mjög ánægðir með námskeiðið og innihald þess. Þau voru 

sammála um mikilvægi þess að sem flestir verðandi foreldrar tækju þátt í 

námskeiðinu. Einnig var mikil ánægja með fyrirlesara sem náðu vel til þátttakenda 

með lifandi fræðslu. 

… Mér fannst þetta mjög fræðandi námskeið og bara mjög gott að vera á því og 

ég held að það hafi allir mjög gott af því að fara á svona námskeið og undirbúa sig 

fyrir foreldrahlutverkið (Jóna). 

… Ég man aðallega hvað þau voru hress sem sáu um þetta ... þau náðu bara að 

koma vel á framfæri hvað væri framundan og hérna, það svona hjálpaði manni 

að sjá bara heildina séð. Til að reyna að fyrirbyggja ... (Finnur). 

Einn viðmælandi nefndi hvað honum fannst undarlegt hversu fáir sóttu 

námskeiðið miðað við gæði þess og gagn fyrir nýbakaða foreldra. Flestir sem sóttu 

námskeiðið sóttust eftir meiri þekkingu og til að undirbúa komu fyrsta barnsins. Allir 

viðmælendur sem sóttu námskeiðið voru jákvæðir fyrir því í upphafi að taka þátt í 

námskeiðinu, en í öllum tilvikum var það verðandi móðir sem benti verðandi föður á 

þetta tækifæri. 

… En hins vegar kom á óvart hversu rosa fáir sækja þetta námskeið. Öllum er 

bent á þetta er það ekki ? Á heilsugæslunni ? (Kári) 

… Okkur fannst bara mjög svona sniðugt og okkur langaði bara að fá sem víðasta 

sjón á þetta. Við vorum náttúrulega reynslulaus og það voru kannski einhverjar 

leiðbeiningar sem gætu komið sér vel og það fer náttúrulega gott orð af þessu 

námskeiði (Jóna). 
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Þótt efni úr námskeiðinu hafi ekki alltaf skilað sér meðvitað til þátttakenda var 

eins og ýmis atriði hefðu síast inn. Þetta kom greinilega fram í viðtölunum þar sem 

viðmælendur voru sannfærðir um að ákveðna hegðun þeirra mætti rekja til þátttöku 

þeirra á námskeiðinu. Aðspurðir gátu þátttakendur ekki tiltekið ákveðin atriði úr 

námskeiðinu, sem hefðu gagnast þeim síðar. Þau voru hins vegar sannfærð um 

ómeðvitaða gagnsemi.  

… Ég held þú hafir samt tekið inn á þig hluti ómeðvitað (beint til makans)... Þú 

værir aldrei að gera alla þessa hluti eins og að spyrja mig þegar þú kemur heim ... 

Nú þarft þú að fara út, eða nú ferð þú í sund eða gerðu eitthvað, … ég skal taka 

við. Þú værir aldrei að gera þetta nema að þú heyrðir þetta á námskeiðinu þannig 

held ég að þú sért að gera marga hluti ómeðvitað (Erna). 

… ég held samt að það síist inn ómeðvitað og nýtist þannig á einhvern hátt 

(Jóna). 

4.3.2 Samskipti 

Á námskeiðinu er m.a. tekið fyrir hugtakið „samskipti“ og fjallað um það að hafa stjórn 

á streitu og stýra ágreiningi. 

Öll pörin sem sóttu námskeiðið mundu eftir umræðunni um samskipti innan 

parsambandsins eftir að barnið er fætt. Þau nefndu öll þennan þátt að fyrra bragði 

þegar spurt var út í námskeiðið. Samt sem áður höfðu ekki allir náð að tileinka sér þær 

aðferðir sem kenndar voru.  

… Við lærðum líka á námskeiðinu, þá var það þetta með að fara út úr aðstæðum í 

smá stund. Þegar við erum að byrja að rífast þá fer ég einhvert eða hann einhvert 

í smá tíma. Stundum þurfum við að fara aftur út úr aðstæðum og þá gerum við 

það. Af því hann verður svo reiður stundum ... hann benti á þetta bara, … við 

gerum svona. Og hann vitnar stundum og segir manstu á námskeiðinu ... já 

breytingin er sú að við erum orðin fullorðnari að þessu leyti (Unnur). 

… Ég held að fyrst að þetta hafi styrkt það sem fyrir var í hausnum á manni að 

þetta væri eitthvað gott að reyna að bæta samskiptamynstrið þannig að það sé 

meira positift heldur en negatift. Og minnsta kosti að því marki að við erum alltaf 

að gera það (Orri). 

… Já, þau voru að tala um að það væri slæmt fyrir börn að heyra foreldra sína 

rífast og svona (Fanney). 

Aðrir mundu eftir að fjallað hafði verið um þennan samskiptaþátt en mundu ekki 

nákvæmlega hvert innihaldið var. Þegar fyrst reyndi á sambandið kom fyrst upp í 

hugann þörfin fyrir einhverskonar ráðgjöf varðandi samskipti. Viðkomandi mundi að 
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það var farið í þessa þætti á námskeiðinu en hafði ekki gert tilraun til að beita þeim 

aðferðum sem kenndar voru.  

... Mm sko, ég man allavega að aðal svona það voru einhverjir punktar um 

hvernig samskiptin ættu að vera en ég man ekki alveg hvernig þeir voru (Jóna). 

… Sérstaklega núna, ég er búin að hugsa svolítið um það núna sérstaklega út frá 

þessu álagi eftir að hann fæddist ... að það er stundum svolítið erfitt marga daga í 

röð, svolítið stirð samskipti ... við fórum alveg á þetta á námskeiðinu en maður 

þarf bara að læra að tileinka sér það (Fanney). 

… Já við vorum náttúrulega ekki mikið að pæla í einingunni. En hérna, en ég held 

að það hafi ákveðnir hlutir síast inn. Ég er allavega með hugann við það að þegar 

maður veit að maður er að fara að detta í einhverja neikvæðni og tuð, að hérna. 

Að uhuh reyna að halda samskiptum á eitthvað uppbyggilegum nótum. Það tekst 

náttúrulega ekki alltaf, haha, en maður reynir (Jóna). 

… Samskiptin gætu sko verið miklu betri og það eru bara hlutir eins og svona að 

vera fastur í einhverju munstri og það kom inn á þetta með Gottman. Svona 

munstur sem samskiptin fara oft í, bara orðalagið, já því gerir þú alltaf svona sem 

er bara leiðindi   og svo eru svona hlutir sem eru oft bara svona krónískur 

misskilningur hjá okkur (Orri). 

