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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á viðhorf nemenda á fyrsta ári í 

grunnnámi við Háskóla Íslands til barneigna og hvernig barneignaáformum og 

barneignum þeirra er háttað. Tilgangurinn er að öðlast skilning á hugmyndum þeirra um 

barneignir og komast að því hversu hátt hlutfall nemenda er foreldri. Rannsóknin var 

gerð með megindlegri aðferð og var framkvæmd haustið 2014. Rafrænn spurningalisti 

var lagður fyrir nemendur á öllum fræðasviðum Háskóla Íslands þar sem spurt var um 

viðhorf til ákjósanlegs barnafjölda, ákjósanlegs aldur karla og kvenna við fæðingu fyrsta 

barns og viðhorf til barnleysis. Barnlausir nemendur áttu þess jafnframt kost að svara 

spurningum um mikilvægi tíu forsenda barneigna og mikilvægi barneigna í framtíðinni, 

og foreldrar svöruðu spurningum um eigin barneignir. Þátttakendur voru 634 talsins, 

71% konur og 29% karlar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að nemendur 

hafa áþekk viðhorf til barneigna. Flestir vilja eignast börn, helst þrjú, og virðast 

barneignir vera taldar mikilvægur hluti af lífinu. Nemendur eru þó jákvæðir í garð 

fjölbreyttra fjölskyldugerða, sem sést helst á jákvæðu viðhorfi til barnleysis og barneigna 

utan hjónabands. Fæstir þeirra kjósa hins vegar barnlaust líf. Meirihluti nemenda á 

fyrsta ári í grunnnámi er barnlaus en hlutfall foreldra á fyrsta ári er þó töluvert hærra en 

í öðrum löndum Evrópu. Það gefur vísbendingu um að auðveldara sé að samþætta nám 

og barnauppeldi hérlendis, miðað við annars staðar í Evrópu. Niðurstöðurnar benda til 

þess að ungir, barnlausir háskólanemar vilji seinka barneignum sínum þangað til 

ákveðnum stöðugleika í lífinu er náð. Frekari rannsókna er þörf á því hvers vegna þessi 

stöðugleiki er talinn mikilvægur, ásamt því að skoða þekkingu ungs fólks á áhrifum þess 

að seinka barneignum. 

 

Lykilorð: Barneignaáform, viðhorf, fjölskyldur, háskólanemar, félagsráðgjöf. 
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Abstract 

The objective of this study is to explore first year undergraduate students’ attitude 

towards childbearing and their fertility intentions within the University of Iceland. The 

study will also gain an understanding of students’ ideas on childbearing and discover the 

ratio of students that are parents. The study was carried out in the fall of 2014, with a 

quantitative method. An online questionnaire was used to collect answers from 

students within all five schools of the University of Iceland. The questions asked about 

attitude towards ideal number of children, ideal age for women and men to have their 

first child, and their attitude towards childlessness. Childless students also evaluated 

ten prerequisites for having children and the importance of having children in the 

future. Parents answered questions about their own childbirths. Participants were 634 

in total, 71% women and 29% men. The main findings are that students have similar 

attitudes towards childbearing. The majority wants to have children, preferably three; 

therefore, having children seems to be considered an important part of life. Students 

have a positive opinion on diverse families, which can be seen in their positive attitude 

towards childlessness and having children out of wedlock. At the same time, only a few 

students choose a childless life. Most students don’t have children. The ratio of parents 

is significantly higher than elsewhere in Europe which indicates that it’s easier to 

integrate studies and the upbringing of children in Iceland than in other European 

countries. The findings suggest that young childless students want to postpone having 

children until they obtain a certain stability in life. Further research is needed to 

understand why this stability is considered necessary, and to see if young people 

understand how delaying having children can affect their fertility. 

 

Key words: Fertility intentions, attitudes, families, university students, social work. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til MA-gráðu í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið 

Háskólanemar og barneignir. Viðhorf fyrsta árs nema í grunnnámi við Háskóla Íslands til 

barneigna og var unnið á haustmisseri 2014. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er dr. Helga 

Sól Ólafsdóttir, félagsráðgjafi á kvenna- og barnasviði Landspítala – háskólasjúkrahúss 

og lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil þakka Helgu Sól sérstaklega fyrir 

gagnlegar ábendingar og faglega leiðsögn við gerð verkefnisins. Nemendur á fyrsta ári í 

grunnnámi við Háskóla Íslands fá þakkir fyrir að verja hluta af dýrmætum tíma sínum til 

þátttöku í rannsókninni. Einnig vil ég þakka sviðsforsetum, kennurum og starfsfólki 

Nemendaskrár Háskóla Íslands fyrir samstarfsvilja og þolinmæði við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Laufey Valsteinsdóttir og Jessica Leigh Andrésdóttir fá þakkir fyrir 

yfirlestur og góðar ábendingar og Atla Hafþórssyni þakka ég aðstoð vegna tölfræðilegrar 

úrvinnslu. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Arnóri Heiðarssyni, fyrir óbilandi 

hvatningu og stuðning.  
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1 Inngangur 

Börn og barneignir eru hluti af framtíðaráformum flestra einstaklinga (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2006). Barneignir eru leið 

manna til fjölgunar og í gegnum aldirnar hefur því talist sjálfsagt að karlar og konur 

eignist barn. Vegna lítils möguleika á getnaðarvörnum og fóstureyðingum höfðu íbúar 

jarðarinnar fyrr á öldum þó takmarkað val um það hvort þeir eignuðust barn eða ekki 

(Lesthaeghe, 2010; Rowland, 2007).  

Nú er öldin önnur og stór hluti íbúa vestrænna landa hefur val um það hvort og 

hvenær þeir eignist barn. Valið er jafnframt talið hluti af almennum mannréttindum 

(WHO, 2014a). Viðhorf til barneigna og fjölskyldumyndunar einkennast af þessum 

möguleika á vali og hafa því breyst töluvert á síðustu áratugum (Thornton og Young-

DeMarco, 2001). Ýmsir samfélagslegir þættir á borð við hnignun hjónabandsins, aukna 

hagsæld og aukið jafnrétti kynjanna hafa einnig haft áhrif á breytinguna (Inglehart, 

1977; Thornton og Young-DeMarco, 2001). Viðhorfsbreytingin hefur leitt til fjölbreyttra 

fjölskyldugerða og seinkunar barneigna, og þar með lægri fæðingartíðni og hærri aldurs 

karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns (Dommermuth, Klobas og Lappegård, 2011; 

Lappegård, 2000; Lesthaeghe, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Á Íslandi hefur breytinga einnig orðið vart á síðustu áratugum. Meðalaldur bæði 

karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns hefur hækkað og fæðingartíðni hefur lækkað 

(Hagstofa Íslands, e.d.a; Svava Guðjónsdóttir, 2013). Sérstaða Íslands hvað varðar 

barneignir lýsir sér í því að einstaklingar hér á landi eignast fleiri börn og fyrr en annars 

staðar á Vesturlöndum og samþætting barneigna, náms og atvinnu er algeng (Eydal og 

Ólafsson, 2008; Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003).  

Áhugavert er að skoða háskólanema sérstaklega í þessu samhengi. Stærstur hluti 

háskólanema á Íslandi er á aldrinum 20-24 ára og eru þeir því á besta aldri líffræðilega til 

að verða foreldrar. Þar að auki telur þessi hópur 30% af heildarfjölda Íslendinga á 

þessum aldri og gefur því mynd af stórum hluta ungs fólks hér á landi (Svava 

Guðjónsdóttir, 2013). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að háskólamenntun hefur víðtæk 

áhrif á viðhorf einstaklinga til barneigna og barneignaáforma þeirra (Billari og Philipov, 
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2004; Lappegård, 2002; Rijken og Merz, 2014; Rønsen, 2004). Ýmsir aðrir þættir hafa þó 

einnig áhrif á barneignaáform einstaklinga en ríkjandi hugmyndir samfélags um 

fjölskyldur og barneignir endurspeglast í viðhorfum og barneignaáformum íbúa þess 

(Burr, 1995; Nichols, 2013).  

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi háskólanema til barneigna 

(Koropeckyj-Cox, Romano og Moras, 2007; LaMastro, 2001; Lampic, Skoog Svanberg, 

Karlström og Tydén, 2006; Tydén, Skoog Svanberg, Karlström, Lihoff og Lampic, 2006; 

Virtala, Kunttu, Huttunen og Virjo, 2006; Virtala, Vilska, Huttunen og Kunttu, 2011; 

Virtala og Virjo, 2004). Þessar rannsóknir hafa einkum beinst að hugmyndum nemenda 

um ákjósanlegan barnafjölda, þekkingu þeirra á frjósemi, hlutfalli háskólanema sem eiga 

börn og viðhorfum til barnleysis. Flestar þeirra hafa verið gerðar með megindlegri 

aðferðafræði. Niðurstöður þessara rannsókna sýna að meirihluti háskólanema vill 

eignast börn einhvern tímann á lífsleiðinni, helst tvö til þrjú. Þær hafa einnig sýnt að 

foreldrar í háskólanámi, sérstaklega grunnnámi, eru fáir og að þekking nemenda á 

frjósemi er takmörkuð. Þar sem íslenskt samfélag líkist öðrum norrænum samfélögum 

að miklu leyti er einkum stuðst við rannsóknir á viðhorfi til barneigna frá hinum 

Norðurlöndunum og niðurstöður þeirra bornar saman við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 

Ungt fólk á Vesturlöndum telur jafnframt að ákveðnar forsendur þurfi að vera fyrir 

hendi áður en það telur sig tilbúið til að eignast börn. Þessar forsendur eru til dæmis að 

hafa náð nægum þroska til að geta tekist á við barneignir, hafa eignast maka og hafa 

lokið háskólanámi. Forsendurnar haldast í hendur við þann aldur sem ungt fólk telur 

ákjósanlegan til að hefja barneignir en talið er ákjósanlegt að eignast sitt fyrsta barn á 

seinni hluta þrítugsaldursins (Lampic o.fl., Roberts, Metcalfe, Jack og Tough, 2011; 

Virtala og Virjo, 2004). Mikilvægt er að rannsaka þessar forsendur (Dommermuth o.fl., 

2011). 

Skortur er á íslenskum rannsóknum á viðhorfi háskólanema til barneigna. Þær fáu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfi Íslendinga til barneigna benda til þess að 

barneignir séu mikils metnar hér á landi og flestir vilji eignast börn, helst þrjú (Cornejo 

o.fl., 2014; Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 2006; 

Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003).  
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Í þessari rannsókn eru viðhorf háskólanema á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla 

Íslands til barneigna skoðuð, ásamt því hvernig barneignum þeirra er háttað. 

Barneignaáform, ákjósanlegur fjöldi barna og aldur við fæðingu fyrsta barns, mikilvægi 

barna í lífi einstaklings og forsendur barneigna er meðal þess sem er skoðað sérstaklega, 

með hliðsjón af félagslegri hugsmíðahyggju, femínískum kenningum og 

kerfiskenningum. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í völdum námskeiðum á öllum 

fimm fræðasviðum Háskóla Íslands haustið 2014. Samtals 634 nemendur svöruðu 

spurningalistanum, eða tæp 20% skráðra nýnema það haust (Háskóli Íslands, e.d.b). 

1.1 Val á viðfangsefni 

Höfundur hefur sérstakan áhuga á málefnum fjölskyldunnar og fjölskyldumyndun, sér í 

lagi þeim áhrifaþáttum sem tengjast ólíku vali einstaklinga hvað varðar barneignir. 

Hugmyndina að rannsóknarefninu má rekja til þess að fjöldi samnemenda höfundar í 

félagsráðgjafarnámi við Háskóla Íslands eru foreldrar og vakti það áhuga hans á að 

komast að því hvernig barneignum annarra nemenda væri háttað og hverjar hugmyndir 

þeirra um barneignir væru. Þar að auki hefur höfundur fundið fyrir því að íslenskt 

samfélag leggur mikla áherslu á barneignir ungs fólks, sem birtist meðal annars í 

umræðu milli almennra borgara og væntingum til þess að ungt fólk, sérstaklega ung pör, 

eignist barn. Eigin reynsla höfundar bendir til þess að barneignaáform ungs fólks séu 

afar misjöfn, þó flestir líti hýru auga til barneigna einhvern tímann á lífsleiðinni. Þessi 

atriði vöktu forvitni höfundar og áhuga á að öðlast nánari þekkingu á þeim. Því urðu 

viðhorf til barneigna fyrir valinu í þessari rannsókn. 

1.2 Mikilvægi rannsóknar og nýsköpun 

Fjölskyldur samtímans eru fjölbreyttar og ólíkar að uppbyggingu (Newman og 

Grauerholz, 2002; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í ljósi þessa fjölbreytileika er áhugavert að 

skoða hvaða augum ungt fólk á Íslandi lítur á mikilvægi barneigna og hvernig það hugsar 

sér barneignir í framtíðinni. Íslendingar virðast leggja mikla áherslu á barneignir og telja 

þær sjálfsagðan hlut og hluta af lífinu (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; 

Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þær rannsóknir sem hafa fjallað um viðhorf Íslendinga til 

barneigna eru hins vegar fáar og lítill hluti þeirra hefur beinst að viðhorfi háskólanema 

sérstaklega og kynjamun. Einnig eru flestar þessara rannsókna komnar nokkuð til ára 
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sinna og telur höfundur því orðið tímabært að rannsaka viðfangsefnið frekar. 

Nýsköpunargildi rannsóknarinnar er því talsvert. 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst einkum í sköpun nýrrar þekkingar á sviði 

fjölskyldumála og aðstæðum háskólanema á Íslandi. Þekkingin gæti nýst fagaðilum í 

starfi með einstaklingum, pörum og fjölskyldum en rannsóknin varpar ljósi á ólík viðhorf 

háskólanema þegar kemur að barneignum og þar af leiðandi ólík barneignaáform þeirra. 

Nauðsynlegt er fyrir fagaðila að gera sér grein fyrir ólíkum viðhorfum til barneigna til að 

geta veitt sem besta og mest viðeigandi ráðgjöf (DeLyser, 2012). Þekkingin nýtist einnig 

til stefnumótunar í málaflokkum ungs fólks, barna, menntunar og fjölskyldna, sem og í 

lögbundnu starfi félagsráðgjafa tengdu ráðgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir, 

meðal annars varðandi fóstureyðingar og tæknifrjóvganir. Rannsóknin getur einnig gefið 

hugmynd um það hvernig íslenskt samfélag gæti orðið eftir nokkur ár, hvað varðar 

fæðingartíðni og möguleg heilsufarsvandamál vegna áhrifa seinkunar barneigna. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu á því hvernig viðhorfum og 

barneignum nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands til barneigna er 

háttað, ásamt því að fá innsýn í fjölda og einkenni nemenda í þessum hópi sem eiga 

barn og skoða hvort seinkun barneigna sé ríkjandi meðal nemenda. Markmið 

rannsóknarinnar eru að komast að því hver viðhorf fyrsta árs nema eru til barneigna og 

hve stórt hlutfall nemenda eru foreldrar. Markmiðið er einnig að skoða hvort munur sé 

á viðhorfum kynjanna hvað varðar barneignir og hvaða forsendur barnlausir 

háskólanemar telja að þurfi að vera fyrir hendi áður en þeir hefji barneignir. 

Til að ná þessum markmiðum voru fjórar rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hver eru viðhorf til barneigna meðal nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við 

Háskóla Íslands, hvað varðar barneignaáform, ákjósanlegan barneignaaldur, 

viðhorf til barnleysis og mikilvægi barneigna? 

2. Hvernig er barneignum nemenda háttað? 

3. Hvaða forsendur telja barnlausir háskólanemar að þurfi að vera til staðar áður 

en þeir eignast börn? 

4. Hvaða munur er á afstöðu karla og kvenna til barneigna? 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í inngangi er rannsóknin og markmið hennar kynnt, fjallað 

er um val á viðfangsefni, nýsköpunargildi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

settar fram. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um fjölskyldur, barneignir, viðhorf og 

háskólanema á Íslandi og viðfangsefnið tengt við þrjár kenningar sem notaðar eru í 

félagsráðgjöf. Farið er yfir þær samfélagslegu breytingar sem hafa leitt til breyttrar 

hugsunar og hegðunar hvað varðar fjölskyldulíf og afleiðingar þeirra breytinga. Skoðað 

er hvernig félagsráðgjöf tengist barneignum hér á landi og hvað einkennir háskólanema 

á Íslandi. Þriðji kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðir, 

siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar. Greint er frá niðurstöðum í fjórða 

kafla, þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar og þær settar fram á 

myndrænan hátt. Í fimmta kafla eru umræður um niðurstöður og þær tengdar við 

fræðilega umfjöllun, ásamt því að rannsóknarspurningum er svarað. Í sjötta og síðasta 

kaflanum eru lokaorð með almennri umfjöllun um viðfangsefnið. Þar er einnig fjallað um 

helstu veikleika og styrkleika rannsóknarinnar og það sem höfundur telur mikilvægt að 

rannsaka frekar í ljósi niðurstaða þessarar rannsóknar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um stöðu þekkingar á málefnum fjölskyldunnar, barneignum á 

Vesturlöndum og háskólanemum á Íslandi, í tengslum við viðhorf til barneigna. Fyrst eru 

kynntar þær kenningar úr félagsráðgjöf sem hafðar eru til hliðsjónar við vinnslu 

ritgerðarinnar. Því næst er fjallað um fjölskyldur í nútímasamfélagi, ólíkar skilgreiningar 

á hugtakinu fjölskylda og hvernig fjölskyldustefnu á Norðurlöndum er háttað. Í þriðja 

hluta er umfjöllun um barneignir á Íslandi, hvað varðar fæðingartíðni, meðalaldur við 

fæðingu fyrsta barns, hjúskaparstöðu og tengingu við félagsráðgjöf. Þar er einnig fjallað 

um barnleysi. Í fjórða hluta er fjallað um viðhorf til barneigna og það sem hefur áhrif á 

bæði viðhorf og barneignir einstaklinga. Að lokum er umfjöllun um háskólanema á 

Íslandi, einkum nemendur við Háskóla Íslands. Einnig er fjallað um einkenni og stöðu 

þeirra nemenda sem annast uppeldi barna samhliða háskólanámi. 

2.1 Kenningar 

Kenningar í félagsvísindum eru tilraun til að útskýra hinn félagslega heim og efla skilning 

á honum (Neuman, 2006; Thompson, 2010). Félagsráðgjöf heyrir undir félagsvísindi og 

henni tilheyrir fjöldi ólíkra kenninga sem leiðbeina félagsráðgjöfum um framkvæmd 

félagslegrar ráðgjafar og leitast við að útskýra hegðun einstaklinga (Payne, 1997). 

Kenningar móta þannig framkvæmd félagsráðgjafar (Thompson, 2010). 

Kerfiskenningar, félagsleg hugsmíðahyggja og femínískar kenningar eru þrjár af þeim 

fjölmörgu samtímakenningum sem notaðar eru í félagsráðgjöf (Healy, 2005; Nichols, 

2013; Payne, 1997). Kenningarnar þrjár tengjast bæði einstaklingsbundnum viðhorfum 

og viðhorfum samfélagsins, sem og áhrifaþáttum ólíkra viðhorfa. Þær henta því 

ágætlega til að skoða viðhorf til barneigna og auka skilning á þeim. Engin kenning er hins 

vegar fullkomin. Með samþættingu kenninga (e. triangulation of theory), eða með því 

að nota þrjár ólíkar kenningar, er viðfangsefnið skoðað út frá fleiru en einu sjónarhorni 

og trúverðugleiki rannsóknarinnar þannig aukinn (Neuman, 2006). 

2.1.1 Kerfiskenningar 

Kerfiskenningar (e. systems theories) byggja á þeirri hugmynd að samfélagið skiptist í 

fjölda félagslegra kerfa sem umlykja hvert annað. Þessi kerfi eru til dæmis einstaklingur, 
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fjölskylda, vinir, stofnanir og reglur samfélagsins (Healy, 2005). Kerfiskenningar veita 

ákveðna innsýn í það hvernig þessi kerfi hafa áhrif á og móta einstaklinga. Kerfin hafa 

gagnverkandi áhrif á hvert annað og þar af leiðandi getur ekkert þeirra staðið eitt og sér 

(Payne, 1997). Til að skilja einstakling er því nauðsynlegt að skoða hann í samhengi við 

þau félagslegu kerfi sem hann tilheyrir (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Þessi nálgun felur í sér 

að líta á aðstæður einstaklings út frá víðtæku sjónarhorni, eða heildarsýn, og er það eitt 

helsta einkenni kerfiskenninga (Healy, 2005).  

Kerfiskenningar eiga rætur að rekja til hugmynda líffræðingsins Ludwig von 

Bertalanffy, frá því á 5. áratug síðustu aldar. Samkvæmt honum tilheyra allar lífverur 

ákveðnum kerfum, þar sem hvert kerfi tilheyrir öðru undir- og yfirkerfi. Kenningin var 

seinna yfirfærð á hinn félagslega heim og notuð til að útskýra samspil einstaklings og 

félagslegra kerfa (Nichols, 2013; Payne, 1997). Kerfiskenningum má skipta í tvennt, 

annars vegar í almenna kerfiskenningu (e. general systems theory) og hins vegar í 

vistfræðilíkanið (e. ecological systems theory) (Payne, 1997). Almenn kerfiskenning kom 

fyrr fram á sjónarsviðið og þróaðist út frá hugmyndum von Bertalanffy (Healy, 2005). 

Vistfræðilíkanið er iðulega kennt við upphafsmann þess, Urie Bronfenbrenner, sem setti 

kenninguna fram undir lok áttunda áratugar síðustu aldar (Bronfenbrenner, 1979).  

Samkvæmt vistfræðilíkani Bronfenbrenner má greina félagsleg kerfi einstaklings í 

fernt, sem umlykja hvert annað, líkt og rússnesk babúska. Innst er nærkerfið (e. 

microsystem) en því tilheyra einstaklingurinn og nánasta umhverfi hans, eins og 

fjölskylda, vinir, skóli og vinnustaður, og annað sem hefur bein áhrif á einstaklinginn. 

Næst er millikerfið (e. mesosystem) sem lýsir gagnkvæmum tengslum og samskiptum 

ólíkra nærkerfa. Millikerfið er því í raun kerfi nærkerfa. Þriðja kerfið, stofnanakerfi (e. 

exosystem), felur í sér stofnanir samfélagsins sem einstaklingur tilheyrir ekki beint en 

sem hafa þrátt fyrir það óbein áhrif á hann. Fjórða og ysta kerfinu, lýðkerfinu (e. 

masosystem), tilheyrir menning, viðhorf og gildi samfélagsins (Bronfenbrenner, 1979).  

Fræðimenn almennra kerfiskenninganna hafa einnig skilgreint félagsleg kerfi 

einstaklinga. Pincus og Minahan greindu þrenns konar kerfi sem mynda saman félagsleg 

kerfi í nánasta umhverfi hvers og eins. Í fyrsta lagi eru óformleg kerfi eins og fjölskylda, 

vinir, nágrannar, skólafélagar og samstarfsaðilar. Í öðru lagi eru formleg kerfi sem 

samanstanda af ýmiss konar hópum samfélagsins, á borð við stéttarfélög og annars 
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konar félagasamtök. Í þriðja og síðasta lagi eru samfélagsleg kerfi sem innihalda skóla, 

sjúkrahús og aðrar stofnanir samfélagsins (Payne, 1997).  

Samkvæmt kerfiskenningum eru því ýmsir þættir í hinu félagslega umhverfi sem 

hafa áhrif á einstaklinga, beint eða óbeint. Samskipti og tengsl við önnur kerfi móta 

einstaklinginn, meðal annars hegðun hans og viðhorf (Nichols, 2013). Viðhorf 

einstaklinga til barneigna, sem og barneignaáform þeirra og barneignir, eru þannig 

mótuð af félagslegum kerfum, eins og vinum, foreldrum og viðmiðum og gildum 

samfélagins (Olafsdottir, Wikland og Möller, 2011).  

Kerfiskenningar einblína ekki eingöngu á einstaklinga, heldur skoða þær 

einstaklinginn í samhengi við félagslegt umhverfi hans og þau samskipti sem hann á við 

umhverfið. Áhersla er lögð á heildarmyndina og gera kenningarnar ráð fyrir því að 

heildin sé ávallt meiri en samanlagðir hlutar hennar (Nichols, 2013). Í þessu felst 

fyrrnefnd heildarsýn kerfiskenninga (Healy, 2005). Samkvæmt kenningunum er því erfitt 

að öðlast skilning á hegðun og viðhorfi háskólanema til barneigna án þess að skoða þá í 

samhengi við það uppeldi sem þeir fengu, fjölskyldu þeirra og vini, opinbera aðstoð við 

barnafjölskyldur og önnur félagsleg kerfi sem þeir tilheyra.  

Félagsráðgjöf hefur lengi lagt áherslu á mikilvægi þess að skoða einstakling í 

samhengi við umhverfi hans (e. person-in-environment) (Healy, 2005). Þessi áhersla er 

hluti af heildarsýn félagsráðgjafar sem felur í sér að líta á aðstæður einstaklinga frá 

öllum hliðum, í samhengi við öll þau félagslegu kerfi sem þeir tilheyra (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir, 2006). Notkun kerfiskenninga á því vel við í 

félagsráðgjöf (Payne, 1997). Þær hafa til dæmis verið notaðar í fjölskyldumeðferð 

(Nichols, 2013) og í starfi félagsráðgjafa á heilbrigðissviði (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). 

Kerfiskenningar hafa ákveðnar takmarkanir. Þær hafa verið gagnrýndar fyrir að 

skoða ekki hvernig félagslegt umhverfi hefur áhrif á viðhorf og þar með hegðun. Þær eru 

því einungis lýsandi en ekki skýrandi og hafa þess vegna ekki forspárgildi (Nichols, 2013). 

Einnig hefur verið bent á að kenningarnar séu afar almennar (Payne, 1997). Að lokum 

má nefna að kerfiskenningar skortir skýra skilgreiningu á kerfunum sjálfum og hvernig 

íhlutun í kjölfar greiningar á þeim eigi að fara fram (Healy, 2005). 
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2.1.2 Félagsleg hugsmíðahyggja 

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructionism) skýrir hvernig viðhorf og reglur 

þeirrar menningar sem einstaklingur tilheyrir hafa áhrif á hann (Burr, 1995; Nichols, 

2013). Kenningin þróaðist út frá póstmódernisma um miðja 20. öld en upphaf hennar 

má rekja til fræðimannanna Berger og Luckmann og bókar þeirra frá árinu 1966, The 

Social Construction of Reality (Burr, 1995; Furman, Jackson, Downey og Shears, 2003; 

Payne, 1997).  

