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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BA prófs í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Markmið hennar er að skoða það hversu mikilvægt það er fyrir einstæðar mæður í námi við 

Háskóla Íslands að hafa öflugt stuðningsnet á meðan á námi þeirra stendur. Þá var sérstaklega 

skoðað hversu mikilvægt það er að hafa stuðning frá barnsföður. Gerð var eigindleg rannsókn 

þar sem opin hálfstöðluð viðtöl voru tekin við 5 einstæðar mæður og um þau viðtöl verður 

fjallað ítarlega í niðurstöðukaflanum. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár, hversu vel ná einstæðar mæður í háskólanámi að 

samræma móðurhlutverkið og námið, er mögulegt fyrir einstæðar mæður að stunda 

háskólanám án öflugs stuðningsnets og hvernig gengur það upp fjárhagslega að vera einstæð 

móðir í háskólanámi. Einnig var stuðst við margvíslegar aðrar heimildir um sambærilegt efni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við eldri rannsóknir, stuðningur virðist skipta 

gríðarlegu  máli á meðan á námi stendur hjá einstæðum mæðrum. Öflugt stuðningsnet og góð 

samskipti, sem og stuðningur frá barnsföður, virðist hafa mikið að segja varðandi velgengni 

einstæðra mæðra í háskólanámi og virðist einnig hafa áhrif á lífsgæði þeirra og barna þeirra á 

meðan á námi stendur.  
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1. Inngangur 

Höfundi hefur lengi fundist orðræðan um einstæðar mæður einkennast af neikvæðni og oftar 

en ekki vorkunn, en hefur þó ekki upplifað sjálfan sig á þeim nótum þrátt fyrir að vera sjálfur 

einstæð móðir. Því verður þó ekki neitað að einstæðar mæður eiga undir högg að sækja hvað 

varðar fjárhagslegt öryggi og virðast oftar en ekki vera sá hópur sem helst þarf hvað mest á 

utanaðkomandi aðstoð að halda til að láta enda ná saman.  

Rannsóknir hafa sýnt að einstæðar mæður séu sá hópur sem í hvað mestu magni sækir 

sér utanaðkomandi fjárhagsaðstoð og sem dæmi má nefna að í kjölfar hrunsins árið 2008 hafa 

einstæðar mæður verið stærsti hópurinn sem sækir sér aðstoð og þjónustu hjá Umboðsmanni 

skuldara (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 2011). Þetta gefur ágæta mynd af 

fjárhagslegum veruleika einstæðra mæðra í dag. Meirihluti mála sem kemur inn á borð hjá  

Barnaverndarstofu varðar börn sem búa ekki hjá báðum foreldrum sínum. Árið 2008 bjuggu 

43,7% þeirra barna hjá einstæðri móður, hlutfall barna sem bjuggu hjá einstæðri móður í 

málum barnaverndarnefnda hækkaði einnig aðeins árið 2008 miðað við árin 2005–2007.  

Barnaverndarmálum fjölgaði reyndar töluvert í heildina á þessu árabili, eða frá því að vera 

3.643 mál árið 2005 í að vera 4.265 mál árið 2008 (Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir, 

2011).  

Höfundi þykir áhugavert að velta fyrir sér ástæðunni fyrir því hvers vegna meirihluti 

barnaverndarmála skuli vera vegna barna sem búa hjá einstæðri móður og þykir ekki ólíklegt 

að þarna spili inn í tíminn sem einstæð móðir þarf að eyða utan heimilis og þar af leiðandi frá 

börnum sínum til þess að sinna vinnu sinni. Það að vera einstæð móðir felur óhjákvæmilega í 

sér að vera eina fyrirvinna heimilisins og lendir þar af leiðandi mikil ábyrgð á herðum þeirrar 

konu sem sinnir hlutverki einstæðrar móður. Hún ber ein ábyrgð á afkomu heimilisins og öllu 

sem því fylgir, ábyrgð sem tveimur fullorðnum hefur oft þótt mikið að deila sín á milli lendir 

hér á herðum einnar manneskju í stað tveggja.  

Það að verja sem mestum tíma með börnum sínum þykir að margra mati í dag besta 

forvörnin og er mikil áhersla lögð á það í íslensku samfélagi að foreldrar eigi sem flestar 

gæðastundir með börnum sínum og nýti þær meðal annars til þess að leggja inn góðar og 

heilbrigðar lífsreglur hjá börnum sínum sem verða til þess að skila heilbrigðum þegnum út í 

þjóðfélagið. Það skal engan undra að við það að vera einstæð móðir og bera ein ábyrgð á 

heimili og börnum takmarkast tíminn sem sú kona hefur til að verja með börnum sínum. Svo 

ef til vill er ekki svo fjarstætt að meirihluti mála sem kemur inn á borð Barnaverndarstofu 
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skuli vera vegna barna sem búa hjá einstæðri móður þar sem á því heimili fer mun minni tími 

í gæðastundir en á heimilum þar sem börn búa hjá báðum foreldrum sínum. 

Höfundur veltir því fyrir sér hvort ástandið þurfi að vera svona slæmt og hvort góð 

samskipti móður við barnsföður og jöfn skipting barnaumhyggjunnar geti haft eitthvað að 

segja varðandi þessa þróun. Foreldrar sem ná að halda góðum samskiptum sín á millli eftir 

skilnað er oft hrósað fyrir að geta haft að leiðarljósi velferð barna sinna og sett hana ofar þeim 

ágreiningsefnum sem oft koma upp í skilnaðarferli. Þó mörgum finnist það sjálfsagt mál að 

haga aðstæðum á þennan hátt virðist þó vera sem almennt telji margir enn þann dag í dag að 

við skilnað þurfi að koma til óásættanlegur ágreiningur sem óhjákvæmilega komi niður á 

börnum og framtíð þeirra.  

Höfundi þótti áhugavert að kanna, með þessari rannsókn sinni, hvort það væri eins 

almennt og margir virðast telja, að ósætti verði milli einstæðrar móður og barnsföður eftir 

skilnað eða hvort það sé einungis mýta og raunin væri að almennt næði fólk að setja 

ágreininginn til hliðar og einbeita sér að því að búa börnunum sínum góða framtíð með góð 

samskipti að leiðarljósi. Og ef svo væri, hvort gott samband við barnsföður sem og annar 

stuðningur frá nánustu fjölskyldu hefði eitthvað að segja varðandi velgengni í námi hjá 

einstæðum mæðrum í námi við Háskóla Íslands. 

Ritgerð þessi byggir aðallega á eigindlegri rannsókn sem höfundur gerði á einstæðum 

mæðrum í háskólanámi. Vegna eigin reynslu höfundar á efninu hafði höfundur ákveðnar 

skoðanir á efninu fyrirfram og ákveðnar hugmyndir um niðurstöður rannsóknarinnar og þó 

niðurstöðurnar hafi að mörgu leyti samræmst fyrirfram gefnum hugmyndum höfundar þá voru 

einnig fleiri atriði sem komu fram sem höfundur hafði ekki hugsað út í.  

Hér verður einnig stuðst við fleiri eigindlegar rannsóknir og skýrslur sem gerðar hafa 

verið á Íslandi um sambærilegt efni en hinsvegar reyndist erfitt að finna rannsókn um 

nákvæmlega sama efni og hér verður rannsakað.  

Þær rannsóknarspurningar sem hér var lagt upp með voru eftirfarandi: 

1. Hversu vel ná einstæðar mæður í háskólanámi að samræma móðurhlutverkið og 

námið? 

2. Er mögulegt fyrir einstæðar mæður að stunda háskólanám án öflugs stuðningsnets? 

3. Hvernig gengur það upp fjárhagslega að vera einstæð móðir í háskólanámi? 

 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm hluta, í fyrsta hlutanum er inngangur þar sem gerð hefur 

verið grein fyrir rannsóknarspurningum, markmiðum og ástæðu fyrir efnisvali höfundar í 

ritgerðinni. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um einstæðar mæður, fjárhagsstöðu þeirra og 
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húsnæðismál. Í þriðja kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð 

verður lýst, sem og þátttakendum. Einnig verður fjallað um gagnasöfnun, skráningu og 

úrvinnslu gagna. Í fimmta og síðasta kaflanum er samantekt og umræða þar sem efnið verður 

tekið saman og leitast verður við að svara fyrirfram gefnum rannsóknarspurningum. Endað 

verður á nokkrum lokaorðum og hugleiðingum höfundar. 

 

2. Fræðileg umfjöllun 

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að gott samband við barnsföður eftir skilnað og jöfn 

skipting barnaumhyggjunnar skipti máli. Í grein Sigrúnar Júlíusdóttur (2009) kemur fram að 

rannsóknum á uppeldisaðstæðum barna á Íslandi allra síðustu áratugi beri saman um það,  

þegar á heildina er litið, að börn einstæðra foreldra eigi undir högg að sækja í samanburði við 

börn sem búa hjá eða njóta daglegs atlætis beggja foreldra. Það má því álykta að mikilvægt sé 

að samskipti foreldra séu góð eftir skilnað, bæði á milli hvors annars og gagnvart börnunum. 

Góð samskipti geta ef til vill haft mikið um það að segja að börn finni sem minnst fyrir því að 

búa ekki hjá báðum foreldrum sínum. Eitt af því sem hefur áhrif hvað þetta varðar er að 

fjárhagsstaða einstæðra foreldra er oft mun verri en fjárhagsstaða foreldra í sambandi. Um 

þriðjungur einstæðra foreldra lifir á mörkum fátækramarka eða við lágtekjumörk en 

sambærilegt hlutfall fyrir foreldra í hjónabandi (með börn á framfæri) er 5%. Íslensk börn 

fráskilinna foreldra hafa meiri áhyggjur af líðan, heilsu og framtíð foreldra sinna en börn  

í öðrum fjölskyldugerðum (Sigrún Júlíusdóttir, 2009).  

Rannsókn sem gerð var um reynsluna af sameiginlegri forsjá eftir að hún varð 

möguleg samkvæmt lögum árið 1992 og ber heitið Áfram foreldrar sýndi að sameiginleg 

forsjá gaf góða raun að mati meirihluta foreldra, eða 58%. Ein mikilvægasta niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að foreldrasamvinna varð jafnari og jákvæðari, minna var um 

tortryggni og kynslóðatengsl voru síður rofin. Niðurstöður bentu til að börnin virtust njóta 

góðs af betri foreldrasamvinnu og jafnari uppeldisábyrgð (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2000).  