4.3.3 Barnið  

Á námskeiðinu var líka fjallað um tengsl foreldra við börn, m.a. um tilfinningaleg 

samskipti og börn. Fáir viðmælendur mundu eftir þeim þætti sérstaklega, og í raun 

mjög misjafnt hvað fólk valdi eða kaus að taka með sér sem veganesti.  

Hér að neðan má sjá tilvitnanir úr viðtölunum sem tengjast þessum þætti, og hvað var 

mest áberandi í þessu sambandi. Viðmælendur voru t.d. vel meðvitaðir um mikilvægi 

tengslamyndunar við barnið.  

… Jú það er þetta með að sinna parsambandinu ... ég er líka eiginkona númer eitt 

tvö og þrjú. Það er það sem ég tók til mín. Hamingjusamir foreldrar - 

hamingjusöm börn. Þannig að það er það sem ég hef lagt áherslu á við Kalla 

(Unnur). 

… Talað um að maður á ekki að hunsa barnið, heldur líka að taka þátt í því sem 

það er að gera. Mig minnir að það hafi verið eitthvað þannig. Eins og að setjast 

niður með barninu og teikna með því og að tala við barnið í þeirra augnhæð, ekki 

alltaf að horfa niður á barnið og hlusta á barnið og útskýra fyrir barninu en ekki 

bara segja „af því bara“ ... (Vilborg). 

… Að barnið fái athygli frá báðum foreldrum að annað foreldrið sé ekki svona 

tilfinningalega fjarlægt. Eins og svona „in the fifties“ hérna, húsfaðirinn þar sem 
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hann var bara að vinna og kom svo heim og þá átti maturinn að vera tilbúinn 

(Kalli). 

… Ég man líka mjög vel eftir þáttum sem snúa að barninu sjálfu, þú veist hlutir 

sem að maður vissi ekki, þú veist já bara einhverjir mjög plain, og litlir hlutir um 

eitthvað svona, hegðun barna og svona hérna einhver svona signöl sem þau gefa 

frá sér ef þau eru þreytt eða fengið nógan leik eða svona svoleiðis, farið inn á 

svoleiðis hluti (Jóna) 

… Líka með þroskann á barninu að leika með það og örva skilurðu mér fannst það 

standa svolítið upp úr á námskeiðinu (Jóna). 

4.3.4 Nánd/parið 

Á námskeiðinu fengu pörin ráð um hvernig best væri að viðhalda töfrunum innan 

sambandsins eftir að vera orðin foreldrar.  

Öll mundu þau eftir þessari umfjöllun á námskeiðinu, en mismikið þó. Þrátt fyrir 

gott minni varðandi þetta námefni, þá voru pörin misjafnlega dugleg að nýta sér 

þessar leiðbeiningar. Þau urðu þess vör að „nándin“ hefði minnkað töluvert, og þá af 

þeim ástæðum og getið var um í kaflanum á undan. Þetta tiltekna vandamál um 

nándina var því einkennandi hjá báðum hópunum en tilraunahópurinn hafði ekki að 

fullu tileinkað sér þau verkfæri sem í boði voru á námskeiðinu. Þó voru tvö pör af 

fimm sem voru meðvituð um að hægt væri að nota ákveðna tækni af námskeiðinu en 

höfðu ekki nýtt sér hana nema að takmörkuðu leyti.  

Eitt viðmælendaparið rifjaði upp hvað þeim fannst frábært þegar þau voru látin 

nudda hvort annað á námskeiðinu og hefur karlmaðurinn í því sambandi verið 

duglegur að halda því við síðan þá. 

… Bara nándin, halda í við hana, það er t.d bara að gefa hvort öðru nudd og fleira 

(Kári). 

Annað viðmælendapar svaraði á eftirfarandi máta þegar rannsakandi spurði hvort 

og þá hvernig þau hefðu tamið sér að vera vakandi fyrir nánd í sambandinu og 

mikilvægi þess. 

… Já vð gerum mikið eitthvað á kvöldin saman, svona yfirleitt. Ég fann fyrir þessu 

á námskeiðinu sko. Ja ég meðtók það þegar var verið að tala um það hvað þetta 

væri mikilvægt (Kalli). 

… Við erum mjög dugleg að gera eitthvað fyrir okkur, fara í bíó og út að borða og 

fá pössun og fara í sund og. …Já nei við höfum ekki farið í sund en ég var að 
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hugsa það. Svo erum við á leiðinni í sund, hehe. Svo fengum við næturpössun í 

fyrsta skipti (Unnur). 

Hér má sjá dæmi um aðila sem er meðvitaður um mikilvægi þess að rækta 

nándina, en það viðfangsefni hefur þurft að víkja fyrir öðrum verkefnum. Atriði sem 

reyndar kom fram í kaflanum á undan. 

… Og síðan einmitt eitt sem við höfum ekki verið nógu dugleg að gera er að hafa 

sérstakan tíma fyrir okkur, … þó við förum alveg í bíó og út að borða, kannski ekki 

alveg nógu reglulega ... allt of mikið sem búið er að sitja á hakanum á meðan ég 

er búinn að vera að vinna í þessu verkefni (Kári). 

4.3.5 Upprifjun/eftirfylgni 

Öll nefndu pörin sérstaklega þörfina fyrir upprifjun á því sem þau höfðu lært á 

námskeiðinu. Tvö pör voru búin að taka fram bæklingana í þeim tilgangi að rifja upp 

hvað hafði farið fram á námskeiðinu. Einn karlinn hafði verið búinn að glugga í 

bæklingana af og til, en fannst hann þurfa meira aðhald til að gera það svo gagn væri 

að. Nokkur paranna voru á leiðinni að opna bæklingana sem þau fengu á námskeiðinu 

en höfðu ekki haft tíma eða drifkraft til þess að eigin sögn. Það kom því berlega í ljós 

að öll pörin hefðu viljað framhald eða eftirfylgni. Í því sambandi nefndu mæðurnar 

sérstaklega að brjóstaþoka og mikið annríki hefði haft áhrif í þá veru að þær myndu 

ekki mikið frá námskeiðinu en óskuðu þess heitt að hafa meðtekið meira af því efni 

sem var í boði. 

… Við höfum talað um það nokkrum sinnum eftir að við fórum á þetta námskeið. 

Þessar bækur voru bara hérna hjá rúmstokknum, sko. En við erum búin að tala 

nokkrum sinnum um að fara aftur í þetta efni og það var margt mjög gott stöff 

þarna, það er ekki spurning (Orri). 

… það er bara síðan er kannski eitthvað sem ég er búin að gleyma núna sem er 

mjög mikilvægt um fyrstu mánuðina eftir að barnið er komið, að hafa þá í huga. 

