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Útdráttur 

Markmiðið með þessari eigindlegu rannsókn er að fá innsýn í líf einstæðra mæðra í námi 

við Háskóla Íslands árið 2014 og upplifun þeirra af því að samræma nám og einkalíf. Í því 

augnamiði voru tekin hálfstöðluð viðtöl við átta slíkar mæður sem búa með 

barni/börnunum sínum. Rannsóknarspurningunum var ætlað að draga fram reynslu 

þeirra og upplifun af þeim stuðningi sem þeim stendur til boða á meðan á námi stendur 

og fá fram viðhorf þeirra til þess hvort bankahrunið hafi haft áhrif á lífsgæði þeirra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flestar einstæðar mæður í þessum 

sporum njóti góðs formlegs og óformlegs stuðnings, þ.e. séu með gott stuðningsnet að 

baki sér. Þær eru í góðum samskiptum og tengslum við fjölskyldu sína, vini og 

venslamenn sem styðja þær bæði á ánægjustundum í lífinu og ekki síður þegar eitthvað 

bjátar á. Flestar mæðurnar hafa nýtt sér þann stuðning sem ríkið og sveitarfélagið hefur 

upp á að bjóða. Jafnframt hafa flestallar þeirra verið með framfærslulán hjá Lánasjóði 

íslenskra námsmanna. Í rannsókninni voru viðmælendur kallaðir meðrannsakendur. 

Afstaða meðrannsakenda til efnahagshrunsins var neikvæð. Þeir töldu sig þó ekki hafa 

fundið fyrir miklum breytingum eftir hrun, þó svo að þeir tækju eftir breytingum á verði 

matvöru og eldsneytis, svo dæmi séu tekin. Allar mæðurnar voru bjartsýnar á framtíðina 

og töldu að breytingar yrðu til batnaðar í lífi þeirra þegar náminu lyki.  

Hægt er að nýta niðurstöðurnar við áframhaldandi rannsóknir á aðstæðum 

einstæðra foreldra í háskólanámi og fara skrefinu lengra með því að opna fyrir frekari 

umræður um málefni einforeldra í námi.  

 

Lykilorð: Einstæðar mæður, félagsráðgjöf, efnahagshrun, lífsgæði. 
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Abstract 

The main goal of this qualitative research is to get an insight into the lives of lone 

mothers attending university in 2014, and examine how they coordinate their studies 

and private lives. Semistructured interviews were conducted with eight lone mothers 

who live with their child/children. The research questions addresses their experiences 

of what type of social network they have while at university as well as examining their 

opinions on the global economic crisis and whether it has had an effect on their quality 

of life.  

The results of the research shows that most of these lone mothers have a good 

formal and informal support/social network. They are well connected with their family 

and friends, who stand beside them in both times of need and joy. Most of the mothers 

interviewed receive the public support available to them. Furthermore, most of the 

mothers interviewed receive a cost-of-living loan from the Icelandic Student Loan Fund. 

In this study the interviewees are referred to as co-researchers and the co-researchers‘ 

view on the economic crisis was overall negative, but they felt it did not make much of a 

difference in their lives. However, they did notice a change in prices for groceries and 

gasoline for example. Most of the mothers were optimistic for the future and feel their 

lives will change for the better after they finish university.  

This research can be used to continue the development of exploring social work and 

lone mothers at university. Furthermore, it can go a step further by opening a general, 

public discussion about lone parents in education.  

 

Key word: Single mothers, social work, economic crisis, quality of life. 
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Formáli 

Rannsókn þessi var framkvæmd á tímabilinu september til nóvember 2014. Hún fjallar 

um lífsgæði einstæðra mæðra í námi við Háskóla Íslands og hvernig bankahrunið hefur 

haft áhrif á lífsgæði þeirra og aðkomu félagsráðgjafar. Rannsókn þessi er metin til 30 

ECTS-eininga og er meistaraverkefni til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég þakka leiðbeinanda mínum, Dr. Cynthia Lisa 

Jeans, lektor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir frábæra leiðsögn og 

hvatningu á meðan á vinnunni stóð. Einnig vil ég þakka meðrannsakendum mínum fyrir 

að gefa sér tíma til þess að liðsinna mér í rannsókninni og fyrir þær upplýsingar sem þeir 

veittu mér.  

Sérstaklega vil ég þakka föður mínum, Friðjóni H. Risten Þórhallssyni, fyrir þann 

ómetanlega stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum árin og var innblástur minn 

fyrir rannsóknina. Að sjálfsögðu vil ég þakka móður minni, Kristjönu H. Júlíusdóttur, fyrir 

stuðning og væntumþykju. Konu minni, Signýju Gestsdóttur, vil ég þakka fyrir 

þolinmæðina og hvatningu í gegnum námið. Það er enginn ykkur líkur og ég er afar 

ánægður að eiga ykkur að.  
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1 Inngangur 

Efnahagshrunið og kreppan sem því fylgdi var afdrifaríkt fyrir lífskjör þjóðarinnar og 

einstaka þjóðfélagshópa. Afleiðingarnar af hruni bankakerfisins voru aukin verðbólga, 

aukið atvinnuleysi, hækkun lána og minnkuð kaupgeta ásamt skuldasöfnun heimilanna 

(Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012). Fólk utan vinnumarkaðar tilheyrir 

tekjulægstu hópum samfélagsins en stór hluti fólks sem fær atvinnuleysisbætur eða 

fjárhagsaðstoð hefur fyrir barni að sjá (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Elísabet Karlsdóttir, 

Heiður Hrund Jónsdóttir og Vala Jónsdóttir, 2012). Einstæðir foreldrar eru fjölmennir á 

meðal þeirra sem nýta sér fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna og eiga iðulega í erfiðleikum 

með að ná endum saman. Sterk tengsl eru á milli menntunarstigs og lífsskilyrða fólks og 

kemur atvinnuleysi harðast niður á ófaglærðum. Bág fjárhagsstaða skerðir möguleika á 

virkri hlutdeild í samfélaginu sem eykur hættu á félagslegri einangrun (Stefán Ólafsson, 

2005). Ójöfnuður jókst árin fyrir hrun íslenska bankakerfisins og enn frekar í kjölfarið. Á 

árunum 2008 til 2013 fjölgaði þeim heimilum sem þáðu fjárhagsaðstoð á 

höfuðborgarsvæðinu um 2.256 heimili. Aðstoð virtist brýnust fyrir þau heimili sem þáðu 

fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu fyrstu tvö árin, en fór 

einungis minnkandi á milli áranna 2011 og 2012, um 15 heimili, en jókst síðan aftur til 

ársins 2013 um 217 heimili (Hagstofa Íslands, e.d.-h). Atvinnuleysi á 

höfuðborgarsvæðinu árið 2008 var að jafnaði 3,0% en árið 2013 var hlutfallið 6,1% 

(Hagstofa Íslands, e.d.-a). Þó kreppa sé tímabundið ástand geta samfélagslegar 

afleiðingar hennar varað í langan tíma (Hendrick- Ferguson, 2000).  

Velferðarkerfið hefur verið undir miklu álagi í kjölfar kreppunnar þar sem 

niðurskurður og skipulagður samdráttur innan þess var liður í endurreisn samfélagsins 

sem hefur haft neikvæð áhrif á styrk stjórnsýslunnar (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Niðurstaðan er aukið álag á starfsfólk og hnignandi þjónusta til notenda 

almannaþjónustunnar. Samfara batnandi hagvexti er margt sem bendir til þess að vel 

hafi til tekist að sporna við alvarlegum afleiðingum kreppunnar, meðal annars með 

ýmsum vinnumarkaðsúrræðum, auknu aðgengi að menntastofnunum og fjölbreyttri 

fjölskylduþjónustu sveitarfélaga. Þrátt fyrir jákvæðan árangur búa um 12% íslenskra 
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barna á heimili undir fátæktarmörkum árið 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Heimili 

einforeldris með barn skera sig úr, því 31% þeirra eru undir lágtekjumörkum. Til 

samanburðar er hlutfallið 10% á heimilum þar sem eru tveir fullorðnir með barn 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

Alþjóðlegar rannsóknir sýna að fátækt hefur afar neikvæð áhrif á nærumhverfi og 

heilsu fólks, það einangrast félagslega sem dregur úr lífsgæðum og það hefur neikvæð 

margfeldisáhrif á samfélagið. Miklu skiptir að þjóðfélagið styðji af fremsta megni við 

börn sem búa við fátækt, því þau sem alast upp í slíku umhverfi eru líklegri til þess að 

festast í vítahring erfiðra aðstæðna og búa við skerta framtíðarmöguleika ævilangt 

(Unicef, 2012; Van Kempen, 1997; Velferðarráðuneytið, 2013).  

Fjölskylda er í eðli sínu frumeining samfélagsins og það er stöðugt algengara að börn 

flytjist úr einu fjölskyldumynstri í annað. Að meðaltali búa um 80% barna í 

Evrópulöndum hjá báðum foreldrum sínum en á milli 10-15% barna búa með einstæðu 

foreldri (Unicef, 2007). Þessar tölur endurspegla nokkuð landfræðilega dreifingu sem 

sýnir að hlutfallið er um það bil 9% eftir því sem sunnar dregur og er einna hæst á 

Norðurlöndunum (Unicef, 2007). 

Hér verður tekin til meðferðar rannsókn á lífskjörum einstæðra mæðra sem hafa 

stundað nám við Háskóla Íslands í kjölfar efnahagskreppunnar. Tildrög menntunar er að 

skapa tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína í samfélagi 

skilnings, viðsýnis og umburðarlyndis. Hér áður fyrr gátu námsmenn séð fyrir sér og 

sínum nánustu með því að vinna samfara námi en með auknu atvinnuleysi er erfiðara að 

fá vinnu sem skýrir ef til vill aukningu á umsóknum hjá félagsþjónustu og 

hjálparstofnunum (Velferðarráðuneytið, 2009). Sérstaklega hefur álag á einstæða 

foreldra aukist en þetta er hópur sem var viðkvæmur fyrir og kreppan haft mikil áhrif á, 

þar sem um er að ræða eina fyrirvinnu (Velferðarráðuneytið, 2009). Þarna er því um að 

ræða hóp fólks sem hefur almennt miklar fjárhagsáhyggjur og á mun erfiðara með að 

framfleyta sér og þarf að draga úr þátttöku sinni í samfélaginu og tómstundum 

barnanna (Velferðarráðuneytið, 2009).  