Félagsleg hugsmíðahyggja dregur í efa að allir skynji félagslegan raunveruleika á 

sama hátt (Neuman, 2006). Samkvæmt kenningunni er félagslegur raunveruleiki búinn 

til af þátttakendum í samfélaginu og þeirri þekkingu sem einstaklingar hafa er viðhaldið 

með félagslegu ferli, eins og samskiptum (Burr, 1995; Healy, 2005). Coltrane (1998) 

útskýrir þetta með dæmi um ólíkan skilning barna á fyrirbærinu snjó. Börn sem alast upp 

á norðurhveli jarðar kunna fjölda orða í tungumálinu yfir snjó og þekkja fyrirbærið sem 

slíkt. Börn sem alast upp í suðrænum löndum, þar sem sjaldan kemur snjór, eiga jafnvel 

ekki til orð yfir fyrirbærið og þekkja það því ekki. Umhverfi einstaklinga hefur þannig 

áhrif á það hvernig þeir skilja raunveruleikann (Coltrane, 1998). Samfélagsleg viðhorf 

móta einnig einstaklinginn (Miller, 1994). Samkvæmt Nichols (2013) eru viðhorf 

einstaklinga og skilningur þeirra því lærðir þættir, þar sem þeir eru mótaðir af félagslegu 

umhverfi. 

Hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðahyggju hentar ágætlega þegar viðhorf til 

barneigna eru skoðuð. Þar sem kenningin gerir ráð fyrir því að umhverfi móti viðhorf og 

skilning nýtist hún til að útskýra og auka skilning á viðhorfi ungs fólks á Íslandi til 

barneigna. Samkvæmt kenningunni endurspegla viðhorf ungs fólks viðhorf þess 

umhverfis sem það hefur alist upp í og þá reynslu sem það hefur öðlast. Umhverfið 

hefur einnig áhrif á hugmyndir þess um barneignir og barneignaáform, svo sem 

ákjósanlegan barnafjölda og hvenær best sé að eignast sitt fyrsta barn. Samkvæmt 

félagslegri hugsmíðahyggju móta viðhorf einstaklinga hegðun þeirra (Burr, 1995; 

Furman o.fl., 2003). Kenningin nýtist því einnig til að útskýra barneignir háskólanema, 

sem og barnleysi þeirra og hvers vegna þeir telji að ákveðnar forsendur þurfi að vera 

fyrir hendi áður en þeir hefji barneignir. 
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Félagsleg hugsmíðahyggja er vaxandi nálgun í félagsráðgjöf (Furman o.fl., 2003). 

Áhrifa hennar innan fræðigreinarinnar fór þó ekki að gæta fyrr en í lok 20. aldar (Healy, 

2005). Samkvæmt Payne (1997) á hugmyndafræðin ágætlega við hugmyndafræði 

félagsráðgjafar, þar sem lögð er áhersla á heildarsýn og að einstaklingar upplifi heiminn 

á ólíkan hátt. Nichols (2013) tekur í sama streng og nefnir að þær aðferðir sem hvað 

mest eru notaðar í fjölskyldumeðferðum byggi á hugmyndum félagslegrar 

hugsmíðahyggju, líkt og frásagnaraðferð og lausnamiðuð nálgun. Hér á landi hefur 

kenningin til dæmis verið notuð í fjölskyldumeðferðarteymi á barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Félagsleg hugsmíðahyggja hefur sætt ákveðinni gagnrýni. Nichols (2013) hefur 

gagnrýnt kenninguna fyrir að taka ekki kerfiskenningar með í reikninginn þegar reynsla 

einstaklings og mótunarþættir eru skoðaðir. Í því samhengi bætir Healy (2005) við að 

róttækir félagsráðgjafar hafa gagnrýnt hugmyndafræði félagslegrar hugsmíðahyggju 

fyrir að hunsa áhrif lýðkerfisins á einstaklinga, en þau áhrif felast til að mynda í 

kapítalisma og feðraveldi, sem þeir telja að stuðli að stéttaskiptingu og kúgun kvenna.  

2.1.3 Femínískar kenningar 

Femínískar kenningar (e. feminist theories) byggja á hugmyndafræði femínisma um 

kvenréttindi og kynjamisrétti (Rannveig Traustadóttir, 2013). Á síðustu þrjátíu árum hafa 

vinsældir og notkun femínískra kenninga aukist hratt á hinum ýmsu fræðasviðum, meðal 

annars í félagsráðgjöf. Ýmsar femínískar kenningar hafa litið dagsins ljós á þessum tíma 

og eru þær í raun enn í stöðugri þróun og endurskoðun. Einkenni þessara kenninga eru 

að þær skoða heiminn út frá sjónarhorni kvenna en ekki karla og vekja athygli á ójafnri 

stöðu kynjanna í samfélaginu (Payne, 1997; Rannveig Traustadóttir, 2013; Valentich, 

1996). Femínískar kenningar í félagsráðgjöf tilheyra þeim vettvangi félagsráðgjafar sem 

snýst um vinnu gegn undirokun (e. anti-oppressive practice) og eiga rætur að rekja til 

róttækrar félagsráðgjafar (e. radical social work) á sjöunda og áttunda áratug síðustu 

aldar (Healy, 2005). 

Femínískar kenningar má flokka í þrennt eftir hugmyndafræði þeirra. Frjálslyndur 

femínismi (e. liberal feminism) leggur áherslu á að draga úr kynjamisrétti með því að 

stuðla að jöfnum tækifærum kynjanna í samfélaginu. Samkvæmt þessari 

hugmyndafræði stuðlar samfélagið að ójöfnum tækifærum kynjanna og því þarf að 
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breyta samfélaginu, til dæmis með löggjöf og breyttri hugsun almennings. Frjálslyndur 

femínismi hefur verið gagnrýndur fyrir að ganga út frá því að karlar og konur hafi sama 

áhuga og að reynsla þeirra sé sú sama. Róttækur femínismi (e. radical feminism) vinnur 

gegn feðraveldinu og hampar muninum á körlum og konum. Kenningin sætir gagnrýni 

fyrir þessa áherslu á að kynin séu ólík og fyrir þá áherslu að allar konur séu eins og vilji 

það sama. Samkvæmt sósíalistafemínisma (e. socialist feminism) er kúgun kvenna hluti 

af stéttaskiptum ójöfnuði samfélagsins. Þessi kenning hefur verið gagnrýnd fyrir 

ófullnægjandi útskýringu á feðraveldinu og hvers vegna kynjamisrétti fyrirfinnist í 

samfélaginu (Payne, 1997). 

Femínískar kenningar tengjast málefnum fjölskyldunnar og eiga því vel við þegar 

viðhorf til barneigna eru skoðuð. Femínistar hafa lengi einblínt á það hvernig hið 

hefðbundna fjölskylduform stuðli að kúgun kvenna. Femínískar kenningar hvetja því til 

breyttrar hugsunar um fjölskylduna og um hefðbundin hlutverk karla og kvenna. Meðal 

annars er lögð áhersla á aðkomu beggja kynja að barnauppeldi og sameiginlega ábyrgð 

kynjanna á heimilislífi. Einnig er lögð áhersla á val kvenna hvað varðar barneignir, eins 

og getnaðarvarnir og fóstureyðingar (Okin, 1997). Einkenni kvenna hafa í gegnum tíðina 

verið tengd við móðurhlutverkið. Coltrane (1998) nefnir þetta mæðraskyldu (e. 

compulsory motherhood) sem felur í sér að viðhorf samfélagsins til barneigna sé þannig 

að allar konur ættu að vera mæður og að móðurhlutverkið eigi að veita þeim ánægju. 

Femínískar kenningar samþykkja ekki þetta viðhorf, þar sem þær leggja áherslu á rétt 

kvenna til að velja. Kenningarnar afskrifa þó ekki fjölskylduna sem slíka en hvetja til 

jákvæðra viðhorfa í garð fjölbreyttra fjölskyldugerða og jafnréttis kynjanna (e. 

egalitarianism) (Okin, 1997).  

Femínískar kenningar hafa sætt gagnrýni vegna þess að hugmyndafræðin byggir á 

hugmyndum hvítra, gagnkynhneigðra, vel menntaðra millistéttarkvenna. Þær hafa þar 

af leiðandi ekki tekið tillit til annarra samfélagshópa, svo sem fátækra kvenna, kvenna af 

öðrum kynþáttum og samkynhneigðra kvenna, og eru einungis taldar endurspegla 

reynsluheim afmarkaðs hóps kvenna (Okin, 1997). Aukin meðvitund um þessa gagnrýni 

hefur leitt til ýmissa gerða femínískra kenninga, eins og svartan og lesbískan femínisma, 

og útskýrir fjölda þeirra og síbreytileika (Rannveig Traustadóttir, 2013). 
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2.2 Fjölskyldur 

Í þessum kafla er fjallað um ólíkar skilgreiningar á hugtakinu fjölskylda og greint frá þeim 

margbreytileika sem einkennir fjölskyldur samtímans. Farið verður yfir þær 

samfélagslegu breytingar sem hafa stuðlað að breyttum fjölskylduformum og skýrt frá 

helstu einkennum íslenskra fjölskyldna. Að lokum verður fjallað um opinbera 

fjölskyldustefnu og áhrif hennar á Norðurlöndunum, þar á meðal á Íslandi. 

2.2.1 Skilgreining á hugtakinu fjölskylda 

Merking hugtaksins fjölskylda hefur verið margvísleg í gegnum tíðina og breytileg eftir 

samfélögum, menningu og tíma. Fjölskyldan hefur þó lengst af verið talin grunneining 

samfélagsins, því flestir einstaklingar hafa einhvern tímann verið hluti af fjölskyldu, af 

hvaða stærð og gerð sem er (Bragi Guðbrandsson, 1994; Velferðarráðuneytið, 2001). 

Fræðimenn hafa komið með ólíkar skilgreiningar á hugtakinu fjölskylda. Coltrane 

(1998) nefnir að möguleg ástæða þess sé að hugtakið hefur ólíka merkingu í huga fólks, 

eftir því hverjar aðstæður þess séu. Þar sem aðstæður eru breytilegar er merking 

hugtaksins einnig breytileg (Coltrane, 1998). Á ári fjölskyldunnar, árið 1994, skilgreindi 

Nanna K. Sigurðardóttir (1994) fjölskyldu þannig að hún væri „félagsleg eining þar sem 

innganga í hópinn gerist eingöngu með fæðingu, ættleiðingu eða hjónabandsígildi“ (bls. 

163). Þessi skilgreining er hliðstæð opinberri skilgreiningu í Bandaríkjunum á hugtakinu. 

Þar er fjölskylda skilgreind sem „tveir eða fleiri einstaklingar sem tengjast blóðböndum, 

hjónabandi eða ættleiðingu og búa saman sem ein eining“ (Newman og Grauerholz, 

2002, bls. 7).  

Seinni tíma fræðimenn hafa gagnrýnt þessar skilgreiningar og telja þær ekki 

nægilega víðtækar því þær nái ekki yfir öll þau fjölbreyttu fjölskylduform sem finnast í 

nútímasamfélagi (Newman og Grauerholz, 2002; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Newman og 

Grauerholz (2002) nefna að búseta skipti ekki höfuðmáli í skilgreiningu hugtaksins, því 

algengt er að einstaklingar búi saman sem ekki eru tengdir nánum böndum. Dæmi um 

slíkt búsetufyrirkomulag eru námsmenn sem leigja saman íbúð. Eins hefur tíðni 

fjarbúðar aukist. Þau setja einnig fyrirvara um það að fjölskylda byggist á hjónabandi, 

þar sem tíðni óvígðrar sambúðar hefur aukist verulega síðustu áratugina. Þau setja því 

fram nýja skilgreiningu á hugtakinu. Samkvæmt henni er fjölskylda „eining tveggja eða 

fleiri einstaklinga sem deila aðföngum, ábyrgð á ákvarðanatöku, viðhorfum og 
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markmiðum og hafa skuldbundist hvor öðrum um tíma. Fjölskyldan er sú eining sem 

viðkomandi kemur heim til, óháð blóðtengslum eða lagalegum tengslum, ættleiðingu 

eða hjónabandi“ (Newman og Grauerholz, 2002, bls. 11).  

Svipuð skilgreining hefur verið notuð hérlendis til útskýringar á hugtakinu fjölskylda. 

Í bók sinni skilgreinir félagsráðgjafinn Sigrún Júlíusdóttir (2001) fjölskyldur á eftirfarandi 

hátt: 

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

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvort öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri 

hollustu (bls. 140). 

Þessi skilgreining lýsir fjölskyldum á víðtækan hátt í þeim tilgangi að ná yfir sem flestar 

tegundir fjölskyldna. Hér er vikið frá hinni hefðbundnu skilgreiningu á kjarnafjölskyldu, 

sem telur föður, móður og sameiginleg börn þeirra, og þess í stað talað um að meðlimir 

fjölskyldunnar geti verið fullorðnar manneskjur af báðum kynjum, með eða án barna 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Óháð fjölskylduformi eiga fjölskyldur það þó sameiginlegt að 

eiga í nánum og langvinnum félagslegum tengslum sem og að vera bundnar hollustu- og 

tryggðarböndum (Newman og Grauerholz, 2002; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

2.2.2 Ný fjölskylduform 

Á seinni hluta 20. aldar og í byrjun þeirrar 21. urðu miklar og hraðar samfélagslegar 

breytingar meðal vestrænna þjóða, bæði hvað varðar uppbyggingu fjölskyldunnar og 

viðhorfa til hennar. Meðal þeirra breytinga sem áttu sér stað er aukin tíðni barneigna 

utan hjónabands, óvígðrar sambúðar og hjónaskilnaða, ásamt því að kynlíf fyrir 

hjónaband varð sjálfsagðara, notkun getnaðarvarna varð algengari og farið var að 

lögleiða fóstureyðingar (Lesthaeghe, 2010; Thornton og Young-DeMarco, 2001; 

Vanassche, Swicegood og Matthijs, 2013). Á þessum tíma hefur fæðingartíðni einnig 

lækkað og seinkun barneigna færst í aukana (Kneale og Joshi, 2008; Lesthaeghe, 2010; 

Miettinen, Basten og Rotkirch, 2011). Þar að auki bjuggu vestræn samfélög við stöðugt 

meiri hagvöxt eftir því sem leið á 20. öldina (Inglehart, 1977; Noordhuizen, de Graaf og 

Sieben, 2010). 

Fræðimennirnir Lesthaeghe og van de Kaa hafa skilgreint þessar breytingar sem hina 

seinni lýðfræðilegu umbreytingu (e. the second demographic transition) en hún spáir 
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fyrir um breytingar í vestrænum samfélögum á hjónabandinu, fæðingartíðni og 

félagslegum viðhorfum og er ákveðið ferli. Einkenni þjóðfélaga sem eru mitt í þessu 

umbreytingarferli eru lægri fæðingartíðni en áður hefur sést og fólksfækkun í fjölda 

vestrænna landa í kjölfarið, hnignun hjónabandsins sem undirstöðu og umhverfi 

barneigna, aukið barnleysi og tíðari hjónaskilnaðir. Félagsleg viðhorf í þessum 

þjóðfélögum einkennast af þörf fyrir sjálfsþroska (e. self-actualization), sjálfræði 

einstaklingsins og auknu jafnrétti kynjanna (Lesthaeghe, 2010).  

Í kjölfar breyttra aðstæðna í samfélaginu verða til nýjar fjölskyldugerðir. Auk 

kjarnafjölskyldunnar eru nú til fjölskyldugerðir á borð við einforeldrisfjölskyldur, 

stjúpfjölskyldur, fjölskyldur samkynhneigðra para, systkinafjölskyldur og barnlaus pör 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Einstaklingar geta nú einnig valið hvort og hvenær þeir 

eignist barn, því með tilkomu góðra getnaðarvarna og auknu aðgengi að þeim hafa 

einstaklingar í auknum mæli getað stjórnað barneignum sínum (Lesthaeghe, 2010). 

Samþykkt nýrra fjölskylduforma er þó mismikil eftir löndum. Í löndum Norður- og 

Vestur-Evrópu eru jákvæð viðhorf gagnvart fjölbreyttum fjölskyldugerðum á meðan 

viðhorf til fjölskyldunnar eru hefðbundnari í Austur-Evrópu þar sem foreldrahlutverkið 

er mikils metið (Vanassche o.fl., 2013).  

Íslenskt samfélag hefur einnig gengist undir víðtækar breytingar á síðustu áratugum 

sem hafa haft róttæk áhrif á fjölskyldugerðir og viðhorf til fjölskyldna. Breytingarnar 

felast einkum í þróun í efnahags- og atvinnumálum og hröðum samfélagsbreytingum, 

með tilkomu kvenréttindabaráttunnar og auknu heilbrigði þjóðarinnar vegna bættra 

heilbrigðisaðstæðna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Stærstan hluta 20. aldarinnar voru 

fjölskylduformin þó einsleit. Hjónaband karls og konu var helsta hjúskaparformið, fá pör 

voru barnlaus og fjöldi einstæðra foreldra var lítill. Þar að auki þekktist samband aðila af 

sama kyni varla (Eydal og Ólafsson, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Nú á dögum eru 

fjölskylduformin mun fjölbreyttari. Óvígð sambúð er algeng, tíðni einstæðra foreldra og 

barnlausra para hefur hækkað og stjúpfjölskyldum hefur fjölgað í kjölfar hærri 

skilnaðartíðni (Nordisk Socialstatistisk Komité [NOSOSKO], 2013; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Helsta einkenni íslenskra fjölskyldna er að hér á landi eru stærri og fleiri 

barnafjölskyldur en annars staðar á Vesturlöndum, en árið 2012 var hlutfall 

barnafjölskyldna á Íslandi með þrjú eða fleiri börn tæp 21%, hæst allra Norðurlandanna 
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(Eydal og Ólafsson, 2008; NOSOSKO, 2013). Flestir eiga þó tvö til þrjú börn 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012). Auk þess að eiga mörg börn er 

atvinnuþátttaka Íslendinga mikil, bæði meðal karla og kvenna, og tekur fjölskyldulífið 

mið af því (Eydal og Ólafsson, 2008; NOSOSKO, 2013).  

2.2.3 Fjölskyldustefna 

Fjölskyldustefna er opinber stefna stjórnvalda sem beinist að velferð fjölskyldna (Bragi 

Guðbrandsson, 1994; Coltrane, 1998; Eydal, 2005). Sigrún Júlíusdóttir (2001) skilgreinir 

fjölskyldustefnu sem „markvissar aðgerðir af hálfu stjórnvalda sem taka mið af þörfum 

fjölskyldunnar“ (bls. 104). Markmiðið er að styrkja fjölskylduna sem einingu (Sigrún 

Júlíusdóttir). Fjölskyldustefna á því að stuðla að fjölskylduvænum skilyrðum í 

samfélaginu. Hún auðveldar einstaklingum að samræma barneignir og nám eða atvinnu 

og gerir þeim því kleift að eignast börn á sama tíma og þeir mennta sig eða öðlast 

starfsframa (Lappegård, 2000; Neels, Theunynck og Wood, 2013; Statistiska 

centralbyrån, 2002; Þingskjal 1230, 1996-1997). 

Á hinum Norðurlöndunum hefur fjölskyldustefna lengi verið hluti af opinberri 

stefnumótun (Rønsen, 2004; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Hún er hluti af hinu svokallaða 

norræna velferðarkerfi, en það einkennist af víðtækum velferðarréttindum fyrir alla íbúa 

og áherslu á tekju- og lífskjarajöfnuð (Stefán Ólafsson, 1999). Fjölskyldustefna í Noregi 

leggur til að mynda áherslu á barneignir, jafnrétti kynjanna og félagslega velferð, og sést 

það einkum í lögum um fæðingarorlof og daggæslu fyrir börn. Bæði kyn eiga kost á 

fæðingarorlofi og greiðslum úr fæðingarorlofssjóði. Öll börn eiga kost á daggæslu, óháð 

efnahag, því hún er opin fyrir alla (Lappegård, 2000). Svipaða sögu er að segja frá hinum 

skandinavísku löndunum þremur, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi (Norden, e.d.; 

Nordisk Socialstatistisk Komité [NOSOSKO], 2008). Samhliða miklum opinberum 

stuðningi við fjölskyldur er atvinnuþátttaka bæði karla og kvenna mikil og 

menntunarstig þeirra hátt (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). 

Framfarir í fjölskyldustefnu Norðurlanda á síðustu áratugum virðast hafa gert 

einstaklingum, sérstaklega konum, auðveldara fyrir að samrýma barneignir, að námi og 

atvinnu (Lappegård, 2000). Samkvæmt Guðnýju Björk Eydal og Stefáni Ólafssyni (2005) 

virðast barneignir hafa lítil áhrif á atvinnuþátttöku kvenna á Norðurlöndunum og telja 

þau ástæðuna vera þá að fjölskyldustefna landanna geri þeim kleift að samræma 
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atvinnu og fjölskyldulíf. Þar sem þessi samþætting er möguleg nefnir Rønsen (2004) að 

það sé ýmislegt, til dæmis nægilega langt fæðingarorlof, sem bendir til þess að 

fjölskyldustefna stuðli að fæðingu fleiri barna. Há fæðingartíðni á Norðurlöndum, miðað 

við annars staðar í Evrópu, gæti því verið til komin vegna fjölskyldustefnu sem auðveldar 

samræmingu umönnunar barna og atvinnu (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 

2005; Lappegård, 2000). Barneignaform Norðurlandabúa verða þar að auki fyrir minni 

áhrifum af möguleikum karla og kvenna á starfsframa og góðum tekjum, þar sem 

fjölskyldustefnan virðist veita foreldrum nægan stuðning (Dommermuth o.fl., 2011).  

Árið 1997 samþykkti Alþingi í fyrsta skipti þingsályktun um mótun opinberrar 

fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar. Meginforsendur hennar 

eru að stuðla að jafnrétti kynjanna innan fjölskyldulífsins og að fjölskyldan sé vettvangur 

tilfinningatengsla, öryggis og þroska. Helsta markmið fjölskyldustefnunnar er jafnframt 

að stuðla að jafnvægi milli atvinnu og fjölskyldulífs (Þingskjal 1230, 1996-1997). Í 

kjölfarið á samþykktinni var fjölskylduráð stofnað sem heyrði undir 

félagsmálaráðuneytið (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í byrjun 21. aldar hvatti ráðið til þess 

að sveitarfélög landsins myndu marka sér fjölskyldustefnu (Velferðarráðuneytið, 2001). Í 

kjölfarið mótuðu mörg sveitarfélög sína eigin fjölskyldustefnu sem tók mið af 

lögbundnum hlutverkum þeirra í samræmi við þingsályktunina (Akureyri, 2005; 

Grindavíkurbær, 2002; Reykjanesbær, 2007). Mótun fjölskyldustefnu sveitarfélaga er 

dæmi um fjölskyldustefnu í framkvæmd. Önnur dæmi um framkvæmd fjölskyldustefnu á 

síðustu árum eru lagasetningar sem eiga að stuðla að aukinni velferð fjölskyldunnar. 

Alþingi hefur til að mynda samþykkt lög sem varða jafnrétti karla og kvenna, 

fæðingarorlof, réttindi barna og atvinnuöryggi starfsmanna vegna fjölskylduábyrgðar, 

svo dæmi séu tekin (Eydal og Ólafsson, 2008; Lög um bann við uppsögnum vegna 

fjölskylduábyrgðar starfsmanna, nr. 27/2000).  

Fyrstu lög um fæðingarorlof sem náðu til allra foreldra voru sett hérlendis árið 1981. 

Áður hafði fæðingarorlofið einungis náð til afmarkaðs hóps kvenna. Árið 2000 voru sett 

ný lög um fæðingarorlof þar sem fæðingarorlofið var lengt og feðrum ánafnað jafnlangt 

fæðingarorlofstímabil og mæðrum. Með þessu urðu lög um fæðingarorlof áþekkari 

öðrum norrænum lögum um fæðingarorlof. Þau stuðla jafnframt að jafnrétti kynjanna 

innan fjölskyldunnar þar sem þau leggja áherslu á virka þátttöku feðra í uppeldi og 
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umönnun, sem og jafna umönnun beggja foreldra (Eydal og Gíslason, 2008). Á Íslandi er 

fæðingarorlof foreldra samtals 39 vikur, það stysta á Norðurlöndunum (NOSOSKO, 

2013). Foreldrar eiga hvort um sig rétt á þremur mánuðum, auk þriggja mánaða sem 

þeir geta skipt með sér eða annað foreldrið tekið í heild. Upphæð mánaðarlegra 

greiðslna úr fæðingarorlofssjóði nemur allt að 80% af meðaltali heildarlauna. Upphæðin 

getur þó aldrei orðið hærri en 370.000 kr (Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 

95/2000; Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1218/2008 um greiðslur úr 

Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, nr. 113/2014). Athyglisvert er að sjá að í 

samanburði við hin Norðurlöndin eru íslenskir feður duglegastir að nýta 

fæðingarorlofsrétt sinn. Líkleg skýring á því er að hér á landi hafa feður lengsta 

sjálfstæða réttinn til fæðingarorlofs (NOSOSKO, 2013).  

Bæði einstaklingar í atvinnu og námsmenn eiga rétt á fæðingarorlofi hérlendis. Allir 

einstaklingar í 25% mánaðarlegu starfshlutfalli eða hærra eiga rétt á fæðingarorlofi. 

Fæðingarorlofsréttur námsmanna er nokkuð afmarkaðri. Samkvæmt lögum um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 eiga einungis þeir námsmenn sem eru í 75-100% 

samfelldu verklegu eða bóklegu námi við viðurkennda menntastofnun, sem stendur yfir 

í að minnsta kosti sex mánuði, rétt á fæðingarorlofi í formi fæðingarstyrks, ef þeir geta 

sýnt fram á viðunandi námsárangur. Þar að auki er upphæð greidds fæðingarstyrks 

námsmanna nokkuð lægri en fæðingarorlof vinnandi einstaklinga, eða föst upphæð sem 

nemur 135.525 kr. á mánuði. Það jafngildir lágmarksgreiðslu úr fæðingarorlofssjóði til 

starfsmanna í 50-100% starfshlutfalli (Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 

1218/2008 um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks, nr. 

113/2014).  

Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna á 7. og 8. áratug síðustu aldar jókst þörf á 

daggæslu fyrir börn. Opinber fjölskyldustefna norrænna stjórnvalda beindist því að 

aðgengi allra barna að daggæslu, bæði börnum og foreldrum í hag. Krafan um daggæslu 

var einnig runnin undan rifjum kvenréttindabaráttunnar því þannig var stuðlað að 

jöfnum tækifærum mæðra til atvinnuþátttöku og barneigna. Fyrstu lögin um daggæslu 

hér á landi voru sett árið 1973. Tæpum tuttugu árum seinna voru svo sett lög um 

leikskóla og höfðu þá öll börn aðgengi að daggæslu (Eydal, 2008).  
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Íslensk stjórnvöld hafa ekki lagt jafnmikla áherslu á samþættingu náms og 

fjölskyldulífs, líkt og hvað varðar samþættingu atvinnu og fjölskyldu (Guðný Björk 

Ólafsdóttir og Stefán Ólafsson, 2005). Fjölskyldustefna Alþingis frá árinu 1997 gerir til að 

mynda ekki sérstaklega ráð fyrir foreldrum sem sjá um barnauppeldi samhliða eigin 

námi (Þingskjal 1230, 1996-1997). Í samantekt Guðnýjar Bjarkar Eydal og Stefáns 

Ólafssonar (2005) á opinberri aðstoð við námsmenn með börn á Norðurlöndunum 

kemur þó fram að stuðningur við námsmenn hérlendis er nokkur. Hann birtist einkum í 

lágum skráningargjöldum við háskóla á vegum hins opinbera og að nemendum með 

börn á framfærslu sinni gefst kostur á viðbót við grunnframfærslulán námsmanna. Sú 

viðbót er álíka og fæðingarstyrkur námsmanna. Hér á landi er þó einungis um lán að 

ræða. Annars staðar á Norðurlöndunum eiga nemendur möguleika á styrk samhliða 

námslánum (Guðný Björk Ólafsdóttir og Stefán Ólafsson, 2005; Lánasjóður íslenskra 

námsmanna [LÍN], e.d.).  

Útgjöld og upphæð framlaga stjórnvalda til fjölskyldna og barna á Norðurlöndum er 

lægst á Íslandi (Eydal og Ólafsson, 2008; NOSOSKO, 2013). Greiðslur frá 

almannatryggingakerfinu hafa því ekki aukist hérlendis í samræmi við innleiðingu 

fjölskyldustefnu og aukna áherslu hins opinbera á hana. Samt sem áður er fæðingartíðni 

hérlendis hæst á Norðurlöndunum, þrátt fyrir minni stuðning til barnafjölskyldna frá 

hinu opinbera (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). Í því samhengi benda Eydal 

og Ólafsson (2008) á að miðað við stærð og fjölda barnafjölskyldna og hina miklu 

atvinnuþátttöku karla og kvenna og ásókn þeirra í háskólanám ætti stuðningur frá 

almannatryggingakerfinu að vera meiri á Íslandi en annars staðar. 

2.3 Barneignir 

Í þessum kafla er fjallað um þætti sem tengjast barneignum á Vesturlöndum. Fjallað 

verður um fæðingartíðni og breytingar henni tengdri, meðalaldur karla og kvenna við 

fæðingu fyrsta barns og hjúskaparstöðu og áhrif hennar á barneignir. Þá verður fjallað 

um birtingarmyndir barnleysis og einkenni þeirra, viðhorf og álitamál. Að lokum verður 

fjallað um tengsl félagsráðgjafar við barneignir hérlendis. 
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2.3.1 Fæðingartíðni 

Fæðingartíðni (e. total fertility rate) er skilgreind sem meðalfjöldi lifandi fæddra barna 

sem kona getur búist við að eignast á meðan hún er á barneignaaldri (Eurostat, 2014). 

Fæðingartíðni segir til um hvort íbúum samfélags fjölgi eða fækki og er því notuð til að 

mæla fólksfjölgun og –fækkun. Í vestrænum ríkjum er fólksfjölgun þegar fæðingartíðni 

er að meðaltali 2,1 eða fleiri lifandi fædd börn á hverja konu. Þá verður jafnframt 

endurnýjun mannfjöldans. Fólksfækkun í samfélagi verður því þegar fæðingartíðnin er 

2,0 eða lægri (Garðarsdóttir, 2008). 

Breytingar í fæðingartíðni haldast í hendur við samfélagslegar breytingar. Verulega 

dró úr fæðingartíðni um aldamótin 1900 en hún jókst aftur eftir seinni heimsstyrjöld, 

bæði á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu (Garðarsdóttir, 2008).  

Síðustu áratugi hefur fæðingartíðni á Íslandi aftur farið lækkandi. Mynd 1 sýnir 

þessar breytingar. Um miðja 20. öld var fæðingartíðni á Íslandi rúmlega fjögur lifandi 

fædd börn á hverja konu (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Árin 1976-1980 var 

meðalfæðingartíðnin 2,4 lifandi fædd börn á hverja konu, og hafði hún því lækkað hratt 

á stuttum tíma. Á næstu 30 árum urðu ekki jafnhraðar breytingar í fæðingartíðni, þó 

hún hafi farið stöðugt lækkandi. Síðustu 15 ár hefur fæðingartíðnin verið nokkuð stöðug, 

en hún hefur verið rétt um og yfir 2,0 (OECD, 2013; Svava Guðjónsdóttir, 2013; 

Velferðarráðuneytið, 2013). 

  

Mynd 1. Breyting í fæðingartíðni á Íslandi á árunum 1956-2010 

 (Svava Guðjónsdóttir, 2013). 
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Fæðingartíðni í öðrum Evrópulöndum er nokkuð lægri en á Íslandi. Innan 

aðildarríkja Evrópusambandsins fæddust að meðaltali 1,61 lifandi fætt barn á hverja 

konu árið 2010 og sama ár innan OECD-ríkjanna var meðalfæðingartíðnin 1,74. Mynd 2 

sýnir fæðingartíðni landa innan Evrópusambandsins og OECD-ríkjanna, í samanburði við 

Ísland. Þar má sjá að fæðingartíðnin er talsvert hærri hér á landi en virðist þó fylgja 

sömu sveiflum. Þar að auki má sjá mun milli Evrópusambandslanda og OECD-ríkja, en 

fæðingartíðnin er lægri innan Evrópusambandsins (Eurostat, 2014; OECD, 2013). 

  

Mynd 2. Samanburður á fæðingartíðni á Vesturlöndum frá aldamótum 

 (Eurostat, 2014; OECD, 2013; Svava Guðjónsdóttir, 2013). 

 Skandinavísk lönd skera sig úr hvað varðar fæðingartíðni því þar er hún hærri í 

samanburði við önnur Evrópulönd (Garðarsdóttir, 2008; OECD, 2013). Í Noregi, 

Finnlandi, Svíþjóð og Danmörku eignast konur fleiri börn en annars staðar í Evrópu, að 

Íslandi, Írlandi og Frakklandi undanskildu. Þar hefur fæðingartíðnin verið rétt undir 2,0, 

eða á bilinu 1,7-1,9 á síðustu árum. Lægst er fæðingartíðnin í Danmörku en hæst í 

Svíþjóð. Líkt og annars staðar í Evrópu hefur fæðingartíðnin þó farið lækkandi í þessum 

löndum á síðustu 50 árum, eða staðið í stað (Eurostat, 2014; Eydal, 2005; Garðarsdóttir, 

2008).  

2.3.2 Meðalaldur við fæðingu fyrsta barns 

Á sama tíma og fæðingartíðni hefur lækkað á Íslandi hefur meðalaldur íslenskra karla og 

kvenna við fæðingu fyrsta barns hækkað. Á 7. og 8. áratug síðustu aldar var meðalaldur 

kvenna við fæðingu fyrsta barns undir 22 ára (Garðarsdóttir, 2008). Á síðustu 30 árum 
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hefur meðalaldurinn farið stöðugt hækkandi, eins og sjá má á mynd 3. Í byrjun 9. 

áratugarins voru konur að meðaltali rúmlega 22 ára og karlar 25 ára þegar fyrsta barn 

þeirra fæddist. Rúmum 30 árum seinna var meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns 

rúmlega 27 ár og meðalaldur karla hafði hækkað í tæp 30 ár (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

Meðalaldur Íslendinga þegar þeir eignast frumburði sína hefur því hækkað hratt á 

stuttum tíma. 

  

Mynd 3. Meðalaldur karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns á Íslandi 

 (Hagstofa Íslands, e.d.a). 

 Í samanburði við aðrar vestrænar þjóðir eignast Íslendingar fyrr sitt fyrsta barn en 

annars staðar á Vesturlöndum. Meðalaldur kvenna í Evrópu við fæðingu fyrsta barns 

hefur hækkað til muna á síðustu 40 árum (Garðarsdóttir, 2008; OECD, 2014a). Árið 2011 

var meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns milli 29 og 30 ár í löndum á borð við 

Bretland, Þýskaland, Sviss og Ítalíu. Í Austur-Evrópu er meðalaldurinn nokkuð lægri, eða 

í kringum 26 ár. Meðaltal OECD-ríkjanna var tæplega 28 ár (OECD, 2014a). Undanfarin ár 

hefur verið algengast í Svíþjóð að eignast börn á aldrinum 30-34 ára (Garðarsdóttir, 

2008). Meðalaldur karla við fæðingu fyrsta barns er iðulega nokkuð hærri en meðalaldur 

kvenna (Neels o.fl., 2013). 

2.3.3 Hjúskaparstaða 

Stærstur hluti foreldra á Vesturlöndum er annað hvort í sambúð eða í hjónabandi 

(Eurostat, 2010; NOSOSKO, 2013; Svava Guðjónsdóttir, 2013). Hjónaband hefur lengst af 
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verið helsta sambúðarform para en á síðustu áratugum hefur tíðni sambúðar aukist á 

Vesturlöndum, sér í lagi meðal yngra fólks (Eurostat, 2010; Sigrún Júlíusdóttir, 2011). 

Sambúð, einnig nefnd óvígð sambúð, er það þegar tveir einstaklingar sem eiga í 

ástarsambandi sín á milli deila og reka sameiginlegt heimili. Árið 2011 var fjöldi 

stofnaðra skráðrar sambúðar á Íslandi 2.017. Flestir einstaklingar sem stofnuðu til 

skráðrar sambúðar það ár voru á aldrinum 22-27 ára. Árið 2013 voru samtals rúmlega 13 

þúsund Íslendingar í skráðri sambúð (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Erfitt er þó að segja til 

um nákvæman fjölda einstaklinga í sambúð, þar sem ekki allir skrá sambúðina formlega 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Löng hefð er fyrir því á Íslandi að par búi saman og eignist 

börn áður en til hjúskapar kemur. Það er frábrugðið hinni hefðbundnu leið til að stofna 

fjölskyldu sem einkennist af því að par trúlofast og gengur í hjónaband áður en fyrsta 

barn þeirra fæðist (Eydal, 2005). Hérlendis er því algengt að einstaklingar í sambúð eigi 

barn, en á um 23% heimila með börn undir 18 ára aldri er sambúðarfólk, á móti tæpum 

5% barnlausra heimila (NOSOSKO, 2013). Sömu sögu er að segja af öðrum löndum í 

Norður- og Vestur-Evrópu (Eurostat, 2010). 

Hjónavígslur á Íslandi árið 2011 voru nokkuð færri en fjöldi skráðra sambúða, eða 

1.458 talsins (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Meðalaldur brúða var 34,7 ár og brúðguma 

37,4 ár. Tíðasti aldur brúða var hins vegar 30 ár og tíðasti aldur brúðguma 29 ár. Fjöldi 

hjónavígslna miðaldra einstaklinga hefur þessi áhrif á háan meðalaldur. Miklar 

breytingar hafa orðið á tíðasta aldri brúðhjóna, en hann var 20-22 ár á 7. og 8. áratug 

síðustu aldar. (Hagstofa Íslands, e.d.c). Samhliða hærri aldri hefur hjónavígslum fækkað 

(Svava Guðjónsdóttir, 2013). Þetta er hliðstætt þeirri þróun sem á sér stað annars staðar 

á Vesturlöndum þar sem færri pör ganga í hjónaband og margir frumburðir eru fæddir 

utan hjónabands, því hjónabandið er ekki lengur talið nauðsynlegur undanfari 

barneigna. Aftur á móti er algengt að par stofni til hjúskapar eftir að börnin fæðast 

(Eurostat, 2010; Lesthaeghe, 2010). Sömu sögu er að segja hérlendis þar sem barneignir 

eru algengar meðal hjóna en hæsta hlutfall heimila með börn eru þau heimili þar sem 

par er í hjónabandi, eða 57% (NOSOSKO, 2013).  

2.3.4 Barnleysi 

Barnleysi er það þegar einstaklingur á ekki barn. Eldri fræðirit og rannsóknir hafa 

skilgreint barnleysi á tvo vegu, annars vegar sem valið barnleysi og hins vegar barnleysi 
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vegna ófrjósemi (LaMastro, 2001; Lampman og Dowling-Guyer, 1995; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Samkvæmt Helgu Sól Ólafsdóttur (2006) nær hugtakið hins vegar yfir 

þrenns konar ástand; seinkun barneigna, valið barnleysi og ófrjósemi. Sama flokkun 

hefur verið notuð í rannsóknum annarra fræðimanna, þar sem hún er talin lýsa betur 

aðstæðum barnlausra einstaklinga (Koropeckyj-Cox o.fl., 2007; Park, 2002).  

Seinkun barneigna 

Seinkun barneigna er eitt af einkennum seinni lýðfræðilegu umbreytingarinnar og sést 

einkum á hærri meðalaldri karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns og lækkandi 

fæðingartíðni (Dommermuth o.fl., 2011; Lesthaeghe, 2010). Á Vesturlöndum hefur 

seinkun barneigna færst í aukana síðustu áratugi (Kneale og Joshi, 2008; Heaton, 

Jacobson og Holland, 1999; Statistiska centralbyrån, 2002; Testa, 2006). Norðurlöndin 

eru þar ekki undanskilin, en þar er algengt að einstaklingar fresti barneignum um 

ákveðinn tíma, þangað til ákveðnum áföngum í lífinu hefur verið náð (Lampic o.fl., 2006; 

Lappegård, 2000; Rønsen, 2004). Seinkun barneigna á Íslandi má helst sjá á hækkandi 

meðalaldri karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns (Svava Guðjónsdóttir, 2013). 

Nokkrir þættir hafa haft áhrif á það að seinkun barneigna hefur færst í aukana. Í 

fyrsta lagi hefur háskólamenntun haft áhrif á seinkun barneigna, sérstaklega hjá konum 

(Heaton o.fl., 1999; Kneale og Joshi, 2008; Lappegård, 2000, 2002; Neels o.fl., 2012; 

Rønsen, 2004). Meðal vestrænna þjóða eru gerðar vaxandi kröfur um háskólamenntun 

og algengt er að nemendur fresti barneignum þar til náminu lýkur. Neels o.fl. (2013) 

benda á að í kjölfarið á auknum kröfum um háskólamenntun eykst samkeppni á 

atvinnumarkaði. Ósk um góðan starfsframa, sem og aukin atvinnuþátttaka kvenna, er 

því annað atriði sem hefur stuðlað að aukinni tíðni seinkunar barneigna. Rannsóknum 

ber þó ekki saman um hvort háskólamenntun stuðli að fæðingum færri barna (Guðný 

Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2005). Í þriðja lagi hefur stjórn einstaklinga á 

barneignum aukist til muna, með tilkomu áhrifaríkra getnaðarvarna og lögleiðingar 

fóstureyðinga (Rowland, 2007).  

Seinkun barneigna hefur ákveðnar afleiðingar í för með sér sem lýsa sér einkum í 

lægri fæðingartíðni. Það að eignast barn seint á ævinni hefur áhrif á frjósemi karla og 

kvenna, því með hærri aldri einstaklinga minnkar frjósemi þeirra (Balasch og Gratacós, 

2011; Ford o.fl., 2000; Lampic o.fl., 2006). Líkurnar á því að eignast fleiri en tvö börn 
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þegar fyrsta barn fæðist í kringum 35 ára aldurinn eru hverfandi og auknar líkur eru á því 

að eignast aðeins eitt barn um ævina. Þar að auki eykur seinkun barneigna líkurnar á 

barnleysi (Lappegård, 2000; Statistiska centralbyrån, 2002).  

Balasch og Gratacós (2011) nefna að varhugavert geti verið að seinka barneignum 

um lengri tíma, vegna þeirra heilsufarslegu áhrifa sem hærri aldur við fæðingu barns 

hefur. Þeir nefna að seinkun barneigna auki líkurnar á erfiðleikum á meðgöngu og í 

fæðingu, ásamt því að hafa áhrif á heilsufar barna. Meðgöngusykursýki, fósturlát, 

litningagallar hjá börnum, fyrirburafæðing og lág fæðingarþyngd eru dæmi um slíka 

fylgikvilla seinkunar barneigna (Tough, Tofflemire, Benzies, Fraser-Lee og Newburn-

Cook, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að þekking Vesturlandabúa á frjósemi og áhrifa seinkunar 

barneigna er takmörkuð (Balasch og Gratacós, 2011; Ekelin, Åkesson, Ångerud og Kvist, 

2012; Lampic o.fl., 2006; Tough o.fl., 2007; Tydén o.fl., 2006). Rannsókn Ekelin o.fl. 

(2012) sýndi að þekking sænskra ungmenna, í framhaldsskóla, á frjósemi er takmörkuð, 

sérstaklega á frjósemi kvenna. Lampic o.fl. (2006) og Tydén o.fl. (2006) komust að 

svipaðri niðurstöðu, en þær rannsóknir sýna að sænskir háskólanemar ofmeta frjósemi 

kvenna og eru því jákvæðir gagnvart barneignum eftir þrítugt. Þar að auki hafa 

einstaklingar óraunhæfa trú á tæknilegum aðferðum við að eignast barn í lok 

barneignaaldurs (Balasch og Gratacós, 2011). Einstaklingar virðast heldur ekki gera sér 

grein fyrir þeim heilsufarskvillum sem geta komið í kjölfar barneigna seint á ævinni 

(Tough o.fl., 2007).  

Valið barnleysi 

Hugtakið valið barnleysi er notað yfir það þegar einstaklingar velja að eignast ekki börn, 

óháð því hvort þeir séu líffræðilega færir um barneignir eða ekki (Gold, 2013; Lampman 

og Dowling-Guyer, 1995). Hugtakið barnfrjáls (e. childfree) hefur einnig verið notað og 

kom það fyrst fram snemma á 8. áratug síðustu aldar (Gold, 2013). Algengt er að 

erlendir fræðimenn noti þetta hugtak í umfjöllun um valið barnleysi og hefur notkun 

þess aukist síðasta áratuginn (DeLyser, 2012; Gold, 2013; Peterson og Engwall, 2010). 

Hvorugt orðanna „barnleysi“ eða „barnfrjáls“ er að finna í Íslenskri orðabók (2007). Hér 

eftir verður notast við hugtakið valið barnleysi. 
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Valið barnleysi er ekki talið vera ákjósanlegt meðal íbúa á Vesturlöndum. Að 

meðaltali segjast um 4% Evrópubúa kjósa barnleysi og hefur sá fjöldi verið nokkuð 

stöðugur á síðustu árum (Testa, 2006, 2012). Kanadískar rannsóknir sýna örlítið hærra 

hlutfall einstaklinga sem kjósa barnleysi, eða 9-10% (Roberts o.fl., 2011; Tough o.fl., 

2007). Þegar tölur frá Norðurlöndunum eru skoðaðar má sjá að hlutfallið er ólíkt eftir 

kyni, aldri og mælingum. Samkvæmt rannsókn Virtala o.fl. (2006) á finnskum 

háskólanemum, 35 ára og yngri, töldu 11% svarenda að ákjósanlegast væri að eignast 

engin börn. Fleiri karlar en konur voru fylgjandi barnleysi, eða 13% karla og 11% kvenna. 

Svíar virðast ekki jafnhrifnir af völdu barnleysi og Finnar, því samkvæmt rannsókn Ekelin 

o.fl. (2012) og Tydén o.fl. (2006) telja 3% sænskra framhalds- og háskólanema að 

barnleysi sé ákjósanlegt og tölur frá sænsku hagstofunni sýna að einungis 5% barnlausra 

Svía undir 36 ára aldri vilja ekki eignast börn. Hlutfallið er talsvert hærra meðal eldri 

aldurshópa, eða um 20% (Statistiska centralbyrån, 2009). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi valins barnleysis hér á landi. Því er erfitt 

að segja til um hversu stórt hlutfall Íslendinga kýs að eignast ekki börn. Sigrún 

Júlíusdóttir (2001) nefnir þó að hlutfall ungra para sem velur að eignast ekki börn hafi 

vaxið á Íslandi síðustu áratugina en nefnir engar tölur sem segja til um fjöldann. 

Jafnframt kemur fram í rannsókn Cornejo o.fl. (2014) að 5% háskólanema við Háskóla 

Íslands vilji ekki eignast börn. Miðað við þróun og algengi á Vesturlöndum, sérstaklega á 

Norðurlöndunum, má gera ráð fyrir því að einhver hluti íbúa hér á landi kjósi barnleysi.  

Erfitt er að áætla og mæla nákvæma tíðni valins barnleysis. Viðhorf og áform 

einstaklinga um barneignir eru síbreytileg og erfitt er að spá fyrir um nákvæma hegðun 

einstaklinga í framtíðinni. Þess vegna eru langtímarannsóknir ákjósanlegar þegar mæla á 

viðhorf, svo hægt sé að koma auga á breytingu yfir tíma hjá sömu einstaklingunum. 

Slíkar rannsóknir hafa sýnt að áform um að eignast ekki börn eru sérstaklega breytileg 

(Heaton o.fl., 1999). Að ýmsu þarf einnig að huga þegar tíðnin er mæld. Skilgreina þarf 

hverjar ástæður barnleysisins eru og gera þarf greinarmun á því hvort verið sé að spyrja 

einhleypa einstaklinga eða sambúðarfólk, þar sem hjúskaparstaða hefur áhrif á 

barneignaáform (Park, 2002). Markverðast er að mæla valið barnleysi í lok 

barneignatímabils kvenna (OECD, 2014b). 
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Rannsóknir á barnlausum einstaklingum og pörum hafa sýnt að sú ákvörðun að 

kjósa barnleysi sætir ákveðnum fordómum (Gillespie, 1999; Katrín Björg Ríkharðsdóttir, 

2007; Park, 2002; Peterson og Engwall, 2010). Ástæðan er sú að viðkomandi 

einstaklingar eru taldir brjóta ákveðna samfélagslega samþykkt (Koropeckyj-Cox o.fl., 

2007; Newman og Grauerholz, 2002). Viðhorfin eru þó misjöfn eftir löndum. Í Evrópu 

hlýtur valið barnleysi mest samþykki í Norður- og Vestur-Evrópu en minnst í Austur-

Evrópu (Merz og Liefbroer, 2012; Rijken og Merz, 2014). Ákveðnir félags- og 

lýðfræðilegir þættir hafa einnig áhrif á afstöðu einstaklinga til valins barnleysis. Í fyrsta 

lagi tengjast áform um barneignir viðhorfi til barnleysis en barnlaust fólk er hlynntara 

völdu barnleysi en foreldrar (Koropeckyj-Cox og Pendell, 2007b; Merz og Liefbroer, 

2012; Noordhuizen o.fl., 2010; Rijken og Merz, 2014). Í öðru lagi eykur lítil eða engin 

menntun líkurnar á neikvæðu viðhorfi til valins barnleysis. Háskólanám eykur aftur á 

móti líkurnar á jákvæðu viðhorfi. Í þriðja og síðasta lagi hefur kyn áhrif á viðhorf en 

konur eru almennt hlynntari völdu barnleysi en karlmenn (Koropeckyj-Cox og Pendell, 

2007a, 2007b; Merz og Liefbroer, 2012; Rijken og Merz, 2014).  

Ófrjósemi 

Ófrjósemi er þegar einstaklingur er barnlaus vegna aðstæðna sem hann hefur ekki stjórn 

á. Barnleysið er því ekki tilkomið vegna óskar viðkomandi. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

(WHO) skilgreinir ófrjósemi þegar par hefur reglulega stundað óvarið kynlíf í tólf mánuði 

eða meira án þess að verða barna auðið (WHO, 2014b). Talið er að 15-25% para á 

frjósemisaldri glími við ófrjósemi (Gold, 2013; Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Ýmsir þættir hafa áhrif á ófrjósemi. Þegar ástæða hennar er skoðuð er mikilvægt að 

skoða hana út frá bæði samfélagslegum og einstaklingsbundnum þáttum. Samfélagslegir 

þættir á borð við aukna stjórn á barneignum, kröfur um háskólamenntun og 

einstaklingshyggju hafa stuðlað að seinkun barneigna, sem eykur líkurnar á ófrjósemi 

(Balasch og Gratacós, 2011; Lampic o.fl., 2006; Neels o.fl., 2013; Rowland, 2007). 

Nýlegar rannsóknir sýna að ófrjósemi karla eykst með hækkandi aldri þeirra (Ford o.fl., 

2000). Hættan á ófrjósemi tengd hækkandi aldri er því ekki einungis hjá konum heldur 

einnig hjá körlum. Helga Sól Ólafsdóttir (2006) nefnir þar að auki að lífsstíll hafi áhrif á 

frjósemi, en bæði mataræði, óheilsusamlegt líferni og lítil samvera para getur stuðlað að 

ófrjósemi. Einstaklingsbundnir þættir sem hafa áhrif á ófrjósemi eru líffræðilegar 
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ástæður á borð við kynsjúkdóma, litningagalla, krabbamein og vandamál í kynfærum 

karla og kvenna (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Líkt og einstaklingar sem velja barnleysi finna barnlausir einstaklingar sem glíma við 

ófrjósemi fyrir ákveðinni félagslegri útskúfun, þar sem samfélagið gerir ráð fyrir því að 

allir eignist börn (Gold, 2013). Viðmælendur í rannsókn Ferland og Caron (2013) sögðust 

einnig hafa upplifað tilfinningar á borð við sektarkennd, skömm, lágt sjálfsálit, streitu og 

sorg. Aðrar rannsóknir hafa sýnt sömu niðurstöður (Daniluk, 2001; Greil, McQuillan, 

Lowry og Shreffler, 2011). Rannsóknir hafa þó sýnt að almenningur lítur öðrum augum á 

barnleysi þeirra sem geta ekki átt börn og þeirra sem kjósa það sjálfir, þar sem meiri 

skilningur og jákvæðari viðhorf eru til barnleysis vegna ófrjósemi (Koropeckyj-Cox o.fl., 

2007; Lampman og Dowling-Guyer, 1995).  