Í rannsókn sem Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir (2010) gerðu á skilnaði 

og jafnri búsetu barna, séð frá sjónarhóli ömmu og afa, kemur fram að samvinna foreldra og 

samstaða milli fjölskyldna barnsins sé það sem skiptir mestu um það hvernig sátt næst 

kringum barnið. Og þó sambúð foreldra sé lokið hafi þau það sameiginlega markmið að geta 

bæði átt góð samskipti og foreldrasamvinnu sín á milli og verið bæði í góðu sambandi við 

barnið og stuðlað þannig að gæðasamveru barnsins og aðstandenda þess.  
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Rannsókn sem gerð var á högum einstæðra foreldra á Ásbrú/Keili í Reykjanesbæ 

sýndi að hagstæðar náms- og húsnæðisaðstæður skila bættum lífsgæðum til einstæðra foreldra 

og til barna þeirra. Þegar á heildina er litið sýndu niðurstöður að einstæðu foreldrarnir í 

rannsókninni skáru sig úr sem fjölskyldugerð á marga vegu. Þeir virtust nýta sér betur 

húsnæðisaðstæðurnar sem í boði eru, sem og námsaðstöðuna. Þessar aðstæður gerðu þeim 

mögulegt að helga sig betur náminu en þeir annars gætu, það má best sjá á því að þeir 

einstæðu foreldrar sem voru þátttakendur í rannsókninni voru í þeim hópi sem var í 

hlutfallslega mestu námi og stundaði síst vinnu með námi. Þetta bendir líka til þess að það að 

bera ábyrgð á fjölskyldu hafi áhrif á það hversu staðráðið fólk er í að ljúka námi sínu, þannig 

að fjölskyldufólk virðist vera ákveðnara en það fólk sem ekki ber ábyrgð á fjölskyldu. Einnig 

kom fram í sömu rannsókn að það skipti líka máli fyrir lífsgæði einstæðra foreldra, varðandi 

húsnæðismál, að einstæðir foreldrar sem búa á Ásbrú búa við svipaðar aðstæður og 

kjarnafjölskyldur, ólíkt því sem almennt gildir í þessum efnum (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2009). 

 

2.1. Kjarnafjölskyldur. 

„Frá árinu 1999 teljast til kjarnafjölskyldu hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 

ára og yngri, einhleypir karlar og konur, sem búa með börnum 17 ára og yngri. Börn 18 ára og 

eldri, sem búa með foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama gildir um 

einhleypa sem búa með börnum sínum 18 ára og eldri. Árin 1997 og 1998 teljast til 

kjarnafjölskyldu hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 15 ára og yngri, einhleypir 

karlar og konur, sem búa með börnum 15 ára og yngri. Börn 16 ára og eldri, sem búa með 

foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama gildir um einhleypa sem búa með 

börnum sínum 16 ára og eldri“ (Hagstofan, 2014). 

Samkvæmt þessu er lausleg skilgreining á hugtakinu einstæð móðir á þá leið að 

einstæð móðir er sú kona sem býr ein með barni eða börnum sínum, sem eru 17 ára eða yngri. 

Skilgreining á hugtakinu einstæð móðir getur hinsvegar verið mjög misjöfn og veltir höfundur 

því fyrir sér hvort móðirin sé eitthvað minna einstæð móðir þó barn hennar sé orðið 18 ára. 

Svo lengi sem barnið býr enn heima og undir hennar umsjá, er jafnvel sjálft í námi og því ekki 

fjárhagslega sjálfstætt er ekki ólíklegt að það falli á herðar móðurinnar að sjá fyrir því þar til 

það flytur að heiman eða fer sjálft að vinna og verður fjárhagslega sjálfstætt. 

Þann 1. janúar 2013 voru kjarnafjölskyldur á Íslandi alls 78.168, þar af voru einstæðar 

mæður 11.607 og hefur sú tala haldist nokkuð svipuð undanfarið 10 ár. Sem dæmi voru 

einstæðar mæður 11.631 árið 2003 og 11.465 árið 2012 (Hagstofan, 2014).  
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2.2. Fjárhagsstaða einstæðra mæðra 

Þar sem því að vera einstæð móðir fylgir að vera eina fyrirvinna heimilisins er ástæða til þess 

að líta aðeins á fjárhagsstöðu einstæðra mæðra á Íslandi. Í huga höfundar virðist 

almenningsumræðan um einstæðar mæður oft vera af neikvæðum toga og snýr neikvæðnin 

oftar en ekki að fjárhagsstöðu þeirra. Að þær hafi varla nóg í sig og á og eigi erfitt með að sjá 

börnum sínum fyrir nauðsynjum, að þær búi sjaldan í eigin húsnæði og þurfi mikið að hafa 

fyrir þeim veraldlegu hlutum sem öðrum þykja sjálfsagðir.  

Í skýrslu sem Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir (2011) unnu fyrir Velferðarvaktina 

kemur fram að helstu breytingar á fjárhagserfiðleikum einstæðra foreldra frá því fyrir 

efnahagshrun snúi að auknum vanskilum og aukinni lánabyrði. Einnig kemur fram að 

einstæðar mæður séu 91,4% einstæðra foreldra og því ljóst að stærsti hluti einstæðra foreldra í 

fjárhagserfiðleikum séu einstæðar mæður. Í skýrslunni segir ennfremur að um þriðjungur 

barna sem sækja áfengis- og vímuefnameðferð og rúmlega 40% barna sem koma við sögu í 

málum barnaverndarnefnda búa hjá einstæðum mæðrum. Í ljósi versnandi fjárhagsstöðu 

einstæðra mæðra þótti ástæða til að fylgjast vel með framhaldinu og er höfundur sannarlega 

sammála því. 

Á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna (2014)  kemur fram að einstætt foreldri með 

barn/börn á framfæri á rétt á námslánum sem hér segir; Grunnframfærsla á Íslandi er 144.867 

kr. á mánuði eða 21.730 kr. fyrir hverja ECTS-einingu sem námsmaður lýkur. Viðbót við 

grunnframfærslu fyrir einstætt foreldri með barn eða börn á framfæri er 8.881 kr. fyrir hverja 

lokna ECTS-einingu fyrir fyrsta barn, fyrir annað barn 8.437 kr., þriðja barn 7.105 kr., fjórða 

barn 6.661 kr. og fimmta barn eða fleiri 6.216 kr. Námsmanni er aðeins veitt lán sem einstæðu 

foreldri ef hann fer með forsjá barnsins og barnið býr hjá honum á námstíma. Í þeim tilfellum 

þegar um sameiginlegt forræði er að ræða og barnið á ekki lögheimili hjá námsmanni þarf að 

leggja fram staðfestan samning frá sýslumanni óski námsmaður eftir viðbótarframfærslu 

vegna barnsins. 

Ef tekið er dæmi samkvæmt þessu hefur einstæð móðir í fullu námi, engri vinnu, og 

með tvö börn undir 18 ára á sínu framfæri 1.171.440 kr. í námslán á hverri önn. Þetta gera 

292.860 kr. á mánuði miðað við 4 mánaða önn líkt og er að hausti, en ekki nema 234.288 kr. á 

mánuði á vorönn þar sem sú önn er að jafnaði 5 mánuðir. 

Fyrir þær einstæðu mæður sem taka námslán má að öllu jöfnu bæta við 26.081 kr. í 

meðlag fyrir hvert barn sem þær eiga (Innheimtustofnun sveitarfélaga, 2014), nema í þeim 
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tilfellum þar sem þær fá ekki greitt meðlag sem virðist vera helst í þeim tilfellum þar sem 

börnin eyða jöfnum tíma hjá móður sinni og föður. 

Samkvæmt þessu má því reikna út að einstæð móðir, í fullu námi, með tvö börn, ekki 

á vinnumarkaði og í 100% námi hafi um 286.450 kr. á milli handanna á mánuði hverjum. Til 

samanburðar má bæta því við að samkvæmt reiknivél á vef Velferðarráðuneytisins (2014) er 

neysluviðmið fyrir 1 fullorðinn og 2 börn sem bæði eru í leikskóla og dvelja að jafnaði 10 

daga í hverjum mánuði hjá hinu foreldri sínu, 352.641 kr. fyrir utan húsnæðiskostnað.  

Einnig fá einstæðar mæður, sem og allir foreldrar með barn á sínu framfæri, 

barnabætur fjórum sinnum á ári. Sem dæmi má nefna að einstætt foreldri með tvö börn undir 

7 ára aldri á sínu framfæri, með engar launatekjur, fær 765.375 kr. á ári í barnabætur, eða 

191.344 kr. ársfjórðungslega (Ríkisskattsstjóri, 2014). 

Ef tekið er tillit til þessara upphæða skal kannski engan undra hvers vegna umræðan 

um einstæðar mæður skuli vera á þeim nótum sem hún oftar en ekki er, að einstæðar mæður 

séu yfirleitt í fjárhagsvandræðum. 

 

2.3. Húsnæðismál  

Einstæðar mæður í námi við HÍ, sem og aðrir stúdentar við HÍ, hafa rétt á að sækja um íbúðir 

á Stúdentagörðum. Á vef Stúdentagarða (2014) segir að hlutverk þeirra sé að bjóða 

námsmönnum við Háskóla Íslands til leigu hentugt og vel staðsett húsnæði á sanngjörnu 

verði. Í boði eru einstaklingsherbergi, einstaklingsíbúðir, tvíbýli, tveggja herbergja íbúðir, 

þriggja herbergja íbúðir og ein fjögurra herbergja íbúð. Einstæðir foreldrar geta sótt um 

tveggja herbergja íbúð og þriggja herbergja íbúð og eru þessar fjölskylduíbúðir á Ásgörðum, 

Hjónagörðum, Skógargörðum, Skuggagörðum og Vetrargörðum. Fjögurra herbergja íbúðin er 

fyrir stærri fjölskyldur og eru umsóknir um hana meðhöndlaðar sérstaklega. 

Til þess að eiga rétt á að dvelja í íbúð á vegum Stúdentagarðanna þarf námsframvinda 

stúdents að teljast vera eðlileg. Námsframvinda telst vera eðlileg ef umsækjandi hefur lokið 

a.m.k. 40 einingum á hverju ári frá því hann fékk húsnæði úthlutað, eða 2/3 hlutum þess náms 

sem viðkomandi deild eða skor telur vera eins árs nám. Ljúka þarf að minnsta kosti 18 

einingum á haustönn. 

Það má hinsvegar veita undanþágur frá kröfunni um námsframvindu en hana má bara 

veita einu sinni. Þetta getur komið sér vel t.d. fyrir einstæðar mæður í námi þar sem 

ófyrirsjáanleg veikindatímabil eru tíð og líklega hefur þarna stuðningsnetið mikið að segja þar 

sem erfiðara er fyrir einstæða móður án öflugs stuðningsnets að fá aðstoð á slíkum tímum. 
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Skýrsla félagsmálaráðherra um kjör einstæðra foreldra (1999-2000) var unnin að beiðni 

Jóhönnu Sigurðardóttur, Margrétar Frímannsdóttur, Rannveigar Guðmundsdóttur, Ástu R. 