1.1. Markmið og tilgangur 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á möguleika einstæðra mæðra til náms 

ásamt því að sinna framfærsluskyldu sinni á tímum efnahagsþrenginga miðað við 
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neysluviðmið þjóðfélagsins. Neysluviðmið byggist á svokallaðri útgjaldaaðferð sem er 

lýsandi og byggir á raunverulegum útgjöldum heimila (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk 

Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 2011). Stuðningur við þær er skoðaður, mikilvægi hans í 

lífi þeirra og áhrif efnahagskreppu á lífsgæði. Með þessum hætti er reynt að stuðla að 

umræðu um málefni einforeldra í þjóðfélaginu, því ekki er vanþörf á að þeir hópar 

þjóðfélagsins sem eiga erfitt uppdráttar fái verðskuldaða athygli. Meginverkefni 

rannsóknarinnar er að kanna stöðu og daglegt líf meðrannsakenda í kjölfar 

efnahagskreppunnar 2008. Meðrannsakandi er hér skilgreindur sem þátttakandi 

rannsóknarinnar sem aðstoðar rannsakanda við gagnasöfnun með samræðum þar sem 

sameiginlegt framlag leiðir að niðurstöðum rannsóknarinnar (Boylorn, 2008; Helga 

Jónsdóttir, 2013). Athugaðar voru félagslegar og efnahagslegar forsendur hvað varðar 

húsnæðismál og fjölskyldumál. Einnig markast rannsóknin af afstöðu meðrannsakenda 

til þess hlutverks að vera einstæð móðir í námi við Háskóla Ísland sem vísar til 

tengslanets, námsframvindu og framtíðarhorfa þeirra. Rannsóknarspurningarnar eru 

tvær. Fyrri spurningin snýr að reynslu og afstöðu meðrannsakenda til þess stuðnings 

sem þeir hafa fengið. Síðari spurningin snýr að því hvort efnahagsþrengingar hafi haft 

veruleg áhrif á lífsgildi og lífsgæði.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

1) Hver er reynsla og upplifun einstæðra mæðra í námi við Háskóla Íslands af 

stuðningi sem þeim stendur til boða?  

2) Telja einstæðar mæður í námi að aðstæður þeirra hafi breyst í kjölfar 

bankahrunsins?  

Tilgangur verkefnisins er að afla upplýsinga um lífsbaráttu einstæðra mæðra í námi við 

Háskóla Íslands sem gætu vakið áhuga annarra rannsakenda til frekari rannsókna á 

þessu sviði og komið að gagni á sviði opinberrar stefnumótunar við að þróa og bæta 

félagsmála- og fjölskyldustefnur.  

1.2. Val á viðfangsefni 

Aðdragandi rannsóknarinnar er áhugi höfundar á hagsmunum og réttindum einstæðra 

foreldra í námi við Háskóla Ísland. Einstæðar mæður og börn þeirra eru á meðal þeirra 

þjóðfélagshópa sem eiga á hættu að lenda í öngstræti hvað snertir stöðu atvinnu-, 

húsnæðis-, félags- og menntunarmála (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 
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2009). Rannsóknir á efnahagskreppunni hafa aðallega snúið að stjórnmálalegum og 

efnahagslegum þáttum. Afleiðingar kreppunnar eru margvíslegar, meðal annars 

atvinnuleysi, samdráttur opinberrar þjónustu ásamt almennri hækkun á nauðsynjum og 

ýmissi þjónustu. Samfara aukinni skuldabyrði fólks hefur húsaleiga hækkað um 38% 

síðastliðin fimm árin en húsaleigubætur einungis hækkað um 9,4%. Þar sem einstæðar 

mæður eru fjölmennasti leigjendahópurinn á meðal allra fjölskylduforma hefur slík 

kjararýrnun áhrif á framfærslu þeirra (Hagstofa Íslands, e.d.-f; Velferðarráðuneytið, 

2013). Fáar rannsóknir eru til um einstæðar mæður í háskólanámi, hvort sem um er að 

ræða efnahagslega eða félagslega stöðu þeirra í kjölfar kreppunnar. Forvitnilegt er því 

að skoða hvernig þeim vegnar í slíkum efnahagsþrengingum.  

Höfundur hefur reynslu af því að vera barn einforeldris og telur nauðsynlegt að 

opna fyrir frekari umræðu um málefni einforeldrisfjölskyldna. Lífsgæði einforeldra hafa 

verið höfundi hugleikin, enda hefur hann ávallt haft áhuga á efninu. Efnisval hefur tekið 

breytingum eftir því sem höfundur hefur kynnt sér málefnið nánar og í samráði við 

kennara við Háskóla Íslands fannst honum nærtækast að taka fyrir einstæða foreldra í 

háskólanámi. Við forvinnu rannsóknarinnar varð ljóst að hentugast væri að taka fyrir 

einn háskóla og þá þann sem rannsakandi er nemandi í. Beindist rannsóknin því í þann 

farveg að kanna lífsgæði einstæðra mæðra í námi við Háskóla Ísland.  

1.3. Hagnýtt gildi rannsóknar 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að fá sem skýrasta mynd af aðbúnaði einstæðra mæðra í 

námi við Háskóla Ísland. Mögulegt væri að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

afla upplýsinga um hvort það sé einhver pottur brotinn í efnahagslegum og félagslegum 

málefnum mæðranna. Það er rýnt í hvernig mæðurnar útlista þörfina og hvaða 

væntingar þær hafa til samfélagsins. Áhugavert er að kanna viðhorf þeirra til 

háskólasamfélagsins og hvort eða hvað mætti betur gera þeim og öðrum til handa. 

Rannsóknin ætti að gefa nokkuð glögga mynd af kjörum og tengslaneti mæðranna og 

vera kveikjan fyrir umræður um aðstæður einstæðar mæðra í námi í háskólanum. 

Sannarlega var það nokkurt undrunarefni hve litlar upplýsingar var að fá um 

húsnæðisstöðu, fjárhagsstöðu og bótagreiðslur til mæðranna, en af því þarf að hyggja 

sem og öðru til þess að fá greinargott yfirlit um aðstæður einstæðra mæðra í námi við 

Háskóla Íslands. Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011) kom fram að litlar upplýsingar 

lægju fyrir um einstæða foreldra í háskólanámi en sammála þessu voru Eva Bjarnadóttir 

og Eygló Árnadóttir (2011) að hörgull væri á fyrirliggjandi upplýsingum um málefni 
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einstæðra foreldra í háskólanámi en verðugt og ástæða væri til þess að rannsaka 

málefni tiltekins hóps.  

Þessi rannsókn gæti verið grunnur fyrir frekari rannsóknir, hvort sem þær myndu 

tengjast þessari rannsókn með beinum eða óbeinum hætti. Sú rannsókn sem hér er gerð 

er ætluð til þess að vera hvatning til annarra að fjalla um málefni einstæðra mæðra því 

þörfin er brýn.  

1.4. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist niður í sex kafla. Rannsóknin miðast að upplýsingaöflun um stöðu 

og kjör einstæðra mæðra í háskólanámi í erfiðu árferði sem gæti orðið hvatning til 

frekari umræðu um málefnið. 

Í öðrum kafla eru tekin fyrir helstu fræðilegu sjónarhorn rannsóknarinnar en þar er 

fjallað um helstu hugtök og félagslega og efnahagslega þætti sem tengjast málefnum 

einstæðra mæðra í námi. Meðal annars verður fjallað um gildi menntunar og álag sem 

er fylgifiskur þess að vera einstætt foreldri. Einnig verður stuðningsnet mæðranna 

tíundað, hvort sem um er að ræða formlegan eða óformlegan stuðning, og aðra þætti 

sem tengjast efnahagshruninu.  

Í þriðja kafla verður greint frá aðferðum rannsóknarinnar. Rannsakandinn og 

meðrannsakendur eru meginrannsóknartækin. Hér er greint frá undirbúningi og 

framkvæmd rannsóknarinnar og hvernig gagna var aflað. Síðan er fjallað um styrkleika 

og veikleika rannsóknarinnar, fræðilegir þættir eru útskýrðir og greint frá skráningu og 

úrvinnslu gagna.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þar eru birt viðtöl við 

meðrannsakendur og þar skýrist hvernig tengslanet þeirra eru. Einnig er forvitnast um líf 

þeirra og afstöðu þeirra til hlutverka og hverdagslegra þátta.  

Í fimmta kafla fer fram umræða um samskipti og samband meðrannsakenda við 

tengslanet sitt. Rýnt er í það hvernig félagslegri stöðu þeirra sem einsforeldra í námi er 

háttað. Síðan er rætt um afstöðu þeirra til hverdagslegra þátta sem tengjast þeim. 

Einnig verður frekari umfjöllun um skilyrði rannsóknarinnar, styrkleika, veikleika og 

notagildi til framtíðar ásamt því að litið verður til sérstöðu og tilgangs verkefnisins. 

Jafnframt er fjallað um úrbætur og möguleika rannsóknarinnar til frekari 

rannsóknarvinnu og gagnsemi.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður greint frá helstu fræðilegu sjónarhornum sem tengjast 

rannsókninni á einstæðum mæðrum í námi. Helstu hugtök verða skilgreind og fjallað um 

félagslega og efnahagslega stöðu. Fjallað verður um álag og streitu einstæðra mæðra 

sem hafa fjölbreyttum hlutverkum að gegna. Greint verður frá þeim formlega og 

óformlega stuðningi sem einstæðar mæður njóta. Þar með verður jafnframt vitnað í 

kenningar og efnið tengt við félagsráðgjöfina.  