2.3.5 Félagsráðgjöf og barneignir 

Félagsráðgjöf hefur verið nátengd barneignum Íslendinga síðustu áratugina. Hér á landi 

starfa félagsráðgjafar á kvenna- og barnadeildum sjúkrahúsa, heilsugæslustöðvum og 

öðrum heilbrigðisstofnunum, ásamt því að veita para- og fjölskyldumeðferðir vegna 

ákvarðana um barneignir, svo dæmi séu tekin (Brynja Óskarsdóttir, 2006; 

Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Fyrsti félagsráðgjafinn á kvennasviði Landspítala – háskólasjúkrahúss (LSH) tók til 

starfa árið 1973 og síðan þá hefur starfsemi félagsráðgjafar innan sviðsins vaxið og 

félagsráðgjöfum fjölgað. Félagsráðgjafar á kvennasviði sinna ýmsum verkefnum sem 

tengjast barneignum. Þeir veita félagslega ráðgjöf, áfallahjálp og sálfélagslegan stuðning 

til einstaklinga, para og fjölskyldna vegna meðgöngu, fæðinga, veikinda og félagslegs 

vanda. Þar að auki veita félagsráðgjafar á kvennasviði ráðgjöf og fræðslu um 

fóstureyðingar, ófrjósemisaðgerðir og getnaðarvarnir, en sú ráðgjöf er lögbundin 

samkvæmt lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975. Samkvæmt lögunum eiga allar konur 

sem hyggjast fara í fóstureyðingu vegna félagslegra ástæðna að ræða áður við 

félagsráðgjafa og lækni. Flestar konur á Íslandi fara í fóstureyðingu vegna félagslegra 

ástæðna (Svava Stefánsdóttir og Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, 2006). Stærstur hluti 

þeirra er á aldrinum 20-24 ára, eða rúm 25%. Næst flestar konur eru á aldrinum 25-29 

ára (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2014). Félagsráðgjafar veita einnig lögbundna ráðgjöf á 
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vegum heilbrigðisstofnunarinnar Art-Medica sem sérhæfir sig í tæknifrjóvgunum. Þar 

vinna þeir til að mynda með einstaklingum sem glíma við ófrjósemi. Einnig veita 

félagsráðgjafar ráðgjöf þegar um egggjafir er að ræða, samkvæmt lögum um 

tæknifrjóvgun og notkun kynfruma og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 

55/1996 (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006).  

Ásamt því að veita ráðgjöf vegna barneigna á heilbrigðisstofnunum sinna 

félagsráðgjafar einnig forvarnarstarfi um kynheilbrigði. Þeir hafa meðal annars starfað í 

unglingamóttökum heilsugæslustöðva þar sem þeir veita sálfélagslega ráðgjöf vegna 

kynsjúkdóma, þungana og nauðgana, og vinna náið með félagslegum kerfum ungs fólks, 

sem og í sérfræðiteymum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Félagsráðgjafar hafa einnig 

sinnt forvarnarstarfi og ráðgjöf í gegnum Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir (FKB) 

en samtökin hafa það að markmiði að stuðla að heilbrigðu kynlífi og tímabærum 

barneignum ungs fólks (Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir [FKB], e.d.; Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006). Með þessu forvarnar- og ráðgjafarstarfi leitast félagsráðgjafar við að 

uppfylla lögboðið hlutverk sitt, samkvæmt lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf 

og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975. 

2.4 Viðhorf til barneigna 

Viðhorf (e. attitudes) eru skoðun eða álit á fyrirbærum, eins og einstaklingum, hópum 

samfélagsins eða hugmyndafræði. Þau geta annars vegar verið greinileg (e. explicit) eða 

dulin (e. implicit). Einstaklingar eru meðvitaðir um greinileg viðhorf sín og hvaða áhrif 

þau hafa á hugsanir og gjörðir. Dulin viðhorf eru aftur á móti falin og einstaklingar eru 

ekki meðvitaðir um að þau hafi áhrif á þá (Wade og Tavris, 2008).  

Líkt og kerfiskenningar, femínískar kenningar og félagsleg hugsmíðahyggja gera ráð 

fyrir er ýmislegt sem mótar bæði dulin og greinileg viðhorf. Noordhuizen o.fl. (2011) 

komust að því að félagslegur bakgrunnur hafði hvað mest áhrif á viðhorf einstaklinga til 

barneigna. Kyn, aldur, menntunarstig, trú, hjúskaparstaða og hvort viðkomandi væri 

foreldri eða ekki voru þættir sem taldir voru til félagslegs bakgrunns. Niðurstöður 

rannsóknar Noordhuizen, de Graaf og Sieben (2011) sýndu að hærra menntunarstig, 

hærri aldur og barnleysi stuðlaði til að mynda að frjálslyndari viðhorfum til barneigna. 

Lítill munur var á viðhorfum eftir kyni og hjúskaparstöðu. Rannsókn Miettinen o.fl. 

(2011) sýndi hins vegar að hjúskaparstaða skipti miklu máli hvað varðar viðhorf til 
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barneigna. Að lokum má nefna að Barber (2001) komst að því að sterk tengsl eru á milli 

viðhorfa og barneignaáforma. Samkvæmt henni eignast einstaklingar með jákvæð 

viðhorf til barneigna og þeir sem telja þær mikilvægar því fyrr börn en þeir sem telja 

barneignir ekki jafn mikilvægar. 

Rannsóknir á viðhorfum Vesturlandabúa til barneigna sýna að flestir þeirra telja 

ákjósanlegt að eiga börn (Lampic o.fl., 2006; Miettinen o.fl., 2011; Roberts o.fl., 2011; 

Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2006; Tough o.fl., 2007; Virtala o.fl., 2006; Virtala 

og Virjo, 2004). Þessar rannsóknir eiga það sameiginlegt að hafa kannað viðhorf 

almennings á Vesturlöndum til ákjósanlegs barnafjölda, hvenær talið er best að eignast 

börn og hvað hefur áhrif á barneignaáform. 

Íslenskar rannsóknir á viðhorfum til barneigna eru fáar. Árin 1984 og 1990 

framkvæmdu Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson (1991) könnun á lífsskoðun 

Íslendinga, 18-80 ára, sem var hluti af alþjóðlegri rannsókn. Í könnuninni birtast 

áhugaverð viðhorf Íslendinga til fjölskyldunnar en hafa ber í huga að niðurstöðurnar eru 

25-30 ára gamlar. Lífsgildakönnunin var endurtekin hér á landi árið 2008 og sýndi að 

viðhorfin hafa lítið breyst (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012). Helsta breytingin 

var á viðhorfum til þess að konur verði að eiga börn til að öðlast lífshamingju. Í fyrri 

rannsókninni voru 42% svarenda sammála fullyrðingunni en árið 2008 hafði hlutfallið 

lækkað í 26% (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2012). Sigrún Júlíusdóttir (2006) gerði rannsókn á viðhorfi framhaldsskólanema 

til fjölskyldumyndunar með spurningalistakönnun, sem sýndi að flestir þeirra vildu 

mynda fjölskyldu einhvern tímann á lífsleiðinni. Nemendurnir voru flestir á aldrinum 18-

20 ára og stunduðu nám í mennta- og framhaldsskólum víðs vegar um landið. 

Svarhlutfall var gott og má því ætla að niðurstöðurnar endurspegli þennan hóp nokkuð 

vel (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Nýleg rannsókn sem gerð var meðal íslenskra, spænskra 

og kenýskra háskólanema hafði að markmiði að skoða viðhorf þeirra til barneigna og 

samþættingu fjölskyldulífs og atvinnu. Niðurstöður íslenska hluta rannsóknarinnar sýndu 

meðal annars nokkurn kynjamun á viðhorfi karla og kvenna til barneigna og 

fjölskyldulífs, sem lýsti sér einkum í því að kvenkyns nemendur höfðu meiri tilhneigingu 

en karlar til að fórna starfsframa til að geta stuðlað að góðu jafnvægi milli barneigna og 

atvinnu, og geta sinnt umönnun barna betur (Cornejo o.fl., 2014). 
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2.4.1 Samfélag sem hvetur til barneigna 

Samfélag sem hvetur til barneigna (e. pronatalism) nefnist það samfélag sem einkennist 

af jákvæðu viðhorfi til barneigna en neikvæðu viðhorfi gagnvart barnleysi. Samfélagið 

hvetur einstaklinga og pör til að fjölga sér og talið er sjálfsagt að allir vilji eignast börn. 

Barneignir eru því mikils metnar og álitnar eðlilegur hluti af lífinu (Koropeckyj-Cox og 

Pendell, 2007b; Newman og Grauerholz, 2002; Noordhuizen o.fl., 2011; Park, 2002).  

Vestræn ríki geta flest hver talist samfélög sem hvetja til barneigna. Það sést einkum 

á jákvæðu viðhorfi gagnvart barneignum og neikvæðu viðhorfi til barnleysis. Rannsóknir 

hafa sýnt að meirihluti íbúa á Vesturlöndum telur ákjósanlegt að eignast börn og 

barnlausir einstaklingar vænta flestir barneigna í framtíðinni. Þessar rannsóknir sýna 

einnig að fáir kjósa barnleysi (Ekelin o.fl., 2012; Miettinen o.fl., 2011; Noordhuizen o.fl., 

2010; Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2006; Virtala og Virjo, 2004). Að sama skapi 

benda niðurstöður rannsókna til þess að íbúar á Vesturlöndum hafi neikvæð viðhorf til 

barnleysis (Gillespie, 1999; LaMastro, 2001; Newman og Grauerholz, 2002; Park, 2002; 

Peterson og Engwall, 2010).  

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) á íslenskum fjölskyldum sýna 

að barneignir eru enn mikils metnar á Íslandi, þrátt fyrir samfélagslegar breytingar 

síðustu áratuga sem hafa leitt til lægri fæðingartíðni. Aukin áhersla síðustu ár á opinbera 

fjölskyldustefnu hérlendis tengist einnig jákvæðum viðhorfum til barneigna, þar sem 

iðulega er miðað við barnafjölskyldur (Eydal og Ólafsson, 2008; Þingskjal 1230, 1996-

1997). Íslenskt samfélag virðist því hvetja til barneigna. Þar sem fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á viðhorfi Íslendinga til barnleysis er ekki hægt að segja til um hvort íslenskt 

samfélag líti neikvæðum augum á barnleysi. Rannsókn Katrínar Bjargar Ríkharðsdóttur 

(2007) á upplifun konu sem valdi barnleysi sýndi að konan upplifði neikvæð viðbrögð frá 

umhverfinu gagnvart ákvarðanatöku sinni. Þar sem einungis er um einn viðmælanda að 

ræða er ekki hægt að segja út frá þessari rannsókn að íslenskt samfélag sé andvígt 

barnleysi. Í lífsgildakönnuninni frá 2008 var spurt hversu sammála eða ósammála 

Íslendingar væru þeirri fullyrðingu að það væri samfélagsleg skylda að eignast börn. Afar 

lítill hluti var sammála eða mjög sammála, og voru karlar í meirihluta. Flestir voru 

ósammála eða mjög ósammála þessari fullyrðingu (81%) og bendir það til þess að 

barneignir séu ekki taldar skylda og að barnleysi sé því samþykkt (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2012). 
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2.4.2 Barneignaáform 

Flókið samspil líffræðilegra, sálfræðilegra og félagslegra þátta hefur áhrif á hvata til 

barneigna, og þar með áhrif á barneignaáform (Miller, 1994). Kenning Miller (1994) um 

áhrifaþætti barneigna sýnir að fjórir samhangandi þættir hafa áhrif á hvata til barneigna. 

Kenningin skýrir samspil fjögurra þátta og felur í sér ferli þar sem hver þáttur virkjar 

þann næsta. Mynd 4 sýnir þetta ferli. 

 

 

Mynd 4. Kenning Miller (1994) um áhrifaþætti barneigna 

 

Fyrsti þátturinn sem hefur áhrif á barneignaáform eru persónuleg einkenni (e. 

traits). Persónuleg einkenni hvers einstaklings eru einstök og eru mótuð af erfðum og 

umhverfi. Þau lýsa því hvernig einstaklingur bregst við ákveðnum aðstæðum undir 

ákveðnum kringumstæðum og segja til um viðhorf hans. Einkenni geta til dæmis birst í 

því hvort einstaklingur líti jákvæðum eða neikvæðum augum á barneignir. Þessi einkenni 

hafa svo áhrif á löngun (e. desire) sem er næsti þátturinn í ferlinu. Löngun felur í sér 

væntingar og markmið einstaklinga sem mótast af persónulegum gildum, menntun og 

trúarskoðunum sem einstaklingar hafa tileinkað sér í gegnum félagsleg samskipti. Dæmi 

um löngun er löngun í barn, ákveðinn fjölda barna og að eignast barn á ákveðnum 

tímapunkti. Langanir móta svo áform (e. intentions). Áform er það þegar einstaklingur 

hefur tekið ákvörðun um að framkvæma eitthvað. Helstu áhrifaþættir áforma eru 

langanir nánustu aðila, eins og maka og foreldra, og núverandi aðstæður, á borð við 

atvinnuleysi og húsnæðisskort. Áform geta til dæmis verið að taka ákvörðun um að 

eignast barn, ákveðinn fjölda barna og hvenær. Áformin leiða svo til ákveðinnar 

hegðunar og móta hana (Miller, 1994).  

Dommermuth o.fl. (2011) og Barber (2001) styðjast við aðra kenningu í rannsóknum 

sínum á viðhorfi til barneigna og barneignaáforma, en það er kenning Ajzen um 

fyrirfram ákveðna hegðun (e. theory of planned behavior). Dommermuth o.fl. (2011) 

yfirfærðu kenninguna á barneignaáform og notuðu hana til að skýra hvernig afstaða til 

barneigna, skilningur á venju og skilningur á stjórn á hegðun hefur áhrif á áform, sem 
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hefur svo áhrif á hegðun. Kenningin er því svipuð kenningu Miller, en í stað 

persónueinkenna leggja Dommermuth o.fl. áherslu á áhrif bakgrunnsþátta eins og gildi, 

aldur, kyn, menntun og löngun. Barber (2001) nefnir hins vegar ekki þessa 

bakgrunnsþætti en leggur í staðinn áherslu á áhrif afstöðu einstaklinga til ákveðinna 

samkeppnisþátta á borð við menntun og starfsframa. Samkvæmt Barber er 

ákvörðunartakan því frekar mótuð af afstöðu einstaklinga til slíkra samkeppnisþátta, 

frekar en persónueinkennum og bakgrunnsþáttum. Að öðru leyti eru kenningarnar tvær 

svipaðar því þær lýsa ákveðnu ferli sem á sér stað þegar einstaklingar íhuga barneignir 

og útskýra hvaða þættir hafa áhrif á, og jafnvel stýra, ferlinu (Barber, 2001; 

Dommermuth o.fl., 2011; Miller, 1994).  

Rannsókn Olafsdottir o.fl. (2011) á norrænum pörum í barneignahugleiðingum 

kannaði áhrifaþætti barneignaáforma. Viðtöl voru tekin við 22 pör og niðurstöður þeirra 

sýna að tvenns konar þættir hafa hvað mest áhrif á ákvarðanatöku vegna barneigna. 

Þeir eru annars vegar þættir sem stuðla að undirbúningi fyrir foreldrahlutverkið og hins 

vegar þættir sem ýta undir ákvarðanatökuna sjálfa. Undirbúningur fyrir 

foreldrahlutverkið felst meðal annars í stöðugum félagslegum aðstæðum, á borð við 

húsnæði, atvinnu og menntun, stöðugu ástarsambandi og viðeigandi aldri til barneigna. 

Þessir þættir hafa svo áhrif á það sem ýtir undir ákvarðanatökuna sjálfa, en þeir eru áhrif 

vina og fjölskyldumeðlima sem eru byrjaðir að eignast börn, skylda gagnvart 

fjölskyldunni um að gefa foreldrum sínum barnabarn og ótti við ófrjósemi (Olafsdottir 

o.fl., 2011). Það má því segja að bæði ytri og innri þættir hafi áhrif á barneignir og 

ákvarðanir tengdar þeim (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). 

Þeir ytri þættir sem hafa áhrif á barneignir eru annars vegar einstaklingsbundnir 

þættir og hins vegar umhverfisþættir (Dommermuth o.fl., 2011; Helga Sól Ólafsdóttir, 

2006). Umhverfisþættir sem hafa áhrif á barneignir eru meðal annars möguleiki á 

barnagæslu og stuðningur við vinnandi foreldra, sem felst til dæmis í viðbótarframlagi 

vegna barna og sveigjanlegum vinnutíma (Dommermuth o.fl., 2011).  

Einstaklingsbundnir þættir eru margs konar. Má þar í fyrsta lagi nefna menntun en 

einstaklingar með háskólamenntun eignast færri börn og seinna á ævinni en þeir sem 

hafa minni menntun. Þetta á sérstaklega við um konur (Heaton o.fl., 1999; Lappegård, 

2000; Rønsen, 2004; Testa, 2012). Billari og Philipov (2004) komust hins vegar að því að 
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á Norðurlöndunum stuðlaði háskólamenntun kvenna ekki að færri börnum og hærri 

aldri við fæðingu fyrsta barns, heldur væri algengt að eignast börn á meðan á námi 

stendur. Þeir töldu skýringuna á því vera að í löndum þar sem velferðarkerfið styður vel 

við námsmenn með börn er auðveldara að samþætta nám og fjölskyldulíf en í löndum 

þar sem opinber stuðningur við barnafjölskyldur er lítill (Billari og Philipov, 2004). Í öðru 

lagi hefur hjúskaparstaða áhrif á barneignaáform en hjón eða sambúðarfólk eru líklegri 

til að eiga börn eða kjósa að eignast börn (Barber, 2001; Dommermuth o.fl., 2011; 

Heaton o.fl., 1999). Í þriðja lagi virðast háar tekjur hafa áhrif á að barneignir séu 

fyrirfram ákveðnar. Líkleg skýring á því er að því efnaðri sem einstaklingar eru, því 

hæfari telja þeir sig vera til að veita börnum sínum efnahagslegt öryggi og velferð 

(Heaton o.fl., 1999). Áhrif fjárhagslegrar stöðu verður þó að skoða í samhengi við 

fjárhagslegan stuðning hins opinbera við barnafjölskyldur. Rannsókn Heaton o.fl. (1999) 

var gerð í Bandaríkjunum þar sem slíkur stuðningur er lítill og gæti útskýrt mikilvægi 

góðrar fjárhagslegrar stöðu (Stefán Ólafsson, 1999). Í fjórða lagi hefur hækkandi aldur 

áhrif á barneignir. Því eldri sem einstaklingar verða, því meira fara þeir að leiða hugann 

að barneignum (Heaton o.fl., 1999; Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Að lokum má nefna að 

það að vera foreldri hefur hvetjandi áhrif á frekari barneignir (Dommermuth o.fl., 2011; 

Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Innri þættir sem hafa mótandi áhrif á barneignir eru annars vegar félagsleg viðmið 

og hins vegar persónuleiki einstaklinga (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Félagsleg viðmið 

fela í sér hegðun sem hefur hlotið samfélagslegt samþykki. Hegðun einstaklings sem 

samfélagið samþykkir ekki er því ólíkleg, þó að viðhorf viðkomandi séu jákvæð (Barber, 

2001). Erfitt er að standa undir ákvörðun sem er andstæð afstöðu samfélagsins og þurfa 

þeir einstaklingar því að hafa sterka sjálfsmynd. Félagsleg viðmið fela einnig í sér 

félagslegan þrýsting (Helga Sól Ólafsdóttir, 2006). Dommermuth o.fl. (2011) og Miller 

(1994) komust að því að viðhorf nánustu ættingja og vina til barneigna hafa áhrif á 

ákvörðun einstaklinga um að eignast barn strax. Helga Sól Ólafsdóttir (2006) nefnir 

einnig að barneignir þeirra sem par umgengst hafi hvetjandi áhrif á barneignaáform. Á 

það sérstaklega við um barnlaus pör (Olafsdottir o.fl., 2011). Ekki hafa þó allar 

rannsóknir sýnt þessa niðurstöðu, því rannsókn Lampic o.fl. (2006) sýndi að einungis 2% 

karla og 4% kvenna taldi barneignir vina hafa hvetjandi áhrif á eigin barneignir. 
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Líkt og sjá má eru áhrif á barneignaáform og viðhorf til barneigna samtvinnuð 

hugtök og felast að miklu leyti í því sama. Í barneignaáformum felst til dæmis að 

einstaklingar velti fyrir sér og ákveði hvort og þá hversu mörg börn þeir vilja eignast. Í 

þeim felast einnig hugmyndir um það hvenær er talið að besti aldurinn til barneigna sé. 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um hvort atriði fyrir sig. Vísað verður í evrópskar 

rannsóknir Statististiska centralbyrån (2002, 2009) og Testa (2006, 2012) á barneignum 

ásamt þeim íslensku rannsóknum sem gerðar hafa verið á efninu. Vísað verður í aðrar 

rannsóknir til stuðnings fyrrgreindum rannsóknum. 

Ákjósanlegur fjöldi barna 

Nýlegar rannsóknir sýna að Evrópubúar hafa áþekkar hugmyndir um ákjósanlegan fjölda 

barna. Í fjölþjóðlegri rannsókn Testa (2012) á viðhorfi til ákjósanlegs barnafjölda kemur 

fram að íbúar Evrópulanda vilja flestir eignast tvö börn og það er einnig sá fjöldi barna 

sem flestir eiga. Næstalgengast er að vilja eignast þrjú börn, en hlutfallið er þónokkru 

lægra en hlutfall þeirra sem kjósa tvö börn (Testa, 2012). Niðurstöður rannsóknar um 

barneignir á vegum sænsku hagstofunnar meðal einstaklinga á aldrinum 20-44 ára 

sýndu svipaðar niðurstöður. Flestir einstaklingar, bæði barnlausir og þeir sem þegar 

voru foreldrar vildu eignast samtals tvö börn, en þar á eftir þrjú börn. Fáir vilja eignast 

ekkert eða eitt barn (Statistiska centralbyrån, 2009). Aðrar norrænar rannsóknir á ungu 

fólki hafa sýnt sömu niðurstöður (Ekelin o.fl., 2012; Virtala o.fl., 2006; Virtala o.fl., 

2011). Konur vilja iðulega eignast fleiri börn, samanborið við karlmenn (Ekelin o.fl., 

2012; Lampic o.fl., 2006; Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2012).  

Í rannsókn Friðriks H. Jónssonar og Stefáns Ólafssonar (1991) kom fram að flestir 

þátttakendur töldu ákjósanlegt að eignast þrjú börn (49-54%), þar á eftir töldu flestir 

ákjósanlegast að eignast tvö börn (24-30%). Síst eftirsóknarverðast var að eignast ekkert 

barn, eitt barn eða sex eða fleiri börn. Rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (2006) sýndi 

nokkuð ólíkar niðurstöður. Samkvæmt þeim vildi nánast jafnstórt hlutfall nemenda 

eignast tvö börn (25%) og fleiri en tvö börn (23%). Stærstur hluti nemenda (44%) hafði 

þó ekki fastmótaðar hugmyndir um ákjósanlegan fjölda barna. Afar lítill hluti nemenda 

(2%) sagðist ekki vilja eignast barn. Viðhorf yngra fólks til ákjósanlegs barnafjölda virðist 

því vera nokkuð frábrugðið viðhorfi almennings á Íslandi og gæti skýringin á því verið sú 

að hugmyndir og viðhorf þeirra um barneignir eru enn í mótun á þessum aldri (Sigrún 
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Júlíusdóttir, 2006). Hvorki niðurstöður Friðriks og Stefáns né rannsókn Sigrúnar gefa 

upplýsingar um ólík svör karla og kvenna og því ekki hægt að segja til um kynjamun hér 

á landi. Rannsókn Cornejo o.fl. (2014) sýndi hins vegar að kvenkyns nemendur við 

Háskóla Íslands vildu eignast fleiri börn en karlkyns nemendur. Tæpur helmingur kvenna 

vildi eignast þrjú börn, á meðan hlutfall karla sem vildi eignast tvö til þrjú börn var 

nánast jafnt, eða rétt rúmlega 40%. Einungis 3% kvenna og 1% karla vildi eignast eitt 

barn.  

Niðurstöður þessara rannsókna eru áhugaverðar í ljósi þess að fæðingartíðni í 

Evrópu er að meðaltali mun lægri en mat Evrópubúa á ákjósanlegum barnafjölda. Testa 

(2012) komst að því að Evrópubúar eignast í flestum tilfellum færri börn en þeir myndu 

vilja. Það er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að ákjósanlegur 

fjöldi barna er yfirleitt minni en raunverulegur fjöldi barna (Puur, Oláh, Tazi-Preve og 

Dorbritz, 2008). Íslenskar rannsóknir benda til þess að sömu sögu sé að segja hér á landi, 

þar sem fæðingartíðnin er rúmlega 2,0 á meðan talið er ákjósanlegast að eignast þrjú 

börn (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Svava 

Guðjónsdóttir, 2013). 

Ákjósanlegur aldur við fæðingu fyrsta barns 

Það aldursbil sem Evrópubúar telja að ákjósanlegast sé fyrir karla og konur að eignast 

sitt fyrsta barn á er nokkuð breitt. Niðurstöður Testa (2006) sýna að aldursbilið sé frá 24 

ára til 29 ára en viðhorf einstaklinga eru ólík eftir aldri þeirra. Yngri aldurshópar telja 

ákjósanlegast að eignast barn seinna á meðan eldri aldurshópar telja ákjósanlegt að 

eignast barn fyrr. Nokkur munur er á því hvenær talið er ákjósanlegast fyrir konur 

annars vegar og karla hins vegar að eignast sitt fyrsta barn. Ákjósanlegur aldur kvenna 

við fæðingu fyrsta barns er talinn vera á milli 24 og 26 ára. Fyrir karla er talið best að 

eignast barn milli 26 og 29 ára aldurs. Það er því talið ákjósanlegt að konur eignist fyrr 

sitt fyrsta barn en karlar (Testa, 2006). Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra 

evrópskra rannsókna (Ekelin o.fl., 2012; Rasch, Knudsen og Wielandt, 2001; Virtala o.fl., 

2011). Þegar litið er til Vesturheims má sjá svipað mynstur. Kanadísk rannsókn á viðhorfi 

karla til barneigna sýndi að meirihluti þeirra taldi ákjósanlegt að hefja barneignir fyrir 

þrítugt. Tæplega helmingur, eða 48%, taldi ákjósanlegast að eignast barn milli 25 og 29 

ára aldurs. 30% svarenda taldi heppilegast að eignast barn eftir þrítugt (Roberts o.fl., 

2011).  
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Hvorki í rannsókn Friðriks H. Jónssonar og Stefáns Ólafssonar (1991) né rannsókn 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (2012) kom fram hvenær Íslendingar töldu 

ákjósanlegast að eignast sitt fyrsta barn. Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur (2006) kom 

hins vegar fram að framhaldsskólanemar töldu ákjósanlegast að eignast barn í kringum 

25 ára aldurinn. Um eða eftir þrítugt þótti einnig æskilegt. Cornejo o.fl. (2014) komust 

einnig að því að barnlausir háskólanemar hérlendis vildu flestir eignast sitt fyrsta barn 

rétt fyrir þrítugt, eða milli 28 og 29 ára.  

2.4.3 Forsendur barneigna 

Með aukinni einstaklingshyggju í vestrænum samfélögum eykst krafa ungs fólks um 

frelsi og sjálfsþroska, til jafns við ósk um skuldbindingarleysi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Af því leiðir að ungt fólk velur að gera ýmislegt áður en það hefur barneignir og frestar 

því barneignum þangað til ákveðnum þáttum í lífinu er náð (Heaton o.fl., 1999). Í 

mörgum erlendum rannsóknum er skoðað hvað það er sem hefur áhrif á það hvenær 

karlar og konur vilja og telja sig tilbúin til að eignast börn (Lampic o.fl., 2006; Olafsdottir 

o.fl., 2011; Roberts o.fl., 2011; Tough o.fl., 2007; Tydén o.fl., 2006; Virtala og Virjo, 

2004). Þessar rannsóknir sýna að barnlausir einstaklingar telja að ákveðnar forsendur 

verði að vera fyrir hendi áður en þeir eignast börn. 