Jóhannesdóttur, Bryndísar Hlöðversdóttur, Gísla S. Einarssonar, Guðmundar Árna 

Stefánssonar, Sigríðar Jóhannesdóttur og Einars Más Sigurðssonar og var lögð fyrir Alþingi á 

125. löggjafarþingi 1999–2000. Þar kemur fram að sundurliðaðar upplýsingar um 

húsnæðisstöðu landsmanna séu ekki fáanlegar í opinberum skrám en fá megi nokkra 

vísbendingu um húsnæðisaðstæður einstæðra foreldra með því að athuga hversu margir þeirra 

telja fram fasteign til skatts. Í ljós kemur að 58% einstæðra foreldra eiga fasteign. En fyrir þær 

einstæðu mæður sem búa í leiguhúsnæði er í boði að fá húsaleigubætur.  

Lög um húsaleigubætur tóku fyrst gildi 1. janúar 1998 og er markmið þeirra að lækka 

húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum 

(Velferðarráðuneytið, 2014). Samkvæmt reiknivél um húsaleigubætur sem er að finna á vef 

Velferðarráðuneytisins (2014) kemur fram að grunnfjárhæð á hverja íbúð sé 17.500 kr. á 

mánuði. Við þá upphæð bætist 14.000 kr. vegna fyrsta barns, 8.500 kr. vegna annars barns og 

5.500 kr. vegna þriðja barns. Börn þurfa að hafa lögheimili í hinu leigða húsnæði. 

Húsaleigubætur geta því verið í mesta lagi 36.000 kr. á mánuði ef eitt barn er á heimili, 

44.500 kr. ef tvö börn eru á heimili og 50.000 kr. ef þrjú börn eða fleiri. 

Sem dæmi má hér nefna að ráðstöfunartekjur á mánuði hjá einstæðri móður með tvö 

börn væru þá samtals 453.303 kr. á haustönn, sem er að jafnaði 4 mánuðir, og 394.731 kr. á 

vorönn, sem er að jafnaði 5 mánuðir. Þetta er að því gefnu að hún taki námslán, væri í engri 

vinnu með náminu og fengi greitt meðlag með báðum börnum sínum og barnabætur sem væri 

skipt niður á 12 mánuði, og húsaleigubætur. Til samanburðar skal minnt á að samkvæmt 

reiknivél sem finna má á vef Velferðarráðuneytisins (2014) er neysluviðmið fyrir 1 fullorðinn 

og 2 börn sem bæði eru í leikskóla og dvelja að jafnaði 10 daga í hverjum mánuði hjá hinu 

foreldri sínu, 352.641 kr. fyrir utan húsnæðiskostnað. Húsnæðiskostnaður mætti samkvæmt 

þessum upplýsingum vera 100.662 kr. á mánuði á haustönn og 42.090 kr. á mánuði á vorönn 

og hér er auðvitað ekki með taldir sumarmánuðirnir. Þá er enginn skóli og þar af leiðandi 

engin námslán. Það er því erfitt að þræta fyrir það, samkvæmt þessum upplýsingum, að 

fjárhagsstaða einstæðra mæðra í námi getur verið ansi erfið. 

 

3. Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður farið yfir aðferðir þessarar eigindlegu rannsóknar og þeim lýst, þ.e. 

rannsóknaraðferð, þátttakendun, gagnasöfnun og skráningu og úrvinnslu gagna. 
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3.1.  Rannsóknaraðferð 

Í félagslegum rannsóknum eru bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Einn 

helsti munurinn á þessum tveimur rannsóknasniðum er meðal annars sá að eigindlegar 

rannsóknir ganga út á það að skoða fyrirbæri í samhengi á meðan megindlegar rannsóknir 

ganga út á að draga fyrirbæri út úr samhengi og skoða það þannig. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru því ekki vel til þess fallnar að skýra af hvaða ástæðum fólk hagar sér á 

einn eða annan hátt en eigindlegar rannsóknaraðferðir eru góðar til að nota í því samhengi 

(Esterberg,  2002, bls. 2-3). Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af nákvæmum athugunum á félagslegum 

fyrirbærum og geta t.d. félagsráðgjafar þurft að framkvæma félagslegar rannsóknir til að 

komast að því hvort ákveðnar stefnur eða snið séu að bera árangur (Esterberg, 2002, bls. 3). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir líta ekki einungis á hegðun þátttakandans hverju sinni heldur 

einnig rannsakandans og horfa á þetta allt í samhengi. 

Helstu aðferðir sem notaðar eru í eigindlegum rannsóknum eru opin hálfstöðluð eða 

óstöðluð einstaklingsviðtöl, þátttökuathuganir, rýnihópaviðtöl og orðræðugreining á þeim 

gögnum sem liggja fyrir (Esterberg, 2002). Hér hentaði best að nota opin hálfstöðluð 

einstaklingsviðtöl, þau voru ekki byggð upp með stöðluðum spurningalistum, heldur nokkrum 

spurningum í ákveðnum viðtalsramma sem rannsakandi nýtti sér til þess að stýra viðtalinu í 

æskilega átt svo fram kæmu sem best svör við fyrirfram gefnum rannsóknarspurningum. 

Það er nauðsynlegt að staðsetja sjálfa sig í félagslegum rannsóknum áður en byrjað er 

á rannsókn. Þá þarf að taka afstöðu til eftirfarandi spurninga; Hverjar eru þínar eigin skekkjur 

og hvaða væntingar hefurðu? Hverjir eru þínir hagsmunir í ákveðnum vandamálum og í 

ákveðnum leiðum til að horfa á heiminn? Hvað heldur þú að þú vitir nú þegar og hvernig 

veistu það? Sem sagt, í stað þess að líta á sig sjálfa sem áhorfanda sem hefur engar skoðanir 

eða væntingar skal líta á sjálfa sig út frá því sem maður bætir við rannsóknina (Esterberg, 

2002, bls. 13). Höfundur á auðvelt með að staðsetja sig í þessu tiltekna rannsóknarefni, hann 

hefur ákveðnar væntingar til þess að fræðast meira um efnið sjálft. Höfundur er sjálfur 

einstæð móðir í námi við Háskóla Íslands og þekkir því af eigin raun hvernig er að reyna að 

fóta sig í því hlutverki. Höfundur telur sig því vita töluvert um rannsóknarefnið nú þegar en 

reyndi eftir fremsta megni að láta þá þekkingu einungis bæta við rannsóknina en ekki skekkja 

eða hafa áhrif á niðurstöður hennar. 

 

3.2. Lýsing á þátttakendum 
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Tekin voru eigindleg viðtöl við fimm einstæðar mæður sem allar voru í námi við Háskóla 

Íslands. Aðstæður viðmælendanna voru mjög ólíkar, sumar í vinnu, sumar bara í námi, sumar 

í grunnnámi, aðrar í framhaldsnámi og svo framvegis. Auglýst var eftir þátttakendum sem 

rannsakandi þekkti ekki persónulega til að hafa ekki áhrif á viðtalið sjálft og voru margar 

konur áhugasamar um að taka þátt. Þær voru viljugar og jákvæðar í garð efnisins og virtust 

áhugasamar. Til að koma í veg fyrir að þátttakendur þekkist er nöfnum þeirra, sem og barna 

þeirra, breytt. Þátttakendurnir voru eftirfarandi: 

  

Birna er 36 ára einstæð móðir sem á tvo stráka, 8 og 11 ára. Hún útskrifaðist sem 

grunnskólakennari árið 2005 og starfar við kennslu á yngsta skólastigi. Hún stundar með 

vinnunni mastersnám í náms- og kennslufræði. Birna skildi árið 2008 og var því búin að vera 

fráskilin í 5 ár þegar viðtalið fór fram. Hún er með fullt forræði yfir sonum sínum tveimur og 

er mjög lítið samband á milli barnsföður hennar og strákanna tveggja. Birna og synir hennar 

tveir búa í Garðabæ. 

Anna er 29 ára einstæð móðir og á hún einn son sem var 3 ára þegar viðtalið fór fram. Hún er 

í fullu námi í félagsráðgjöf og er búin með rúmlega 2 ár. Hún er ekki með fasta vinnu með 

náminu en vinnur öðru hvoru á veitingahúsi sem foreldrar hennar reka. Hún skildi við 

barnsföður sinn fyrir um ári síðan og býr með syni sínum á Stúdentagörðunum. Þau eru með 

sameiginlegt forræði og er strákurinn hjá þeim í viku og viku til skiptis.  

Sunna er 35 ára einstæð móðir og á hún tvö börn, 9 ára stelpu og 7 ára strák. Hún útskrifaðist 

sem viðskiptafræðingur árið 2003 og vinnur í banka. Með vinnunni er hún í mastersnámi, er 

þar á öðru ári. Sunna skildi við manninn sinn fyrir 5 árum síðan og hafa þau jafnt forræði yfir 

börnunum sínum. Börnin tvö eru nánast viku og viku til skiptis hjá Sunnu og fyrrverandi 

manninum hennar. Þau búa öll í Hafnarfirði. 

Klara er 34 ára einstæð móðir sem á tvo stráka, þeir eru 4 ára og 10 ára. Hún útskrifaðist sem 

viðskiptafræðingur árið 2008 og starfar hjá fjármálafyrirtæki en er jafnframt í mastersnámi í 

stjórnun og er þar á fyrsta ári. Klara hefur verið einstæð móðir í 4 ár og býr með sonum sínum 

tveimur í Kópavogi. Hún er með fullt forræði yfir sonum sínum tveimur en þeir fara aðra 

hverja langa helgi til pabba síns. 

Ásta er 37 ára einstæð móðir og á tvö börn, 11 ára strák og 7 ára stelpu. Hún er í 

tölvunarfræði í Háskóla Íslands og starfar með náminu hjá banka. Hún er í fullu námi og í 

fullri vinnu en tekur námið í fjarnámi. Hún hefur verið skilin í 5 ár og býr með börnunum 

sínum í Kópavogi. Ásta og barnsfaðir hennar eru með jafnt forræði yfir börnunum sínum en 
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börnin eru mest megnis hjá Ástu þar sem barnsfaðir hennar vinnur ekki á Íslandi og kemur 

mjög óreglulega til landsins. 

 

Það gekk ágætlega að finna þátttakendur í rannsóknina og voru konurnar almennt 

mjög tilbúnar að taka þátt. Auglýst var eftir þátttakendum á Facebook og gekk það yfirleitt 

hratt og vel fyrir sig. Í sumum tilfellum kom smá stund eftir að viðtalið byrjaði þar sem 

viðmælendurnir settu sig í smá stellingar og urðu svolítið vandræðalegar til að byrja með en 

það gleymdist fljótt og gengu viðtölin öll mjög vel. Þau voru mis löng en náðu almennt að 

flæða mjög vel þannig að sjaldnast þurfti að spyrja allra spurninganna af listanum, svörin 

virtust koma oft án þess að spurninganna væri spurt. 