2.1 Einstæðir foreldrar 

Hugtakið fjölskylda er teygjanlegt í fræðilegri skilgreiningu. Skilningur manna á 

lifnaðarháttum veiði- og safnaraþjóða leiðir líkur að því að aukin verkaskipting á milli 

kynjanna sé höfuðorsök þróunar mannlegs samfélags og það hafi leitt til fjölskyldulífs, 

þar sem karlmaður, kona og börn mynda fjölskyldu. Frá öræfi urðu til afmarkaðar 

fjölskyldur, hver annarri háðar og jafnframt mynduðust tengsl á milli fjölskyldna vegna 

nauðsynja útvenslanna. Menningin er uppsprettulind sjálfrar sín sem kallar á nýtt 

hegðunarmynstur en allt ber vitni um þróun þar sem fjölskylda er einn af hornsteinum 

samfélagsins og uppspretta lífsgilda (Bouchard og Zhukova, 2007).  

Það er síður en svo einfalt að skilgreina og afmarka hugtakið fjölskylda til hlítar. 

Vegna fjölbreytileika nútímans er fjölskyldan háð stöðugum breytingum í 

samfélagsgerðinni. Það er því í raun ekki hægt að ræða um fjölskylduna sem stöðugt og 

skýrt afmarkað fyrirbæri. Á alþjóðaári fjölskyldunnar 1994 stóð íslenska landsnefndin 

fyrir öflugu málþingi sem nefndist Fjölskyldan - uppspretta lífsgilda. Í undirbúningsstarfi 

landsnefndar var hugtakið fjölskylda skilgreint á eftirfarandi hátt:  

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

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

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða 

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

hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 140).  

Félagsráðgjafar hafa tekið það að sér að einfalda skilgreiningu á hugtakinu fjölskylda og 

samkvæmt henni er fjölskyldan „þeir sem búa saman“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 

139).  
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Nýjar heimilisaðstæður hafa verið að mótast og festast í sessi í samfélagi okkar og 

hefur löggjöfin breyst í þá veru að aðlaga sig að breyttum lífsháttum og draga úr muni á 

réttarstöðu einstaklinga eftir sambúðarformi þeirra. Af þessum nýju heimilisaðstæðum 

þá hafa tvær fjölskyldugerðir einkum verið að ryðja sér frekar til rúms síðustu áratugi, 

það eru einforeldrisfjölskyldur og stjúpfjölskyldur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Það eru til margar og mismunandi fjölskyldugerðir, allt frá kjarnafjölskyldunni, þar 

sem karl og kona búa saman með barni eða börnum sínum, til einforeldris sem býr með 

barni eða börnum sínum. Það eru til nokkur tilbrigði einforeldrisfjölskyldna og eru þau 

tilkomin af hinum ýmsum ástæðum. Einstæðir foreldrar geta verið ekkjur/ekklar með 

barn/börn, fráskildir einstaklingar með barn/börn eða ógift eða einhleypar mæður með 

barn/börn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Hagstofa Íslands skilgreinir einstæða foreldra sem 

einhleypinga sem búa með börnunum sínum sem eru 17 ára og yngri (Hagstofa Íslands, 

e.d.-g). Önnur skilgreining á hugtakinu einforeldri er fjölskylda þar sem annað foreldrið 

deilir lögheimili með barni eða börnum sínum (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Skilgreining 

Silverman (2000) á hugtakinu fjölskylda er ekki einungis sú að þar sé um að ræða hóp af 

einstaklingum sem búa saman, heldur samansett af fólki sem á sér sameiginlega sögu og 

með samtvinnaða framtíð. Framtíð þeirra er samofin ýmsum félagslegum og 

menningarlegum þáttum. Tengslin myndast með margvíslegum hætti eins og 

blóðtengslum, hjónabandi og sameiginlegum hagsmunum. Félagslegt kerfi sem er 

samansafn félagslegra hefða, viðmiða og gilda þar sem fjölskyldan elur 

fjölskyldumeðlimi sína í samfélagi því sem það lifir í. Foreldrar kenna börnunum sínum 

að þróa eigin sjálfsmynd, eiga samskipti og mynda tengsl við aðra (Silverman, 2000).  

Í þessari ritgerð er afstaða tekin til skilgreiningar Silverman (2000) á fjölskyldu þar 

sem hann telur að fjölskyldan þurfi ekki endilega að búa saman til þess að taka þátt í lífi 

hvers annars. Jafnframt að tengslin þurfi ekki endilega að vera til komin vegna 

blóðtengsla. Þau geti mögulega verið komin til vegna sameiginlegra hagsmuna eins og 

barnsins. Einforeldrar geta til dæmis átt í góðum samskiptum við barnsföður og 

fjölskyldu hans og jafnvel vina sem koma saman og mynda sér sameiginlega sögu og 

framtíð.  

Hugtak Þjóðskrár Íslands um einstæða foreldra er notað í þessari rannsókn þar sem 

viðtöl rannsóknarinnar voru einungis tekin við einstæða mæður sem hafa sama 
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lögheimili og barnið/börnin, því það er þeirra reynsla og upplifun sem er verið að leitast 

eftir.  

Af eðlishvöt leitar maðurinn samlífs, myndar margbreytilegrar fjölskyldur með 

mismunandi hlutverk í samfélaginu. Fjölskyldusambandið ákvarðar takmörk 

fjölskyldunnar og hvernig samfélagið skilgreinir fjölskylduna. Fjölskylduhugtakið er 

félagslegt hugtak en innan þess rúmast stórfjölskyldan, kjarnafjölskyldan 

stjúpfjölskyldur, einforeldrisfjölskyldur og önnur fjölskylduform (Sameinuðu þjóðirnar, 

e.d.). 

Þrátt fyrir að Sameinuðu þjóðirnar flétti saman hugtökin fjölskylda og heimilishald 

er áherslumunurinn sá að heimilishald getur innihaldið einungis einn einstakling sem 

getur búið með öðrum án þess að um tengsl sé að ræða en fjölskylda felur í sér tvo eða 

fleiri meðlimi sem eru tengdir hvor/hver öðrum á einn eða annan hátt (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.).  

Heimilishald felur í sér möguleika einstaklings eða fleiri sem búa saman til þess að 

afla sér viðurværis og brýnustu nauðsynja til persónulegrar umhirðu (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.). Í mannréttindayfirlýsingu (the Universal Declaration of Human Rights) 

Sameinuðu þjóðanna segir að fjölskylda sé í eðli sínu frumeining þjóðfélagsins og 

þjóðfélaginu beri að vernda hana (Utanríkisráðuneytið, 2008).  

2.2 Samanburður á meðal einstæðra mæðra og feðra 

Einforeldrisfjölskyldur geta haft sérstöðu hvað viðkemur lífsgildum og átt erfiðara 

uppdráttar en aðrir fjölskyldukjarnar hvað varðar almenningsviðhorf og fjölskyldumál í 

samfélaginu. Almenningsviðhorf til einstæðra feðra er annað en til einstæðra mæðra. 

Hlutskipti einstakra mæðra er talið sjálfsagt en dugnaður einstæðra feðra er lofaður og 

þykir aðdáunarvert að þeir skuli velja slíkt hlutskipti (Kissman og Allen, 1993). 

Tekjumöguleikar á vinnumarkaði eru verri hjá konum sem mætti skýra að hluta til út frá 

ólíkum starfsvettvangi og menntun. Fjárhagur einstæðra feðra eru því líklegri til þess að 

stuðla að hefðbundnum lífsgildum og þeir finna síður fyrir streitu en einstæðar mæður 

(Manning og Brown, 2006).  

Einstæðir feður geta þó rekist á samfélagslegar hindranir hvað varðar viðeigandi 

félagslegan stuðning. Samfélagið er síður viðbúið þessu hlutskipti karlmanns og býður 
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því í raun ekki upp á stuðning við hæfi. Því eru karlmenn gjarnan háðir því að fá 

persónulegan stuðning frá konum, því frá fæðingu hefur áherslan verið á það að þeir séu 

fyrst og fremst sjálfum sér nægir (Kissman og Allen, 1993).  

2.3 Menntun 

Sameinuðu þjóðirnar eru samtök sjálfstæðra ríkja sem hafa sameinast um það að vinna 

að friði og öryggi í heiminum með því að efla alþjóðlegt samstarf á sviði efnahags-, 

félags- og menntamála (Utanríkisráðuneytið, e.d.). Í inngangsorðum alþjóðasamnings 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi nr. 10/1979 er tekið fram að hver 

einstaklingur eigi rétt á því að búa við réttindi, tækifæri og virðingu til jafns við aðra. Allir 

hafa rétt til menntunar sem meðal annars eflir skilning, umburðarlyndi og vináttu.  

Allar manneskjur þurfa að fullnægja þörfum sínum til þess að öðlast lífsgæði. Við 

það að framfleyta sér þurfa grunnþarfir mannsins að vera til staðar svo sem húsaskjól, 

öryggi og umhyggja. Jafnframt þarf að hafa í huga í hverju framfærslan er falin, hvert er 

eðli hennar og hvernig er unnið til hennar (Costanza o.fl., 2008).  