Að það er bara þannig að kerfið, að þú þarft að fara í próf til að aka bíl, en það 

þarf ekki að segja þér neitt áður en þú eignast barn. En það er ekkert sjálfkrafa að 

maður sé búinn að fá allar þessar upplýsingar þannig að það kom sér mjög vel ... 

já við eigum enn bæklingana og ég fletti svona í gegnum þá ... já en hins vegar 

hefur maður ekki gefið þessu nógu mikinn tíma sko. En ég var einmitt að hugsa 

það í sumar sko, að það væri gott að fara á eitthvað svona framhaldsnámskeið 

eða hvernig sem það væri skilurðu ... Það er bara alltaf svo mikið sem maður þarf 

að vinna úr og svona það er endalaust hægt að læra og þegar maður fær réttu 

tólin í hendurna að þá gengur manni yfirleitt betur sko (Kári). 
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… Nei því miður, nefnilega ekki við gerðum það kannski meira áður en hún 

fæddist ... Ég hugsaði einmitt sko við fórum þetta þegar ég var komin sex mánuði 

á leið og ég var einmitt að hugsa um það í gær ég hefði eiginlega viljað fara í 

einhvern klukkutíma eða tvo eftir að barnið fæddist. Bara einmitt til að minna sig 

aðeins á þetta, því ég held að fólk sem er að eignast sitt fyrsta barn sérstaklega, 

það fer allt á hliðina síðustu mánuðina, þú veist hérna klára allt sem hefur setið á 

hakanum og maður gleymir að pæla í svona hlutum. Svo bara kemur barnið og þá 

bara tekur það allt yfir. Þannig að, þú veist, ég hefði verið mjög til í upprifjun eftir 

að barnið fæddist (Jóna). 
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5 Umræða - ályktanir 

Þar sem viðfangsefni þessarar rannsóknar kemur inn á kerfis- og vistfræðikenningar 

var framsetning og uppbygging ritgerðar byggð á ytri og innri áhrifaþáttum. Í 

rannsókninni um breytingar innan parsambands var því stutt við umrædda þætti og 

víxlverkun þeirra á milli. Þannig var fjölskyldan skoðuð út frá hringlaga samskiptum 

innan þrenndarinnar, sem og víxlverkun ytri og innri áhrifaþátta inn í parsambandið. 

Þær breytingar sem eiga sér stað í parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns eru 

skoðaðar út frá orsökum sem rekja má til áðurnefndra áhrifaþátta og fjallað var um í 

fræðilega hluta þessa verkefnis. 

Þessari umræðu er því skipt upp í eftirfarandi þrjá hluta.  

Í fyrsta hluta eru teknar fyrir breytingar út frá (i) ytri áhrifaþáttum sem voru 

áberandi í rannsókninni og annar hlutinn fjallar um (ii) innri áhrifaþætti. Þriðji hlutinn 

fjallar síðan sérstaklega um helstu niðurstöður er varða (iii) tilraunahópinn, en það 

voru þau pör sem tóku þátt í námskeiðinu Að verða foreldri. 

5.1 Ytri áhrifaþættir 

Meirihluti viðmælenda var í skóla, sem bauð upp á sveigjanlegra vinnuumhverfi í 

samanburði við atvinnumarkaðinn þannig að þeir gátu stjórnað tíma sínum betur. 

Flest töldu skólaumhverfið fjölskylduvænna umhverfi en vinnumarkaðinn, þótt það 

væri misjafnt innan skólans eftir námsbrautum. Pörin sem voru í skóla gátu skipulagt 

tíma sinn betur í tengslum við umönnun barnsins. Það leiddi til meira jafnvægis og 

minni togstreitu en ella.  

Konurnar skorti öryggi á vinnumarkaði eftir að þær urðu mæður. Þeim fannst 

viðmótið vera þannig að vinnuveitandi hefði fyrirfram áhyggjur af veikindadögum 

barnanna þeirra. Þeim fannst greinilegt að vinnuveitendur sóttu frekar eftir barnlausu 

fólki í vinnu. Einnig kom fram óánægja hjá mæðrum sem töldu að vinnuveitendur 

tækju ekki nægjanlegt tillit til feðra sem eiga rétt á veikindardögum vegna barna 

sinna. Þeim fannst skorta jafnrétti, þar sem almennt viðhorf á vinnumarkaði væri í þá 

áttina að móðirin ætti að taka út veikindadaga ef barnið væri veikt en ekki faðirinn. 
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Þetta bendir til þess að stuðningur á vinnumarkaði við fjölskyldufólk sé ekki í lagi og 

skorti enn meiri sveigjanleika.  

Í þessu samhengi væri gagnlegt að kanna stefnu vinnuveitenda í 

fjölskyldumálefnum, bæði einkarekinna fyrirtækja og hins opinbera. Í skýrslu 

jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar kom í ljós að aukinn sveigjanleiki innan fyrirtækja 

skilar sér í frekar í aukinni framleiðni og ánægðari starfsfólki sem síðan skilar sér í 

meiri hagnaði fyrir fyrirtækin (Reykjavíkurborg og Gallup, 2001). 

Meirihluti feðra í viðmælendahópnum bættu við sig vinnu eða skiptu um 

starfsvettfang þegar barnið fæddist eða stuttu eftir fæðingu (Bost o.fl, 2002). 

Allar mæðurnar í úrtakinu kvörtuðu yfir því hversu stutt fæðingarorlofið var. Þær 

voru ekki tilbúnar að fara frá barninu sínu um sex mánaða aldur. Flestar fundu þó aðra 

lausn til að vera lengur með barni sínu. Þær sem ekki fengu vinnu voru til dæmis á 

launum frá Vinnumálastofnun þar til barnið var orðið rúmlega eins árs.  

Athyglisvert var hversu fáir feður nýttu sér réttinn til fæðingarorlofs. Ástæður 

þess voru í flestum tilfellum fjárhagslegar. Markmið með nýjum lögum um 

fæðingarorlof sem sett voru árið 2000 var að veita börnum jafnan aðgang að báðum 

foreldrum (Guðný Björk Eydal, 2008). Einnig kom í ljós að sameiginlegur réttur til 

fæðingarorlofs var í öllum tilfellum nýttur af mæðrum sem er í samræmi við rannsókn 

Ingólfs V. Gíslasonar, (2007). Þetta bendir til þess að þörf sé á að bæta og laga þær 

reglugerðir sem fjalla um lögin um fæðingarorlof frá árinu 2000 til að ná fram þeim 

jafnréttismarkmiðum sem sett voru í upphafi. Til að bæta þetta ástand má t.d. taka 

Svíþjóð til fyrirmyndar, en þar býðst 480 daga fæðingarorlof (Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, 2005).  