Norrænar rannsóknir hafa sýnt að nokkrar forsendur barneigna eru mikilvægari en 

aðrar, að mati barnlausra einstaklinga, sérstaklega ungs fólks. Rannsókn Lampic o.fl. 

(2006) á viðhorfi og áformum sænskra háskólanema til barneigna sýndi að mikilvægustu 

forsendur barneigna voru annars vegar að vera í stöðugu ástarsambandi og hins vegar 

að vera í sambandi með maka sem hægt væri að deila fjölskylduábyrgð með. 

Niðurstöðurnar voru þó ekki tölfræðilega marktækar en gefa ákveðna mynd af viðhorfi 

þessa hóps (Lampic o.fl., 2006). Rannsókn sænsku hagstofunnar á barneignum sænsks 

almennings sýndi svipaðar niðurstöður en barnlausir þátttakendur þeirrar rannsóknar 

töldu flestir að ástæða barnleysisins væri sú að þeir höfðu ekki fundið maka sem þeir 

vildu eignast barn með. Þetta átti sérstaklega við um eldri þátttakendur (Statistiska 

centralbyrån, 2009). Stór hluti finnskra háskólanema í rannsókn Virtala og Virjo (2004) 

sem leitaði læknisaðstoðar vegna óvelkominnar þungunar taldi einnig að helsta ástæða 

þess að þeir vildu ekki eignast barn strax væri vegna þess að þeir væru ekki í stöðugu 

ástarsambandi.  
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Aðrar mikilvægar forsendur barneigna samkvæmt niðurstöðum norrænna 

rannsókna eru meðal annars góð fjárhagsleg staða, að ljúka háskólanámi og að teljast 

nægilega þroskaður (Lampic o.fl., 2006; Rasch o.fl., 2001; Tydén o.fl., 2006; Virtala og 

Virjo, 2004). Virtala og Virjo (2004) og Rasch o.fl. (2001) komust að því að vilji til að ljúka 

háskólanámi var helsta ástæða þess að ungt fólk vildi stöðva óvelkomna þungun. Í 

rannsókn Lampic o.fl. (2006) var það að ljúka háskólamenntun einnig talið nokkuð 

mikilvægt, bæði meðal karla og kvenna, en nægilegur þroski var hins vegar metinn 

meira, eða talinn jafnmikilvægur og að eiga maka. Rannsókn Tydén o.fl. (2006) á 

kvenkyns háskólanemum í Svíþjóð sýndi svipaðar niðurstöður, en þar var nægilegur 

þroski til að takast á við barnauppeldi talinn mikilvægasta forsendan. Bæði í rannsókn 

Lampic o.fl. (2006) og Tydén o.fl. (2006) var góð fjárhagsleg staða metin jafnmikilvæg og 

að ljúka háskólamenntun enda geta þeir þættir talist samhangandi. 

Kanadískar rannsóknir á forsendum barneigna sýna nokkuð ólíkar niðurstöður. 

Rannsókn Tough o.fl. (2007) á því hvaða þættir hafa áhrif á tímasetningu barneigna sýnir 

að mikilvægasta forsendan að mati karla og kvenna er talin vera fjárhagslegt öryggi. 

Sömu niðurstöður komu fram í rannsókn Roberts o.fl. (2011) á viðhorfi kanadískra karla 

til mikilvægra forsenda. Þeir þættir sem hafa næstmest áhrif á tímasetningu barneigna 

samkvæmt Tough o.fl. (2007) eru hæfni maka til foreldrahlutverksins og áhugi maka á 

barneignum. Hæfni maka til að vera foreldri var metin mikilvægari forsenda af konum 

en körlum. Bæði niðurstöður Tough o.fl. (2007) og Roberts o.fl. (2011) benda til þess að 

Kanadabúar meta hæfni og áhuga maka á barneignum mikilvægari en eigin áhuga á því 

að eignast barn. Niðurstöðurnar útskýra þó ekki hvers vegna það sé raunin. Mikilvægi 

þess að ljúka ákveðinni menntun var ekki talinn mikilvægur áhrifaþáttur. Ástæða þess 

gæti verið að meðalaldur þátttakenda beggja rannsóknanna var 30 ár og stór hluti hafði 

því lokið framhaldsmenntun (Roberts o.fl., 2011; Tough o.fl., 2007). 

Miðað við niðurstöður erlendra rannsókna á forsendum barneigna virðist ungt 

barnlaust fólk gera sér grein fyrir þeim fórnarkostnaði sem barneignir fela í sér. Það sést 

einkum á því að það vill gera annað í lífinu áður en barneignir hefjast (Statistiska 

centralbyrån, 2009). Þetta er í samræmi við hugmyndir Dirk van de Kaa, en hann heldur 

því fram að barnlaus pör í barneignahugleiðingum velti fyrir sér fórnarkostnaði við 

barneignir. Til að barneignir séu ákjósanlegar þurfa þær að fela í sér ákveðinn ávinning 
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sem er álitinn meiri en fórnarkostnaður. Ávinningur af barneignum hefur því áhrif á það 

hvenær karlar og konur ákvarða barneignir (Lesthaeghe, 2010; Liefbroer, 2005). 

Liefbroer (2005) komst að því að ungt fólk telur helsta ávinning barneigna vera aukin 

gæði sambands við maka og aukna öryggistilfinningu. Þetta á sérstaklega við um karla. 

Að mati íslenskra framhaldsskólanema er helsti ávinningur barneigna hins vegar sá að 

börn gefa lífinu tilgang (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

2.5 Háskólanemar á Íslandi 

Á Íslandi eru starfræktir sjö háskólar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Fjöldi nemenda á háskólastigi á Íslandi árið 2010 var 18.391, flestir stunduðu nám í 

félagsvísindum. Stærstur hluti þeirra er í grunnnámi, eða yfir 70% allra nemenda (Svava 

Guðjónsdóttir, 2013).  

Konur eru í miklum meirihluta þeirra sem stunda nám við íslenska háskóla og hefur 

hlutfallið verið þannig síðastliðin 25 ár. Árið 2010 var kynjaskipting nemenda á 

háskólastigi 62% konur á móti 38% körlum (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Það er svipað 

hlutfall og verið hefur síðastliðin tíu ár (Hagstofa Íslands, e.d.b). Í öðrum Evrópulöndum 

er sömu sögu að segja (Orr, Gwosć og Netz, 2011). Nokkur munur er á námsvali 

kynjanna. Algengast er að konur stundi nám í félagsvísindum, menntavísindum og 

heilbrigðisvísindum. Karlar stunda hins vegar flestir nám í félagsvísindum og verkfræði 

(Svava Guðjónsdóttir, 2013). 

Aldursdreifing nemenda í íslenskum háskólum er nokkuð mikil og virðast Íslendingar 

því sækja háskólanám á öllum aldri. Árið 2011 voru flestir háskólanemar á aldrinum 20-

24 ára, eða rúmlega 7.300 talsins. Það samsvarar 30% af heildarfjölda Íslendinga á 

þessum aldri. Fjöldi nemenda í aldurshópunum 25-29 ára og 30-39 ára var nánast jafn, 

eða um 4.000 einstaklingar í hvorum aldurshóp fyrir sig. Nemendur eldri en 40 ára voru 

tæplega 3.000 talsins. Á þessu má sjá að hlutfall nemenda undir 25 ára aldri er um 40% 

allra háskólanema (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Aldur háskólanema á Íslandi er nokkuð 

hærri en annars staðar í Evrópu, þar sem um 60% nemenda eru 24 ára eða yngri. Staðan 

á Íslandi er líkari stöðunni á hinum Norðurlöndunum, þar sem fjöldi eldri nemenda er 

meiri en annars staðar í Evrópu (Orr o.fl., 2011). 
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2.5.1 Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911 og hefur starfað óslitið síðan (Háskóli Íslands, 

2014a). Innan Háskóla Íslands eru fimm fræðasvið; félagsvísindasvið, 

heilbrigðisvísindasvið, hugvísindasvið, menntavísindasvið og verkfræði- og 

náttúruvísindasvið. Hverju fræðasviði tilheyra nokkrar deildir en samtals eru 25 deildir 

innan skólans (Háskóli Íslands, e.d.a). Skólaárið 2013-2014 var félagsvísindasvið 

fjölmennasta fræðasviðið en fæstir nemendur stunduðu nám á menntavísindasviði 

(Háskóli Íslands, 2014c). 

Eftir aldamótin 2000 fór nemendum við Háskóla Íslands hratt fjölgandi. Veturinn 

1999-2000 var fjöldi nemenda við skólann rúmlega 6.600. Tíu árum seinna, veturinn 

2009-2010, náði nemendafjöldi við skólann hámarki sínu og var 14.639 það skólaár 

(Háskóli Íslands, 2014b). Skólaárið 2013-2014 stunduðu um 13.800 manns nám við 

Háskóla Íslands. Þar af voru rúmlega 9.000 manns í grunnnámi. Nýnemar það haust voru 

3.661 talsins (Háskóli Íslands, 2014c).  

Meiri aukning hefur verið í skólasókn kvenna við Háskóla Íslands, samanborið við 

karla (Háskóli Íslands, 2014b). Á síðasta skólaári var hlutfall karlkyns og kvenkyns 

nemenda í grunnnámi 34% karlar á móti 66% kvenna (Háskóli Íslands, 2014c). Nokkur 

kynjamunur er á nemendum skólans eftir því við hvaða deild þeir stunda nám. Konur 

eru yfirleitt í meirihluta í hverri deild. Undantekning á því eru deildir verkfræði- og 

náttúruvísindasviðs, en þar eru karlar í miklum meirihluta. Þær deildir sem hafa hvað 

jafnast kynjahlutfall eru laga-, stjórnmálafræði- og viðskiptafræðideild á 

félagsvísindasviði og guðfræði- og trúarbragðafræðideild og sagnfræði- og 

heimspekideild á hugvísindasviði (Háskóli Íslands, 2014c). 

2.5.2 Nemendur með börn 

Víða erlendis er algengt að einstaklingar fresti barneignum þangað til háskólanámi lýkur 

(Erla Hulda Halldórsdóttir, 2004; Lampic o.fl., 2006; Orr o.fl., 2011; Sigrún Júlíusdóttir og 

Magnús Diðrik Baldursson, 2003). Á Norðurlöndunum, meðal annars á Íslandi, er þó 

algengara en annars staðar í Evrópu að einstaklingar sjái um barnauppeldi samhliða 

háskólanámi (Billari og Philipov, 2004; Orr o.fl., 2011). Billari og Philipov (2004) telja 

ástæðuna vera þá að annars staðar í Evrópu er erfiðara að samræma barnauppeldi og 

háskólanám, og því fresta háskólanemar barneignum þangað til náminu lýkur. Á 
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Norðurlöndum njóta allar barnafjölskyldur ákveðins stuðnings frá hinu opinbera og því 

reynist ekki þörf á að fresta barneignum, sé vilji fyrir því að eignast barn samhliða 

háskólanámi (Billari og Philipov, 2004). Þeir háskólanemar sem eiga börn eru yfirleitt 

eldri en 30 ára og eiga ung börn. Sjaldgæft er að nemar í yngstu aldurshópunum eigi 

börn. Aldur virðist því vera besta forspáin fyrir því hvort háskólanemar eigi barn eða ekki 

(Orr o.fl., 2011; Virtala o.fl., 2006). Finnsk rannsókn sýndi að einungis 1,2% karla og 5,6% 

kvenna undir 35 ára á fyrsta ári í háskóla áttu barn. Hlutfall kvenna með barn var því 

hærra en hlutfall karla. Fjöldi nemenda sem átti barn samhliða háskólanámi jókst eftir 

því sem námsárin urðu fleiri (Virtala o.fl., 2006). Nýleg rannsókn á fjölskylduhögum 

háskólanema á Íslandi, Spáni og í Kenýa sýndi að 10,2% nemenda í grunnnámi og 

framhaldsnámi í þessum þremur löndum átti börn (Cornejo o.fl., 2014).  

Virtala o.fl. (2006) komust að því að líklegasti hópurinn til að eiga börn samhliða 

háskólanámi væru konur sem stunduðu nám í menntavísindum, íþrótta- og 

heilbrigðisvísindum og sálfræði. Sjaldgæfara var að konur sem stunduðu nám í lögfræði, 

listum eða hagfræði ættu börn. Ekki mældist marktækur munur á karlmönnum og 

barneignum eftir námsvali. Einungis lítill hluti foreldra í námi stundaði fullt nám.  

Í upphafi 21. aldar stofnaði rektor Háskóla Íslands starfshóp til að kanna stöðu 

nemenda með börn og til að móta fjölskyldustefnu innan skólans. Þar var hugtakið 

fjölskylduábyrgð notað yfir þá háskólanema sem voru með eitt eða fleiri börn á framfæri 

samhliða náminu. Börnin þurftu að eiga lögheimili hjá viðkomandi nemdanda. Af 

tæplega 6.500 háskólanemum voru 25% þeirra með fjölskylduábyrgð. Til að kanna hagi 

þessara nemenda var gerð rannsókn á þeim sem átti að varpa ljósi á þörf á 

fjölskyldustefnu við Háskóla Íslands. Þetta er ein af fáum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á fjölskylduhögum háskólanema á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu að 74% nemenda 

með fjölskylduábyrgð voru konur og 26% voru karlar. 65% þátttakenda var á aldrinum 

20-29 ára og 60% í sambandi. Jafnstórt hlutfall nemenda með fjölskylduábyrgð hafði 

þurft að seinka námi sínu, þá helst vegna fjölskylduaðstæðna og atvinnu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að nemendur með fjölskylduábyrgð séu undir miklu 

álagi. Þátttaka í rannsókninni var dræm og því ber að taka niðurstöðum hennar með 

ákveðnum fyrirvara (Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003).  
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Önnur rannsókn sem hefur verið gerð á viðhorfi nemenda við Háskóla Íslands til 

fjölskyldunnar er rannsókn Cornejo o.fl. (2014), sem gerð var rúmlega áratug eftir 

rannsókn Sigrúnar og Magnúsar Diðriks. Niðurstöðurnar sýna að hlutfall foreldra í námi 

við Háskóla Íslands er 32%. Fleiri konur en karlar áttu börn og algengast var að eiga eitt 

barn. Hlutfall nemenda með börn virðist því ekki fara minnkandi með árunum, heldur 

þvert á móti. Þess ber að geta að rannsóknin náði til nemenda bæði í grunn- og 

framhaldsnámi. 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum má flokka eftir eiginleikum þeirra, annars vegar í 

megindlegar aðferðir (e. quantitative methods) og hins vegar í eigindlegar aðferðir (e. 

qualitative methods). Gögn og aðferðir við gagnaöflun eru ólíkar eftir því hvor 

rannsóknaraðferðin er valin. Val á rannsóknaraðferð fer því eftir tilgangi og markmiði 

rannsóknarinnar (Neuman, 2006; Yegidis og Weinbach, 2002). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar rannsakandi vill öðlast djúpan skilning á ákveðnu 

fyrirbæri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Gagnaöflun fer iðulega fram með viðtölum eða 

þátttökuathugun (Neuman, 2006; Yegedis og Weinbach, 2002). Megindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja hins vegar á kerfisbundnum aðferðum þar sem tölur eru 

notaðar til að skýra ákveðið fyrirbæri (Neuman, 2006). Markmiðið er að gefa lýsandi 

niðurstöður á fyrirbæri, útskýra fyrirbærið og spá fyrir um það (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013; Yegidis og Weinbach, 2002).  

Í þessum kafla er framkvæmd rannsóknarinnar lýst og gerð grein fyrir þeim 

aðferðum sem notaðar voru við framkvæmdina. Fjallað verður um markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar, sem og helstu einkenni megindlegra 

rannsóknaraðferða og hvers vegna sú aðferð varð fyrir valinu. Einnig verður greint frá 

þátttakendum í rannsókninni og vali á þeim, fjallað um þau mælitæki sem notuð voru 

við gagnaöflun, og hvernig gagnaöflun og úrvinnsla gagna fór fram. Að lokum verður 

fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar og þau siðferðilegu álitamál sem tengjast henni. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf grunnnema á fyrsta ári við Háskóla 

Íslands til barneigna, í þeim tilgangi að öðlast skilning á barneignaáformum þessa hóps 

og viðhorfi hans til barneigna. Markmiðið er einnig að komast að því hvernig 

barneignum nemenda er háttað, hvort munur sé á viðhorfi karla og kvenna, ásamt því 

að komast að því hvaða forsendur barnlausir háskólanemar telja að þurfi að vera til 

staðar áður en þeir eignast börn. Til að ná fyrrgreindum markmiðum voru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 
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1. Hver eru viðhorf til barneigna meðal nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við 

Háskóla Íslands, hvað varðar barneignaáform, ákjósanlegan barneignaaldur, 

viðhorf til barnleysis og mikilvægi barneigna? 

2. Hvernig er barneignum nemenda háttað? 

3. Hvaða forsendur telja barnlausir háskólanemar að þurfi að vera til staðar áður 

en þeir eignast börn? 

4. Hvaða munur er á afstöðu karla og kvenna til barneigna? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var unnin með megindlegri aðferð. Aðferðin hentar vel þegar skoða á 

einkenni, viðhorf og hegðun ákveðinna hópa í samfélaginu, því í flestum tilfellum er 

hægt að alhæfa niðurstöður frá úrtaki yfir á þýði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Yegidis og 

Weinbach, 2002). Megindlegar aðferðir hafa þar að auki verið notaðar í erlendum og 

innlendum rannsóknum til að skoða viðhorf til barneigna (Friðrik H. Jónsson og Stefán 

Ólafsson, 1991; Lampic o.fl., 2006; Testa, 2006, 2012; Tough o.fl., 2007). Þessi 

rannsóknaraðferð var því talin henta vel fyrir rannsóknina. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að miklu magni af tölulegum 

upplýsingum er safnað og þær svo notaðar til að skýra, lýsa og spá fyrir um ákveðið 

fyrirbæri (Neuman, 2006; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ýmis tæki eru notuð til mælinga 

og niðurstöður byggja á tölfræðilegri greiningu gagna sem fer fram eftir að gagnaöflun 

lýkur. Þekkingin er því leidd af þeim gögnum sem safnað er og er afleidd (e. deductive) 

(Yegidis og Weinbach, 2002).  

Rannsóknin er gerð með lýsandi rannsóknarsniði (e. descriptive study design) ásamt 

því að vera lýsandi samanburðarrannsókn (e. descriptive comparative design). Við 

greiningu gagna var því bæði stuðst við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) og 

ályktunartölfræði (e. inferential statistics). Lýsandi tölfræði gefur ákveðið yfirlit yfir 

gögnin og lýsir helstu einkennum þátttakenda. Ályktunartölfræði segir hins vegar til um 

hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður rannsóknar á þýði (Amalía Björnsdóttir, 2013). Í 

rannsókninni voru kí-kvaðrat próf og t-próf notuð til að skoða hvort niðurstöðurnar 

væru tölfræðilega marktækar eða ekki. Miðað var við 95% öryggisbil (p<0,05). 
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3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands. 

Fjöldi nýnema við Háskóla Íslands um miðjan september 2014 var 3.202 (Háskóli Íslands, 

e.d.b). Þar sem þýðið þótti of stórt til að gera rannsókn á því öllu var ákveðið að velja 

úrtak úr þýðinu. Úrtakið var samtals 1748 nemendur.  

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki (e. convenience sample) þar sem 

úrtakið var háð því hvar leyfi fékkst til að framkvæma rannsóknina og enginn þýðislisti lá 

fyrir. Án þýðislista hafa ekki allir jafnan möguleika á að vera valdir í úrtakið og því er ekki 

um tilviljunarúrtak að ræða (Curtis og Curtis, 2011). Aðferðin felur í sér að rannsakandi 

velur það úrtak sem hentar rannsókninni (Neuman, 2006). Samkvæmt Þórólfi 

Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni (2013) hentar úrtaksaðferðin einnig vel þegar kostnaður 

og tími skiptir máli. Þeir nefna þar að auki að notkun hentugleikaúrtaks í megindlegum 

rannsóknum er réttlætanleg þegar markmið rannsóknarinnar er ekki að alhæfa um 

niðurstöður heldur frekar að skoða viðhorf og stöðu ákveðins hóps og álykta um tengsl á 

milli breyta (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

Úrtakið náði til fyrsta árs nema á öllum fræðasviðum Háskóla Íslands. Þeir 

nemendur sem voru valdir til að svara könnuninni stunduðu nám í eftirfarandi deildum: 

Félagsráðgjafardeild, viðskiptafræðideild, læknadeild, hjúkrunarfræðideild, íslensku- og 

menningardeild, deild erlendra tungumála, sagnfræði- og heimspekideild, 

guðfræðideild, kennaradeild, íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild, líf- og 

umhverfisvísindadeild, raunvísindadeild og í verkfræðideildum skólans. Fjöldi nemenda 

af hverju fræðasviði fyrir sig var valinn í hlutfalli við fjölda skráðra nýnema á hverju sviði.  

Samtals 634 nemendur tóku þátt í rannsókninni. Miðað við heildarfjölda þeirra 

nemenda sem hafði kost á að svara spurningalistanum var svarhlutfall því 36%. 

3.4 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var rafrænn spurningalisti notaður til að afla gagna og er hann 

jafnframt mælitæki rannsóknarinnar. Spurningalistakannanir eru ein gerð 

gagnasöfnunaraðferða í rannsóknum. Notkun þeirra hentar vel þegar safna á lýsandi 

upplýsingum um viðhorf, væntingar og hegðun einstaklinga (Neuman, 2006; Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013; Yegidis og Weinbach, 2002). 

Spurningalistar hafa ákveðna styrkleika og veikleika. Helstu styrkleikarnir eru að þeir fela 
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í sér fjölbreytileika og hægt er að nota staðlaða lista sem þegar eru til, ásamt því að 

hægt er að tryggja þátttakendum algjöra nafnleynd. Helstu veikleikar þessarar 

gagnasöfnunaraðferðar eru að treysta verður á að svarandi segi satt og rétt frá og að 

minni hans sé nákvæmt (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Mikilvægt er að spurningalistakannanir séu vel gerðar, hvað varðar orðalag, val á 

svarkostum, uppbyggingu og útlit (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Neuman, 2006). 

Við uppsetningu á spurningalistakönnuninni var notast við tölvuforritið og vefsíðuna 

Survs sem var einnig notuð til að afla gagna. Spurningalistinn samanstóð af samtals 15 

spurningum (sjá viðauka 1). Mest var hægt að svara 12 spurningum, þar sem barnlausir 

einstaklingar og foreldrar fengu ólíkar spurningar. Einungis var hægt að svara 

könnuninni einu sinni í hverri tölvu og ekki var hægt að breyta innsendum svörum. 

Rannsakandi bjó til spurningalistann. Hann var unninn út frá spurningum sem notaðar 

hafa verið í norrænum og hollenskum viðhorfsrannsóknum á barneignum, meðal annars 

í rannsóknum Noordhuizen o.fl. (2011), Rijken og Merz (2014), Miettinen o.fl. (2011) og 

Lampic o.fl. (2006), ásamt völdum spurningum úr spurningakönnun sænsku 

hagstofunnar (Statistiska centralbyrån, 2009) um barneignaáform. Spurningarnar voru 

þýddar á íslensku og aðlagaðar íslensku samfélagi. Við gerð spurningalistans hafði 

rannsakandi leiðbeiningar Grétars Þórs Eyþórssonar (2013) um orðanotkun, 

uppbyggingu og framkvæmd spurningalista að leiðarljósi til að tryggja að hann væri 

unninn á sem réttastan hátt. 

Spurningalistinn skiptist í fimm kafla og áttu svarendur þess kost að svara fjórum 

þeirra. Einn kafli var um bakgrunnsupplýsingar þar sem spurt var um kyn, aldur, 

hjúskaparstöðu og námsval við Háskóla Íslands. Aðrir kaflar innihéldu spurningar um 

almenn viðhorf til barneigna, óháð því hvort svarendur væru barnlausir eða foreldrar, 

spurningar um viðhorf barnlausra til barneigna og spurningar um barneignir þeirra sem 

áttu börn. Markmiðið með spurningunum var að þátttakendur gætu svarað þeim hvort 

sem þeir væru gagnkynhneigðir eða samkynhneigðir og hvort þeir ættu erfitt með að 

eignast barn eða ekki. Spurning um námsval nemenda var höfð opin en aðrar spurningar 

voru lokaðar. Fimm punkta Likert-kvarði var notaður til að mæla viðhorf til barnleysis og 

til að safna upplýsingum um forsendur barneigna. Kvarðar á borð við Likert-kvarða eru 

taldir hentugir til að mæla viðhorf einstaklinga í rannsóknum. Þeir geta þó leitt til 
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vélrænnar svörunar (e. response set), sem felur í sér að svarendur lesa spurningar í 

spurningalistum ekki nægilega vel og svara þeim öllum eins (Neuman, 2006). Til að 

forðast vélræna svörun gætti rannsakandi þess að láta spurningarnar ekki snúa allar í 

sömu átt.  

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir var gerð forprófun (e. pretest) á listanum 

meðal samnemenda höfundar í Háskóla Íslands. Listinn var lagfærður í kölfarið. 

Samkvæmt Grétari Þór Eyþórssyni (2013) er forprófun mikilvæg til að komast að 

mögulegum villum og skekkjum í spurningalistum. Einnig stuðlar forpróf að auknu 

réttmæti, sérstaklega ef þátttakendum í forprófi svipar til úrtaksins (Neuman, 2006).  

3.5 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í apríl 2014, sem hluti af námskeiðinu 

Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf, og lauk í nóvember sama ár. Gerð fræðilegs kafla, 

gerð spurningalista og forprófun hans, fyrirlögn og úrvinnsla gagna fór fram á 

haustmánuðum 2014.  