Stefán Ólafsson (1999) fjallar um hugtakið lífsgæði í bókinni Íslenska leiðin með 

eftirfarandi hætti:  

Ólíkir einstaklingar skilgreina lífsgæðin með ólíkum hætti. Það sem einum finnst 

eftirsóknarvert höfðar ekki til annars. Einn hefur mestan áhuga á efnalegum 

gæðum (fé, eignum, völdum), annar hugsar mest um heilsufar og líkamsrækt, þeim 

þriðja þykir mikilvægast að sinna andlegum þroska, þekkingarleit og þjálfun hugans, 

og þeim fjórða þykir mest um tengsl sín og samskipti við ættingja og vini, og þannig 

mætti áfram telja. Lífsgæðamarkmiðin geta því verið afar mörg og fjölbreytileg og 

áherslurnar á einstaka þætti misjafnar (Stefán Ólafsson, 1999, bls. 281).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) setur lífsgæði í samhengi við þróun samfélagsins og 

þarfir fólks. Hlutlægt mat á aðstæðum einstaklinga sem verða fyrir áhrifum af 

persónubundnum og efnislegum þáttum sem ákvarða meðal annars heilsu, menntun og 

félagsleg réttindi (World health organization, 2003).  

Efnisleg lífsgæði eru hlutlægt mat á lífsgildum sem tengjast lífsbaráttunni og 

afkomuþörf einstaklinga en persónubundin lífsgæði eru líðan og lífsfylling sem 

einstaklingurinn metur frá huglægu sjónarhorni sínu (Tómas Helgason, Júlíus K. 

Björnsson, Kristinn Tómasson og Erla Grétarsdóttir, 2000).  
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Heilsan er dýrmæt því veikindi geta haft mikil áhrif á stöðu einstaklingsins, fjölskyldu 

og vinahóp. Mikilvægt er því fyrir samfélagið að einstaklingurinn fái faglegan stuðning til 

heilbrigðis frá nærsamfélaginu (Salbjörg Bjarnadóttir, 2012).  

Eins og hér hefur verið rakið eru til mismunandi skilgreiningar á hugtakinu lífsgæði, 

enda er það undir hverjum og einum einstaklingi komið hvað honum finnst 

eftirsóknarvert í lífinu. Það sem er einum nauðsynlegt þarf ekki að vera aðkallandi fyrir 

annan. Stefán Ólafsson (1999) telur eðlilegt að þegar verið er að leggja mat á lífsgæði 

þjóðfélagshópa þurfi lífsgæði að vera fjölþætt, þar sem reiknað er með þeim þáttum 

sem snúa að hverjum og einum einstaklingi innan hvers hóps. Þannig endurspegla þarfir 

og væntingar hvers þátttakanda rannsóknarinnar lífsgæði hans.  

Inntak hugtakarammans (e. conceptual framework) er tíminn, félagssamskipti, 

efnahagsauðlindir og andleg og líkamleg heilsa. Umgerð sem gæti brugðið til beggja 

vona þar sem menntun er máttur sem virkar sem hvetjandi fyrirmynd uppeldis og er 

uppbyggjandi efnahagslega. Menntun tekur tíma sem myndar efnahagslegt og 

tilfinningalegt álag sem hefur áhrif á gæði fjölskyldusamskipta en þess í stað verður 

virknin vitsmunalegri sem eykur félagslega möguleika barna til þess að alast upp við 

þroskaðri hegðun og uppörvun. Menntastofnanir hjálpa fólki að mynda félagstengsl sem 

meðal annars geta leitt til makatengsla við hæfi. Einnig gefur námið tækifæri til þess að 

mynda tengsl við fólk sem hefur sambærilega menntun sem gefur væntingar um 

heilbrigðari uppeldisaðferðir og eykur líkur á betri menntun barnanna. Samfara 

menntun er jákvætt samhengi á milli langskólanáms og fjárhagsstöðu fjölskyldunnar til 

lengri tíma litið (Goldrick-Rab og Sorensen, 2010).  

Í jafnréttisstefnu Íslands á sviði þróunarvinnu er gengið út frá því að aðgangur 

kvenna og karla að lífsgæðum og valdi sé jöfn í mörgum tilfellum. Valdefling kvenna er 

talin forsenda fyrir félagslegri þróun og bættum lífskjörum þeirra sem búa við fátækt og 

skort á mannréttindum. Þannig stuðli nærsamfélagið að valdeflingu kvenna í gegnum 

bætt menntunartækifæri (Utanríkisráðuneytið, 2013). 

Menntun er mikilvægur undirbúningur til þess að auka réttindi kvenna og efla þær 

sem einstaklinga. Félagsleg réttindi vísa í félagslega samheldni alþjóðasamfélagsins til 

heilbrigðis og félagslegs öryggis. Samkvæmt 22. gr. stjórnarskrárfrumvarps 
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Stjórnlagaráðs, skal öllum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis 

(Stjórnlagaráð, 2011).  

Sameinuðu þjóðirnar skilgreina hugtakið valdefling (e. empowerment) sem skilning 

kvenna á eigin verðleikum, rétt þeirra til sjálfstæðis, skoðunarfrelsi, ákvörðunartöku og 

jafnra tækifæri að hafa áhrif á samfélagsbreytingar til þess að stuðla að jafnara 

samfélagi og efnahag (Utanríkisráðuneytið, 2013).  

Menntun veitir aðgang að þekkingu sem gefur aukna möguleika á því að bæta 

lífskjör einstaklinga og greiðir fyrir aðgengi að stofnunum og formlegri ákvörðunartöku. 

Menntun kvenna hefur margfeldisáhrif því menntaðar stúlkur eru líklegri til þess að 

ganga seinna í hjónaband og eignast færri börn. Þær hafa betri tök á því að standa vörð 

um réttindi sín og hafa áhrif í samfélaginu (Utanríkisráðuneytið, 2013).  

Nýbakaðir foreldrar takast í hendur aukna ábyrgð og þurfa að velta fyrir sér áhrifum 

foreldrahlutverksins á eigin tilveru. Athugun á námsupplifun og menntunarmarkmiðum 

fyrir og eftir barneignir, burtséð frá stöðu þeirra fyrir barnsburð, sýnir að forgangskröfur 

til menntunar breyttust eftir fæðingu barns. Áhuginn á menntun jókst sem sýndi sig í 

betri námsárangri og auknum áhuga á æðri menntun með væntingar um betri afkomu 

(SmithBattle, 2007). Rannsóknir sýndu að verðandi foreldri setur sér ný markmið, 

áhættuhegðun minnkar og menntunarþörf eykst sem sýnir sig í því að yfir 25% þungaðra 

kvenna fara aftur í skóla eftir brottfall (Hope, Wilder og Watt, 2003; Pillow, 2004; Spear, 

2001). Ekki var greinilegur munur á menntun einstæðra mæðra hvort þær eignuðust 

barn ungar eða seinna á lífsleiðinni en ungar mæður hafa þó lengri tíma og eru líklegri til 

þess að ná æðra menntunarstigi (SmithBattle, 2007).  

Með alþjóðasamskiptum, samkeppni, fjölbreyttari störfum og auknum kröfum er 

talið mikilvægt að fólk afli sér menntunar til þess að tileinka sér nýjungar og kunni að 

nýta sér þá möguleika sem í boði eru. Gildi menntunar virðist vera fólgið í möguleika á 

betri afkomu, auknum lífsgildum og ábyrgð. Menntun er því sambærileg annarri 

fjárfestingu sem er gerð í þeirri von að það sem er lagt til skili sér í aukinni auðlind til 

lengri tíma litið. Áhrif menntunar vísa til víðara samhengis sem hefur áhrif á félagsleg 

virkni einstaklinga sem bætir sálræna heilsu og líkamlegt ástand. Áhrifa gætir innan 

fjölskyldunnar þar sem gildi verða önnur og hugarefnum betur varið (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004).  
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Menntun er mikilvægur þáttur í afkomu einstæðra foreldra og því er stuðningur 

þeim afar mikilvægur. Einstæðir foreldrar sem hafa lítinn stuðning geta átt erfitt með að 

stunda námið sem gæti leitt til þess að námsframvinda skerðist eða stöðvist. Menntun 

er dýrmæt auðlind hverjum einstaklingi og hefur afgerandi áhrif á afkomu fjölskyldu. 

Það er því mikilvægt fyrir foreldra í námi að hafa viðeigandi félagslegan- og 

fjárhagslegan stuðning til þess að geta séð fyrir sér og sínum samfara námi (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009-a; Goldrick-Rab og Sorensen, 2010).  

Fjölskyldusamband háskólamenntaðra foreldra er líklegra til þess að endast, er 

sterkara efnahagslega og eykur líkur á að langskólamenntun erfist til kynslóða (Goldrick-

Rab og Sorensen, 2010). Aukin menntun veitir fjölskyldunni stöðugleika og hvetur 

börnin til þess að hafa miklar væntingar um framtíðina. Áríðandi er að rækta með 

markvissum hætti þá þekkingu og viðhorf sem styrkja getu einstaklinga í framtíðinni til 

þess að vera gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í samfélaginu (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009-a; Ricco, Sabet og Clough, 2009).  

Einstaklingar sem hafa lokið háu háskólastigi eru líklegri til þess að fá vel launaða 

vinnu, betri afkomu og efnahagslegt öryggi (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009-

a; Ricco, Sabet og Clough, 2009). Þrátt fyrir þann mikilvæga ávinning menntunar þá 

klingir í bjöllum, því þó að tíðni einstæðra foreldra fari hækkandi í háskólanámi þá er 

tíðni útskriftar lág. Ástæðurnar gætu verið margar, meðal annars ófullnægjandi 

undirbúningur, tímapressa eða fjárhagsleg þvingun. Reynslan hefur sýnt að félags-, 

fjárhags- og námsstuðningur til viðkvæmra háskólanema gefur þeim möguleika á því að 

geta nálgast námið betur og þeir eru líklegri til þess að ljúka námi. Einnig sýnir könnun 

þess efnis að það tekur einstæða foreldra lengri tíma að ljúka námi en aðrir nemendur 

og jafnframt eru þeir með lakari útkomu en aðrir útskriftarnemendur. Hlutskipti 

einstæðra foreldra er því ekki öfundsvert, því hlutverkin eru mörg. Einforeldrið þarf að 

afla tekna, stunda fullt nám, sjá um heimilishald og uppeldi barna (Goldrick-Rab og 

Sorensen, 2010).  