5.2 Innri áhrifaþættir 

Öll pörin í úrtakinu nema eitt voru tilbúin í barneignir, og voru þau búin að vera 

saman sem par í nokkur ár áður en barneignin var undirbúin. Þau voru öll komin á 

barneignaraldur (19-35 ára) og tilbúin að taka næsta skref sem par í átt að 

fjölskyldumótun. En samkvæmt Erik H. Eriksson (e.d) finnur fólk fyrir þörf til að verða 

foreldri á ákveðnu lífsskeiði, oft á aldursbilinu 19-35 ára. Það er einnig í samræmi við 

fjölskyldumótun einstaklinga út frá módeli Duval og Miller (1985) um lífsskeið 
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fjölskyldunnar. Því má segja að það hafi verið styrkur paranna að þau voru almennt 

búin að vera lengi saman áður en þau tóku sameiginlega ákvörðun um að eignast barn 

saman (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Þeim leið öllum vel á meðgöngunni fyrir utan smávægilegt homónaójafnvægi sem 

braust út í breyttu hegðunarmynstri. Viðmælendur nefndu gjarna „pirring“ í þessu 

samhengi sem rætt verður nánar um hér að neðan. Þessi forsenda um sameiginlega 

ákvörðun og vellíðan á meðgöngu eru einmitt forsenda þess að parinu muni gangi vel 

í foreldrahlutverkinu samanber rannsóknir Cowan og Cowan (2000). 

Flestir viðmælendur voru með væntingar um að vera búin að skapa 

fjölskylduvænar aðstæður á heimili sínu fyrir barnið áður en það fæddist. Nokkrir 

þeirra voru reyndar með stórar hugmyndir og stundum óraunhæf markmið sem ekki 

rættist úr. Þótt markmiðin næðust ekki kom í ljós ákveðinn styrkleiki hjá pörunum 

sem fólst í því að þau létu það ekki hafa áhrif á sig og mótuðu önnur gildi og viðmið í 

takt við aðstæður sem þau réðu við. Þá var frekar lögð áhersla á andlegu hliðina og að 

ná því að vera hamingjusöm. Þau létu ekki aðstæður valda sér of miklum áhyggjum, 

þ.e. að vera ekki komin á þann stað sem þau voru búin að sjá fyrir sér. Enn aðrir höfðu 

væntingar til maka síns um að vera meira til staðar, sýna frumkvæði og jafnvel meiri 

rómantík eða spennu á meðan á meðgöngu stóð og eftir fæðingu og mæður voru þá 

jafnvel búnar að sjá það tímabil rómantískara fyrir sér en raunin varð. Áðurnefndir 

þættir eru í samræmi við kenningar Beck-Gernsheim (1995) um væntingar 

einstaklinga til maka síns í nútímasamböndum. 

Eins og fram kom í inngangi koma upp ýmsir erfiðleikar í parsamböndum því 

samfara að eignast fyrsta barnið. Tölulegar upplýsingar sýna þar að auki háa 

skilnaðartíðni fyrsta ár eftir fæðingu fyrsta barns (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2007). 

Þótt ýmis vandarmál hafi komið upp hjá þeim pörum sem rætt var við í þessari 

rannsókn mátti álykta að hamingja hafi ríkt hjá átta af tíu pörum. Þessi ályktun er hér 

sett fram þrátt fyrir ýmis erfið viðfangsefni sem þau höfðu annað hvort yfirstigið eða 

voru meðvitað að vinna í að leysa. Ástæðuna má m.a. rekja til þess að barneignin var 

ákveðin fyrirfram eins og áður hefur komið fram, og til þess hversu samstíga parið var 

varðandi framhaldið. 
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Öll pörin tóku eftir breytingum á jafnvægi innan þrenndarinnar eftir fæðingu 

fyrsta barns. Þau tóku glöggt eftir því að þau sem par voru ekki lengur í fyrsta sæti, og 

beindist því öll athyglin, orkan og tíminn í áttina að hinum nýkomna einstaklingi sem 

þau höfðu skapað í sameiningu. Dr. Gertude Wilson ályktaði að þegar þriðji aðilinn 

bættist inn í tvenndina þá kæmu upp flækjustig.  

Breytingar urðu á þeim lifnaðarháttum sem parið var búið að venja sig við (Alissi, 

1980). Mæður fundu fyrir auknum „pirringi“ sem kom í kjölfarið á ójafnvægi sem m.a. 

tengdist auknu álagi, vegna heimilisverka eða umönnunar barnsins. Pörin unnu 

ákveðið og meðvitað að því að ná jafnvægi í þessu tilliti og voru flest sammála því að 

þeirri vinnu miðaði í rétta átt, ákveðið en rólega. Þetta er í samræmi við 

jafnvægisleitina (e. balance) sem fram kemur í kerfiskenningunni en samkvæmt henni 

er eðlilegt að einstaklingar séu í afneitun í upphafi breytinga og reyni jafnvel að halda 

óbreyttu ástandi, því sem áður var. Smám saman aðlagast fólk breytingum og nær 

jafnvægi innan fjölskyldueiningarinnar. Þannig myndast nýjar venjur og reglur í 

kringum breytt lífsmynstur. Vandamál innan þrenndarinnar geta komið upp ef 

eintaklingar ná ekki að aðlagast breyttu ástandi (Collins o.fl, 2010; Nichols, 2010).  

Sú samskiptaleið sem pörin notuðust við áður en barnið fæddist virkaði ekki í 

öllum tilfellum þegar aukið álag og streita kom í kjölfar barneignar. Flest paranna vildu 

bæta samskiptahæfni innan sambandsins sem var hjá sumum þeirra komið út í 

ákveðið spennuástand inni á heimilinu (Cowan og Cowan, 2000). Bæði tilrauna- og 

samanburðarhópur hefðu viljað betra tækifæri til að bæta samskiptahæfni sína. 

Munurinn var helst sá að tilraunahópurinn hafði verið búinn að fá verkfæri í 

hendurnar úr námskeiðinu til að bæta samskiptahæfnina, en hafði ekki tileinkað sér 

aðferðina, m.a. vegna annríkis. En nánar verður fjallað um þetta atriði síðar. 

Þegar kom að móður- og föðurhlutverki kom í ljós að mæður eru í öllum tilfellum 

helstu umönnunaraðilar barnsins í fyrstu og þá sérstaklega á meðan barnið var enn á 

brjósti. Feðurnir koma smám saman meira inn, og tengjast barninu betur og meira 

þegar það verður eldra (Dew og Wilcox, 2011). Einnig kom í ljós að meirihluti 

heimilisverka féll í flestum tilfellum meira á móðurina. Þær vonuðust flestar til að ná 

betri jafnvægi á þessum vettvangi með tímanum. (Þóra Kristín Þórisdóttir, 2012). 
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Mæður eru hamingjusamari ef heimilisverkum og umönnun barna er deilt jafnt. Það 

leiðir til minni togstreitu og álags. 