Rafrænn spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur dagana 30. september til 18. 

október, með tvenns konar hætti. Annars vegar fór rannsakandi í kennslustundir í 

völdum námskeiðum við Háskóla Íslands, að fengnu leyfi sviðsforseta, kennslustjóra og 

kennara í viðkomandi námskeiðum, og lagði spurningalistann fyrir nemendur. Þetta fór 

þannig fram að rannsakandi bjó til heimasíðu með tengli inn á spurningalistann. Slóð 

heimasíðunnar var varpað upp á töflu í kennslustofum og höfðu nemendur þannig 

aðgang að spurningalistanum. Rannsakandi hafði ávallt meðferðis nokkur eintök af 

listanum á pappírsformi fyrir þá nemendur sem ekki höfðu aðgang að tölvu. Skráðir 

nemendur í þeim námskeiðum sem rannsakandi heimsótti voru samtals 940. Hafa 

verður í huga að þátttaka var háð fjölda þeirra nemenda sem mættu í viðkomandi 

námskeið. Þar að auki lá internet skólans niðri í tveimur af þeim sjö námskeiðum þar 

sem spurningalistinn var lagður fyrir í kennslustund. Fjöldi þátttakenda í rannsókninni í 

þessum námskeiðum var þar af leiðandi lítill, þar sem fjöldi pappírseintaka var 

takmarkaður, sem leiddi til lágs svarhlutfalls (30-46%). Svarhlutfall í hinum fimm 

námskeiðunum var aftur á móti 57-65%.  

Hins vegar var spurningalisti sendur með tölvupósti á nemendur í völdum deildum 

skólans. Ekki náðist að fara í nægilega margar kennslustundir vegna tímaskorts og 

neitunar á beiðni um fyrirlögn í kennslustund og var sú leið því farin að senda listann 
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með tölvupósti. Tölvupóstur var sendur á 808 nemendur og var svarhlutfall 20%. Ekki 

var sendur tölvupóstur á nemendur þeirra deilda þar sem spurningalistinn var lagður 

fyrir í kennslustund.  

Eftir að rafrænum aðgangi að spurningalistanum var lokað hófst úrvinnsla gagna. 

Gögnin voru flutt rafrænt úr forritinu Survs yfir í tölfræðiforritin SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) og Excel, sem notuð voru við úrvinnsluna. 

3.6 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og hefur hún tilvísunarnúmerið S6970. Þar 

að auki var rannsóknin tilkynnt til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands. Ekki var talin þörf 

á leyfisveitingum frá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd (VSN) vegna vinnslu 

rannsóknarinnar, þar sem spurningalistinn innihélt ekki spurningar um viðkvæm mál, 

samanber 2. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í 

upphafi spurningalistakönnunarinnar sem lögð var fyrir þátttakendur var lagt fram 

kynningarbréf þar sem efni og markmið rannsóknarinnar voru útlistuð. Þar kom einnig 

fram að þátttakendum væri frjálst að neita þátttöku og því að svara einstaka 

spurningum. Þetta var gert til að tryggja upplýst og óþvingað samþykki (Yegidis og 

Weinbach, 2002). Svör þátttakenda voru ekki persónugreinanleg og því var fyllstu 

nafnleyndar gætt. Þess var sérstaklega gætt við val á þátttakendum að velja námskeið 

innan Háskóla Íslands sem voru nægilega fjölmenn svo ekki væri hægt að greina 

einstaka þátttakendur. Öllum gögnum var eytt að rannsókn lokinni. 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru tengsl rannsakandans við 

rannsóknarefnið og úrtaksgerð rannsóknarinnar. Tengsl rannsakanda við efnið eru 

nokkur, þar sem hann er bæði barnlaus og nemandi við Háskóla Íslands, ásamt því að 

hafa eigin skoðanir á barneignum. Rannsakandi hafði þetta því sérstaklega í huga í 

rannsóknarferlinu og reyndi eftir fremsta megni að gæta hlutleysis. Þar sem ekki er um 

tilviljunarúrtak (e. random sample) að ræða er takmarkað að hvaða leyti hægt er að 

alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á alla grunnnema á fyrsta ári við Háskóla 

Íslands. Til að gefa betri og raunhæfari mynd af þýðinu, og auka þannig alhæfingargildi, 

voru þátttakendur valdir af öllum fimm fræðasviðum skólans og úrtakið haft nægilega 

stórt. Því stærra sem úrtak er, því nákvæmara er það og úrtaksvilla (e. sampling error) 

minnkar þar sem meiri líkur eru á því að úrtakið líkist þýðinu (Curtis og Curtis, 2011; 

Yegidis og Weinbach, 2002; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þær byggja á svörum 

634 nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands haustið 2014. Ekki voru þó allir 

sem svöruðu öllum spurningunum og því er heildarfjöldi svarenda hverrar spurningar 

nokkuð misjafn. Fyrst er greint frá bakgrunni þátttakenda og kynjahlutfalli eftir aldri, 

hjúskaparstöðu og námsvali. Því næst er umfjöllun um barneignir háskólanema þar sem 

fjallað er um fjölda foreldra og barnlausra nemenda og helstu einkenni þessara tveggja 

hópa. Þriðji hluti kaflans fjallar um viðhorf karlkyns og kvenkyns háskólanema til 

barneigna, hvað varðar ákjósanlegan barnafjölda, ákjósanlegan aldur karla og kvenna 

við fæðingu fyrsta barns, viðhorf til barnleysis og mikilvægi barneigna. Í fjórða og síðasta 

hluta kaflans er fjallað um forsendur barneigna að mati barnlausra nemenda og 

mikilvægi þeirra. 

4.1 Bakgrunnur þátttakenda og kynjahlutfall 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir bakgrunn þátttakenda. Flestir þátttakendur eru konur, samtals 

446 (71%). Fjöldi karla er 185 (29%). Nemendur á aldrinum 20-24 ára eru fjölmennasti 

hópur þátttakenda (67%). Þar á eftir koma nemendur í aldurshópnum 25-29 ára. Þeir 

eru þó mun færri en nemendur í aldurshópnum 20-24 ára (14%). Fáir nemendur á fyrsta 

ári í grunnnámi eru 35 ára og eldri, en fámennasti aldurshópurinn er 40-44 ára (1%). 

Lítill hluti nemenda (5%) er á aldrinum 15-19 ára. Nokkrar líkur eru á því að einhverjir 

þessara nemenda séu á tuttugasta aldursári, en vegna uppbyggingu svarmöguleika er 

ekki hægt að segja til um nákvæman fjölda þeirra. Þá er ólíklegt að margir nemendur í 

þessum aldurshópi séu undir 18 ára aldri. Meirihluti þátttakenda er í ástarsambandi 

(60%). Þar af eru flestir í sambúð, nokkur hluti nemenda er í sambandi en deila ekki 

heimili með makanum og einungis 7% er í hjónabandi. 40% nemenda eru einhleypir. 

Flestir þátttakendur stunda nám á félagsvísindasviði. Næstflestir eru á verkfræði- og 

náttúruvísindasviði og heilbrigðisvísindasviði og fæstir á menntavísindasviði og 

hugvísindasviði. 
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Tafla 1. Bakgrunnur þátttakenda 

Kyn Fjöldi (n) Hlutfall 

Karlar 185 29% 

Konur 446 71% 

Samtals (=n) 631 100% 

Aldur     

15-19 ára 33 5% 

20-24 ára 420 67% 

25-29 ára 88 14% 

30-34 ára 40 6% 

35-39 ára 19 3% 

40-44 ára 8 1% 

45 ára og eldri 25 4% 

Samtals (=n) 633 100% 

Hjúskaparstaða     

Einhleyp/ur 256 40% 

Í sambandi, búum ekki saman 119 19% 

Í sambúð 218 34% 

Gift/kvæntur 41 7% 

Samtals (=n) 634 100% 

Fræðasvið eftir námsvali     

Félagsvísindasvið 210 34% 

Heilbrigðisvísindasvið 116 19% 

Hugvísindasvið 83 13% 

Menntavísindasvið 88 14% 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 126 20% 

Samtals (=n) 623 100% 
 

Mesta aldursdreifingin er á hugvísindasviði en þar eru nemendur í öllum 

aldurshópum. Jafnasta aldursdreifingin er hins vegar meðal nemenda á 

menntavísindasviði en þar er einnig hæsta hlutfall nemenda sem eru komnir yfir þrítugt. 

Minnsta aldursdreifingin er á heilbrigðisvísindasviði. Mynd 5 sýnir þessa dreifingu. 
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Mynd 5. Aldursdreifing nemenda innan hvers fræðasviðs 

Kynjahlutfall er nokkuð jafnt í öllum aldurshópum, eins og sjá má á mynd 6. Konur 

eru þó yfirleitt í meirihluta, að yngsta aldurshópnum undanskildum. Þar eru karlar í 

miklum meirihluta. Eins er hlutfall karla og kvenna í aldurshópnum 30-34 ára nánast 

jafnt. 

 

Mynd 6. Kynjahlutfall nemenda í hverjum aldurshópi 

Mynd 7 sýnir hjúskaparstöðu nemenda eftir kyni þeirra. Fleiri karlar en konur eru 

einhleypir, en helmingur karla (50%) er einhleypur á móti rúmlega þriðjungi kvenna 

(37%). Af þeim konum sem eru í ástarsambandi eru flestar þeirra, eða 175 (39%), í 

sambúð með maka. Af þeim körlum sem eru í ástarsambandi eru hins vegar flestir í 

sambandi án þess að deila heimili með maka, eða 44 (24%). Nánast jafnmargir karlar, 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Félagsvísindasvið

Heilbrigðisvísindasvið

Hugvísindasvið

Menntavísindasvið

Verkfræði- og náttúruvísindasvið

45 ára og eldri 40-44 ára 35-39 ára 30-34 ára

25-29 ára 20-24 ára 15-19 ára

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

15-19 ára

20-24 ára

25-29 ára

30-34 ára

35-39 ára

40-44 ára

45 ára og eldri

Konur Karlar



62 

eða 41 (22%), eru í sambúð með maka. Hærra hlutfall kvenna en karla er í hjónabandi, 

eða 7% konur á móti 4% karla. 

 

Mynd 7. Hjúskaparstaða eftir kyni 

Á mynd 8 má sjá hlutfall karla og kvenna innan hvers fræðasviðs fyrir sig. Dreifing 

kvenkyns háskólanema í námi við Háskóla Íslands er nokkuð jöfn. Flestar konur stunda 

nám á félagsvísindasviði, eða 139 (31%) talsins. Næstflestar konur stunda nám á 

heilbrigðisvísindasviði, eða samtals 106 (24%). Fjöldi kvenna á menntavísindasviði og 

verkfræði- og náttúruvísindasviði er nokkuð jafn, eða 71 kona (16%) á 

menntavísindasviði og 65 konur (15%) á verkfræði- og náttúruvísindasviði. Fæstar konur 

stunda nám á hugvísindasviði, eða 61 (14%). Fjöldi þeirra er þó svipaður og á 

menntavísindasviði og verkfræði- og náttúruvísindasviði. Karlkyns þátttakendur í 

rannsókninni eru flestir á félagsvísindasviði, eða 69 (39%). Svipaður fjöldi karla stundar 

nám á verkfræði- og náttúruvísindasviði, eða 61 karl (34%). 22 karlar (12%) stunda nám 

á hugvísindasviði og 17 (10%) á menntavísindasviði. Fæstir karlar stunda nám á 

heilbrigðisvísindasviði, eða einungis tíu (6%). Hér ber að hafa í huga að innan 

heilbrigðisvísindasviðs er spurningalistakönnunin einungis lögð fyrir nema í læknadeild 

og hjúkrunarfræðideild. Mun fleiri þátttakendur eru í hjúkrunarfræðideild og langflestir 

þeirra eru kvenkyns. Þetta getur stuðlað að skekktu kynjahlutfalli á sviðinu. 
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Mynd 8. Kynjadreifing innan fræðasviða 

4.2 Barneignir háskólanema 

Til að komast að því hversu stórt hlutfall nemenda á fyrsta ári í grunnnámi eru foreldrar 

var spurt um þann fjölda barna sem nemendur eiga. Ekki er gerður greinarmunur á því 

hvort viðkomandi eigi blóðskylt barn, ættleitt barn eða stjúpbarn. 

Tafla 2 sýnir fjölda þeirra barna sem nemendur á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla 

Íslands eiga. Flestir nemendanna, eða 489 (79%), eru barnlausir. Fjöldi nemenda með 

börn er 131 (21%). Flestir þeirra, eða 93 (15%), eiga eitt til tvö börn, sjaldgæfara er að 

eiga þrjú eða fleiri börn. Algengara er að karlkyns nemendur séu barnlausir, en 91% 

karla eru barnlausir á móti 74% kvenna. 26% kvenna á fyrsta ári í grunnnámi á því eitt 

eða fleiri börn. Flestar þeirra eiga eitt barn, þó svipað hlutfall eigi tvö börn. Fæstar konur 

eiga fjögur börn eða fleiri. Hlutfall þeirra karla sem eiga eitt barn eða fleiri er nokkuð 

jafnt. Marktækur munur er á barnafjölda karla og kvenna (χ2(4)=22,575; p<0,000). 

Tafla 2. Fjöldi barna nemenda, eftir kyni nemenda 

Fjöldi barna Karlar Hlutfall Konur Hlutfall Samtals Hlutfall 

0 161 91% 328 74% 489 79% 

1 6 3% 46 10% 52 8% 

2 4 2% 37 8% 41 7% 

3 5 3% 21 5% 26 4% 

4 eða fleiri 1 1% 11 3% 12 2% 

Samtals (=n) 177 100% 443 100% 620 100% 
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Þegar barneignir háskólanema á fyrsta ári eru skoðaðar í samhengi við aldur þeirra 

má sjá að allir nemendur á aldrinum 15-19 ára eru barnlausir (tafla 3). Tafla 3 sýnir 

jafnframt að flestir á aldrinum 20-24 ára, sem er algengasti aldur nemenda á fyrsta ári í 

grunnnámi, eru barnlausir. Eftir þann aldur fer fjöldi foreldra að aukast og barnlausum 

nemendum fækkar. Tæpur helmingur nemenda á aldrinum 25-29 ára eiga börn, flestir 

eiga eitt barn. Í aldurshópnum 30-34 ára eiga enn fleiri nemendur börn, eða 77%, og 

hlutfall foreldra hækkar í rúmlega 84% meðal þeirra sem eru á aldrinum 35-39 ára. Í 

elstu aldurshópunum, 40 ára og eldri, eiga yfir 90% nemenda eitt barn eða fleiri. Á 

töflunni má sjá að flestir nemendur sem hafa náð 30 ára aldri eiga börn. Kí-kvaðrat 

marktektarpróf var ógilt og því ekki hægt að segja til um hvort munur á aldri foreldra og 

barnlausra nemenda sé tölfræðilega marktækur. Þegar aldursbreytur eru reiknaðar 

saman (undir 25 ára, 25-29 ára, 30 ára og eldri) má þó sjá marktækan mun á aldri 

foreldra og barnlausra einstaklinga (χ2(2)=328,699; p<0,000). 

Tafla 3. Barneignir eftir aldri nemenda 

Aldur Foreldrar Hlutfall Barnlausir Hlutfall Samtals Hlutfall 

15-19 ára 0 0% 31 100% 31 5% 

20-24 ára 16 4% 400 96% 416 67% 

25-29 ára 41 48% 45 52% 86 14% 

30-34 ára 30 77% 9 23% 39 6% 

35-39 ára 16 84% 3 16% 19 3% 

40-44 ára 8 100% 0 0% 8 1% 

45 ára og 
eldri 

20 91% 2 9% 22 4% 

Samtals (=n) 131  490  621 100% 
 

Tafla 4 sýnir barneignir háskólanema eftir hjúskaparstöðu þeirra. Mikill meirihluti 

einhleypra nemenda og nemenda sem eru í sambandi án þess að deila heimili með 

maka eru barnlausir. Barneignir eru því ekki algengar meðal þessara hópa, en einungis 

22 einhleypir nemendur (9%) og 6 einstaklingar í sambandi án sambúðar (5%) eiga börn. 

Háskólanemar í sambúð eru hins vegar líklegri til að vera foreldrar en tæplega 

þriðjungur nemenda í sambúð á eitt eða fleiri börn (32%). Hæsta hlutfall foreldra er 

meðal einstaklinga í hjónabandi, þar sem 34 þeirra eru foreldrar (87%). Tölfræðilega 

marktækur munur er á hjúskaparstöðu barnlausra nemenda og foreldra (χ2(3)=158,441; 

p<0,000). 
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Tafla 4. Barneignir eftir hjúskaparstöðu nemenda 

Hjúskaparstaða Foreldrar Hlutfall Barnlausir Hlutfall Samtals (%) 

Einhleyp/ur 22 9% 227 91% 249 (40%) 

Í sambandi, búum ekki 
saman 

6 5% 112 95% 118 (19%) 

Í sambúð 69 32% 147 68% 216 (35%) 

Gift/kvæntur 34 87% 5 13% 39 (6%) 

Samtals (=n) 131  491  622 (100%) 
 

Í töflu 5 sést skipting foreldra og barnlausra nemenda eftir námsvali við Háskóla 

Íslands. Flestir nemendur á fyrsta ári í grunnnámi sem eiga eitt eða fleiri börn eru á 

menntavísindasviði, eða 45 (35%). Þar er jafnframt hæsta hlutfall foreldra af öllum 

fræðasviðunum fimm. Fæstir foreldrar eru á heilbrigðisvísindasviði, eða einungis fimm 

talsins (4%). Mikill meirihluti nemenda á félagsvísindasviði og verkfræði- og 

náttúruvísindasviði er barnlaus. 

Tafla 5. Barneignir eftir fræðasviði nemenda 

Fræðasvið Foreldrar Hlutfall Barnlausir Hlutfall Samtals (%) 

Félagsvísindasvið 35 17% 175 83% 210 (34%) 

Heilbrigðisvísindasvið 5 4% 110 96% 115 (19%) 

Hugvísindasvið 28 34% 55 66% 83 (13%) 

Menntavísindasvið 45 53% 40 47% 85 (14%) 

Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið 

15 12% 107 88% 122 (20%) 

Samtals (=n) 128  487  615 (100%) 

4.3 Viðhorf nemenda til barneigna 

Í þessum hluta er fjallað um hversu mörg börn nemendur á fyrsta ári í grunnnámi við 

Háskóla Íslands telja ákjósanlegast að eiga, hvenær þeir telja ákjósanlegt að karlar og 

konur eignist sitt fyrsta barn og viðhorf þeirra til barnleysis. Ekki er gerður greinarmunur 

á barnlausum nemendum og foreldrum. 

4.3.1 Ákjósanlegur barnafjöldi 

Tafla 6 sýnir þann fjölda barna sem háskólanemar telja ákjósanlegast að eignast um 

ævina. Meirihluti nemenda telur ákjósanlegast að eignast þrjú börn. Næstflestir telja 

ákjósanlegast að eignast tvö börn. Nemendur virðast ekki vilja eignast fleiri en þrjú börn, 

því aðeins 38 nemendur (6%) telja ákjósanlegt að eignast fjögur eða fleiri börn. Að sama 

skapi er ekki talið ákjósanlegt að eignast fá eða engin börn, en einungis 13 nemendur 
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(2%) telja ákjósanlegast að eignast eitt barn. Sama hlutfall nemenda telur ákjósanlegast 

að eignast engin börn, það er, vera barnlaus. Taflan sýnir glöggt hversu hlynntari 

háskólanemar eru því að eignast tvö til þrjú börn miðað við annan barnafjölda.  

Þegar viðhorf karla og kvenna til ákjósanlegs barnafjölda eru skoðuð má sjá nokkurn 

mun á milli kynjanna. Flestir karlar telja ákjósanlegast að eignast tvö börn á meðan 

flestar konur telja ákjósanlegast að eignast þrjú börn. Hærra hlutfall karla telur 

ákjósanlegast að eignast eitt barn, eða 4% karla á móti 1% kvenna. Hins vegar telur 

hærra hlutfall kvenna barnleysi ákjósanlegt. Eins er hlutfall kvenna sem telur ákjósanlegt 

að eignast fjögur börn eða fleiri hærra en karla, eða 7% kvenna á móti 4% karla. Ekki er 

hægt að túlka niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs og því ekki hægt að segja til um 

hvort niðurstöðurnar séu tölfræðilega marktækar eða ekki. 

Tafla 6. Ákjósanlegur barnafjöldi 

Fjöldi barna Karlar Hlutfall Konur Hlutfall Samtals Hlutfall 

0 2 1% 10 2% 12 2% 

1 7 4% 6 1% 13 2% 

2 92 52% 136 31% 228 37% 

3 69 39% 260 59% 329 53% 

4 eða fleiri 7 4% 31 7% 38 6% 

Samtals (=n)     620 100% 
 

Nokkur munur er á viðhorfi til ákjósanlegs fjölda barna þegar eingöngu viðhorf 

barnlausra nemenda eru skoðuð, líkt og sjá má í töflu 7. Þar hefur hlutfall þeirra sem 

kjósa að eignast eitt barn eða ekkert hækkað töluvert. Líkt og þegar um alla nemendur 

er að ræða vilja þó flestir barnlausir háskólanemar eignast þrjú börn, eða 46%. 

Næstflestir vilja eignast tvö börn, eða 39%. Munurinn er því ekki jafnmikill og þegar um 

alla háskólanema, barnlausa og foreldra, er að ræða. Hlutfall barnlausra nemenda sem 

telja ákjósanlegt að eignast ekkert (4%), eitt (5%) eða fleiri en þrjú börn (6%) er svipað.  

Þegar munur á viðhorfi barnlausra karla og kvenna er skoðaður má sjá svipað 

mynstur og þegar viðhorf allra háskólanema er skoðað. Barnlausir karlar vilja helst 

eignast tvö börn (55%) á meðan barnlausar konur vilja helst eignast þrjú börn (53%). 

Tólf karlar (8%) og tólf konur (4%) telja að ákjósanlegast sé að eignast eitt barn. Hlutfall 

karla og kvenna sem kýs að eignast ekki börn er jafnt (4%). Marktækur munur er á 

afstöðu barnlausra karla og kvenna til ákjósanlegs barnafjölda (χ2(4)=35,108; p<0,000). 
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Tafla 7. Ákjósanlegur barnafjöldi barnlausra nemenda 

Fjöldi barna  Karlar Hlutfall Konur Hlutfall Samtals Hlutfall 

0 7 4% 13 4% 20 4% 

1 12 8% 12 4% 24 5% 

2 86 55% 103 32% 190 39% 

3 47 30% 173 53% 221 46% 

4 eða fleiri 4 3% 25 8% 29 6% 

Samtals (=n)     484 100% 
 

Til að kanna hversu mörg börn foreldrar vilja eignast í heildina voru þeir spurðir um 

fjölda þeirra barna sem þeir vilja eignast í viðbót. Á mynd 9 sést að langflestir sem eiga 

eitt barn vilja eignast tvö í viðbót (46%). Þeir sem eiga tvö börn vilja hins vegar margir 

hverjir ekki eignast fleiri (46%), en fjöldi þeirra sem vill eiga samtals þrjú börn er einnig 

nokkuð mikill (42%). Foreldrar sem eiga þrjú eða fleiri börn vilja flestir ekki eignast fleiri 

(84%). 

 

Mynd 9. Fjöldi barna sem foreldrar vilja eignast í viðbót við þann barnafjölda sem þeir eiga 

4.3.2 Ákjósanlegur aldur kvenna og karla við fæðingu fyrsta barns 

Í töflu 8 má sjá hvenær háskólanemar telja best að konur eignist sitt fyrsta barn. Flestir, 

bæði karlar og konur, telja ákjósanlegast að konur eignist sitt fyrsta barn á aldrinum 25-

29 ára, eða 71% karla og 72% kvenna. Það er því mikill meirihluti sem telur þetta 

aldursbil henta konum best til að eignast sitt fyrsta barn. Næstflestir telja ákjósanlegast 

fyrir konur að vera undir 25 ára aldri þegar þær eignast sitt fyrsta barn en fæstir telja 

ákjósanlegast fyrir konur að eignast sitt fyrsta barn eftir þrítugt.  
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Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar með tilliti til svara karla og kvenna má sjá 

nokkurn mun á viðhorfi kynjanna. Næstflestar konur (19%) telja ákjósanlegast að konur 

eignist sitt fyrsta barn undir 25 ára aldri en næstflestir karlar (17%) telja ákjósanlegast 

að konur eignist sitt fyrsta barn eftir þrítugt, eða á aldrinum 30-34 ára. Fæðing fyrsta 

barns í yngsta aldurshópnum og þegar konur eru orðnar 35 ára eða eldri mældist vart, 

hvorki hjá körlum né konum, og telst því ekki ákjósanlegt. Tölfræðilega marktækur 

munur er á viðhorfi karla og kvenna til ákjósanlegs aldurs kvenna við fæðingu fyrsta 

barns þeirra (χ2(2)=8,637; p=0,013). 

Tafla 8. Ákjósanlegur aldur kvenna við fæðingu fyrsta barns 

Aldur kvenna Karlar Hlutfall Konur Hlutfall Samtals Hlutfall 

Undir 25 ára 21 12% 82 19% 103 17% 

25-29 ára 125 71% 315 72% 440 72% 

30 ára og eldri 29          17% 42 9% 71 11% 

Samtals (=n) 175 100% 439 100% 614 100% 

Þegar litið er á viðhorf háskólanema til ákjósanlegs aldurs karla við fæðingu fyrsta 

barns má sjá nokkuð ólíkar niðurstöður (tafla 9). Á meðan næstflestir nemendur telja 

ákjósanlegt fyrir konur að eignast sitt fyrsta barn fyrir 25 ára aldur eru næstflestir (17%) 

sem telja ákjósanlegt fyrir karla að eignast sitt fyrsta barn eftir þrítugt. Flestir telja þó að 

best sé fyrir karla að eignast frumburði sína á aldrinum 25-29 ára (73%). Nokkur munur 

er á viðhorfi karla og kvenna. 76% kvenna telur þennan aldur ákjósanlegastan fyrir karla 

á móti nokkuð lægra hlutfalli karla, eða 66%. Hins vegar telja 23% karla að best sé fyrir 

þá að eignast barn eftir þrítugt, þar af flestir á milli 30 og 34 ára, á móti 15% kvenna. 

Fæðing fyrsta barns karla á öðrum aldursbilum en 20-34 ára er ekki talin ákjósanleg, 

hvorki af körlum né konum. Tölfræðilega marktækur munur er á viðhorfi karla og 

kvenna til ákjósanlegs aldurs karla við fæðingu fyrsta barns (χ2(2)=7,901; p=0,019). 