Menntun er mikilvæg í hnattvæddum heimi og fólk þarf að tileinka sér félagslega 

fjölbreytni og uppfæra þekkingu sína mun oftar. Slíkar breytingar í heimsviðskiptum og á 

vinnumarkaðinum kallar á endurskipulagningu menntamála, raunfærni einstaklinga og 

samfélagsins í heild (Hugonnier, 2007).  
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Út frá vistfræðilegu sjónarhorni er viðhorf almennt til menntunar það að þeir hópar 

sem hafa háskólamenntun eigi meiri möguleika á auknum lífsgildum og betri afkomu en 

ella. Menntun er einstæðum mæðrum dýrmæt auðlind sem er eins og hver önnur 

fjárfesting til framtíðar. 

2.4 Álag og streita 

Kröfur þjóðfélagsins um skilvirkni og hæfni þegnanna eru miklar og ekki sjálfgefið að 

standa undir þeim. Samfélagið einkennist af ofhleðslu verkefna, enda fer þeim 

hlutverkum sífellt fjölgandi sem fólki er ætlað að sinna. Togstreita vinnunnar, námsins 

og félagslífs annars vegar og foreldrahlutverksins hins vegar gæti skapað ójafnvægi á 

milli tíma og verkefna. Slíkt álag er heilsufarslegt áhyggjuefni og snertir ekki einungis líf 

einstaklinga heldur allt samfélagið. Félagslegir erfiðleikar af þessum toga geta valdið 

streitu sem er birtingarform á viðbrögðum við erfiðum aðstæðum og álagi. Einkenni 

streitu eru líffræðilegar, hugsanir, hegðun og tilfinningar sem sýnir sig í uppsafnaðri 

þreytu á líkama og sál (Kissman og Allen, 1993; Son og Bauer, 2010).  

Á lífsleiðinni verða á vegi hindranir sem gera mönnum erfitt fyrir um náms- og 

starfsval. Betz (2005) talar um að konur eigi að takast á við fjölbreytilegri verkefni en 

einungis að vera eiginkonur og mæður. Þær eigi að efla tengsl sín við aðra og auðga 

samfélagið en þannig njóti þær sín og efli persónulegan þroska og hæfileika sína. Of 

mörg hlutverk geti valdið tímaþröng og þar með streitu en aftur á móti verið verndandi 

gegn þunglyndi (Betz, 2005).  

Gnægð hlutverka einstæðra foreldra geta valdið þeim tímaþröng (e. time constraint) 

vegna togstreitu sem vísar til þess að þeim finnst skorta tíma til þess að sinna börnunum 

sínum betur sem leiðir til streitu. Það getur verið streituvaldandi að vera einstætt 

foreldri, hafa takmarkaðan tíma en þreyta er almenn á meðal einstæðra foreldra. 

Fjölvíða líf þeirra geta verið erfitt og orðið þeim um megn og stuðla að álagsstreitu (e. 

distress). Álagsstreita einstæðra foreldra getur haft neikvæð áhrif á nám og vinnu, 

meðal annars vegna veikinda þeirra eða barna þeirra. Forföll geta valdið óöryggi og 

missi á þekkingu og veraldlegum gæðum (Son og Bauer, 2010).  

Mörg hlutverk geta verið konunum hagstæð, til dæmis þar sem eitt eða fleiri 

hlutverk eru mikilvæg í lífi þeirra en streita eða vonbrigði á einum stað geta hjálpað til 

þess að ná settu markmiðum á öðrum. Þannig getur bætt innkoma í annarri vinnu 
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minnkað streitu. Einnig veita störf aukna auðlind í formi félagsstuðnings sem eykur 

velferð. Þótt metnaður sé til staðar og togstreita verði á milli hlutverka, þá velja 

konurnar fjölskyldu fremur en starfsferil (Betz, 2005).  

Hlutverk einforeldra er krefjandi, því þeir þurfa að bera einir ábyrgð á tilfinningalegri 

og efnahagslegri afkomu fjölskyldunnar. Einstæðar mæður geta verið tiltölulega 

viðkvæmar gagnvart neikvæðu mati og efnahagslegum þrengingum. Þær þurfa á því að 

halda að vera virtar sem manneskjur með ábyrgðarhlutverk, vera metnar af verðleikum. 

Togstreita á milli aukins félagsauðs og valdeflingar annars vegar og foreldrahlutverks 

hins vegar getur myndað mikið álag heima fyrir, þannig að heimilið verði eins og annar 

vinnustaður. Erfitt verður að skilgreina nákvæmlega hvað flokkast undir vinnu innan og 

utan heimilisins. Einforeldrið stundar margfalda vakt í því að bera meginþunga þess að 

afla tekna, stunda nám, sjá um heimilishald og barnaumönnun (Bittman og Wajcman, 

2000; Goldrick-Rab og Sorensen, 2010; Laverack, 2004). Ýmsar frumbreytur hafa áhrif á 

það álag sem einforeldrar upplifa, meðal annars efnahagslegar forsendur, 

námsframvinda, tímaþröng og umönnun barna.  

Fjárhagslegar skuldbindingar hjá einforeldri í námi eru aðrar en annarra barnlausra 

námsmanna sem eru umönnun barna og heimilisrekstur sem kallar á auknar tekjur. 

Samfara efnahagsþrengingum og atvinnuleysi hafa námsmenn minni möguleika á vinnu 

með námi sem gerir mörgum erfitt að hefja nám eða halda áfram námi. Þetta er þáttur 

sem eykur álag á foreldrið, fjölskyldu og heimilislíf (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 

2009-a).  

Gildi menntunar einforeldra er mikilvægt fyrir viðkomandi einstakling og samfélagið. 

Valdefling eykur möguleika á því að hafa áhrif á eigið líf, öðlast öruggari afkomu fyrir sig 

og börnin. Foreldrið þarf að nýta hverja stund sem gefst til valdeflingar. Mikilvægt er að 

finna jafnvægi á milli náms, vinnu og fjölskyldulífs. Álagstímar eru erfiðastir en allt 

skipulag er fyrst og fremst gert út frá þörfum barnanna (Laverack, 2004; Son og Bauer, 

2010).  

Einforeldrar í námi mega ekki gleyma sjálfum sér í önnunum framundan og upplifa 

sig félagslega einangraða, einmana eða utangarðs heldur byggja sig upp til þess að 

takast á við margþætt verkefni og mikið álag. Með félagslegri einangrun dregur 

einstaklingurinn úr þátttöku sinni í félagslegum athöfnum, meðal annars fylgikvillum, 
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svo sem ofhleðslu verkefna. Félagsleg einangrun getur haft áhrif á sjálfsöryggi, heilsu, 

velferð og lífsgæði einstaklingsins (Popay o.fl., 2008). Einstaklingurinn er undirstaðan í 

öllum hlutverkum sem hann tekur að sér. Sjálfsmynd hans segir til um hvernig hann 

upplifir sig í samfélaginu. Hann þarf að öðlast sjálfsöryggi, þarf að átta sig á kostum 

sínum og göllum, standa með sjálfum sér og nýta það besta sem honum er gefið. Hann 

þarf að nýta kunnáttu sína og nota hana sem undirstöðu annarrar þekkingar eða sem 

leiðarljós til athafna (Lazarus og Folkman, 1984). Einkenni félagslegrar einangrunar er 

líkamleg og andleg vanlíðan. Við streitu og kvíða skynjar einstaklingurinn við sérstakar 

kringumstæður að hann af einhverri ástæðu er ekki fær um að takast á við aðstæðurnar 

og það hefur áhrif á vellíðan hans (Lazarus og Folkman, 1984). Áföll af þessum toga hafa 

áhrif á ýmsa þætti og valda öryggisleysi, framtaksleysi, einbeitingarskorti og vonleysi, 

þar sem sést ekki fram úr vandamálunum og einstaklingurinn er fastur í vítahring 

aðstæðna. Kvíði og depurð valda missi á lífsgæðum sem hefur áhrif á velferð 

einstaklings. Vaxandi álag, depurð og kvíði fylgja oft erfiðum aðstæðum sem hefur áhrif 

á sambönd manna, en lífsgæði fólks felast í samskiptum við aðra og því getur félagsleg 

einangrun valdið skerðingu á lífsgæðum (Son og Bauer, 2010).  

Betz (2005) nefnir þrjár hindranir sem standa í vegi fyrir náms- og starfsvali kvenna, 

það eru samfélagslegar hindranir (e. environmental barriers), félagsmótandi hindranir 

(e. socialized barriers) og hugarfarslegar hindranir (e. internal barriers). Samfélagslegar 

hindranir taka fyrir staðalmyndir starfs, kynhlutverk og hvernig skólakerfið ýtir undir 

kynbundnari félagsmótun. Í félagsmótandi hindrunum er tekið fyrir togstreitu á milli 

hlutverka eins og náms og fjölskyldu. Hugarfarslegar hindranir geta tengst meðal annars 

sjálfsmati á eigin færni.  

Betz (2005) nefnir að ýmsir hvatar geti aðstoðað konur til þess að ná tilsettum 

markmiðum og komast yfir hindranir sínar en ef slíkir hvatar eru ekki til staðar er það 

enn ein hindrunin sem þarf að kljást við. Hvetjandi þættir gætu verið stuðningur vina og 

vandamanna, gott sjálfstraust og trú á eigin færni.  

Hvatning vísar í ákveðna tilfinningu innra með manni sem fær einstaklinginn til þess 

að hegða sér á ákveðin hátt (Ryan and Deci, 2000). Einstaklingar bregðast mismunandi 

við kringumstæðum. Sami atburður getur haft letjandi áhrif á einn einstakling en 

hvetjandi áhrif á annan. Í ólíkum kringumstæðum getur atburður virkað mismunandi á 
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sama einstaklinginn. Þannig eru einstaklingar með ýmsu móti móttækilegir fyrir 

hvatningu. Hvatning getur verið af mismunandi toga þannig að hún felur í sér 

annaðhvort innri eða ytri hvata. Taka má dæmi um tvo nemendur sem eru að þreyta 

próf. Annar hefur áhuga á námsefninu en hinn nemandinn gerir það vegna þess að hann 

þarf þess. Hvatningin er ekki af sama toga því fyrri nemandinn stjórnast af innri hvötum 

en síðari af ytri hvötum (Ryan and Deci, 2000).  