Þegar kemur að föðurhlutverkinu kom í ljós að mæðurnar hafa tilhneigingu til að 

stjórna eða leiðbeina föður um hvernig best sé að haga hlutum í tengslum við 

umönnun barns (Sevón, 2012). Væntingar mæðranna um hlutverk föður í 

barnauppeldinu endurspegluðust m.a. í því að þær gáfu þeim tilskipanir og 

leiðbeiningar um hvernig best væri að sinna ákveðnum verkum, s.s. með því að láta 

hann skipta á barninu eða sjá um önnur verk tengd barninu (Pleck, 1977). Það kom 

síðan í ljós að þegar barnið eyðir tíma með föður sínum snúast samverustundir þeirra 

meira um leik á meðan móðir nýtir jafnvel tímann samhliða umönnun barns til að 

sinna heimilisverkum (Deave og Johnson, 2008).  

Þó lögð hafi verið mikil áhersla á jöfnuð hvað snerti hlutverk kynjanna á heimilinu 

virtist sá jöfnuður ekki vera til staðar þegar kom að heimilisverkum og umönnun 

barnsins, né heldur varðandi atvinnu og fæðingarorlof. Viðhorf til jöfnuðar var samt 

jákvætt og gerðu feður tilraun til þess að ná jöfnuði og vera jafnir þátttakendur í þeim 

verkum sem vinna þurfti á heimilinu, enda var munurinn ekki mikill eins og einn 

karlkyns þátttakandi vildi lýsa þessu;…“hún sér um 60 % allra verka á meðan ég tek 

um 40%“. Þess má þó geta að móðirin á heimilinu breytti þessu hlutfalli oftast til 

meira ójafnvægis. Þetta er í samræmi við rannsókn Þóru Kristínar (2012) þar sem hún 

fjallar um misræmi á þátttöku kynjanna í heimilisverkum þrátt fyrir aukinn jöfnuð. 

Karlmenn voru almennt mjög ánægðir með föðurhlutverkið og meðvitaðir um 

mikilvægi þess að tengjast barninu sínu vel. Þeir lögðu sig fram og gerðu sitt besta en 

það er í samræmi við rannsóknir (Cowan og Cowan, 2000) sem sýna að feður nú á 

tímum leggja sig almennt meira fram sé miðað við það sem áður tíðkaðist. Í 

rannsókninni kom fram að feður voru mislengi að aðlaga sig breytingunum, t.d. að 

hætta að nota ómældan tíma í sín persónulegu áhugamál, en það er hluti af 

aðlögunarferlinu þegar kemur að því að skapa nýjar reglur og gildi (Tallandini og 

Genesoni, 2009).  

Kynlífsiðkun paranna dróst mikið saman og þá sérstaklega undir lok 

meðgöngunnar. Eftir fæðingu var ekkert kynlíf á meðan móðirin var að jafna sig, en 

meðaltími þessarar aðlögunar var 3-4 mánuðir. Þegar þessari aðlögun lauk, þá kom í 
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ljós að flestir viðmælenda stunduðu kynlíf sjaldnar en fyrir meðgöngu, en um 

helmingur lagði hins vegar áherslu á að kynlífið væri betra (Masters og Johnson, 

2010). Það væri tengt því að sambandið væri komið á annað stig þar sem sem parið 

hafði m.a. upplifað það saman að eignast barn. Í þessu samhengi fannst konum vanta 

betra eftirlit í tengslum við að jafna sig líkamlega eftir fæðingu.  

Þrátt fyrir aukinn pirring og mismunandi gildi töldu pörin það mikilvægt að vera 

samstíga þegar kom að ákvarðanatöku í tengslum við umönnun barnsins. Flest vildu 

þau setja sér það markmið að rífast ekki fyrir framan barnið. Sú reynsla var annað 

hvort tekin úr foreldrahúsum eða eftir eigin sannfæringu. En samkvæmt Gottman 

(1997) skynjar barn þann tilfinningalega hljóm sem einkennir samband foreldranna og 

því skiptir andleg líðan þeirra máli fyrir líðan og þroska barnsins. Eins og Gottman 

orðaði það, „hamingjusamir foreldrar, hamingjusamt barn“. Því er mikilvægt að stofna 

ekki til rifrilda fyrir framan barnið.  

Minnihluti viðmælenda var ekki meðvitaður um tilfinningaþroska eða 

tengslakenninguna. Hjá þessum hópi ríkti miklu fremur það viðhorf að herða barnið 

og venja það við leikskóla eða annað umhverfi. Þau töldu jafnvel gott að hafa barnið 

sem lengst á leikskólanum því það væri gott fyrir félagsþroska þess. En rannsóknir 

Penelope Leach (2010) o.fl. þekktar rannsóknir í samtímanum benda til hins 

gagnstæða. Þótt þessi rannsókn sýni að aðeins minnihluti viðmælenda hafi þetta 

viðhorf má velta því fyrir sér hversu útbreitt þetta viðhorf sé almennt í stærra úrtaki. 

Tímaskortur var áberandi og hafði áhrif á hamingju paranna, þar sem lítill tími var 

aflögu til að sinna áhugamálum eða rækta nánd í parsambandinu (Jeffrey Dew og 

Bradrod, 2011). Hér skiptir skipulagning miklu máli í þeirri viðleitni paranna að rækta 

sambandið og gefa því tíma. Flestir voru vakandi fyrir þessum þætti og notuðu til þess 

ýmsa tækni, s.s. með því að skipuleggja parakvöld eða fjölskyldustund einu sinni í viku.  

Einhverjar breytingar urðu á vinahópi paranna, m.a. á þann hátt að dró úr 

tengslum við þá vini sem voru ennþá barnlausir og höfðu gaman af að skemmta sér 

Góðir vinir tóku hins vegar tillit til nýrrar stöðu foreldranna, og voru þess vegna 

duglegir að rækta vinskapinn með því að heimsækja þá. Tengsl við vini sem áttu börn 

fyrir styrktust (Bost o.fl, 2002). 
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Öll pörin nutu félagslegs stuðning frá foreldrum sínum. Í sumum tilfellum nutu 

þau fjárhagslegs stuðnings. Samkvæmt mesókerfi innan vistfræðikenningar hefur 

þessi stuðningur jákvæð víxlverkunaráhrif. 