 

3.3. Gagnasöfnun 

Opin hálf-stöðluð (semi-structured) einstaklingsviðtöl voru tekin við fimm einstæðar mæður í 

námi við Háskóla Íslands. Opin viðtöl eru ekki byggð upp með stöðluðum spurningalistum 

heldur nokkrum spurningum sem rannsakandi gat nýtt sér til þess að stýra viðtalinu í þá átt 

sem hann óskaði þannig að sem best svör kæmu fram við fyrirfram gefnum 

rannsóknarspurningum. Í þessu felst líka að hvetja viðmælandann til þess að tjá sig og segja 

frá. Misjafnt er hversu mikið rannsakendum finnst þeir eiga að gefa á móti þegar þeir taka 

viðtöl (Esterberg, 2001, bls. 88). Þ.e. hversu mikið viðtölin eiga að líkjast almennum 

samræðum. En reynt var að halda því í algjöru lágmarki að svara með einhverju frá eigin lífi, 

heldur var viðmælandanum leyft að tjá sig eftir fremsta megni en hann hins vegar látinn finna 

að rannsakandi væri að hlusta. 

Þátttakendurnir voru yfirleitt vinir og kunningjar annarra vina eða kunningja 

rannsakanda. Þannig voru engin persónuleg tengsl á milli rannsakanda og neinna af 

þátttakendunum. 

Fyrstu viðtölin voru tekin í febrúar – mars 2013 þegar rannsakandi gerði verkefni fyrir 

námskeiðið Eigindlegar rannsóknaraðferðir við Háskóla Íslands. Ákveðið var svo að nýta það 

verkefni sem grunn í BA-verkefni og voru þá fleiri viðtöl tekin á bilinu desember 2013 – 

febrúar 2014. Viðtölin voru frá 40 mínútum upp í rúman klukkutíma, allt eftir því hversu 

viljugur þátttakandi var til að tjá sig. Það var reynt eftir fremsta megni að búa þannig um 

rannsóknina að hún stæðist siðferðilegar kröfur. Þátttakendurnir voru upplýstir um tilgang 

rannsóknarinnar og þeim var gerð grein fyrir því að þeir yrðu hvergi nafngreindir né yrðu 

látnar af hendi upplýsingar sem væri að hægt að rekja aftur til þeirra. Fyllsta trúnaðar var 
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gætt. Allir þátttakendur voru meðvitaðir um það að viðtalið yrði tekið upp og voru sáttir við 

það. Þeim var líka gerð grein fyrir því að í lok verkefnisins yrði öllum gögnum um þá eytt. 

 

3.4. Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll tekin upp á diktafón, með samþykki þátttakenda. Viðtölin fóru öll fram á 

heimilum þátttakendanna og reyndist það vel. Það var engin utanaðkomandi truflun og fékkst 

yfirleitt algjört næði til þess að ræða saman. Þegar hverju viðtali fyrir sig lauk hófst 

skráningin, þá voru viðtölin skrifuð upp í tölvu eftir upptökunum, orðrétt. Eftir að þeirri vinnu 

lauk voru viðtölin, hvert um sig, lesin margoft yfir á meðan rannsakandi leitaði eftir þemum 

og því sem sameiginlegt var með viðtölunum. Í þemagreiningunni var fyrst notast við opna 

kóðun og svo í framhaldi var notast við lokaða kóðun. Þegar þeirri vinnu var lokið höfðu 

komið fram nokkur þemu sem sameiginleg voru með öllum viðtölunum, um þau helstu verður 

fjallað hér á eftir en þó ekki öll þar sem einfaldlega of mörg þemu komu í ljós til að hægt sé 

að fjalla um þau öll hér. 

 

4. Niðurstöður 

Þau þemu sem komu fram eftir greiningu á viðtölunum fimm voru eftirfarandi; tímaleysi, 

stuðningsnet; sem hafði undirþemun stuðningur frá aðstandendum, stuðningur frá barnsföður 

og fjárhagslegur stuðningur og að lokum  jákvætt viðhorf. Hér á eftir verður gerð grein fyrir 

þessum þemum og stuðst verður við beinar tilvitnanir frá viðmælendunum til þess að það 

komist sem best til skila hvað það var sem þær voru að meina. Við þemagreiningu komu fram 

fleiri þemu en eru talin upp hér að ofan, sem dæmi má nefna fjárhag, samband við barnsföður 

og samband barnanna við föður sinn en ekki verður farið nánar út í þau þemu hér á eftir. 

Gaman væri hinsvegar að rannsaka þetta efni meira og þá mögulega með áherslu á þessi þemu 

sem ekki verður farið í hér. 

 

4.1. Tímaleysi var nokkuð sem allar konurnar minntust á, enda svo sem hægt að segja að það 

sé eðlilegt þar sem þær eru allar einstæðar mæður í háskólanámi og sumar hverjar í fullri 

vinnu líka. Þær upplifðu tímaleysið hinsvegar á misjafnan hátt og virtust finna misjafnlega 

mikið fyrir því. 

Birna hefur t.d. mjög lítinn tíma fyrir sjálfa sig. Hún er einstæð móðir og barnsfaðir hennar er 

mjög lítið inni í myndinni þar sem hann er virkur alkóhólisti og fíkill. Hann tók syni þeirra til 
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sín reglulega um tíma en það breyttist á endanum þar sem hann var ekki hæfur til að sinna 

föðurhlutverkinu og öllu sem því fylgir. Birna segir:  

 

„Ég er bara ein með þá...þetta er mjög óreglulegt.... við 

reyndum aðra hverja helgi en það virkar ekki alltaf....þetta eru 

stundum bara 2 dagar í mánuði eða eitthvað þannig“ 

 

Fyrst staða hennar er svona þá getur hún ekki treyst á pabbahelgar eða neitt slíkt. Hún hefur 

því ekki fastan tíma sem hún getur stólað á þar sem hún er barnlaus og getur því ekki gert eins 

og margar einstæðar mæður gera, að skipuleggja tíma sinn svolítið eftir því hvenær hún er 

barnlaus og hvenær hún er með börnin. Við þetta takmarkast auðvitað tíminn sem hún hefur 

til að sinna náminu sínu og svo auðvitað sjálfri sér og sínum áhugamálum. Þegar Birna er 

spurð að því hvort henni finnist hún ná að halda utan um námið að því leyti sem hún myndi 

vilja segir hún:  

 

„Úff nei....hahaha...alls ekki...langt frá því....ég hef rosalega 

lítinn tíma. Ég hérna... er auðvitað að vinna og svo þarf að 

sinna strákunum svo ég er voða oft á kvöldin.....eða sem sagt.... 

það er voða oft á kvöldin sem ég ætla að fara að læra en er þá 

bara alveg búin á því og kem engu í verk“ 

 

Hún er í 100% vinnu og sinnir henni alveg og eins sinnir hún öllu því sem snertir strákana 

hennar, það lítur út fyrir það að hún líti á þetta tvennt sem eitthvað sem er nauðsynlegt að 

sinna og þar af leiðandi er þetta tvennt í forgangi hjá henni, börnin og starfið. Mér skildist á 

henni að þar á eftir kæmi námið hennar og hún segist sinna því alveg þannig að hún skilar 

öllum þeim verkefnum sem hún á að skila og svo framvegis en hún talar um að hún myndi 

vilja gera þetta allt miklu betur ef hún hefði meiri tíma.  

 

„Ég næ samt alls ekki að gera allt eins vel og ég myndi vilja.... 

þó sé mjög skipulögð....það er bara of mikið að gera til að ég 

geti gert allt vel þannig séð....en samt geri ég þetta allt....ég 

skila alveg öllu sem ég á að skila....og þú veist....ég geri öll 

verkefnin og mæti í tímana....en ég væri samt alveg til í að geta 
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haft meiri tíma....þú veist....mann langar náttúrulega alltaf að 

gera allt eins vel og maður getur....“ 

 

Birna talar einnig um að í þau skipti sem strákarnir hennar fara til pabba síns þá finni hún vel 

fyrir því hve mikið tímaleysi hún er að glíma við. 

 

„En ég finn líka alveg að þegar þær helgar koma sem ég fæ 

frí....eða sem sagt þegar strákarnir fara til pabba síns kannski 

heila helgi.... þá get ég komið rosalega miklu í verk....eða þú 

veist....geri verkefni og ritgerðir á mettíma miðað við hitt“  

 

Neðst á listanum yfir forgangsatriði er svo hún sjálf og hennar áhugamál. Hún talar um að hún 

reyni að vera í jóga og komast þangað tvisvar í viku en það takist sjaldnast hjá henni, hún 

segir: 

 

„Ég klára það sem ég þarf í skólanum þó ég myndi alveg vilja 

gera það betur.... en ég næ þessu alveg....ég þarf þess og ég geri 

það. En ég hef aldrei neinn tíma fyrir mig..... minn lúxus er að 

fara í jóga tvisvar í viku.... það er alveg mitt dekur....en ég næ 

því samt eiginlega aldrei....það er mjög sjaldan sem koma vikur 

þar sem ég get farið bæði skiptin....sem er auðvitað alveg 

fáránlegt því þetta er ekki svo langur tími. En þetta er bara 

svona samt...“ 

 

 og hún heldur áfram: 

 

 „....það má eiginlega segja að ég sé neðst í forgangsröðinni 

held ég...það er eiginlega enginn tími eftir aflögu fyrir mig og 

það sem ég hef áhuga á“ 

 

Anna er hinsvegar með allt aðra upplifun af þessu þar sem hún finnur ekki mikið fyrir 

tímaleysi. Hún er með viku og viku skiptingu á stráknum sínum á móti barnsföður sínum og 

hafa þau þetta líka svolítið frjálst, þannig að ef það er mikið að gera í skólanum hjá Önnu þá 

tekur barnsfaðir hennar stundum son þeirra meira en vant er. Hún sagði: 
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„....það er nefnilega mjög gott samkomulag hjá okkur...eins og 

bara þegar ég var í prófum í fyrra, þá var sonur okkar 

eiginlega alveg í 3 vikur hjá pabba sínum. Þá bara hitti ég hann 

öðru hvoru, fór kannski til þeirra að borða og svæfði strákinn 

og fór svo bara heim að læra“ 

 

Aðspurð að því hvort henni finnist hún hafa nægan tíma til þess að sinna náminu sagði hún:  

 

„Já já ég held það bara. Ég hef náttúrulega alltaf heila viku þar 

sem ég er bara ein....þannig að þá kem ég alveg rosalega miklu 

í verk...ég er allavega að fá rosalega fínar einkunnir svo þetta 

hlýtur allt að vera að sleppa“ 

 

Anna virðist ekki finna fyrir því að þurfa að setja áhugamál sín og vinkonur á frest þar sem 

hún er í námi og einstæð með barn því spurð út í það hvort henni finnist hún hafa nægan tíma 

fyrir sjálfa sig, til að sinna náminu, barninu og því sem hana langar að gera segir hún:  

 

„Já ég held það alveg...ég næ alveg að fara í ræktina og hitta 

vinkonur mínar og þrífa og þvo og kíkja út á lífið og svona...það 

er allavega ekkert sem mér dettur í hug sem ég gæti verið að 

missa af“ 

 