Vitundin um tímann er einstæðum mæðrum átakanlegur í tilveru þeirra sem 

einkennist einfaldlega af því að hún líður áfram. Þær hafa heilmikið við að takast á við 

hverdagsleg hlutverk sín sem eru skólasókn, heimilisstörf, umönnun barna og 

heimanám.  

2.5 Stuðningsnet einstæðra mæðra 

Fyrr á öldum var vistfræðilegur samfélagsgrunnur fjölskyldunnar allt í senn umönnunar-, 

uppeldis-, menntunar-, aðhalds- og mótunaraðili en nú er frekar þörf fyrir nálægð, hlýju 

og vernd (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Samfélagið er skipulögð og samræmd heild einstakra þátta, þar sem félagslegir 

atburðir ganga út frá því hlutverki sem þeir hafa við að viðhalda samfélagslegum þáttum 

þess. Félagsleg virkni (e. social function) ákveðinna þátta hefur mismunandi áhrif á ólíka 

hópa þjóðfélagsins. Félagsleg virkni tengist ákvörðunarvaldi, þátttöku í félagslegum 

athöfnum og stjórn á eigin lífi. Með virkni öðlast einstaklingurinn valdeflingu og aukna 

möguleika á því að hafa áhrif á eigið líf (Macionis, 2011). Samfélagið er grundvallað á 

eins konar þjóðfélagssátt um lög, reglur og siðfræði sem byggir á mannúðlegum grunni. 

Samkvæmt 1. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er 

markmiðið að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum á öllum sviðum 

samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta atorku og þroska 

hæfileika sína. Samfélagið býr að fjölbreyttum stuðningi fyrir fólk með ólíkar þarfir. 

Stuðningur getur verið fólginn í ýmsu, það er ráðgjöf, menntun, efnahagslegri, 

tilfinningalegri og félagslegri hjálp (Son og Bauer, 2010).  

Félagslegt tengslanet vísar til félagslegra samskipta sem samanstanda af formlegum 

stuðning (e. formal support) og óformlegum stuðningi (e. informal support) en það er 

afar einstaklingsbundið hversu þörfin er brýn. Óformlegur stuðningur er tengslanet vina 
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og venslamanna en formlegur stuðningur er samfélagsleg úrræði ríkis og sveitarfélaga 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Hér er gerð grein fyrir félagslegum samskiptum einstæðra mæðra við samfélagið 

sem vísar til stuðningsnets þeirra og ýmissa fræðikenninga. Kaflinn skiptist í þrjú 

undirþemu sem eru formlegur stuðningur, óformlegur stuðningur og ólíkar nálganir 

viðfangsefnis. Formlegur stuðningur fjallar um stuðning hins opinbera sem er meðal 

annars fjölskyldubótakerfið og þjónustutengdir þættir sem veitast meðal annars með 

félagsráðgjöf. Óformlegur stuðningur er sá stuðningur sem einstaklingur nýtur frá 

nærumhverfi sínu, fjölskyldu, vinum og vandamönnum. Ólíkar nálganir viðfangsefnis 

taka mið af áhrifum frá umhverfisþáttum einstaklingsins á tilveru hans sem grundvallast 

á hinum ýmsum fræðikenningum.  

2.5.1 Formlegur stuðningur 

Formlegur efnahagsstuðningur getur legið í upplýsingaráðgjöf, verklegum þáttum og 

tilfinningalegum þáttum. Upplýsingaráðgjöf byggist á fræðslu og ráðleggingum sem 

leiða til skilnings á því að takast á við vandamál og áskoranir. Verklegur stuðningur er 

áþreifanleg aðstoð við ákveðin verk sem gæti verið umönnun barna eða fjárhagsaðstoð í 

þeim tilgangi að létta á álagi. Tilfinningalegur stuðningur miðar að sálarheill sem styrkir 

sjálfsmat einstaklingsins, meðal annars að hann hafi tilfinningu fyrir því að vera virtur og 

metinn að verðleika í samfélaginu (Dennis og Ross, 2006).  

Markmið fjölskyldubótakerfis ríkisins er samfélagshjálp sem hefur það hlutverk að 

jafna lífskjör í þjóðfélaginu. Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn félags- og 

fjölskyldumála og hefur eftirlit með framkvæmd laga um félagslega aðstoð og 

almannatryggingar. Sveitarfélög bera ábyrgð á félagsþjónustu í sínu umdæmi (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991; Velferðarráðuneytið, e.d.-a).  

Velferðarráð fer með verkefni félagsmálanefndar, félagsþjónustu og húsnæðismála. 

Þjónustusvið sveitarfélaganna bera ábyrgð á framkvæmd þjónustu á sviði velferðarmála 

í umboði Velferðarráðs. Á þjónustumiðstöðvunum fer fram þverfaglegt samstarf þar 

sem lögð er áhersla á samþætta nærþjónustu á sviðum félagsmála, heimaþjónustu, 

búsetu- og stuðningsþjónustu (Reykjavíkurborg, e.d.). Hér í framhaldi verður greint frá 

þeim formlegum þáttum sem beinast að fjölskyldubótakerfinu og félagsráðgjöf sem er 

hluti af þjónustumiðaðri aðstoð.  
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Fjölskyldubótakerfið  

Velferðarkerfið veitir foreldrum ýmsan stuðning vegna framfærslu barna, einkum til 

einforeldra. Fjölskyldubótakerfið hefur til ráðstöfunar eftirfarandi bótaflokka: 

Barnalífeyri, barnabætur, mæðra- og feðralaun, húsaleigubætur, vaxtabætur, meðlag, 

atvinnuleysisbætur og námslán. Síðan mætti telja sértæk útgjöld vegna veikinda barna 

og fæðingarorlof. Fjölskyldubótakerfið tekur mið af því að mæður deila í yfirgnæfandi 

meirihluta lögheimili með börnum sínum. Opinber stuðningur við einforeldra miðast því 

fyrst og fremst við fyrirvinnuskipan þar sem mæður bera ábyrgð á umönnun barna og 

feður ábyrgð á framfærslu (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 2012). Barnalífeyri 

greiðist foreldrum barna sem hafa þau á framfæri og geta einstæðir foreldrar sótt um 

barnalífeyri í stað meðlags ef ekki er hægt að feðra barn. Barnalífeyri er stuðningur með 

börnum yngri en 18 ára ef foreldrið er látið eða er lífeyrisþegi (Tryggingastofnun e.d.-a). 

Barnabætur eru tekjutengdur stuðningur sem greiðist með hverju barni til 18 ára aldurs. 

Hlutverk barnabóta er að jafna lífskjör í þjóðfélaginu (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). 

Mæðralaun/feðralaun eru greiðslur til einstæðra lögheimilisforeldra sem hafa tvö börn 

eða fleiri undir 18 ára aldri á framfæri (Tryggingastofnun e.d.-b). Húsaleigubætur er 

efnahagstengdur stuðningur leigjenda með því markmiði að lækka húsnæðiskostnað 

tekjulágra og draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðinum (Velferðarráðuneytið, e.d.-

b). Einnig er viðbót við húsaleigubætur barnafjölskyldna fyrir fyrstu þrjú börnin sem eru 

yngri en 18 ára sem greiðist til lögheimilis þeirra. Fyrir fyrsta barnið bætast 14.000 

krónur við húsaleigubæturnar, fyrir annað barnið 8.500 krónur og með þriðja barni 

hækka húsaleigubæturnar um 5.500 krónur. Því eru barnafjölskyldur með þrjú eða fleiri 

börn að fá 50.000 krónur í húsaleigubætur en ef börnin eru skráð með lögheimili sitt 

annars staðar eru húsaleigubætur einungis 22.000 krónur (Lög um húsaleigubætur nr. 

138/1997; Velferðarráðuneytið, e.d.-c). Vaxtabætur er hlutfallslegur bótahlutur vegna 

vaxtagjalda af lánum vegna eigin húsnæðiseignar sem ákvarðast af stöðu þeirra í árslok 

(Ríkisskattstjóri, e.d.-b). Þannig eru vaxtabætur ætlaðar því fólki sem stendur undir 

vaxtagjöldum af lánum húseignar til eigin nota sem felur meðal annars í sér eignarhlut í 

almennu kaupleiguhúsnæði eða búseturétti (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Einungis 

barna- og vaxtabætur greiðast sjálfkrafa en aðrar bætur þarf sérstaklega að sækja um. 

Foreldrum barns ber skylda til þess að framfæra það en framfærsluskylda forsjárlausa 

foreldrisins felst í meðlagsgreiðslum til þess foreldris sem fer með forsjá barnsins. Í 
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barnalögum nr. 76/2003 kemur fram að foreldri sem deilir ekki lögheimili með börnum 

sínum er skylt að greiða meðlag þar til barnið nær 18 ára aldri eða allt að 20 ára aldri ef 

barnið er í fullu námi. Forsjá er lagaleg tengsl barns við lögheimilisforeldra sem hefur 

foreldraskyldu að gegna og það er réttur foreldris yfir persónulegum högum barnsins og 

réttur barnsins til forsjárforeldra en umgengisréttur tryggir barninu samvist við 

forsjárlausa foreldrið. Meðlagsgreiðslurnar eru ætlaðar til daglegrar framfærslu barnsins 

og greiðast með reglubundnum hætti en möguleiki er á því að sækja um 

viðbótarframlag vegna útgjalda sem koma til af sérstökum tilefnum. Með því að veita 

barninu þá umönnun sem það þarfnast er forsjáraðili að uppfylla lögbundna 

framfærsluskyldu sína. Foreldrar utan vinnumarkaðarins fá nokkuð hærri fjárstuðning en 

foreldrar á vinnumarkaðnum sem felur í sér að sértækur stuðningur er nokkuð 

breytilegur á milli foreldra sem eru utan vinnumarkaðarins. Þannig fá lífeyrisþegar og 

námsmenn nokkuð meira en atvinnulausir foreldrar (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). 