Flestar mæður í viðmælendahópnum voru með gott samband við tengdamæður 

sínar. Það var síðan minnihluti paranna sem ekki var ánægður með tengsl sín við 

tengdamæður. Þeim varð tíðrætt um afskipta- eða stjórnsemi þeirra og hvaða áhrif 

það hafði parsambandið. Tengdamæður fóru oft „yfir línuna“ og höfðu afskipti af 

hinni nýmótuðu fjölskyldueiningu sem síðan skapaði óþarfa togstreitu. Slík 

afskiptasemi var ekki vel liðin af tengdadætrum og skapaði það gjarnan slæmt 

samband þeirra á milli. Þessi togstreita sem oft einkenndist af mismunandi gildum 

skapaði erfiðleika í parsambandinu sem oft á tíðum var erfitt að leysa, sérstaklega ef 

karlmaðurinn var látinn vera milliliður í deilum þeirra. Þetta er í samræmi við 

rannsóknir Jordan Soliz (2009) um samskipti tengdadóttur og tengdamóður. Hann 

fjallaði um jákvæða og neikvæða þætti í sambandi þeirra, en þeir neikvæðu sem 

fjallað hefur verið um falla hér vel undir kenningar hans. Hins vegar hafa ekki margar 

rannsóknir verið gerðar á þessu sviði og því áhugavert að þetta samband sé rannsakað 

enn frekar. 

5.3 Tilraunahópur 

Ekki var hægt að finna mun á milli hópanna tveggja, meðal annars vegna þess að öll 

upplifðu þau svipaðar breytingar í parsambandinu eftir fæðingu fyrsta barns. Án þess 

að sett væri einhver mælistika á ánægju og þar með hamingju paranna mátti 

auðveldlega merkja að meiri léttleiki var yfir þeim pörum sem fóru á námskeiðið Að 

verða foreldri. Það er ekki ósvipað því sem fram kom í samanburðarrannsókn 

Gottman og Shaprio í Seattle (e.d.) 

Við greiningu á viðtölum hjá þeim pörum sem sóttu námskeiðið Að verða foreldri 

voru eftirfarandi þemu mest áberandi, samskiptatækni, barnið , og nándin en að auki 

var áberandi þörf fyrir upprifjun eða eftirfylgni. 

Þegar kom að því að stjórna ágreiningi í parsambandi hafði aðeins hluti af 

tilraunahópnum náð að temja sér þá samskiptatækni sem kennd hafði verið á 

námskeiðinu. Eitt par notaði þó tæknina nú þegar með góðum árangri. Önnur pör 

mundu eftir að fjallað hafði verið um þessa þætti, og þegar á reyndi í sambandinu, þá 
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höfðu þau tilburði í þá átt að rifja upp tæknina með því að draga fram þá bæklinga 

sem fylgdu námskeiðinu. 

Þegar kom að samskiptum við barnið og þroska þess kom í ljós að engin tvö pör 

nefndu sömu þættina frá námskeiðinu. Minnisatriðin um þá þætti sem snertu barnið 

voru m.ö.o. mjög brotakennd. Það var ekkert eitt atriði sem var meira áberandi en 

annað og nefndu öll pörin ólíka þætti í þessu sambandi. 

Nándin hafi dofnað hjá báðum hópunum og gáfu pörin öll svipaðar skýringar á 

því. Það sem einkenndi tilraunahópinn umfram samanburðarhópinn var að þau voru 

meðvituð um þá tækni sem þeim hafði verið kennt á námskeiðinu, en höfðu ekki náð 

að tileinka sér hana að fullu. Einnig voru þau meðvituð og vakandi fyrir vandamálinu, 

og lögðu sig fram um að auka nándina. Það gerðu þau m.a. með því að rifja upp 

námskeiðsgögn. 

Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að mæla með námskeiðinu fyrir verðandi 

jafnt sem nýorðna foreldra. Ástæðan var þekkingarleysi og óöryggi ungs fólk sem 

hefur ekki hugmynd hvað er í vændum. 

Þeim fannst gagnsemin einnig hafa komið fram á þann hátt að þekkingin hafi 

ómeðvitað síast inn á námskeiðinu. Því til staðfestingar nefndu viðmælendur ýmsa 

hegðun makans sem ekki væri hægt að útskýra á annan hátt, atriði í hegðun sem 

viðkomandi mundi ekki beint eftir, en makinn mundi að hafði verið rætt á 

námskeiðinu.  

Að lokum var áberandi í öllum viðtölunum hve mikil þörf er á eftirfylgni. Það 

endurspeglar e.t.v. óöryggi og minnisleysi viðmælenda eins og áður hefur komið fram. 

Pörin sækja námskeiðið á meðgöngu á meðan tími er til þess en mikið og langt ferðlag 

er síðan framundan við annan undirbúning, og þegar barnið er komið í heiminn tekur 

við aðlögunartími og mikið annríki. Það verður því sjaldan forgangsmál að rifja upp 

efni námskeiðsins. Því kemur upp sú spurning hvernig best er að bjóða upp á 

upprifjun eða eftirfylgni fyrir annars upptekið par. 

Ein hugmynd gæti t.d. verið sú að bjóða upp á fræðslu og ráðgjöf í 

heimsóknarformi. Ekki ósvipað ungbarnaeftirliti, þar sem það yrði hlutverk 

félagsráðgjafa að heimsækja nýorðna foreldra í þeim tilgangi að fara yfir þá þætti er 

snúa að „Breytingum í parsamband eftir fæðingu fyrsta barns“. Nánar er fjallað um 

þetta í lokaorði.  



 

101 

5.4 Lokaorð  

Rannsóknarspurning sem lagt var af stað með í upphafi var: „Hverjar eru breytingar í 

parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns?“, en þær voru skoðaðar með hliðsjón af ytri 

og innri áhrifaþáttum. Á heildina litið voru niðurstöður þessarar rannsóknar í 

samræmi við fræðilegt bakland ritgerðar, þ.e.a.s. fyrri rannsóknir á sviðinu. Fram kom 

að öll pörin sem rætt var við urðu vör við breytingar í parsambandi sínu, bæði hvað 

varðar samskiptahætti, hvernig jafnvægi raskaðist og hvernig þau unnu í því að ná 

betra jafnvægi innan þrenndarinnar. 

Ekki var merkjanlegur munur á milli samanburðarhóps og tilraunahóps, en báðir 

hóparnir upplifðu sama ójafnvægið sem afleiðingu þeirra breytinga sem fylgdu því að 

eignast sitt fyrsta barn. 

Breytingarnar komu fram vegna álags og þreytu. Áberandi var aukinn pirringur af 

hálfu kvenna vegna ójöfnuðar innan heimilis. Minni tími var aflögu til að sinna 

parsambandinu sem síðan leiddi til þess að nánd og kynlíf í sambandinu minnkaði. 

Meiri tími til samvista var því talið lykilatriði til að rækta nándina og þar með hafa 

áhrif til aukinnar hamingju.  