Tafla 9. Ákjósanlegur aldur karla við fæðingu fyrsta barns 

Aldur karla Karlar Hlutfall Konur Hlutfall Samtals Hlutfall 

Undir 25 ára 19 11% 40 9% 59 10% 

25-29 ára 116 66% 336 76% 452 73% 

30 ára og eldri 41 23% 64 15% 105 17% 

Samtals (=n) 176 100% 440 100% 616 100% 

Á mynd 10 má sjá nánari útlistun á viðhorfi háskólanema til ákjósanlegs aldurs karla 

og kvenna við fæðingu fyrsta barns. Myndin sýnir að ákjósanlegur aldur kvenna er oftar 

talinn vera lægri en ákjósanlegur aldur karla. Að sama skapi telja nemendur oftar að 

ákjósanlegur aldur karla sé eftir þrítugt. 
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Mynd 10. Ákjósanlegur aldur karla og kvenna við fæðingu fyrsta barns 

Þegar ákjósanlegur aldur við fæðingu fyrsta barns er skoðaður í samhengi við aldur 

háskólanema sést að flestir sem telja að ákjósanlegast sé að eignast sitt fyrsta barn á 

aldrinum 25-29 ára eru sjálfir undir 25 ára aldri (73-75%). Nemendur í sama aldurshópi 

og þeim sem talinn er vera ákjósanlegastur fyrir kynin að eignast sitt fyrsta barn eru 13% 

af þeim sem telja þennan aldur heppilegastan. Ekki er þó um marktækan mun að ræða á 

aldri háskólanema og viðhorfi þeirra til ákjósanlegs aldurs kvenna (χ2(4)=5,655; p=0,226) 

og karla (χ2(4)=7,848; p=0,097) við fæðingu fyrsta barns. 

4.3.3 Viðhorf til barnleysis 

Ein spurning með sex fullyrðingum á Likert-kvarða mældi að hvaða leyti viðhorf 

háskólanema samræmast viðhorfum samfélags sem hvetur til barneigna, sem einnig má 

skilgreina sem viðhorf þeirra til barnleysis. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við 

hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunum sex. Neikvæð viðhorf til 

barnleysis gefa mörg stig en jákvæð viðhorf gefa fá stig. Hæsti mögulegi stigafjöldi er 30, 

sá lægsti sex. Niðurstöður tíðnitöflu sýna að lægsti stigafjöldi þátttakenda í rannsókninni 

er sex stig en sá hæsti 28 stig. Meðaltal stiga er 11,12 stig og staðalfrávik er 4,04. 

Mikill meirihluti nemenda (85%) er með mjög eða frekar jákvæð viðhorf til 

barnleysis. Lítill hluti (13%) er hvorki með jákvæð né neikvæð viðhorf til barnleysis og 

aðeins 2 nemendur (2%) mælast með neikvæð viðhorf til barnleysis. 

Þegar viðhorf til barnleysis eru skoðuð í samhengi við kyn háskólanema má sjá að 

nánast enginn munur er á viðhorfi karla og kvenna til barnleysis (mynd 11). Jafnt hlutfall 
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karla og kvenna hefur jákvæð viðhorf til barnleysis (85%). 14% karla og 13% kvenna hafa 

hvorki jákvæð né neikvæð viðhorf til barnleysis. Helsta muninn á viðhorfi kynjanna má 

sjá á neikvæðri afstöðu til barnleysis. Þar eru konur í meirihluta, eða 3% á móti 1% karla. 

 

Mynd 11. Viðhorf nemenda til barnleysis 

Tafla 10 sýnir nánari útlistun á mælingu viðhorfs til barnleysis og sýnir svarhlutfall 

hverrar fullyrðingar. Viðhorf til fyrstu fimm fullyrðinganna eru nokkuð áþekk, þar sem 

jákvæð viðhorf til barnleysis eru afgerandi. Fullyrðingin Barnlaus einstaklingur getur 

verið hamingjusamur fær þó mesta samþykkt nemenda. Sjötta og síðasta fullyrðingin, 

Lífið er tilgangslaust án barna, sker sig úr. Hlutfall þeirra sem eru hvorki sammála né 

ósammála er hátt, eða 29%. Svipað hlutfall er sammála fullyrðingunni, og telja þar með 

að börn séu það eina sem gefi lífinu tilgang. Flestir nemendur eru þó ósammála þessari 

fullyrðingu og telja því að lífið sé ekki tilgangslaust án barna. 

Tafla 10. Viðhorf nemenda til einstakra fullyrðinga tengdum barnleysi 

  Sammála 
(%) 

Hvorki né 
(%) 

Ósammála 
(%) 

Barnlaust par getur kallað sig fjölskyldu 489 (79%) 61 (10%) 72 (12%) 

Það er í lagi að karlmenn séu barnlausir 458 (73%) 127 (21%) 36 (6%) 

Barnlaus einstaklingur getur verið hamingjusamur 566 (91%) 29 (5%) 28 (4%) 

Konur eiga að eignast börn, ef þær geta 34 (7%) 102 (16%) 477 (77%) 

Einstaklingum ber skylda gagnvart samfélaginu til 
barneigna 

44 (7%) 82 (13%) 497 (80%) 

Lífið er tilgangslaust án barna 167 (27%) 179 (29%) 275 (44%) 

Í töflu 11 má sjá hlutfall karla og kvenna sem eru frekar eða mjög sammála hverri 

fullyrðingu. Kynin eru mest sammála um að konur þurfi ekki að eignast börn þótt þær 
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geti og að einstaklingum beri ekki skylda gagnvart samfélaginu til að eignast börn. Meiri 

kynjamunur er í öðrum fullyrðingum. Konur eru samþykkari því en karlar að barnlaust 

par geti kallað sig fjölskyldu, eða 81% á móti 74% karla. Karlar eru hins vegar samþykkari 

því að það sé í lagi að karlmenn séu barnlausir, eða 80% karla á móti 71% kvenna. Einnig 

er algengara að karlar telji að barnlausir einstaklingar geti verið hamingjusamir. Mesti 

kynjamunurinn er í fullyrðingunni Lífið er tilgangslaust án barna. Þar segjast 54% karla 

vera mjög eða frekar sammála fullyrðingunni en aðeins 40% kvenna. Í öllum tilfellum 

nema einu er hægt að túlka niðurstöður kí-kvaðrat marktektarprófs, hvað varðar mun á 

viðhorfi karla og kvenna til einstakra fullyrðinga sem mæla viðhorf til barnleysis. 

Einungis er þó um marktækar niðurstöður að ræða á fullyrðingunni Lífið er tilgangslaust 

án barna (χ2(4)=12,015; p=0,017). 

Tafla 11. Viðhorf nemenda til barnleysis, með tilliti til kyns og einstakra fullyrðinga 

  Karlar (%)1 Konur (%) Samtals (%) P2 

Barnlaust par getur kallað sig fjölskyldu 132 (74%) 356 (81%) 488 (79%) 0,179 
Það er í lagi að karlmenn séu barnlausir  143 (80%) 313 (71%) 456 (74%) 0,062 
Barnlaus einstaklingur getur verið 
hamingjusamur 

167 (93%) 398 (90%) 565 (91%) - 

Konur eiga að eignast börn, ef þær geta 16 (9%) 28 (6%) 44 (7%) 0,127 
Einstaklingum ber skylda gagnvart 
samfélaginu til barneigna 

10 (6%) 34 (8%) 44 (7%) 0,73 

Lífið er tilgangslaust án barna 34 (19%) 132 (30%) 166 (27%) 0,017 

4.3.4 Barneignir sem hluti af framtíðaráformum 

Barnlausir háskólanemar voru beðnir um að meta mikilvægi þess að eignast sjálfir börn í 

framtíðinni, á kvarðanum 1-10. Stærstur hluti nemenda, eða 317 (66%), metur mikilvægi 

barneigna á bilinu átta til tíu, eða sem afar mikilvægan hluta af framtíðinni. Meðaltal 

svara á kvarðanum er 7,59 (staðalfrávik 2,323). Samtals 22 nemendur (5%) telja 

barneignir alls ekki mikilvægar í framtíðinni og 52 (11%) meta mikilvægi barneigna í 

framtíðinni á bilinu fimm til sex, eða miðlungs mikilvægar. 

Þegar mikilvægi barneigna er skoðað í sambandi við kyn má sjá að nokkur munur er 

á viðhorfi barnlausra karla og kvenna (mynd 12). Á kvarðanum 1-10 svara karlar að 

meðaltali 7,19 (staðalfrávik 2,270) en konur 7,8 (staðalfrávik 2,300). Mun hærra hlutfall 

kvenna metur mikilvægi barneigna á bilinu átta til tíu, eða 71% kvenna á móti 53% karla. 

                                                        
1 Til að lýsa niðurstöðunum sem best er hlutfall þeirra sem eru mjög eða frekar sammála fullyrðingunum sýnt. 
2 Táknið - merkir að ekki sé hægt að túlka niðurstöður marktektarprófs.  
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Marktækur munur mælist á viðhorfi karla og kvenna til mikilvægi barneigna í framtíðinni 

(t(482)=-2,758; p=0,006). 

 

Mynd 12. Mikilvægi barneigna í framtíðinni að mati barnlausra nemenda, eftir kyni 

4.4 Forsendur barneigna 

Tafla 12 sýnir að nær allir barnlausir nemendur, eða 481 talsins (99%), telja mikilvægast 

að hafa náð ákveðnum þroska til að geta tekist á við barnauppeldi. Álíka margir 

nemendur telja það að vera í sambandi með einstaklingi sem viðkomandi vilji eignast 

barn með vera mikilvæga forsendu. Sú forsenda barneigna sem er talin síst mikilvægust 

er að ganga í hjónaband, en einungis 83 nemendur (17%) segja að sú forsenda sé mjög 

eða frekar mikilvæg. Rúmlega helmingur nemenda (57%) telur mikilvægt að ljúka 

grunnnámi í háskóla áður en þeir eignast barn og fjórðungur þeirra telur mikilvægt að 

ljúka meistaranámi. Tæplega helmingur nemenda (48%) telur mikilvægt að hafa náð 

ákveðnum starfsframa áður en barneignir hefjast. Stór hluti nemenda (83%) telur þó 

mikilvægt að vera með góðar tekjur áður en þeir eignast barn. 

Í flestum tilfellum er svarhlutfall karla og kvenna svipað, hvað varðar mikilvægi 

forsendanna tíu. Mesti munurinn á viðhorfi kynjanna eru níu prósentustig, annars vegar 

á forsendunni Að ljúka grunnnámi í háskóla og hins vegar Að vera með góðar tekjur. Í 

báðum tilfellum eru konur í meirihluta þeirra sem telja þessar forsendur mjög eða frekar 

mikilvægar. Ekki er um tölfræðilega marktækan mun að ræða á viðhorfi karla og kvenna 

til ólíkra forsenda. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Karlar

Konur



73 

Tafla 12. Mikilvægi forsenda barneigna 

   Karlar (%) Konur (%) Samtals (%) P 

Að hafa náð nægum þroska til 
að geta tekist á við 
barnauppeldi 

Mjög mikilvægt 122 (77%) 275 (84%) 399 (82%)   

  Frekar mikilvægt 35 (22%) 47 (14%) 82 (17%)   

  Samtals 157 (99%) 322 (98%) 481 (99%) - 

            

Að vera í sambandi með 
einstaklingi sem ég vil eignast 
barn með 

Mjög mikilvægt 123 (77%) 267 (82%) 391 (80%)   

  Frekar mikilvægt 31 (19%) 51 (16%) 82 (17%)   

  Samtals 154 (96%) 318 (98%) 473 (97%) - 

            

Að vera í ástarsambandi með 
öðrum einstaklingi 

Mjög mikilvægt 78 (49%) 149 (46%) 228 (47%)   

  Frekar mikilvægt 59 (37%) 130 (40%) 190 (39%)   

  Samtals 137 (86%) 279 (86%) 418 (86%) - 

            

Að vera með góðar tekjur Mjög mikilvægt 35 (22%) 86 (26%) 123 (25%)   

  Frekar mikilvægt 87 (55%) 196 (60%) 283 (58%)   

  Samtals 122 (77%) 282 (86%) 406 (83%) - 

            

Að eignast eigið húsnæði Mjög mikilvægt 70 (44%) 146 (45%) 216 (44%)   

  Frekar mikilvægt 54 (34%) 131 (40%) 187 (38%)   

  Samtals 124 (78%) 277 (85%) 403 (82%) - 

            

Að ferðast og skoða heiminn Mjög mikilvægt 34 (21%) 93 (28%) 127 (26%)   

  Frekar mikilvægt 60 (38%) 122 (37%) 183 (38%)   

  Samtals 94 (59%) 215 (65%) 310 (64%) - 

            

Að ljúka grunnnámi í háskóla Mjög mikilvægt 43 (27%) 92 (28%) 135 (28%)   

  Frekar mikilvægt 38 (24%) 104 (32%) 143 (29%)   

  Samtals 81 (51%) 196 (60%) 278 (57%) 0,100 

            

Að hafa náð ákveðnum 
starfsframa 

Mjög mikilvægt 19 (12%) 47 (14%) 67 (14%)   

  Frekar mikilvægt 58 (36%) 109 (33%) 168 (34%)   

  Samtals 77 (48%) 156 (47%) 235 (48%) 0,648 

            

Að ljúka meistaranámi í 
háskóla 

Mjög mikilvægt 11 (7%) 19 (6%) 30 (6%)   

  Frekar mikilvægt 34 (21%) 57 (17%) 91 (19%)   

  Samtals 45 (28%) 76 (23%) 121 (25%) 0,363 

            

Að ganga í hjónaband Mjög mikilvægt 8 (5%) 26 (8%) 34 (7%)   

  Frekar mikilvægt 19 (12%) 30 (9%) 49 (10%)   

  Samtals 27 (17%) 56 (17%) 83 (17%) 0,439 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að komast að viðhorfum nemenda á fyrsta ári í 

grunnnámi við Háskóla Íslands til ýmissa þátta sem tengdust barneignum, hvernig 

barneignum nemenda væri háttað og hvort kynjamunur væri á viðhorfi og barneignum. 

Spurningalistakönnun með 15 spurningum var lögð fyrir valda nemendur á fyrsta ári í 

grunnnámi við Háskóla Íslands haustið 2014 og byggja niðurstöður rannsóknarinnar á 

svörum þátttakenda, sem voru samtals 634. Svarhlutfall var 36%. Vegna lágs 

svarhlutfalls ætti að fara varlega í að alhæfa niðurstöðurnar yfir á alla fyrsta árs nema í 

grunnnámi við skólann en þar sem fjöldi þátttakenda var mikill hafa niðurstöður 

rannsóknarinnar samt sem áður nokkuð alhæfingargildi. Konur voru 71% þátttakenda og 

karlar 29%. Það er svipað kynjahlutfall og var meðal nemenda sem stunduðu grunnnám 

við Háskóla Íslands skólaárið 2013-2014 (Háskóli Íslands, 2014c). 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun. Þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi verður svarað og fjallað um hverja þeirra sérstaklega.  

5.1 Jákvæð viðhorf háskólanema til barneigna 

Samkvæmt kerfiskenningum og félagslegri hugsmíðahyggju hefur umhverfið mikil áhrif á 

viðhorf einstaklinga og þar með hegðun þeirra (Miller, 1994; Nichols, 2013). 

Kenningarnar gera ráð fyrir ólíkum áhrifaþáttum úr umhverfinu og saman gefa þær því 

heildrænni mynd af því sem mótar viðhorf einstaklinga. Samkvæmt kerfiskenningum er 

það samfélag sem einstaklingur tilheyrir lagskipt og byggt upp af ólíkum félagslegum 

kerfum. Þessi kerfi eru til dæmis fjölskylda, vinir, félagasamtök, stjórnvöld og menning. 

Samskipti og tengsl við kerfin hafa mótandi áhrif á einstaklinga, til dæmis á barneignir, 

barneignaáform og viðhorf til barneigna (Bronfenbrenner, 1979; Healy, 2005; Nichols, 

2013; Payne, 1997). Þegar viðhorf einstaklinga til barneigna eru útskýrð er því mikilvægt 

að hafa í huga að líta á aðstæður einstaklinga út frá öllum þeim kerfum sem þeir tilheyra 

og beita þannig heildarsýn (Healy, 2005). Að sama skapi skýrir félagsleg hugsmíðahyggja 

hvernig viðhorf og reglur þess samfélags sem einstaklingur tilheyrir móta hann (Burr, 

1995; Nichols, 2013). Þess vegna má gera ráð fyrir því að hugmyndir íslensks samfélags 
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um ákjósanlegan barneignaaldur og barnafjölda endurspeglist í því hvernig 

háskólanemar haga barneignaáformum sínum ásamt hugmyndum þeirra um barneignir.  

Þegar ákjósanlegur barnafjöldi að mati nemenda var skoðaður mátti sjá að 

háskólanemar vildu eignast mörg börn. Flestir þátttakendur í rannsókninni töldu 

ákjósanlegast að eignast þrjú börn, næstflestir töldu ákjósanlegast að eignast tvö börn. 

Þetta átti við um bæði barnlausa nemendur og þá sem þegar voru foreldrar. Þetta er 

ólíkt því sem erlendar rannsóknir hafa sýnt, en samkvæmt þeim er algengast að íbúar á 

Vesturlöndum vilji eignast tvö börn, því næst þrjú (Ekelin o.fl., 2006; Statistiska 

centralbyrån, 2009; Testa, 2012; Virtala o.fl., 2011). Hugmyndir háskólanemanna 

samræmdust þó vel hugmyndum annarra Íslendinga um ákjósanlegan barnafjölda 

(Cornejo o.fl., 2014; Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991) og þeirri staðreynd að 

hér á landi eru stærri og fleiri barnafjölskyldur en annars staðar í Evrópu (NOSOSKO, 

2013). Athuga verður þó að rannsókn Friðriks H. Jónssonar og Stefáns Ólafssonar (1991) 

er orðin yfir 20 ára gömul og rannsókn Cornejo o.fl. (2014) sýnir einungis viðhorf 

nemenda við Háskóla Íslands. Athyglisvert er að skoða viðhorf nemendanna í samhengi 

við fæðingartíðni á Íslandi, en ákjósanlegur barnafjöldi er nokkuð hærri en 

meðalfæðingartíðnin hérlendis (Svava Guðjónsdóttir, 2013). Niðurstöðurnar voru því í 

samræmi við það sem Puur o.fl. (2008) hafa bent á, að raunverulegur barnafjöldi er 

iðulega lægri en sá barnafjöldi sem einstaklingar kjósa sér. 

Áhugavert var að sjá að fleiri eða færri börn en tvö til þrjú voru ekki talin ákjósanleg, 

og því virtust nemendur afar sammála um barnafjöldann. Það vakti einnig athygli að 

þrátt fyrir að flestir töldu ákjósanlegast að eignast tvö til þrjú börn var ákveðinn hluti 

barnlausra nemenda sem taldi ákjósanlegast að eignast ekki börn, eða samtals 4%. Það 

er svipað hlutfall sem mat barneignir alls ekki mikilvægan hluta af framtíðinni. Þessi 

rannsókn er ein af fáum sem hafa mælt valið barnleysi á Íslandi og sýnir að hér á landi 

eru einstaklingar sem kjósa barnleysi. Samkvæmt Heaton o.fl. (1999) eru áform um að 

eignast ekki börn sérstaklega breytileg og því eru langtímarannsóknir á afstöðu til 

barnleysis nauðsynlegar. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að hlutfall ungs fólks á 

Vesturlöndum sem telur ákjósanlegt að eignast ekki börn er 3-11%. Af þessum 

rannsóknum er hlutfallið hæst í Finnlandi og Kanada en lægst í Svíþjóð. Ekki er þó um 

langtímarannsóknir að ræða (Ekelin o.fl., 2012; Lampic o.fl., 2006; Roberts o.fl., 2011; 
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Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2006, 2012; Tough o.fl., 2007; Tydén o.fl., 2006; 

Virtala o.fl., 2006; Virtala o.fl., 2011). Enn fremur kom það á óvart hversu lítill hluti 

nemenda taldi ákjósanlegt að eignast eitt barn. Það er þó einnig í samræmi við 

niðurstöður annarra vestrænna rannsókna (Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991; 

Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2006, 2012).  

Þegar ákjósanlegur barnafjöldi var skoðaður út frá viðhorfi barnlausra háskólanema 

annars vegar og foreldra hins vegar mátti sjá að viðhorfið breyttist nokkuð, eftir því 

hvort um barnlausa einstaklinga eða foreldra var að ræða. Þegar ákjósanlegur 

barnafjöldi var skoðaður einungis út frá viðhorfi barnlausra nemenda hækkaði hlutfall 

þeirra sem kusu að eignast ekkert eða eitt barn og minni munur var á tíðni þess að vilja 

tvö og þrjú börn. Þegar ákjósanlegur barnafjöldi var skoðaður út frá þeim nemendum 

sem þegar áttu börn mátti sjá áhugavert mynstur. Langflestir nemenda með eitt barn 

kusu að eignast tvö í viðbót, eða eignast því samtals þrjú börn um ævina. Hins vegar 

töldu flestir foreldrar sem þegar áttu tvö börn ákjósanlegast að eignast ekki fleiri í 

viðbót. Vert er þó að nefna að hlutfall þeirra sem vildu eignast samtals þrjú börn var litlu 

minna. Niðurstöðurnar benda því til þess að hugmyndin um að þrjú börn séu hinn 

fullkomni barnafjöldi sé afar ríkjandi á Íslandi, en í raunveruleikanum telji einstaklingar 

sem þegar eiga tvö börn að það sé alveg jafn ákjósanlegur barnafjöldi. 

Ákjósanlegur aldur fyrir karla og konur að eignast sitt fyrsta barn að mati flestra 

nemenda var á bilinu 25-29 ára. Það er sambærilegt viðhorfi annarra íbúa vestrænna 

landa, þar sem flestir telja aldursbilið 24-29 ára ákjósanlegast (Lampic o.fl., 2006; 

Roberts o.fl., 2011; Testa, 2006; Tydén o.fl., 2006; Virtala o.fl., 2011). Hins vegar mátti 

sjá mun á því hvenær næstflestir töldu ákjósanlegast fyrir karla og konur að eignast 

frumburði sína. Næstflestir nemendur töldu ákjósanlegast fyrir konur að eignast sitt 

fyrsta barn á aldrinum 20-24 ára, en fyrir karla á aldrinum 30-34 ára. Þau viðhorf sem 

voru næstalgengust meðal nemenda voru því þau að konur eigi að eignast barn fyrr en 

karlar. Þessi viðhorf haldast í hendur við raunverulegar barneignir hérlendis, þar sem 

meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns er lægri en meðalaldur karla (Hagstofa 

Íslands, e.d.a).  

Viðhorf háskólanema til ákjósanlegs aldurs við fæðingu fyrsta barns benda til þess 

að þeir séu flestir hverjir hlynntir seinkunum barneigna. Það sést einkum á því að 
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meirihluti þeirra sem töldu 25-29 ára vera ákjósanlegan aldur voru sjálfir á aldrinum 20-

24 ára. Þetta er sama mynstur og sést í rannsóknum Lampic o.fl. (2006), Ekelin o.fl. 

(2012) og Virtala o.fl. (2011). Seinkun barneigna kemur til vegna möguleika nemenda á 

því að velja hvort og hvenær þeir eignist barn eða ekki, í samræmi við það sem 

Lesthaeghe (2010) og Okin (1997) hafa bent á. Tilhneiging til seinkunar barneigna má því 

skýra að einhverju leyti með femínískum kenningum þar sem þær leggja áherslu á val 

kvenna hvað varðar barneignir (Okin, 1997). Nemendur virtust þó ekki vilja seinka 

barneignum um of, þar sem þeir mátu það svo að ekki væri ákjósanlegt að eignast fyrsta 

barn eftir þrítugt.  

Ýmsir fræðimenn hafa bent á þá áhættu sem felst í því að seinka barneignum til 

lengri eða styttri tíma. Sú áhætta felst meðal annars í erfiðleikum tengdum meðgöngu, 

fæðingu og heilsufari kvenna og barna, ásamt auknum líkum á ófrjósemi (Balasch og 

Gratacós, 2011; Lappegård, 2000; Tough o.fl., 2007). Rannsóknir hafa sýnt að 

Vesturlandabúar á öllum aldri hafa takmarkaða þekkingu á áhrifum þess að seinka 

barneignum og finnst þar af leiðandi sjálfsagt mál að fresta barneignum um tiltekinn 

tíma (Balasch og Gratacós, 2011; Ekelin o.fl., 2012; Lampic o.fl., 2006; Tough o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur við Háskóla Íslands eru ekki 

meðvitaðir um afleiðingar þess að seinka barneignum. Það sést einkum á því að á sama 

tíma og flestir nemendur vildu eignast þrjú börn voru flestir einnig hlynntir því að seinka 

barneignum. Því seinna sem fyrsta barn fæðist, því líklegra er að eignast einungis eitt 

barn, eða jafnvel ekkert (Statistiska centralbyrån, 2002). Nemendur virtust því ekki gera 

sér grein fyrir því að með því að eignast sitt fyrsta barn seint á barneignaaldri minnka 

þeir líkurnar á því að geta eignast þann fjölda barna sem þeir vilja.  

Viðhorf nemenda á fyrsta ári við Háskóla Íslands til barnleysis karla og kvenna 

reyndust jákvæð. Það voru áhugaverðar niðurstöður í ljósi þess að afar fáir þeirra vildu 

sjálfir vera barnlausir og töldu barneignir mikilvægan hluta af framtíðinni. Þrátt fyrir það 

töldu nemendur að barnlausir einstaklingar gætu verið hamingjusamir. Nemendur töldu 

jafnframt að barnlaust par geti kallað sig fjölskyldu og að einstaklingum beri ekki skylda 

til að eignast barn gagnvart samfélaginu. Þetta er í samræmi við viðhorf Íslendinga 

almennt (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2012; Friðrik H. Jónsson og Stefán 

Ólafsson, 1991). Viðhorfin voru þó ekki jafn afgerandi þegar kom að því að taka afstöðu 
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til þess hvort lífið væri tilgangslaust án barna. Þar var tæpur þriðjungur sammála 

fullyrðingunni. Niðurstöðurnar benda því til þess að háskólanemar séu jákvæðir í garð 

fjölbreyttra fjölskyldugerða en vilja þó ekki sjálfir vera barnlausir. Hér á landi virðist 

fjölskyldustefna og réttindabarátta kvenna hafa stuðlað að auknu jafnrétti í íslensku 

samfélagi samhliða því að aukin tíðni hjónaskilnaða hefur stuðlað að fjölbreyttum 

fjölskyldugerðum (Eydal og Ólafsson, 2008; NOSOSKO, 2013; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Samkvæmt Vanassche o.fl. (2013) eru viðhorf til fjölbreyttra fjölskyldugerða jafnframt 

jákvæðust í löndum Norður- og Vestur-Evrópu. Samkvæmt Lesthaeghe (2010) hafa 

þessar samfélagsbreytingar ýtt undir breytingar á viðhorfi til fjölskyldulífs. Þær gætu því 

skýrt jákvæð viðhorf nemenda til fjölbreyttra fjölskylduforma, og þar með barnleysis.  