Launamenn á aldrinum 18 til 70 ára eiga rétt á atvinnuleysisbótum að því tilskyldu að 

hafa áunnið sér tryggingarrétt og uppfyllt önnur skilyrði þess efnis (Vinnumálastofnun, 

e.d.).  

Fjölskyldubótakerfið veitir einforeldrum í fullu námi nokkuð betri fjárstuðning vegna 

framfærslu barna í samanburði við aðra fjölskyldusamsetningar. Lánasjóður íslenskra 

námsmanna (LÍN) sér um veitingu námslána til nemenda sem stunda háskólanám og 

annað sérnám. Námslán skulu nægja til þess að standa straum af náms- og 

framfærslukostnaði sem er 149.463 krónur á mánuði eða 22.419 krónur á hverja ECTS-

einingu (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.-a).  

Samkvæmt úthlutunarreglu 2014-2015. nr. 4.3. hækkar framfærsla einforeldris um 

9.165 krónur fyrir fyrsta barn á hverja ECTS-einingu sem lokið er sem er tæplega 

helmingi hærri framfærsluhækkun en hjá námsmanni sem eru í hjúskap eða skráðri 

sambúð sem er um 5.073 krónur á hverja ECTS-einingu sem lokið er (Lánasjóður 

íslenskra námsmanna, e.d.-b). Einnig er horft á tekjur námsmanna innan 

úthlutunarákvæða þar sem þær koma til frádráttar á lánum námsmanna ef 45% tekna 

þeirra fara umfram 930.000 krónur í árstekjur. Frádráttur dreifist jafnt á 60 ECTS-

einingar (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.-b). Vægi bótaflokka til einstæðra 

foreldra í námi vega námslánin um það bil 40%, barnabætur um það bil 30%, meðlag um 

20-25% og annað um 5-10% (Velferðarráðuneytið, 2013). Námsmenn sem taka námslán 
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til framfærslu hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN) geta fengið viðbótarlán vegna 

barna fari námsmaður með forsjá þess en foreldri sem greiðir meðlag með barni getur 

sótt um námslán vegna meðlagsgreiðslna sem eru þá greiddar milliliðalaust frá LÍN til 

Innheimtustofnunar sveitarfélaga (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.-b).  

Fjölskyldubótakerfið er sá stuðningur sem afkoma þátttakenda byggist fyrst og 

fremst á. Opinber stuðningur er grunnaðstoð einstæðra mæðra.  

Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er sérhæfð fræðigrein með áherslu á samfélagslega áhrifaþætti í lífi 

einstaklingsins. Félagsráðgjöf er faglegt og lögverndað starfsheiti síðan 1975 sem býður 

upp á margvíslega þjónustu og ráðgjöf fyrir einstaklinga, fjölskyldu, hópa og stofnanir 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og siðareglum frá 

1997 (Embætti landlæknis, e.d). Markmið félagsráðgjafar er að vinna að lausnum 

félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. Unnið er út 

frá styrkleika einstaklingsins í þeim tilgangi að bæta lífsgæði en samkvæmt 2. gr. 

siðareglna ber félagsráðgjafa að upplýsa skjólstæðing um réttindi og skyldur, úrræði og 

hjálparmöguleika (Embætti landlæknis, e.d) Félagsráðgjafi virðir og ver rétt hvers 

einstaklings til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar. Geti skjólstæðingur ekki sjálfur gætt 

hagsmuna sinna ber félagsráðgjafa að gæta réttar hans. Einnig er vísað til trúnaðar og 

þagnarskyldu félagsráðgjafans, enda er grundvöllur fræðigreinarinnar virðing fyrir 

manngildi og trú á valdeflingu hans til þess að nýta hæfileika sína eftir bestu getu 

(Embætti landlæknis, e.d).  

Í félagsráðgjöf er mikið lagt upp úr áhrifamætti fjölskylduheildarinnar og mikilvægi 

hennar. Lögð er áhersla á það hvernig fjölskyldan mótar einstaklinginn sem hefur áhrif á 

sjálfsmynd hans um ókomna framtíð. Félagsráðgjöf notast við aðferðafræðina 

heildarsýn þar sem heildaraðstæður og umhverfi skjólstæðinga er vandlega yfirfarið til 

þess að veita aðstoð til sjálfshjálpar. Rannsóknarumhverfið er uppbyggt þannig að 

rannsakandinn fái sem gleggsta mynd af viðfangsefninu. Reynt er eftir fremsta megni að 

efla sjálfsvitund skjólstæðingsins, þannig að hann átti sig á aðsteðjandi vanda og finni 

mögulega lausnir sem henta viðkomandi (Halldórs Sig. Guðmundsson, 2006; Lára 

Björnsdóttir, 2006).  
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Gildismat og viðhorf endurspeglast í 10. gr. siðareglna starfsstéttarinnar sem segir 

að félagsráðgjafi starfi með faglega heildarsýn að leiðarljósi og byggi viðfangsefnið á 

fræðilegum kenningum, niðurstöðu rannsókna og starfsreynslu (Embætti landlæknis, 

e.d.).  

Fagmennska byggist á traustum samskiptum við skjólstæðinga þar sem 

rannsakendum notar þekkingu, færni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Hann tekur 

ákvarðanir út frá sérþekkingu sinni og siðareglum starfsgreinarinnar (Trausti 

Þorsteinsson, 2003). Félagsráðgjafi öðlast starfsþroska og starfsþróun með því að vera 

opinn fyrir nýrri þekkingu með símenntun sem ýtir undir faglegri vinnubrögð innan 

starfsvettvangs og bætir gæði þjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2004).  

Valdefling er sérstök aðferðafræði sem vísar til sjálfstjórnunarvalds einstaklingsins 

að auknum lífsgæðum. Félagsráðgjafar aðstoða skjólstæðinga sína til valdeflingar sem er 

liður því að styrkja sjálfsmynd, sjálfsbjargarhæfni og félagslega vitund hans til þess að 

nýta sér mögulegar lausnir á fyrirliggjandi vanda með hliðsjón af undirliggjandi 

umhverfisþáttum og reynslu hans í samskiptum við annað fólk (Chamberlin, 1997). 

Styrkleiki félagsráðgjafans er að koma með réttar upplýsingar á réttum tíma með því að 

bjóða skjólstæðingum valkosti sem vísa honum veginn til betra lífs.  

Atvinnuástand versnaði gríðarlega eftir að efnahagskreppan skall á haustið 2008. Í 

versnandi árferði er afar mikilvægt að efla atvinnuúrræði og þjónustu við einstaklinga 

sem eru utan vinnumarkaðarins, þannig að fagaðilar og stofnanir vinni saman að því að 

auka lífsgæði þeirra. Það er á starfssviði félagsráðgjafa að leiðbeina einstaklingnum til 

þess að hjálpa sér sjálfum og því er mikilvægt að greina félagslegt umhverfi einstæðra 

foreldra, persónuleika þeirra og tengsl (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Háskólamenntun gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu og því er mikilvægt að 

undirstaðan sé traust. Miklar kröfur eru gerðar til nemenda og viðbrigðin eru því mikil 

fyrir marga sem koma beint úr framhaldsskóla. Í upphafi háskólanáms er að mörgu að 

hyggja í nýju umhverfi og standast þarf þær akademísku kröfur sem náminu fylgja 

(DeLucia-Waack, 2009). Ráðgjafarþjónusta nemenda er ætluð þeim sem eru að hefja 

nám og þeim sem eru lengra komnir en hafa átt í erfiðleikum með að mæta þeim 

kröfum sem gerðar eru eða gengur illa að aðlagast akademískum vinnubrögðum. 

Markmið ráðgjafarþjónustunnar er að stúdentar fái meira út úr háskólanáminu og nái 



31 

þannig betri námsárangri á styttri tíma en ella. Með lærdómshópum (e. 

psychoeducational group) er hægt að þróa félagslega hæfni og samvinnuhæfni 

nemenda þannig að þeir verði virkir í náminu. Aftur á móti skortir þá nemendur sem 

eiga erfitt uppdráttar nægilega lífsreynslu til þess að geta metið eða viðurkennt fyrir 

sjálfum sér og öðrum að þeir þarfnist faglegrar tilsagnar. Ástæðurnar geta verið af 

persónulegum toga eða aðstæðubundnar á háskólasvæðinu sem takmarkar nýtingu 

hópmeðferðar. Þeir einblína á eigið ágæti ásamt því að líta með neikvæðum formerkjum 

til hópmeðferðar og forðast þátttöku (DeLucia-Waack, 2009).  

Nemendur hafa jafnframt möguleika á því að leita sér sjálfshjálpar hjá fagteymi 

innan skólans sem er meðal annars þjónusturáðgjöf af ýmsum toga, sálfræðiráðgjöf, 

starfs- og námsráðgjöf og barnagæsla (Háskóli Íslands, e.d.-b).  

Félagsráðgjafa ber að upplýsa skjólstæðing um réttindi og úrræði til hjálpar. Hann 

veitir ráðgjöf og stuðning sem viðkemur hvort sem er hagnýtum eða tilfinningalegum 

þáttum. Hann er þjálfaður til valdeflingar skjólstæðingi sínum og er því vel til þess fallinn 

að meta þarfir hans og getu. Félagsráðgjafi er einhvers konar göngubrú að opinbera 

kerfinu og því er hann einstæðum mæðrum mikilvægur.  