Pörin voru meðvituð um breytingarnar og mikill vilji að laga ástandið í átt til 

jafnaðar. Aðlögun paranna fólst m.a. í því að ræða það ójafnvægi sem hafði myndast 

og að sýna meiri skilning og tillitssemi. Hópurinn sem hafði sótt námskeiðið mundi vel 

eftir að kennt hafði verið samskiptatækni, en aðeins eitt par mundi eftir námsefninu 

og nýtti sér tæknina. 

Fram kom óánægja með gömul gildi atvinnurekenda sem ennþá sýna lítinn 

skilning eða sveigjanleika fyrir barnafjölskyldur. Fæðingarorlof er of stutt að mati 

þátttakenda og virkja þarf sérstaklega meiri þátttöku feðra í fæðingarorlofi, en í ljós 

kom að þeir höfðu ekki nýtt sér þann tíma með barninu sem í boði er. 

Fram kom að pörin voru ánægð með þátttöku sína í námskeiðinu og töldu það 

mjög þarft fyrir nýorðna foreldra. Þrátt fyrir lof um innihald námskeiðis höfðu fáir í 

hópnum tileinkað sér þau verkfæri og þær aðferðir sem kenndar voru á námskeiðinu. 

Ástæðurnar voru helst gleymska eða tímaskortur. Af þessum ástæðum kom fram 

mikill áhugi og vilji að fá tækifæri til upprifjunar á námsefninu. 
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Vegna tímaskorts er hæpið að að ætlast til þess að nýorðnir foreldrar hafi tök á að 

fara út úr húsi til að fara á námskeið. Því er hér sett fram tillaga um eftirfylgni eða 

fræðslu í heimsóknarformi. Það gæti t.d. verið hlutverk félagsráðgjafa að sinna 

reglulegum heimsóknum af þessu tagi. 

Fjöldi viðmælenda í rannsókninni voru fimm pör í hverjum hóp eða samtals tíu 

pör. Af þeim ástæðum er vert að hafa í huga að verkefnið er hugsað sem (Pilot) 

könnun, þ.e. sem grunnur að umfangsmeiri samanburði.  

Áhugavert væri að framkvæma stærri og viðameiri samanburðarrannsókn, bæði 

hvað varðar stærra úrtak auk þess sem rannsóknin þyrfti ná yfir lengri tíma. Til að ná 

áreiðanlegri niðurstöðum er mikilvægt að framkvæma bæði megindlega og eigindlega 

langtímarannsókn sem næði yfir þriggja til fimm ára tímabil. Einnig væri vert að leggja 

rannsóknina upp sem samanburðarrannsókn svo hægt sé að mæla árangur 

námskeiðs. Það væri t.d. gagnlegt að kanna hversu margir foreldrar eru enn saman 

eftir fjögurra til fimm ára tímabil. 
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Viðauki A Kynningarbréf   

Rannsókn um breytingar í parsambandi 

á meðgöngu og eftir fæðingu fyrsta barns. 

 

Ytri og innri áhrifaþættir 

 

Með bréfi þessu er óskað eftir þátttöku vegna rannsóknar sem er liður í lokaverkefni í 

meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands.  

Markmið með rannsókninni er að kanna breytingar í parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns. 

Leitast er eftir að fá fram mismunandi upplifun móður og föður. Hvað skilar árangri og hverju er 

ábótavant þegar kemur að því að styrkja barnafjölskyldur út frá sjónarhólii forvarna , stuðnings og 

fræðslu. Vonast er til að rannsóknin geti nýst þannig að hægt verði að meta hvað skilar árangri út 

frá ytri þáttum, s.s. stuðningi í samfélaginu, félagsneti og fjölskyldu, og innri áhrifaþáttum hjá 

parinu sjálfu.  

Leitað er eftir pörum sem hafa búið saman í það minnsta eitt til tvö ár áður en þungun átti sér 

stað. Einnig þurfa þau að vera á svipuðum aldri, frá 24-33 ára. Þar að auki er mikilvægt að þau séu 

að ala upp sitt fyrsta barn. Einnig er leitast eftir að barn þeirra sé á bilinu 11-24 mánaða, og 

hvorugt þeirra eigi barn fyrir. Hópurinn verður afmarkaður við Íslendinga til að koma í veg fyrir 

mismunandi upplifun vegna bakgrunns eða menningaráhrifa.  

Viðtöl verða tekin við móður og föður hvort í sínu lagi í 40 mínútur og síðan saman í 20 mínútur. 

Þessi tími getur breyst til eða frá um nokkrar mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð með leyfi 

viðmælenda, og síðan afrituð yfir á tölvu. Pörin fá að ráða staðsetningu viðtals, en ráðlagt er að 

þau séu á stað sem þeim líður vel á og þar sem er næði, t.d. á heimili þeirra. 

Viðmælendum verður frjálst að svara þeim spurningum sem lagðar eru fyrir og sömuleiðis er 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Heiðarleika og fyllsta trúnaðar verður gætt í tengslum við meðhöndlun og úrvinnslu gagna. Þannig 

munu nöfn og persónulegar upplýsingar verða afmáð. Gögnum/innihaldi viðtals verður eytt að 

lokinni rannsókn. Þar að auki er rannsóknin tilkynnt til persónuvernar.  

Ef þið uppfyllið áðurnefnd skilyrði rannsóknar og hafið áhuga á að taka þátt þá bið ég ykkur 

vinsamlegast að hafa samband í tölvupóst brv3@hi.is eða síma 8688966, en eins og áður kom 

fram er fyllsta trúnaði og heiðarleika heitið við framkvæmd rannsóknarinnar og meðferð allra 

upplýsinguasem þar koma fram. 

Rannsakandi: Brynja Rut Vilhjálmsdóttir, MA-nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands, brv3@hi.is, Sími: 8688966. 

 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Sigrún Júlíusdóttir prófessor í 
félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands, sigjul@hi.is. 

Fyrirfram þakkir og góð kveðja 
Brynja Rut Vilhjálmsdóttir 

mailto:brv3@hi.is
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mailto:sigjul@hi.is
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Viðauki B-Auglýsing 
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Viðauki C Upplýst samþykki 

Rannsókn um breytingar í parsambandi á meðgöngu og eftir fæðingu fyrsta barns. 

Ytri og innri áhrifaþættir  

Upplýst samþykki 
Kynning á verkefni og tilgangur 

Markmið með rannsókninni er að kanna breytingar í parsambandi eftir fæðingu fyrsta barns. 

Leitast er eftir að fá fram mismunandi upplifun móður og föður. Hvað skilar árangri og hverju er 

ábótavant þegar kemur að því að styrkja barnafjölskyldur út frá sjónarhóli forvarna , stuðnings og 

fræðslu. Vonast er til að rannsóknin geti nýst þannig að hægt verði að meta hvað skilar árangri út 

frá ytri þáttum s.s. stuðningi í samfélaginu, félagsneti og fjölskyldu, og innri áhrifaþáttum hjá 

parinu sjálfu.  