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða hvort nemendasamfélag Háskóla Íslands 

teljist samfélag sem hvetji til barneigna. Í fræðilegri umfjöllun voru færð rök fyrir því að 

íslenskt samfélag gæti talist samfélag sem hvetji til barneigna, þar sem áhersla er lögð á 

barneignir (Eydal og Ólafsson, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Þingskjal 1230, 1996-

1997) og borið hefur á því að barnlausir einstaklingar mæti fordómum (Katrín Björg 

Ríkharðsdóttir, 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að háskólasamfélagið 

innan Háskóla Íslands sé ekki að öllu leyti samfélag sem hvetji til barneigna, þar sem 

barnleysi er litið jákvæðum augum. Rannsóknir hafa sýnt að þeir hópar sem eru hvað 

hlynntastir barnleysi, sérstaklega völdu barnleysi, eru barnlausir einstaklingar, 

háskólamenntaðir einstaklingar og konur (Koropeckyj-Cox og Pendell, 2007a, 2007b; 

Merz og Liefbroer, 2012; Noordhuizen o.fl., 2010, 2011; Rijken og Merz, 2014). 

Meirihluti þátttakenda í rannsókninni féll undir þessa þrjá hópa sem gæti skýrt jákvæð 

viðhorf þeirra til barnleysis. 

Af þessu má sjá að niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að háskólanemar á fyrsta ári 

í grunnnámi við Háskóla Íslands höfðu nokkuð einsleit viðhorf til barneigna. Flestir töldu 

ákjósanlegt að eignast tvö til þrjú börn og fæðing fyrsta barns var talin ákjósanlegust á 

aldrinum 25-29 ára. Flestir nemendur voru einnig jákvæðir í garð barnleysis, þó að 

meirihluti þeirra taldi barneignir mikilvægan hluta af lífinu. Hér hefur fyrstu 

rannsóknarspurningunni verið svarað, en hún hljómaði svo: Hver eru viðhorf til 

barneigna meðal nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands, hvað varðar 

barneignaáform, ákjósanlegan barneignaaldur, viðhorf til barnleysis og mikilvægi 

barneigna? 
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Nemendur höfðu samt sem áður ekki allir sömu viðhorf og mátti á tíðum greina 

nokkuð ólíka afstöðu til barneigna, eins og viðhorf til ákjósanlegs barnafjölda og aldurs 

við fæðingu fyrsta barns gáfu til kynna. Aðeins var þó um lítinn hluta nemenda að ræða. 

Ólík viðhorf nemenda mætti skýra með kerfiskenningum og félagslegri hugsmíðahyggju, 

það er að hver og einn þeirra kemur úr ólíku umhverfi og hefur ólík tengsl við 

mismunandi félagsleg kerfi (Bronfenbrenner, 1979; Burr, 1995; Nichols, 2013). Það eru 

því ólíkir þættir sem hafa mótað viðhorf nemenda og þeir hafa því ekki allir sömu 

skoðun á barneignum.  

5.2 Einkenni foreldra í námi 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að flestir nemendur á fyrsta ári í grunnnámi við 

Háskóla Íslands voru barnlausir, eða tæp 80% þeirra. Samkvæmt nýlegri samantekt Orr 

o.fl. (2011) á einkennum evrópskra háskólanema er stærstur hluti nemenda við 

evrópska háskóla barnlaus, sérstaklega þeir nemendur sem eru í grunnnámi. Orr o.fl. 

(2011) nefna jafnframt að sjaldgæft sé að háskólanemar í yngstu aldurshópunum eigi 

börn. Því eldri sem nemendur eru, því líklegra er að þeir eigi börn þar sem aldur sé besta 

forspáin fyrir því hvort háskólanemar séu foreldrar eða ekki (Orr o.fl., 2011). Þar sem 

flestir nemendur voru á aldrinum 20-24 ára gæti það skýrt hvers vegna flestir þeirra 

voru barnlausir. Barneignir voru jafnframt algengastar meðal nemenda í eldri 

aldurshópnum, eða meðal þeirra sem höfðu náð 30 ára aldri, og meðal nemenda sem 

voru giftir eða í sambúð. Langflestir nemendur sem voru 30 ára og eldri áttu barn. Flestir 

foreldrar í námi áttu eitt til tvö börn. Hærra hlutfall kvenna en karla átti barn, sem er 

sambærilegt niðurstöðum íslenskra og finnskra rannsókna (Cornejo o.fl., 2014; Sigrún 

Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003; Virtala o.fl., 2006).  

Hlutfall nemenda með börn í erlendum háskólum er frá 1-10% (Cornejo o.fl., 2014; 

Orr o.fl., 2011; Virtala o.fl., 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rúmlega 

fimmtungur grunnnema á fyrsta ári við Háskóla Íslands voru foreldrar. Það er svipað 

hlutfall og hefur mælst áður á barneignum nemenda við Háskóla Íslands (Cornejo o.fl., 

2014; Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003). Miðað við hlutfall foreldra 

í námi í erlendum háskólum, bæði á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu, var 

hlutfall nemenda í Háskóla Íslands með börn afar hátt. Samkvæmt Billari og Philiphov 

(2004) er algengara á Norðurlöndunum en annars staðar að háskólanemar eigi börn. 
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Þeir telja að barneignir ráðist af þeim stuðningi sem námsmönnum býðst. Í því samhengi 

nefna Dommermuth o.fl. (2011) að því betri sem möguleikar á barnagæslu eru og því 

meiri stuðningur við barnafjölskyldur, því líklegra er að barneignir séu áformaðar. Guðný 

Björk Eydal og Stefán Ólafsson (2005) benda jafnframt á að opinber stuðningur við 

námsmenn með börn hérlendis sé þó nokkur, sérstaklega hvað varðar lánsmöguleika, 

möguleika á barnagæslu og lág skólagjöld. Því má draga þá ályktun að hér á landi sé 

stuðningur við námsmenn með börn nokkuð mikill, og þess vegna sé fjöldi foreldra í 

háskólanámi jafnmikill og raun ber vitni. 

Nemendur í sambúð eða hjónabandi voru líklegri til að vera foreldrar en þeir sem 

voru einhleypir eða í sambandi án þess að deila heimili með maka. Tæplega þriðjungur 

nemenda í sambúð átti eitt eða fleiri börn og hlutfall foreldra af þeim nemendum sem 

voru í hjónabandi var 87%. Það er í samræmi við það hvernig hjúskaparfyrirkomulag 

meginþorra foreldra á Íslandi er í dag, en samkvæmt NOSOSKO (2013) eru sambúðarfólk 

og hjón á 80% þeirra heimila þar sem börn búa. 

Nokkur munur var á barneignum háskólanema, eftir því hvaða nám þeir stunduðu. 

Jafnasta skipting foreldra og barnlausra nemenda var á menntavísindasviði, en þar var 

jafnframt hæsta hlutfall eldri nemenda. Fæstir foreldrar voru á heilbrigðisvísindasviði 

sem skýrist líklegast vegna lágs meðalaldurs því þar voru yngstu nemendurnir. Þetta 

samræmist því sem Orr o.fl. (2011) nefndu, um að því yngri sem háskólanemar eru, því 

ólíklegra er að þeir eigi barn. Niðurstöðurnar samræmast einnig að nokkru leyti 

rannsókn Virtala o.fl. (2006) á háskólanámi finnskra foreldra. Þar var algengast að 

foreldrar, sérstaklega mæður, í námi stunduðu nám í menntavísindum en þó einnig í 

heilbrigðisvísindum.  

Séu einkenni foreldra í námi dregin saman má sjá að þrátt fyrir að meirihluti 

nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands var barnlaus var hlutfall foreldra 

hátt miðað við aðrar vestrænar þjóðir. Flestir foreldrar voru á menntavísindasviði, þar 

sem jafnframt var hæsta hlutfall eldri nemenda. Einkennandi fyrir foreldra í námi var 

ennfremur að konur voru í meirihluta og flestir voru í sambúð eða hjónabandi. Flestir 

áttu jafnframt eitt til tvö börn. Annarri rannsóknarspurningunni, Hvernig er barneignum 

nemenda háttað?, hefur því verið svarað. 
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5.3 Mikilvægar forsendur barneigna 

Barnlausum nemendum var gefinn kostur á að meta mikilvægi tíu forsenda barneigna. 

Mat á slíkum forsendum gefur til kynna ákveðinn hugsunarhátt og forgangsröðun sem 

varpar ljósi á hugmyndir og þarfir ungs fólks. Rannsóknin gefur þó ekki til kynna hvers 

vegna þessar forsendur eru taldar þær mikilvægustu. Þar sem meirihluti þátttakenda í 

rannsókninni var barnlaus var fjöldi þeirra nemenda sem svaraði spurningunni nokkuð 

mikill, eða tæplega fimm hundruð talsins. Flestir þeirra voru undir 25 ára aldri. Lítill 

munur var á viðhorfi karlkyns og kvenkyns nemenda til mikilvægis ólíkra forsenda og þar 

að auki var ekki um tölfræðilega marktækan mun að ræða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mikilvægustu forsendur barneigna tengdust 

hjúskaparstöðu og mati barnlausra háskólanema á eigin getu til að ala upp börn. 

Niðurstöðurnar benda því til þess að háskólanemar vilji ná ákveðnum stöðugleika í lífinu 

áður en barneignir hefjast. Miðað við þær norrænu rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

mati ungs fólks á forsendum barneigna eru forsendur þess afar svipaðar þeim 

forsendum sem íslenskir háskólanemar telja mikilvægastar (Lampic o.fl., 2006; 

Olafsdottir o.fl., 2011; Tydén o.fl., 2006; Virtala og Virjo, 2004). Til að mynda komust 

Olafsdottir o.fl. (2011) að því að þættir sem tengdust félags- og efnahagslegum 

stöðugleika höfðu hvað mest áhrif á það hvenær pör töldu sig tilbúin til að eignast barn. 

Þessir þættir voru stöðugar félagslegar aðstæður á borð við húsnæði, atvinnu og 

menntun, stöðugt ástarsamband og hafa náð viðeigandi aldri að eigin mati (Olafsdottir 

o.fl., 2011).  

Mat nemenda á mikilvægi forsenda gefur til kynna að þeir telja sjálfsagt að seinka 

barneignum þar til ákveðnum áföngum í lífinu er náð. Það er í samræmi við niðurstöður 

erlendra rannsókna (Lampic o.fl., 2006; Lappegård, 2000; Rønsen, 2004). Athyglisvert er 

að skoða tilhneigingu til seinkunar barneigna í samhengi við fóstureyðingar á Íslandi, en 

einstaklingar á sama aldri og telja ákveðnar forsendur mikilvægar áður en barneignir 

hefjast eru jafnframt þeir sem helst fara í fóstureyðingu hérlendis (Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2014).  

Nánast allir nemendur, eða 99% þeirra, töldu það að hafa nægan þroska til að takast 

á við barnauppeldi vera mikilvæga forsendu barneigna. Stór hluti þessara nemenda var 

á aldrinum 20-24 ára og taldi ákjósanlegt að seinka barneignum þangað til þeir hafa náð 
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að minnsta kosti 25 ára aldri. Því má draga þá ályktun að þeir telji sig skorta getu eða 

vilja til að takast á við barnauppeldi á þeim aldri sem þeir eru núna. Niðurstöður úr 

rannsókn Tydén o.fl. (2006) sýna sömu niðurstöður, þar sem nægur þroski var talinn 

mikilvægasta forsenda barneigna, að mati kvenkyns háskólanema í Svíþjóð. Sænskir 

háskólanemar virðast margir vera á sömu skoðun, því rannsókn Lampic o.fl. (2006) sýnir 

einnig að nægur þroski er talinn ein mikilvægasta forsenda barneigna.  

Að vera í sambandi með einstaklingi sem viðkomandi gat hugsað sér að eignast barn 

með var álitið nánast jafnmikilvægt og að hafa náð nægilegum þroska. Svipað hlutfall 

nemenda taldi einnig mikilvægt að vera í ástarsambandi þegar barneignir hæfust. 

Lampic o.fl. (2006) og Virtala og Virjo (2004) komust að sömu niðurstöðu í rannsókn 

sinni á sænskum og finnskum háskólanemum. Þetta bendir til þess að nemendur vilji 

búa við ákveðið öryggi þegar þeir eignast sitt fyrsta barn og geta deilt þeirri ábyrgð sem 

fylgir barnauppeldi með öðrum aðila.  

Efnisleg gæði, á borð við að eignast eigið húsnæði og að hafa góðar tekjur, voru 

taldar nokkuð mikilvægar forsendur að mati nemenda, en þó ekki þær allra 

mikilvægustu. Niðurstöðurnar benda því til þess að nemendur vilji geta boðið börnum 

sínum sem bestar efnislegar aðstæður þegar þau koma í heiminn. Heaton o.fl. (1999) 

telja að háar tekjur hafi áhrif á barneignaáform einstaklinga þar sem því efnaðri sem 

þeir eru, því hæfari telja þeir sig vera til að tryggja börnum sínum efnahagslegt öryggi. Í 

þessu samhengi væri áhugavert að kanna frekar hvort ungt fólk á Íslandi telji 

efnahagslegar aðstæður sínar vera til þess fallnar að geta alið upp börn. Það er einkum 

áhugavert í ljósi þess að útgjöld hins opinbera til stuðnings barnafjölskyldum eru lægst 

hér á landi, af öllum Norðurlöndunum (Eydal og Ólafsson, 2008; NOSOSKO, 2013). 

Aðeins rúmlega helmingur háskólanema á fyrsta ári taldi nauðsynlegt að ljúka 

grunnnámi áður en barneignir hæfust. Hlutfall þeirra sem töldu mikilvægt að ljúka 

meistaranámi var enn lægra, eða einungis um fjórðungur nemenda. Þetta er í samræmi 

við hátt hlutfall nemenda með börn í háskólanámi á Íslandi og að þeim virðist unnt að 

sjá um barnauppeldi samhliða námi hérlendis (Cornejo o.fl., 2014; Guðný Björk Eydal og 

Stefán Ólafsson, 2005; Sigrún Júlíusdóttir og Magnús Diðrik Baldursson, 2003). Hlutfall 

þeirra sem taldi mikilvægt að ljúka háskólanámi áður en barneignir hæfust er töluvert 

lægra en niðurstöður norrænna rannsókna sýna, þar sem vilji til að ljúka 
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háskólamenntun var ein helsta ástæða þess að vilja ekki eignast barn strax (Lampic o.fl., 

2006; Rasch o.fl., 2001; Tydén o.fl., 2006; Virtala og Virjo, 2004). Samkvæmt Barber 

(2001) hefur afstaða til samkeppnisþátta barneigna, eins og menntunar og starfsframa, 

mikil áhrif á barneignaáform. Rannsóknin sýndi að það að ná ákveðnum starfsframa var 

talið álíka mikilvægt og að ljúka grunnnámi í háskóla. Niðurstöðurnar benda því til þess 

að hér á landi virðist háskólamenntun og starfsframi ekki hindra barneignaáform. 

Sú forsenda barneigna sem var talin síst mikilvægust er að ganga í hjónaband, en 

einungis 17% nemenda töldu hana mikilvæga. Fæstir nemendur töldu því nauðsynlegt 

að eignast barn innan hjónabands. Þetta var áhugavert í ljósi þess að flestum 

nemendum þótti mikilvægt að vera í ástarsambandi þegar þeir eignuðust barn. Viðhorf 

til hjónabandsins hafa breyst á undanförnum áratugum og er það ekki lengur talið 

nauðsynlegur undanfari barneigna (Lesthaeghe, 2010). Tíðni óvígðrar sambúðar hefur 

aukist verulega hér á landi, sérstaklega á meðal yngra fólks, á sama tíma og 

hjónavígslum fækkar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; Svava Guðjónsdóttir, 2013). Samkvæmt 

félagslegri hugsmíðahyggju gæti þetta útskýrt hvers vegna hjónaband er ekki talið 

mikilvæg forsenda barneigna, þar sem kenningin gerir ráð fyrir því að viðhorf 

samfélagsins hafi áhrif á hegðun. Við þetta má bæta að samkvæmt Eydal (2005) hefur 

lengi tíðkast hérlendis að pör búi saman og hefji barneignir áður en til hjúskapar kemur. 

Af þessari umfjöllun sést að háskólanemar á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla 

Íslands töldu ákveðnar forsendur barneigna vera mikilvægari en aðrar. Hjúskaparstaða 

og eigin geta til að takast á við barnauppeldi voru taldar mikilvægastar en á sama tíma 

þótti nemendum ekki mikilvægt að ganga í hjónaband áður en barneignir hæfust. Um 

helmingi nemenda þótti mikilvægt að ljúka háskólamenntun og ná ákveðnum 

starfsframa áður en þeir eignuðust barn, sem virðist því ekki koma í veg fyrir að 

barneignir séu áformaðar. Hér hefur þriðju rannsóknarspurningunni verið svarað, en 

hún hljóðaði svo: Hvaða forsendur telja barnlausir háskólanemar að þurfi að vera til 

staðar áður en þeir eignast börn? 

5.4 Áþekk viðhorf karla og kvenna til barneigna 

Hér verður fjórðu og síðustu rannsóknarspurningunni svarað, Hvaða munur er á afstöðu 

karla og kvenna til barneigna? 
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Viðhorf kvenkyns og karlkyns háskólanema til barneigna voru áþekk og ekki mikill 

munur á þeim eftir kyni. Jafnt hlutfall karla og kvenna hafði jákvæð viðhorf til barnleysis, 

taldi ákjósanlegan aldur við fæðingu fyrsta barns vera 25-29 ára og lítill kynjamunur var 

á mati mikilvægra forsenda barneigna. Það er nokkuð ólíkt því sem erlendar rannsóknir 

á viðhorfi karla og kvenna til barneigna hafa sýnt (Koropeckyj-Cox og Pendell, 2007b; 

Lampic o.fl., 2006; Virtala o.fl., 2011). Femínískar kenningar skýra að einhverju leyti 

þennan litla kynjamun, en samkvæmt þeim einkennast fjölskyldur af fjölbreytileika og 

jafnrétti karla og kvenna, sérstaklega hvað varðar hlutverk kynjanna innan 

fjölskyldunnar (Okin, 1997). Nokkurn kynjamun mátti þó sjá á öðrum spurningum sem 

vörðuðu viðhorf til barneigna. 

Munur var á viðhorfi karla og kvenna til ákjósanlegs fjölda barna. Karlar töldu 

ákjósanlegast að eignast tvö börn en konur vildu helst eignast þrjú börn. Fleiri karlar 

voru jafnframt hlynntir því að eignast einungis eitt barn. Barnlausar konur mátu 

mikilvægi barneigna í framtíðinni meira en karlar. Kvenkyns nemendur vildu því bæði 

eignast fleiri börn og töldu barneignir mikilvægari, samanborið við karlkyns nemendur. 

Það er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Cornejo o.fl., 2014; Ekelin o.fl., 

2012; Lampic o.fl., 2006; Statistiska centralbyrån, 2009; Testa, 2012; Virtala o.fl., 2011). 

Af þeim sem töldu ákjósanlegt að eignast ekki börn voru konur þó í meirihluta og er það 

í samræmi við niðurstöður Koropeckyj-Cox og Pendell (2007a, 2007b) og Rijken og Merz 

(2014) á rannsóknum á viðhorfi karla og kvenna til barnleysis. Það er hins vegar ólíkt 

niðurstöðum Virtala o.fl. (2006) þar sem karlar voru í meirihluta þeirra sem töldu 

barnleysi ákjósanlegt. Ekki var þó hægt að segja til um hvort kynjamunurinn innan 

háskólans væri marktækur eða ekki þar sem ekki var hægt að túlka niðurstöður 

marktektarprófs og því verður að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Sama mynstur 

mátti sjá þegar einungis um barnlausa nemendur var að ræða og var munurinn þá 

marktækur. 

Hvað varðar ákjósanlegan aldur við fæðingu fyrsta barns mátti sjá kynjamun á þeim 

aldri sem var talinn næstákjósanlegastur. Fleiri karlar sögðu að ákjósanlegur aldur 

kvenna við fæðingu fyrsta barns væri eftir þrítugt á meðan fleiri konur töldu að 

ákjósanlegur aldur væri undir 25 ára aldri. Þegar nemendur voru spurðir um 

ákjósanlegan aldur karla birtist annars konar mynstur. Þar voru karlar og konur sammála 
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um ákjósanlegan aldur karla í öllum tilfellum, sem var talinn nokkuð hærri en 

ákjósanlegur aldur kvenna. Meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns er iðulega lægri 

en meðalaldur karla og samræmist það einnig viðhorfi vestrænna þjóða til þess hvenær 

best er að eignast sitt fyrsta barn (Rasch o.fl., 2001; Svava Guðjónsdóttir, 2013; Testa, 

2006; Virtala o.fl., 2011).  

Að lokum má nefna að kynjamunur mældist á viðhorfi til einstakra fullyrðinga sem 

mældu viðhorf til barnleysis. Konur voru samþykkari því að barnlaust par geti kallað sig 

fjölskyldu. Hins vegar voru konur meira samþykkari því að lífið væri tilgangslaust án 

barna, ásamt því að þær töldu barneignir mikilvægari í framtíðinni samanborið við karla. 

Samkvæmt Coltrane (1998) hefur viðhorf samfélagsins löngum einkennst af því að allar 

konur eigi að vera mæður og er því sett samasem merki á milli þess að vera kona og 

móðir. Erfitt er að segja til um hvort viðhorf kvenkyns nemenda séu tilkomin vegna 

þrýstings frá samfélaginu eða eigin vilja til að eignast börn. Samkvæmt femínískum 

kenningum er um félagslegan þrýsting að ræða (Okin, 1997) en samkvæmt kenningu 

Miller (1994) ráða persónuleg einkenni vilja til barneigna. Frekari rannsókna er þörf á 

þessum viðhorfum til að geta dregið nákvæmari ályktanir. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita áhugaverða innsýn í hugmyndir háskólanema á 

Íslandi um barneignir og hvernig barneignum þeirra er háttað. Líkt og meirihluti vestrænna 

íbúa telja nemendur barneignir mikilvægan hluta af lífinu og flestir vilja eignast börn. 

Athyglisvert er þó að fjöldi foreldra á fyrsta ári í grunnnámi er mikill miðað við önnur vestræn 

ríki. Einnig vekur það athygli að á sama tíma og flestir telja ákjósanlegast að eignast börn 

hafa nemendur þó jákvæð viðhorf til barnleysis. Það bendir til þess að ákveðinnar víðsýni 

gæti í hugmyndum háskólanema um fjölskyldulíf. Rannsóknin á sér fáar hliðstæður hér á 

landi og hefur því talsvert nýsköpunargildi. 

Rannsóknin hefur bæði ákveðna styrkleika og veikleika. Helstu veikleikar 

rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að segja til um hvort viðhorf nemenda til barnleysis séu 

ólík eftir því hvort um valið barnleysi er að ræða, seinkun barneigna eða ófrjósemi, þar sem 

ekki var gerður greinarmunur á því í spurningalistakönnuninni sem lögð var fyrir nemendur. 

Þátttakendur í rannsókninni voru eingöngu háskólanemar og því erfitt að segja til um hvort 

viðhorf þeirra endurspegli viðhorf alls ungs fólks á Íslandi. Þar að auki var ekki um 

tilviljunarúrtak að ræða og því erfitt að alhæfa viðhorf þátttakenda um viðhorf allra 

nemenda á fyrsta ári í grunnnámi við Háskóla Íslands. Fjöldi þátttakenda var samt sem áður 

mikill, ásamt því að kynjahlutfall þeirra, sem og hlutfall af hverju fræðasviði, var nokkuð 

sambærilegt þýðinu sem bætir ytra réttmæti rannsóknarinnar, og er þetta einn af 

styrkleikum rannsóknarinnar. Annar styrkleiki rannsóknarinnar er að hún gefur ákveðna 

hugmynd um viðhorf háskólanema til barneigna, barneignaáform þeirra og fjölda foreldra, 

sem lítið var vitað um áður. Þá er það einnig styrkleiki að ólíkar aðferðir voru notaðar við 

gagnaöflun, en spurningalistakönnun sem lögð var fyrir nemendur í kennslustund gaf annað 

og mun hærra svarhlutfall en spurningalistakönnun sem send var með tölvupósti.  

Ljóst er að niðurstöður þessarar rannsóknar nýtast á hinum ýmsu sviðum félagsráðgjafar. 

Niðurstöðurnar varpa ljósi á aðstæður háskólanema og hugmyndir þeirra um barneignir og 

nýtast því í stefnumótun bæði innan Háskóla Íslands og á opinberum vettvangi, meðal annars 

hvað varðar samþættingu náms og barnauppeldis og aðstoð við nemendur með börn. 

Niðurstöðurnar nýtast jafnframt í starfi félagsráðgjafa tengdu fóstureyðingum, því þær skýra 
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að einhverju leyti hvers vegna einstaklingar eru ekki tilbúnir að eignast barn strax. Þær nýtast 

einnig félagsráðgjöfum sem sinna ráðgjöf um tæknifrjóvgun og ófrjósemi, í sambandi við 

möguleg áhrif þess að seinka barneignum, ásamt því að nýtast í para- og fjölskylduráðgjöf, til 

dæmis vegna áætlana einstaklinga og para um valið barnleysi.  

Ánægjulegt er að sjá að háskólanemar eru umburðarlyndir í garð ólíkra fölskylduforma. 

Ungt fólk virðist fagna fjölbreytileikanum og tekur sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf. Þó má 

ekki líta framhjá því að ef seinkun barneigna heldur áfram að færast í aukana mun íslenskt 

samfélag þurfa að horfast í augu við fólksfækkun vegna lækkandi fæðingartíðni og möguleg 

heilsufarsvandamál barna og fullorðinna vegna áhrifa þess að eignast barn seint á ævinni. Í 

sambandi við lægri fæðingartíðni er einnig áhugavert að leiða hugann að því hvort viðhorf 

Íslendinga til ákjósanlegs barnafjölda muni breytast í framtíðinni. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvort ungir Íslendingar séu enn fastir í gamalli hugsun um fjölskylduna, sem einkennist af því 

að eignast mörg börn snemma á lífsleiðinni, á sama tíma og þeir aðhyllist nútímalegri viðhorf 

og hver kostnaðurinn sé við að reyna að samræma þessi tvö viðhorf.  

Frekari rannsókna er þörf á þekkingu ungs fólks á Íslandi, á áhrifum þess að seinka 

barneignum og því hvers vegna það telur ákveðnar forsendur mikilvægari en aðrar. Einnig 

væri áhugavert að rannsaka upplifun einstaklinga af völdu barnleysi þar sem fáar slíkar 

rannsóknir hafa verið gerðar, þrátt fyrir að hér á landi séu einstaklingar sem telja ákjósanlegt 

að eignast ekki börn, líkt og þessi rannsókn sýnir. Að lokum er áhugavert að skoða viðhorf 

ungs fólks á Íslandi í heild til barneigna, ekki einungis háskólanema. Líklegt er að ólíkar 

niðurstöður fáist, vegna áhrifa háskólamenntunar á viðhorf til barneigna. Höfundur telur 

mikilvægt að öðlast þekkingu á þessum atriðum og vonar því að tækifæri gefist til að 

rannsaka þau í náinni framtíð. 

 

____________________________________ 

Anna Elísa Gunnarsdóttir 
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