Sunna talar einnig um upplifun sína af því að hafa of lítinn tíma. Hún og barnsfaðir hennar eru 

með börnin nokkuð jafnt svo hún er í svipaðri stöðu með það og Anna, getur stólað á fasta 

fyrirfram ákveðna daga sem hún getur lært meira en hina dagana þegar hún er með börnin sín 

og svo getur hún gert það sem hún þarf að gera ef það er eitthvað sem hún nær ekki 

almennilega að gera á þeim dögum sem börnin eru heima. Þegar hún er spurð að því hvort 

henni finnist hún hafa nægan tíma til þess að sinna náminu sínu segir hún:  

 

„Já ég held það bara.... ég er allavega alveg að komast yfir 

þetta allt... ég er líka reyndar smá þrjósk og legg alveg ýmislegt 

á mig og allt það en þetta gengur allavega alveg upp ég er 

alveg að ná að skila öllu sem ég á að skila...lesa fyrir þau próf 
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sem eru og allt það....og gengur alveg mjög vel svo ég er ekki 

að svekkja mig á því að eiga eitthvað eftir eða hafa viljað gera 

eitthvað betur eða eitthvað þannig.... þó maður væri auðvitað 

alveg til í smá meiri tíma fyrir sig sjálfa...“  

 

Hinsvegar segir hún líka:  

 

„...ég er samt alveg að ná að mæta í vinnuna.... í skólann... 

skila öllum mínum verkefnum á báðum stöðum.... ég er alveg að 

ná að sinna krökkunum eins og ég vil og þá er kannski ekki svo 

mikið eftir.... jú auðvitað hugsa um sjálfa mig og auðvitað vill 

maður alltaf meiri tíma í það... en ég er alveg að ná því líka að 

einhverju leyti. Ég kemst alveg í ræktina nokkrum sinnum í viku, 

ég get hitt vinkonur mínar eins og ég vil þegar ég er barnlaus, 

ég fer út að borða og í bíó og allt það svo ég get ekkert 

kvartað....“  

 

Klara er í svipaðri stöðu og Anna og Sunna að því leyti að hún er með fyrirfram ákveðna daga 

þar sem hún veit að hún er barnlaus og getur þá nýtt tímann sinn öðruvísi þá daga en hina 

dagana. Börnin hennar fara aðra hverja langa helgi til pabba síns og hefur það verið þannig í 

svolítinn tíma. Hún segir:  

 

„...þeir fara til pabba síns aðra hverja helgi....og eru langa 

helgi...það er alveg rosalega gott, bæði fyrir þá og mig...og 

örugglega pabba þeirra líka. En þetta var svo sem ekki svona, 

hann var svo týndur eitthvað fyrst eftir skilnað...og var bara alls 

ekki í neinu sambandi við strákana....en sem betur fer hefur það 

breyst...og ég finn mikinn mun á því, strákarnir eru sáttari og 

ég er betri þegar það er regla á hlutunum....þá kemst ég líka svo 

vel yfir það sem ég þarf að gera án þess að vera alltaf með 

samviskubit yfir öllu“  
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Klara upplifir tímaleysi svipað og Sunna, þannig að hún væri til í að hafa meiri tíma afgangs 

en þar fyrir utan finnst henni hún alveg vera að ná að sinna því sem hún þarf að sinna. Hún 

segir, aðspurð hvort henni finnist hún hafa nægan tíma til þess að sinna náminu:  

 

„Æ jú jú, ég get ekki sagt annað, en samt, hefur maður einhvern 

tíman nægan tíma? Ef ég hefði meiri tíma myndi ég kannski 

bara gera aðeins betur og fá aðeins hærri einkunn en ég meina, 

ég er að fá áttur og níur svo ég get ekki verið að tala um mikið 

tímaleysi gagnvart náminu“  

 

Þegar hún er svo spurð út í tímann sem hún hefur fyrir sjálfa sig segir hún:  

 

„Það er kannski aðallega þar sem mér finnst mig vanta eitthvað 

upp á, ég væri alveg til í að geta haft meiri tíma aflögu til að 

mæta í ræktina.....eða bara í sund....eða út að borða með 

vinkonu minni....já eða fara á deit, hahaha. En ég er reyndar 

dugleg að nýta pabbadagana í svoleiðis.....þá gerum við 

vinkonurnar alltaf eitthvað skemmtilegt“  

 

Ásta hefur hinsvegar svipaða upplifun af tímaleysinu eins og Birna, sem er kannski ekki 

skrítið þar sem þær eru báðar í svolítið svipaðri stöðu að því leyti að geta ekki stólað mikið á 

fasta daga þar sem börnin fara til pabba síns. Ásta er mest megnis með sín börn og tekur pabbi 

þeirra þau mjög sjaldan til sín og þá í stuttan tíma í einu. Þegar Ásta er spurð að því hvort 

henni finnist hún geta sinnt náminu sínu nægilega vel segir hún:  

 

„Jááá þannig séð, já já, ég get alveg skilað öllu og svona....en 

samt....nægilega vel....ég myndi vilja gera miklu betur en ég hef 

bara ekki nægan tíma....en það sem ég geri er alveg nóg og 

svona....það væri bara gaman að geta stundum gert eitthvað 

framúrskarandi“  

 

Þegar snýr að henni sjálfri og tímanum sem hún hefur fyrir sig segir hún:  
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„Vá nei, það er svo rosalega langt frá því að ég hafi nægan 

tíma fyrir sjálfa mig. Ég gæti alveg tekið mér frí í þrjár vikur og 

haft stöðuga dagskrá sem snýr bara að mér allan tímann og 

mér myndi ekki leiðast....ég vildi óska þess að ég gæti oftar gert 

eitthvað með vinkonum mínum...farið róleg í klippingu....farið í 

ræktina án þess að vera að flýta mér...og alls konar svona, 

maður er alltaf á síðustu mínútunni allsstaðar“ 

 

4.2. Stuðningsnet virtist vera einn af þeim þáttum sem var öllum mæðrunum sem rætt var við 

mikilvægur. Eftir því sem þær höfðu betra stuðningsnet þeim mun minna basli virtust þær 

vera í með námið.  

 

4.2.1. Stuðningur frá aðstandendum. 

Mæðurnar töluðu allar um að það skipti miklu máli upp á skólagönguna og árangur í 

skólanum. Hinsvegar höfðu þær misjafnar sögur að segja af því hvers konar stuðningsnet þær 

höfðu og er hægt að skipta því aðallega í tvo hluta, stuðningur frá foreldrum og fyrrverandi 

tengdaforeldrum og svo stuðningur frá barnsföður. Stuðningurinn virtist felast bæði í aðstoð 

með börnin á álagstímum og einnig töluðu þær um fjárhagslegan stuðning. Það sást mjög vel 

þegar farið var yfir viðtölin hvað stuðningur virðist spila stórt hlutverk í mögulegri velgengni 

hjá viðmælendunum í skóla. Birna segir t.d. í sínu viðtali að hún sé svolítið mikið ein, eða: 

 

 „Foreldrar mínir eru reyndar mikið erlendis...eða hérna....þú 

veist....þau ferðast mikið svo þau eru ekki alltaf hér til að hægt 

sé að biðja þau um að redda mér svo þetta lendir svolítið mikið 

bara á mér.....það er ekkert mikill tími aflögu þannig séð“  

 

Hún er líka, eins og áður sagði, nánast alveg ein með sín börn svo ekki hefur hún stuðning frá 

barnsföður sínum en hún virðist ekki heldur geta haft mikinn stuðning frá foreldrum sínum. 

Hún talar vel um þau og segir þau öll af vilja gerð en segir jafnframt að þau séu mikið 

erlendis, úti að borða, að hitta vini sína og svo framvegis. Svo þó þau hafi áhuga og séu viljug 

til að hjálpa þá séu þau enn það ung og þau eigi sér sitt líf og virðast þau ekki hafa svo mikinn 

tíma aflögu til að geta aðstoðað hana með strákana. Birna talar því um að þetta lendi allt 

svolítið mikið bara á henni sjálfri og hún virðist svolítið sinna því að vera bæði mamman og 

pabbinn á heimilinu. Hún virðist nú ráða nokkuð vel við það allt saman en segir þó að það 
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geti auðvitað orðið árekstrar, eins og þegar þarf að skutla öðrum stráknum eitthvað eða 

eitthvað slíkt. Hún er í vinnu, skóla og á tvö börn og því hlýtur að fylgja mikil vinna en hún 

talar um að það séu langflestir hlutirnir sem hún þurfi bara að gera sjálf, það sé enginn að fara 

að gera þetta fyrir hana svo þá bara þurfi skipulag til að láta hlutina ganga upp.  

Eins og kom fram hér að framan finnst Birnu  hún alls ekki hafa nægan tíma til þess að sinna 

náminu sínu þar sem hún er í fullri vinnu með. Auk þess þarf hún auðvitað að sinna heimili og 

börnum en henni finnst hún hinsvegar ekki mikið duglegri en næsta manneskja og finnst hún 

sjálf bara vera að gera það sem allir aðrir eru að gera. Hún segir:  

 

„...mér finnst ég engin ofurkona...en það er samt voða oft sem 

þetta kemur....voðalega ertu dugleg, bara ein með tvö 

börn.....og eitthvað svona...og þetta á örugglega að vera 

uppörvandi....svona eins og klapp á bakið...en mér finnst ég 

ekkert vera að gera meira en næsti maður þannig séð....“  

 

Birna talar um að synir hennar eigi gott samband við pabba sinn og þeir eigi góðar stundir 

saman. Hún segir:  

 

„...þeir vilja alltaf fara og þeir hafa það alveg gott.... hann býr 

hjá mömmu sinni...ömmu þeirra... svo ég veit að það er vel 

hugsað um þá“  

 

Það að hafa ömmuna á staðnum virðist veita Birnu ákveðna hugarró á þeim tímum sem 

strákarnir fara til pabba síns. Hinsvegar nefnir hún að hans óregla hafi áhrif á strákana, þeir 

verði óöruggir með hann, haldi að hann komi til með að stinga af í tíma og ótíma og svo 

framvegis og allt taka þeir þetta út á mömmu sinni. Hún hefur lent í því með þá að hún megi 

ekki fara á klósettið með lokaða hurð, varla fara út með ruslið og fleira í þeim dúr því þeir 

óttast að hún stingi af, þó hún hafi aldrei gert það en þeir eru þá líklega að yfirfæra óttann af 

pabba sínum yfir á mömmu sína. Einnig segir hún:  

 

„Æææ maður vorkennir þeim auðvitað. Greyjin... þeir vita 

ekkert hvort pabbi þeirra er að koma eða fara... en þeir eru 

samt ótrúlegir.. svo flottir strákar“  
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Svo þá vaknar upp spurningin um það hvort þetta séu góðar stundir. Þó pabbinn hafi ekki 

stungið af í einhvern tíma og sinni strákunum ágætlega þegar þeir eru hjá honum, þá virðist 

enn vera til staðar ótti hjá strákunum að hann geri það einhvern tíma aftur. Pabbinn býr hjá 

mömmu sinni og gæti það auðvitað vakið einhverja öryggiskennd hjá strákunum, þá aðallega 

að því leyti kannski að ef pabbi þeirra stingur af þá eru þeir allavega ekki einir heima, þá er 

amman á staðnum. En það er samt spurning hvort sé endilega hægt að líta á þetta sem góðar 

stundir barna með pabba sínum, það vantar greinilega mikið upp á öryggistilfinninguna og er 

það skiljanlegt. Þetta verður ef til vill til þess að sá litli stuðningur sem hún hefur af 

barnsföður sínum, og felst þá í því að taka strákana til sín eina helgi í mánuði, hefur enn 

minna vægi en hann hafði áður. Hún er ekki nógu róleg á meðan strákarnir eru í burtu og er þá 

ekki að ná að einbeita sér að því að nýta tímann sem strákarnir eru í burtu.  