Viðtöl verða tekin við móður og föður hvort í sínu lagi í 45 mínútur og síðan saman í 20 mínútur. 

Þessi tími getur breyst til eða frá um nokkrar mínútur. Framlag þátttakenda er fólgið í því að deila 

upplifun sinni af áðurnefndu ferli. Viðtölin verða hljóðrituð með leyfi viðmælenda, og síðan 

afrituð yfir á tölvu. Pörin fá að ráða staðsetningu viðtals, en ráðlagt er að þau séu á stað sem þeim 

líður vel á og þar sem er næði, t.d. á heimili þeirra. 

Viðmælendum verður frjálst að svara þeim spurningum sem lagðar eru fyrir og sömuleiðis er 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

Heiðarleika og fyllsta trúnaðar verður gætt í tengslum við meðhöndlun og úrvinnslu gagna. Þannig 

munu nöfn og persónulegar upplýsingar verða afmáð. Gögnum/innihald viðtals verður eytt að 

lokinni rannsókn. Þar að auki er rannsóknin tilkynnt til persónuverndar.  

Ég undirrituð/undirritaður lýsi því hér með yfir að ég er reiðubúin(n) til að taka þátt í þeirri 

viðtalsrannsókn sem hér um ræðir. Ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar um úrvinnslu 

gagna og tilgang rannsóknar. Ég veiti því Brynju Rut Vilhjálmsdóttur meistaranema í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands uppýst samþykki mitt um þátttöku. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Dr. Sigrún Júlíusdóttir prófessor í félagsráðgjafardeild við Háskóla 

Íslands, sigjul@hi.is. 

Þátttakandi: 

_______________________________ 

 

Rannsakandi:     Ábyrgðarmaður rannsóknar: 

__________________________________  _____________________________ 

Brynja Rut Vilhjálmsdóttir      Sigrún Júlíusdóttir 

mailto:sigjul@hi.is
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Viðauki D Spurningalisti 

Viðtalsrammi 

 Spurningalisti snertir eftirfarandi fjóra þætti: 

 Viðhorf- og fjölskyldugildi 

 Samskiptin 

 Verkaskipting 

 Tengsl við ytra umhverfi-félagsnet 

 Uppruni 

1. Hvað skiptir máli fyrir þig þegar kemur að fjölskyldumyndun ? 
2. Var barneignin plönuð ? 
3. Hvers konar stuðning hafið þið nýtt frá samfélaginu ? 
4. Hafa tengsl ykkar við félagsnet vini-eða fjölskyldu eitthvað breyst eftir að þið 

urðuð foreldrar ? 
5. Fórst þú í fæðingarorlof ? 
6. Hver var upplifun þín af meðgöngunni ? 
7. Hvernig upplifir þú foreldrahlutverkið ? 
8. Hvernig upplifir þú sambandið þitt núna ?  
9. Getur þú talið upp neikvæð og/eða jákvæð atriði? 
10. Er eitthvað sem kom þér á óvart eftir að barnið fæddist ? 
11. Hvernig er hlutverkaskiptingin á milli ykkar hjóna á heimilinu:umönnun 

barnsins - heimilisverka ? 
12. Breyttist eitthvað varðandi áðurnefnd atriði eftir fæðinguna ? 
13. Eru samskipti ykkar öðruvísi eftir að barnið kom í heiminn ? 
14. Ef svo, hvað hefur helst breyst ? 
15. Tekur þú eftir fleiri ágreingsmálum ? 
16. Hver er ykkar aðferð til að leysa úr ágreiningi ? 
17. Hvað gerið þið þegar þið eruð ósammála ? 
18. Eruð þið búin að taka einhver skref í að laga eða breyta ástandi á heimilinu ? 
19. Ef svo er: hvað eruð þið búin að gera ? 
20. Er einhver ákveðin hegðun hjá maka þínum sem þér finnst erfitt að þola ? 
21. Hafið þið nýtt ykkur einhverskonar pararáðgjöf eða paranámskeið í kringum 

þetta ferli ? 
Þeir sem fóru á námskeiðið: Að verða foreldri 

22. Hvernig telur þú að námskeiðið hafi nýst þér/ykkur ? 
23.  Hvers vegna sóttuð þið þetta námskeið ? 
24. Er eitthvað sem stóð upp úr á námskeiðinu sem náði athygli þinni og þú nýtir 

þér í dag ? 
25. Hvað nýtir þú helst frá námskeiðinu í dag ? 

 
26. Þekkir þú tengslakenningar varðandi umönnun barns ? 
27. Ert þú meðvituð um mikilvægi náinna tengsla milli barns og foreldra-hafið þið 

rætt um þennan þátt uppeldisins ? 
28. Eruð þið sammála eða ósammála þegar kemur að umönnun og uppeldi 

barnsins ? 
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29. Hvernig gengur að samtvinna tíma með fjölskyldunni og vera einnig 
útivinnandi ? (Hvernig nýtið þið tímann ykkar)? 

30. Hvernig var kynlíf á meðgöngunni ? 
31. Hvernig hefur kynlífið verið eftir fæðingu barnsins ? 
32. Gerið þið eitthvað ákveðið til að rækta nánd í sambandinu ? 
33. Finnur þú stuðning frá ættingjum, tengdafjölskyldu eða maka þegar kemur að 

persónulegum markmiðum þínum ? 
34. Hvaða máli skipti þessi stuðningur fyrir þig? 
35. Myndir þú segja að þið vinnið saman sem lið (foreldrarnir) ? 
36. Færð þú tilfinningalegan stuðning frá maka þínum ? 
37. Hvernig semur þér við tengdafjölskyldu eftir að barnið kom í heiminn ? 
38. Hvernig semur maka þínum við foreldra þína ? 
39. Getur þú lýst fyrir mér upplifun þinni af fjölskyldulífi þínu þegar þú varst að 

alast upp ?  
40. Tengsl við foreldra ? 
41. Hvað þú kýst að taka með yfir í þessa fjölskyldu og hvað þú kýst að skilja eftir ? 
42. Er eitthvað úr uppeldi þínu sem þú telur að hafi mótandi áhrif á þig sem 

foreldri í dag ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnupplýsingar 

Aldur/Kyn ?_______ 

Aldur barns ?__________ 

Hversu lengi voruð þið búin að vera saman áður en getnaður átti sér stað ? _______ 

Menntun ? _______ 

Atvinna ?_________ 

Hjúskaparstaða ?__________ 
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Viðauki E Tilkynning persónuvernd 

 

 

 