Anna virðist hafa gott stuðningsnet á bak við sig. Hún er eins og áður sagði í góðum 

samskiptum við barnsföður sinn og hafa þau  góðan sveigjanleika á umgengninni þegar 

þannig stendur á. Hún hefur líka góðan stuðning frá fyrrverandi tengdaforeldrum sínum, hún 

talar um að strákurinn hennar sé mikið hjá þeim og einnig aðstoði þau hana mikið með kaup á 

allskonar nauðsynjavörum. Þegar hún er spurð hvort hún nýti sér að fá pössun þegar er mikið 

verkefnaálag í skólanum svarar hún: 

 

„Já það kemur alveg fyrir....en samt þarf ég voða sjaldan 

pössun þannig séð....við skiptum þá kannski bara um daga eða 

eitthvað þannig...ég og minn fyrrverandi“ og svo segir hún líka 

„mér finnst líka alltaf öðruvísi ef Anton þarf bara að vera auka 

nótt hjá pabba sínum heldur en ef hann þarf að fara í 

pössun....hann er þó allavega líka heima hjá sér þegar hann er 

hjá pabba sínum“  

 

Svo hún nýtir sér það helst að biðja barnsföður sinn um að hjálpa til með strákinn þeirra, hann 

Anton, þegar er mikið álag í skólanum. Hún virðist ekki nýta foreldra sína eða fyrrverandi 

tengdaforeldra eins mikið. Hún segist skipuleggja tíma sinn öðruvísi þegar Anton er hjá henni 

heldur en þegar hann er hjá pabba sínum og þurfi þar af leiðandi ekki svo oft pössun, það sé 

þá helst á álagstímum og þegar hún ræður ekki alveg fullkomlega ferðinni sjálf. Sbr. þegar eru 

próf eða verkefnaskil í skólanum. Ekki er ólíklegt að þörfin sé minni fyrir pössun hjá henni 

þar sem hún hefur fastan tíma aðra hverja viku til að sinna öllu sínu, þegar strákurinn hennar 
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er hjá pabba sínum. Ekki er við öðru að búast kannski en að fólk með takmarkaðan tíma þurfi 

meiri aðstoð en það fólk sem hefur allt að því nægan tíma. 

  

Sunna talar um það að hún hafi sérstaklega gott stuðningsnet á bak við sig, bæði frá 

barnsföður sínum þar sem sé mjög gott samband þeirra á milli og einnig frá móður sinni sem 

sé einstaklega viljug að sinna krökkunum með henni. Hún er í námi með vinnu og þarf að fara 

úr vinnu stundum til að sækja tíma og stundum standa tímarnir fram eftir kvöldi, þá hefur 

mamma hennar verið dugleg við að aðstoða hana.  

 

„Það bara er sjaldan neitt mál fyrir mig að fá pössun, ég er 

bara alveg ótrúlega heppin með þetta allt. Það hefur alveg 

komið upp að ég hef viljað gefa mömmu frí og þá fæ ég bara 

pabba krakkanna til að sækja fyrir mig.... Annað hvort skipti við 

hann á einum degi eða bara hann sækir þau og gefur þeim 

kvöldmat og svona og svo bara sæki ég þau.... það er aldrei 

neitt mál og reddast einhvern veginn alltaf“  

 

Hún segist heldur ekki finna svo mikið fyrir því að börnin hennar verði veik, ekki þannig að 

það bitni á náminu eða vinnunni í það minnsta. Hún og barnsfaðir hennar virðast skipta þessu 

bróðurlega á milli sín og segir hún:  

 

„Ég er eiginlega bara mjög heppin með það að börnin mín 

verða sjaldan veik.... 7 9 13!! Maður má kannski ekki segja 

svona, hahaha, en þau eru auðvitað orðin þetta gömul svo þá er 

þetta ekki eins og var þegar þau voru yngri....en ég tek yfirleitt 

bara þá daga sem þau eru hjá mér og pabbi þeirra það sem 

lendir hjá honum.... nema bara ef stendur þannig á hjá öðru 

hvoru okkar að það henti ekki en það er allavega ekki neitt sem 

hefur verið vandamál hingað til, það reddast alltaf“  

 

Hún hefur því eins og sést gott stuðningsnet í kringum sig og þegar hún er spurð segist hún 

alveg viss um að það spili stórt hlutverk í því hversu vel henni gengur í vinnunni og náminu 

og því að henni þyki þetta ekki jafn mikið mál og mörgum öðrum gæti fundist. Þegar hún er 
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spurð hvort hún héldi að það breytti einhverju ef hún væri meira með krakkana sína hjá sér og 

þau færu þá minna til pabba síns svarar hún:  

 

„Já alveg hiklaust! Ég átti rosalega erfitt með þetta fyrst.... ég 

vildi bara hafa þau alltaf hjá mér og gat alls ekki séð fyrir mér 

að þau færu frá mér á 8 daga fresti og væru í burtu svona 

lengi...en þegar maður kemst aðeins yfir það tímabil og fer að 

sjá að það er líka mikilvægt fyrir börnin að eiga gott samband 

við pabba sinn og að maður er ekki að gera þeim neitt með 

þessu þá fer maður að ná að njóta tímans öðruvísi...þá nær 

maður án samviskubits að gera það sem léttir manni sjálfum 

lífið.... klára að versla og þrífa og allt það áður en þau koma 

heim svo maður geti helgað sér þeim bara algjörlega þegar þau 

eru komið.... kannski verður tíminn bara meiri gæðatími fyrir 

vikið... hver veit... en svona án gríns, ég held ég myndi aldrei ná 

að vinna fulla vinnu og vera í fullu námi með og sinna 

börnunum mínum á þann hátt sem ég vil ef ég ein með þau alla 

daga.... eða bara að þau færu aðra hverja helgi til pabba síns 

eða eitthvað þannig... þá bara væri örugglega ekki nægur tími 

eftir...“ 

 

Sunna segist einnig nýta þá daga sem hún er barnlaus allt öðruvísi en þá daga sem hún er með 

börnin sín hjá sér.  

„...stundum kem ég ekki heim fyrr en seint og síðar meir þegar 

ég er ein... en þá næ ég líka að gera svo margt sem ég næ ekki 

þegar þau eru hjá mér því ég hef ekki samvisku í endalausa 

pössun sem er þannig séð óþarfi... allt í lagi að réttlæta fyrir sér 

pössun fyrir skóla og svona en ekki pössun til að skreppa í 

heimsókn til vinkonu, hahah, ég á aðeins erfiðara með það.“  

 

En hún segir jafnframt að það að fá pössun til að skreppa í heimsókn til vinkonu sé yfirleitt 

óþarfi í hennar tilfelli þar sem hún hafi nægan tíma á barnlausum dögum til að hitta vinkonur 

sínar og finnist hún þar af leiðandi ekki vera að missa af neinu þó hún sé ekki að fara t.d. á 

kaffihús á þeim dögum sem hún er með börnin sín hjá sér. Kannski hún sé þá að mestu laus 
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við þann margumtalaða mömmumóral sem virðist angra margar mæður, fyrst hún er ekki svo 

oft að fá pössun nema bara þegar hún er að fara í skólann. 

 

Klara virðist hafa ágætt stuðningsnet í kringum sig en það virðist hinsvegar aðallega vera 

mamma hennar sem sinnir því og enginn annar. Strákarnir hennar fara til pabba síns reglulega 

en það er nýtilkomið og virðist ekki vera mjög gott á milli hennar og barnsföður hennar, 

allavega ekki það gott að það sé einhver sveigjanleiki með umgengni.  

 

„Ég hef fínt stuðningsnet í kringum mig....get ekki kvartað....en 

það er bara af því ég á svo frábæra mömmu. Hún er bara alveg 

ótrúleg....alltaf tilbúin að aðstoða mig ef hún getur....en ég leita 

líka bara til hennar ef mig vantar aðstoð. Pabbi er dáinn og ég 

á engin systkini svo það eru ekki margir í kringum mig.... 

Fyrrverandi maðurinn minn er líka alls ekki til í að vera of 

hjálplegur við mig svo ég leita aldrei til hans...hann er alltaf 

voða....eiginlega fúll á móti...svo hann myndi eiga mjög erfitt 

með að gera mér greiða...hahaha“ 

 

Hún segist samt hafa þann stuðning sem hún þarf þegar hún er spurð, að mamma hennar sé í 

raun sem pabbinn á móti henni í uppeldi strákanna.  

 

Ásta ræðir líka um stuðningsnet en á svipuðum nótum og Birna, hún er svolítið ein í þessu og 

hefur ekki mikinn stuðning. Barnsfaðir hennar tekur börnin ekki reglulega og hún virðist ekki 

geta treyst á stuðning frá foreldrum eða öðrum aðstandendum heldur.  

 

„Mamma og pabbi búa úti á landi svo það er oft erfitt...ég væri 

rosalega til í að hafa þau nær oft....og ekkert bara til þess að 

geta auðveldar fengið pössun....heldur líka bara sem andlegan 

stuðning....því mann bara vantar oft álit og eitthvað 

svona....kannski líka bara smá klapp á bakið og samþykki fyrir 

því að maður sé að standa sig vel....þú veist....svona....já mér 

finnst þetta líka og ég hefði líka tekið svona á þessu máli“ 

 

Hún talar hinsvegar líka um að það hjálpi engu að síður þegar foreldrar hennar geta hjálpað 
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„...þau bjóða krökkunum samt alltaf öðru hvoru til sín...sem er 

alveg frábært...gaman fyrir krakkana og ég veit að mamma og 

pabbi njóta þess líka því þau sakna þess auðvitað að geta ekki 

verið meira með krökkunum...en svona stuðningur verður samt 

alltaf öðruvísi...þetta er ekki eins og ef ég gæti hringt í mömmu 

tveimur dögum fyrir próf og beðið um pössun fram að kvöldmat 

þá daga....þetta er meira þannig að þau fara kannski langa 

helgi til ömmu og afa, skemmta sér vel og ég geri eitthvað sem 

ég þarf á meðan“  

 

Barnsfaðir Ástu vinnur erlendis og er þar af leiðandi mjög lítið á landinu, hann er því ekki að 

taka börn þeirra til sín eftir föstu plani og oft ekki svo reglulega.  

 

„...hann tekur krakkana í rauninni mjög lítið....hann vinnur 

auðvitað úti en samt...þegar hann er hérna heima þá bara er 

hann alls ekkert alltaf að sækja í að hafa þau endalaust....hann 

er kannski heima í þrjár vikur og tekur þau í eina....sem mér 

finnst alltaf mjög skrítið...ég held ég myndi nýta gjörsamlega 

allan þann tíma sem ég hefði með þeim ef ég væri svo ekkert að 

fara að sjá þau heillengi...“  

 

Ásta hefur því ekki mikinn stuðning frá barnsföður sínum og eins og fyrr sagði þá stendur 

þannig á að hún hefur ekki mikinn stuðning frá foreldrum sínum heldur.  

 

4.2.2. Fjárhagslegur stuðningur. 

Einnig minntust allar mæðurnar á fjárhagslegan stuðning en á misjöfnum nótum þó. Þörfin 

fyrir fjárhagslegan stuðning og mikilvægi hans virtist fara eftir því í hversu góðri stöðu þær 

voru sjálfar, þá virtist hann aðeins skipta máli fyrir þær mæður sem annars voru að basla. Það 

virtist því vera svo hjá þeim öllum að fjárhagslegur stuðningur var einungis eitthvað sem 

leitað var eftir eða tekið var við af nauðsyn og til þess að geta sinnt heimili og börnum á 

fullnægjandi hátt. Engin þeirra leitaði eftir fjárhagslegum stuðning frá barnsföður einungis 

vegna þess að þeim finndist hann eiga að borga eitt eða annað, ef þær gátu séð um það sjálfar 

þá virtust þær allar gera það. Viðmælendur mínir virtust allt vera stoltar konur sem leggja 
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metnað sinn í að stjórna sínu lífi sjálfar og einungis taka við þeirri fjárhagslegu aðstoð sem 

nauðsynleg var, annarri ekki. 

Allir viðmælendurnir, nema einn, fá greitt meðlag meðlag með börnum sínum en allur 

fjárhagslegur stuðningur umfram það er misjafn. Anna er í raun sú eina sem talaði um að fá 

mikla aukahjálp, hún fær reyndar ekki meðlag þar sem hún og barnsfaðir hennar eru með son 

sinn viku og viku til skiptis en umfram það borgar barnsfaðir hennar t.d. í leikskólagjöldum, í 

útifötum á son þeirra, skókaupum, afmælis- og jólagjöfum og fleiru í þeim dúr. Hún segir að í 

raun sé allt tekið og skipt í tvennt en sumt sé þannig að hann borgi það einn. Einnig fær hún 

góða hjálp frá fyrrverandi tengdaforeldrum sínum. 

 

„Foreldrar hans hafa reyndar hjálpað mér helling.....þau hafa 

bæði gefið Antoni útiföt og svona þessa dýru hluti sem  þarf 

að kaupa og svo hafa þau oft látið mig hafa Bónus-kort...þau 

hafa alltaf sagt að ég geti þá keypt í matinn og keypt bleyjur og 

svona...enginn smá munur að fá svona aðstoð...þau hafa 

stundum gefið mér svona kannski tvisvar í mánuði og þá alveg 

20.000 kr. í einu og þá þarf ég eiginlega ekkert að borga í mat 

þess á milli....því Anton er svo auðvitað hjá pabba sínum líka og 

ég er ekki að versla svo mikið fyrir mig eina“ 

 

Birna, Sunna, Klara og Ásta fá allar greitt meðlag með börnunum sínum, þó Birna segi 

reyndar að hún sé ekkert of viss um að barnsfaðir hennar greiði meðlagið.  

 

„Hann borgar örugglega ekki einu sinni meðlagið sem ég fæ 

greitt....ég fæ það bara frá Tryggingastofnun. Hann er bara ekki 

á stað þar sem hann getur tekið ábyrgð á svona hlutum held 

ég....og ég er alveg hætt að láta það trufla mig....það var erfitt 

en ég komst þangað, hehe...“ 

 

Aðstoðin sem hún fær umfram meðlagið er því engin frá barnsföður hennar, hann tekur ekki 

þátt í neinum auka kostnaði og er auðvitað ekki mikið með strákana hjá sér svo á heildina litið 

er fjárhagslega aðstoðin sem Birna fær ekki mikil. Það virðist hinsvegar ekki trufla hana, hún 

segist reyna að vera útsjónarsöm þegar kemur að afmælum og jólum. 
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„Maður reynir auðvitað að vera sniðugur....þeir fá stundum 

úlpu eða kuldaskó eða alla fótboltalínuna í jólagjöf eða 

afmælisgjöf eða eitthvað þannig“ og „foreldrar mínir eru mjög 

hjálpsamir sem svoleiðis...að gefa það sem vantar í gjafir....svo 

er ég bara dugleg að nefna fótboltadótið til dæmis þegar annað 

fólk spyr um gjafahugmyndir....ég meina, það er alveg eins hægt 

að gefa þeim það eins og eitthvað dót sem þeir hafa ekki áhuga 

á, þeir hafa áhuga á fótboltanum og finnst gaman að fá hluti 

fyrir hann...“ 

 

Fyrir utan þetta segist Birna alveg geta séð um þetta sjálf með sínum tekjum, hún er búin að 

koma sér ágætlega fyrir og var ekki annað að sjá en að fjárhagslega gengi dæmið alveg 

ágætlega upp hjá henni og að hún og strákarnir hennar hefðu það gott. 

 

Aðspurð að því hvernig dæmið gengi upp fjárhagslega sagði Sunna:  

 

„það gengur alveg vel.... ég er náttúrulega að vinna eins og 

venjulega og allt það ég þarf ekki að taka námslán eða neitt 

þannig en ég hef alveg nýtt mér að fá styrk frá stéttarfélaginu 

mínu og vinnunni fyrir skólagjöldum og bókum en annars er 

þetta bara eins og venjulega“  

 

Hún sagði einnig að umfram meðlagið fái hún ekkert meira frá barnsföður sínum. Hún segist 

hinsvegar ekki vera í neinum vandræðum, ef hún þyrfti meiri aðstoð frá honum fjárhagslega 

þá myndi hún biðja um hana en hún hafi ekki fundið fyrir þeirri þörf hingað til.  

 

Klara og Ásta fá einnig meðlag en annars ekki mikla auka aðstoð. Klara sagði:  

 

„...ég fæ meðlag með stráknunum, en það er eiginlega allt og 

sumt....æ ég veit ekki...ég hef ekkert verið að fara fram á meira 

því ég hef það bara fínt...ég þarf ekki að taka námslán og er 

ekkert að lifa alltaf á síðustu krónunni þannig séð“  

 

Ásta sagði um sama mál:  
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„Ég fæ reyndar tvöfalt meðlag með mínum börnum....hann er 

bara með svo miklu hærri tekjur en ég og hann er líka bara 

eiginlega aldrei á landinu svo ég er alltaf að bera mestan 

kostnaðinn af öllu sem fylgir því að eiga börn...mér finnst alveg 

sanngjarnt að hann borgi meira með okkar börnum heldur en 

margir aðrir pabbar sem eru kannski með sín börn aðra hverja 

viku eða aðra hverja helgi eða bara eitthvað fast....þá eru þeir 

líka pottþétt að borga miklu meira fyrir börnin heldur en er hjá 

okkur“  

 

Aðspurð sagði Ásta samt að hún væri alveg sátt við málin eins og þau væru í dag, tvöfalt 

meðlag væri alveg nóg fyrir hana því hún væri sjálf á ágætis launum og hún þyrfti ekki að 

taka námslán eða neitt slíkt svo það kæmi ekki að sök að barnsfaðir hennar tæki ekki meiri 

þátt í því sem þarf að kaupa. 

 

4.3. Jákvætt viðhorf var svolítið sem kom greinilega fram hjá öllum viðmælendunum og 

hvort sem svörin voru þau að þær réðu vel við námið og finndist þær hafa góðan tíma til að 

sinna því, eða að þær kæmust alls ekki yfir þetta allt eins vel og þær vildu og að þær gætu nýtt 

svo mikið meiri tíma til að læra, þá var það samt sem áður nokkuð gegnum gangandi hjá þeim 

öllum að þetta reddaðist nú samt allt saman. Það var eins og þær þyrftu í raun bara að leggja 

mis mikið á sig en öllum tókst þeim þetta nú samt á endanum. 

 

Anna, Sunna og Klara höfðu allar svipaða sögu að segja og virtust vera þær sem áttu helst 

sambandsslit að baki sem gengu nokkuð áfallalausast fyrir sig. Sunna sagði, aðspurð að því 

hvort góð samskipti væru á milli hennar og barnsföður hennar:  

 

„Það er kannski enginn skilnaður sem gengur algjörlega upp 

allur í vinsemd, en samt, þetta hefur alltaf gengið bara alveg 

ótrúlega vel“  

 

Þær eru allar í þeirri stöðu að umgengni barnanna þeirra við pabba sinn er í föstum skorðum, 

sem og öll meðlags- og peningamál. Anna er sú eina sem er aðeins í námi en Sunna og Klara 
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eru bæði að vinna og í námi en allar eru þær jákvæðar gagnvart þeirri stöðu sem þær eru í  og 

tala um að ráða vel við hana.  

Anna sagði:  

 

„...fyrst ég er í þessari stöðu á annað borð þá er allavega gott 

að geta nýtt sér það einhvern tímann og gert eitthvað 

skemmtilegt....þýðir nokkuð annað en að líta á björtu 

hliðarnar?“  

 

Anna virðist því vera nokkuð sátt við sinn stað og nær að gera það besta úr sinni stöðu og hafa 

gaman af. Klara talaði líka um mikilvægi þess að hafa góðan tíma til þess að sinna sjálfri sér 

og þeim parti af hennar lífi sem börnin hennar tilheyra ekki beint.  

 

„Ég hef oft hugsað það hvort ég ætti í endilega að vera svona 

ánægð með að vera ein, haha eða svona ánægð eins og ég er... 

Mér finnst bara alveg frábært að ná að sinna vinkonum mínum 

og öllu því svona vel....ég er bara alveg viss um að ég myndi 

ekki gera það ef ég væri enn gift“  

 

Birna og Ásta eru í aðeins öðruvísi stöðu, þó þeirra staða sé samt ólík. Birna er alveg ein með 

sína stráka og hafa þeir lítið sem ekkert samband við pabba sinn og Ásta er í raun ein með sín 

börn líka þó þau fari til pabba síns þegar hann er á landinu, það er samt svo óreglulegur tími. 

En báðar búa þær yfir mikilli jákvæðni samt sem áður.  

 

Birna er þó stundum í pínulítilli þversögn við sjálfa sig, hún talar um að strákarnir og pabbi 

þeirra eigi góðar stundir en talar líka um að strákarnir séu alltaf óttaslegnir um að mamma 

þeirra stingi af þegar þeir koma frá pabba sínum.  

 

„...þeir taka þetta út þannig að ég má varla fara úr augsýn. Þó 

ég hafi auðvitað aldrei skilið þá neins staðar eftir... eða þú 

veist, látið mig hverfa... en einhvern veginn taka þeir þetta samt 

út á mér... það koma alveg tímabil þar sem ég verð bara að 

hafa opið þegar ég fer á klósettið eða í sturtu eða eitthvað 

þannig...“  
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Birna virðist vera með eindæmum bjartsýn og jákvæð kona. Hún á mjög auðvelt með að sjá 

ljósu punktana í langflestu sem hún talaði um. Hún segir:  

 

„En svona án gríns þá er ég mjög heppin með þá....þetta eru 

alveg strákarnir sem eru draumur hvers kennara...fer ekkert 

fyrir þeim...voða tillitsamir og góðir“  

 

þegar hún talar um strákana sína tvo. Hinsvegar er það þannig að þegar þetta er hugsað lengra 

má jafnvel spyrja sig hvort viðhorf hennar sé allt jákvæðni eða hvort eitthvað sé hægt að 

tengja við meðvirkni. Þá sérstaklega þegar litið er til þess hvernig hún talar um samband 

strákanna sinna við pabba sinn. Hún segir til dæmis:  

 

„Ég veit ég á ekki að kvarta....alls ekki...ég hef ekki yfir neinu 

að kvarta....ég á tvo yndislega stráka...er í vinnu og námi sem 

ég elska....þarf ekki að hafa áhyggjur af fjármálum og allt það“  

 

Hún virðist einblína svolítið á það sem er gott og gengur vel í hennar lífi en kannski um leið 

ekki gefa því nægilegan gaum sem gæti betur farið. Því það er ef til vill nauðsynlegt ef 

einhverjar breytingar eiga að verða og sennilega nauðsynlegt að leyfa sér að líta að fullu á 

sínar eigin tilfinningar til að geta unnið úr þeim og séð hvað það er sem maður sjálfur vill að 

betur fari. Hún virðist alveg sannfærð um að strákarnir hennar eigi gott samband við pabba 

sinn þrátt fyrir hans stöðu í lífinu og hún virðist vera nokkuð fegin því, hún segir:  

 

„Þeir eiga alveg góðar stundir með pabba sínum....sem betur 

fer...“  

 

Hún talar um að þeir vilji alltaf fara til pabba síns og hún viti að þar sé vel hugsað um þá og 

þeim líði vel. Hún segir hinsvegar líka:  

 

„...það er kannski meira þegar þeir koma heim sem reynir á...“ 

og „að þeir eru til dæmis alveg hræddir um það að ef hann fer 

út með ruslið þá komi hann ekki aftur.....af því hann hefur alveg 

gert það....látið sig hverfa meina ég.....þegar þeir hafa verið hjá 
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honum....þess vegna hættum við að geta haft aðra hverja helgi í 

umgengni....svo þeir eru alltaf stressaðir þó ekkert hafi gerst 

núna í smá tíma....en þeir sýna honum það ekkert...það er bara 

þegar þeir koma heim til mín...“ 

 

 Svo þá stendur eftir spurningin um það hvort þetta sé gott samband á milli föður og barna. 

Eða hvort óskhyggja móðurinnar sé það mikil að hún sjái einungis það sem gott er í sambandi 

drengjanna tveggja við pabba sinn og líti framhjá hinu. Mögulega er þetta aðferð hennar til 

þess að bugast ekki undan ástandinu, ef hún léti eftir sér að viðurkenna þetta að fullu fyrir 

sjálfri sér þá yrði þetta kannski of mikið.  

 

Ásta virðist einnig hafa jákvæðnina að leiðarljósi þegar hún talar um samband barnanna við 

pabba sinn.  

 

„Þau eiga alveg mjög gott samband við pabba sinn....hann er 

alltaf góður við þau og myndi gera allt fyrir þau og svona....og 

þau eru alveg alltaf mjög spennt að fara til hans og bara geta 

ekki beðið stundum eftir því að hann komi til 

landsins....greyin...en auðvitað væri óskandi að þau hittu hann 

meira....og hann mætti nú alveg taka þau lengur þegar hann 

loksins er hér...það virðist ekki vera mikið mál fyrir honum“  

 

Svo þó Ásta tali um að sambandið sé lítið og að barnsfaðir hennar mætti alveg hafa meiri 

áhuga á að hafa börnin meira, þá eigi þau samt mjög gott samband við pabba sinn. Þarna 

kemur smá þversögn fram vafin inn í jákvæðnina. Hún segir einnig:  

 

„...en ég veit ekki....mér finnst samt alveg fínt að þetta sé svona 

stundum...auðvitað væri ég til í meiri tíma og auðvitað er þetta 

oft erfitt...þú veist...ég hef aldrei neinn til að bakka mig upp og 

er alltaf ein....en á móti kemur að þá fæ ég að hafa þau nánast 

bara alltaf þegar ég vil og þarf ekki að sjá af þeim aðra hverja 

helgi“  

 

5. Samantekt og umræða 
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Hér á eftir verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem höfundur setti fram í 

upphafi verkefnisins. Þar á eftir koma nokkur lokaorð og samantekt á hugleiðingum höfundar. 

 

5.1. Svör við rannsóknarspurningum 

Þær rannsóknarspurningar sem í upphafi var lagt upp með eru þrjár. Hversu vel ná einstæðar 

mæður í háskólanámi að samræma móðurhlutverkið og námið? Er mögulegt fyrir einstæðar 

mæður að stunda háskólanám án öflugs stuðningsnets? Hvernig gengur það upp fjárhagslega 

að vera einstæð móðir í háskólanámi? 

Þær fimm einstæðu mæður sem rætt var við virtust allar ná að samræma 

móðurhlutverkið og námið sitt ágætlega, allar sögðust þær ná að sinna börnunum sínum og 

því nauðsynlegasta í náminu. Það var þó misjafnt hvort þeim fannst þær geta nýtt meiri tíma í 

námið heldur en þær höfðu, en allar voru þó nægilega sáttar við það sem þær höfðu tíma í. 

Þeim sem fannst þær vanta meiri tíma virtust aðallega finnast þær þurfa að bæta við tíma fyrir 

sjálfar sig og virtist forgangsröðunin þeirra allra vera svipuð, fyrst börnin, svo námið og 

vinnan og síðast þær sjálfar. Svo það sem var síðast á lista var að gera eitthvað fyrir sjálfa sig 

og virtist því vera það sem helst sat á hakanum. Það sem virtist ráða því hversu mikinn tíma 

þeim fannst þær vanta varðaði stuðningsnetið og virtist það skipta miklu máli að hafa öflugt 

stuðningsnet. Þær töluðu allar um það að þær nýttu sér sitt stuðningsnet til að sinna náminu og 

þær sem höfðu enn öflugra stuðningsnet og þar af leiðandi meiri tíma, sinntu náminu og sjálfri 

sér þegar þær áttu tíma frá börnunum.  

Gott samband við barnsföður virðist skipta mjög miklu máli ef tekið er mark þessari 

rannsókn og eftir því sem samskiptin voru betri og skipting barnaumhyggjunnar var jafnari 

þeim mun betur virtist mæðrunum ganga í náminu sínu. Stuðningur frá ömmum og öfum 

barnsins virðist einnig skipta máli og töluðu allar mæðurnar um að þær nýttu sér þann 

stuðning, þá sérstaklega á álagstímum í náminu, en mis mikið þó. Þörfin fyrir auka stuðning 

þegar samskiptin við barnsföður voru góð var mis mikil, sú móðir sem er í dagskóla þurfti 

minna á slíkum stuðning að halda en þær mæður sem voru í skóla með vinnu. Fyrir þær sem 

voru í námi með vinnu virtist sá tími sem fylgir jafnri skiptingu barnaumhyggjunnar ekki 

alveg duga til að sinna bæði námi og vinnu og þá var oft þörf á að nýta sér stuðning frá 

ömmum og öfum.  

Af þeim fimm einstæðu mæðrum sem hér var rætt við voru fjórar í námi og vinnu en 

ein einungis í námi. Fjárhagslega virtist ganga ágætlega hjá þeim en sú sem var einungis í 

námi talaði um að fá góðan fjárhagslegan stuðning frá fyrrverandi tengdaforeldrum. Hinar 
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virtust ekki þurfa jafn mikið á slíkum stuðningi að halda, enda kannski eðlilegt þar sem þær 

stunda allar fulla vinnu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru nokkuð í samræmi við margar eldri rannsóknir 

um tengd efni, þó erfiðlega hafi gengið að finna rannsóknir um nákvæmlega sama efni. Góð 

samskipti við barnsföður skipta miklu máli, jöfn skipting barnaumhyggjunnar skiptir einnig 

máli og gott almennt stuðningsnet skiptir máli. Áhugavert hefði þó verið að hafa fleiri konur 

af þessum fimm sem einungis hefðu verið í námi en ekki í vinnu og námi til að fá betri sýn 

yfir það hvernig fjárhagslega hliðin gengur upp.  

 

5.2. Lokaorð 

Rannsókn þessi var unnin í þeim tilgangi að reyna að auka aðeins skilninginn á þeirri vinnu 

sem fylgir því að vera einstæð móðir í háskólanámi. Höfundi hefur lengi fundist orðræðan um 

einstæðar mæður vera neikvæð og í þeim anda að einstæðar mæður séu minnihlutahópur en 

nær ekki að láta enda ná saman. Rannsóknir hafa sýnt að einstæðar mæður séu sá hópur í 

samfélaginu sem stendur hvað verst fjárhagslega og að þær séu áhættuhópur, sem og börnin 

þeirra, sem oftar en ekki eiga erfiðara uppdráttar en þau börn sem alast upp hjá báðum 

foreldrum sínum. Það var því jákvætt að sjá hve duglegar þær einstæðu mæður sem hér var 

rætt við eru, og hversu einbeittar þær eru í því að mennta sig og búa sér og börnum sínum gott 

líf. Með áframhaldandi menntun einstæðra mæðra mun ef til vill staða þeirra í samfélaginu 

batna og fjárhagslegt öryggi þeirra gæti orðið meira. Ekki er úr vegi að ætla að í framhaldi 

standi sú fjölskyldueining sem samanstendur af einstæðri móður og börnum hennar sterkari að 

vígi. 

Efni rannsóknarinnar er sérstakt áhugamál hjá höfundi, sem sjálfur er einstæð móðir í 

háskólanámi, og eftir framkvæmd hennar þykir höfundi hún vekja upp fleiri spurningar og 

tilefni til frekari rannsókna. Það er von höfundar að þessi rannsókn bæti einhverju við þá 

þekkingu sem nú þegar hefur verið aflað um þetta málefni og verði jafnvel hvatning til frekari 

rannsókna. 
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