2.5.2 Óformlegur stuðningur 

Félagslegur vandi er oft skilgreindur út frá vandasömum aðstæðum, félagslegum 

erfiðleikum og heilsufari, þá andlegri og líkamlegri vanlíðan. Samspil einstaklinga innan 

fjölskyldna við félagslegt umhverfi sitt er áhrifavaldur á velferð. Skortur á veraldlegum 

gæðum og félagslegum stuðningi hefur áhrif á daglegt líf, því þeir sem búa við skort og 

lítil félagstengsl er hættara við því að búa við langtíma félagslega erfiðleika (Harpa 

Njálsdóttir 1999; Harpa Njálsdóttir, 2003). Að styðja við bakið á einforeldrum er 

mikilvæg forvörn til þess að efla lífsgæði og líðan. Félagslegur stuðningur er talinn hafa 

áhrif á virkni fjölskyldunnar og félagslega líðan fjölskyldumeðlima. Slíkur stuðningur 

getur aukið möguleika hans á að nýta sér önnur úrræði sem eru í boði og til virkari 

þátttöku í samfélaginu (Lipman, Boyle og Shear, 2003). Þróun formlegrar þjónustu af 

hendi samfélagsins þarf að haldast í hendur við óformlega aðstoð sem gerir 

fjölskyldunni kleift að sinna umönnun og rækta fjölskyldutengsl eftir megni.  

Innan fjölskyldu er fólk tengt hvert öðru. Það hjálpast að, sýnir stuðning í sorg og 

gleði. Aftur á móti vísar félagslegur stuðningur annars vegar til stuðningskerfis vina og 
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venslamanna sem einstaklingurinn getur leitað til þegar hann á við líkamleg eða 

tilfinningalega vanlíðan og hins vegar til þess að hann finni fyrir stuðning í nærumhverfi 

sínu sem hann getur leitað til þegar þörf er á aðstoð og hvatningu (Franzoi, 2010).  

Stuðningur forsjárlausa foreldrisins getur skipt sköpun þar sem aðstoð hans getur 

dregið úr vinnuálagi fyrrverandi maka og einfaldað hinar daglegu skyldur 

forsjárforeldrisins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það er þó ekki alltaf svo, því stundum getur 

hitt foreldrið verið látið, er ekki til staðar eða er einfaldlega búsett annars staðar. Einnig 

geta komið upp aðstæður þar sem hitt foreldrið flækir stöðu mála, þá aðallega þá þætti 

sem viðkoma barninu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Óformlegur félagslegur stuðningur vísar til samskipta og sambands foreldra við 

tengslanet þeirra. Það reynir á marga hlutaðeigendur að samþætta foreldrahlutverkið 

öðrum verkefnum. Hvort sem er um hefðbundnar eða óhefðbundnar athafnir að ræða, 

þá skiptir allur stuðningur máli fyrir einstæðar mæður. Hann getur jafnvel skipt sköpun 

fyrir möguleika þeirra til náms.  

2.5.3 Ólíkar nálganir viðfangsefnis 

Kenningar eru fræðilegur grunnur við beitingu einstaklings- og fjölskyldunálgunar. 

Kenningar um mannlega hegðun þar sem ytri og innri mótunarþættir birtast í 

mismunandi líkönum og athyglinni er beint að greiningartækni við vinnslu vinnutilgáta 

um lausnamynstur og leitast við að skoða hvenær hinar ólíku nálganir eiga best við sem 

birtast í samskiptakerfum innan sem utan fjölskyldu (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

Í samskiptakerfum einstaklinga myndast mótunarþættir sem taka mið af 

umhverfisþáttum einstaklingsins og áhrifum þeirra á tilveru hans. Við vinnslu 

ritgerðarinnar var leitast við að finna hinum ólíku nálgunum rannsóknarinnar samastað í 

kerfiskenningu Bertalanffy (1975). Hann var höfundur kerfiskenningarinnar en 

rannsóknin hans voru á sviði líffræðinnar þar sem einblínt var á að allar lífverur tilheyrðu 

ákveðnum vistkerfum. Hann skoðaði hátterni út frá umhverfisáhrifum á fjölda, tegunda 

og tengsla (Payne, 2005; Bertalanffy, 1975). Hugmyndir hans voru yfirfærðar á 

félagslega kerfið (e. social systems) þar sem einstaklingurinn var kannaður út frá þeim 

félagslegum áhrifum sem ákveðin umhverfiskerfi höfðu á hann. Kerfiskenningin er því 

ólík öðrum félagslegum kenningum þar sem gengið er út frá áhrifum umhverfisins á 

einstaklinginn en ekki út frá áhrifum hans. Kerfiskenningin tekur mið af samspili 
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félagseininga og umhverfi þeirra. Hver eining einstaklinga tilheyrir kerfi eininga sem 

getur verið fjölskylda, hópar eða vinir. Hvert kerfi samanstendur af mörgum þáttum sem 

hafa samverkandi áhrif á önnur kerfi (Farley, Smith og Boyle, 2009).  

Kerfin geta verið óformleg (e. informal systems) sem er fjölskylda, vinir og félagar, 

þá formleg kerfi (e. formal systems) sem eru hópar og félög í samfélaginu, síðan eru 

samfélagsleg kerfi (e. societal systems) sem eru skólar, heilbrigðisstofnanir og 

félagsþjónustan (Pincus og Minahan, 1973).  

Hentugleiki kenningarinnar er að minni stofnanir sáu sér hag í því að sameinast í 

færri einingar eða eina stærri stofnun. Ábati slíkrar sameiningar fólst meðal annars í 

upplýsingaöflun og sameiginlegri verkefnavinnu sem veitti greiðari og skýrari heildarsýn 

við úrlausna mála, en helstu gagnrýnisraddir voru þær að kerfiskenningar gengu út frá 

einhverju kerfi og ekkert gæti staðið utan þess (Payne, 2005).  

Kerfiskenningar eiga það sameiginlegt með fjölskyldukenningum að ganga út frá 

regluverki fjölskyldunnar þar sem hver og einn fjölskyldumeðlimur tengist 

fjölskyldueiningunni á einn eða annan hátt. Kerfiskenningar eru hugmyndasmiðja 

fjölskyldukerfiskenningar en í stað samspils kerfanna við einstaklinginn er samspil 

einingakerfanna við fjölskyldukerfið og samskipti innan hennar. Ef skortur er á tengslum 

fjölskyldumeðlima þá er allt fjölskyldukerfið veikt. Því betra sem samkomulag 

einstaklinga er innan fjölskyldueiningar, því virkari eru samskipti sem stuðla að betri 

líðan, en ef einn fjölskyldumeðlimur er ósáttur eru líkur á því að hinir í fjölskyldunni líði 

fyrir það eins og hjá mæðrunum (Beckett og Taylor, 2010). Fjölskyldukerfiskenningin 

skoðar tengsl einstaklinga við aðra fjölskyldumeðlimi, kannar tilfinningar og samskipti 

þeirra innan fjölskyldueiningar og áhrif þeirra þátta á lífsgæði einstaklingsins eins og hjá 

mæðrunum. Fjölskyldan er félagsmótunaraðilinn sem veitir öryggi, vernd og umhyggju 

(Walsh og Harrigon, 2003). Frá fæðingu myndast tengsl við umönnunaraðila og 

venslafólk. Hvernig sem tiltekst er lagður grunnur að þróun persónuleika barns og hefur 

það sitt að segja til um það hvernig einstaklingnum vegnar í félagslegum samskiptum á 

lífsleiðinni (Walsh og Harrigon, 2003). Fjölskyldumeðlimir eru ólíkar manneskjur með 

ólíkar þarfir og væntingar en meginmarkmiðið er að setja sér ákveðin viðmið og gildi, því 

mikilvægt er að hlúa að innviðum fjölskyldunnar. Hugmyndafræði 

fjölskyldukerfiskenningarinnar er sú að sérhver einstaklingur geti haft áhrif á 
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málamiðlun fjölskyldunnar. Ef áfall verður eða ef einn fjölskyldumeðlimur veikist, þá 

finna aðrir til með honum sem síðan þróast í vanlíðan þeirra. Samskipti og virkni 

fjölskyldumeðlima er undirstaða þess að fjölskyldan starfi sem best eins og hjá 

mæðrunum. Fjölskyldulíf er álitið vera heilbrigt ef jafnvægi næst á milli aðskilnaðar og 

samveru með viðeigandi lunderni (Walsh og Harrigon, 2003).  

Rannsóknin mun skoða styrk tengsla, kanna tilfinningar og samskipti einstæðra 

mæðra innan fjölskyldunnar til þess að fá fram áhrif þeirra á lífsgæði og virkni 

mæðranna.  

Fjölskyldukerfiskenningin er höfð til hliðsjónar til þess að fá heildarsýn á verkefnið 

en nokkrar fræðilegar samskiptakenningar má tengja við umgerð verkefnisins sem eru 

meðal annars fjölskyldukenningin, vistfræðikenning Bronfenbrenner og kenning um 

félagsauð.  

Þá er það fjölskyldukenningin (e. family system theory) sem greinir frá lífi og starfi 

fjölskyldunnar. Þar er litið til einkenna fjölskyldunnar og stöðu einstaklinga innan 

hennar, tilfinningaleg tengsl þeirra og áhrif á líf fjölskyldumeðlima. Hugmyndafræði 

kenningarinnar er notuð til þess að geta greint frá mynstri og þemum fjölskyldunnar, 

ásamt því að kanna einstök mál sem hafa áhrif á einstaklinginn innan hennar. 

Fjölskyldukort (e. genogram) er hentugt til þess að skoða sambönd og hegðun fólks í 

gegnum kynslóðirnar og gera skil á menningarhefðum (Walsh og Harrigan, 2003). 

Flóknari samfélög endurspeglast í margbreytilegu fjölskyldu- og menningarlífi. 

Lífsstílsformum fjölgar því fólk býr tengsl sín í breytilegan búning, sem meðal annars fer 

eftir aðstæðum, aðlögun náms og atvinnulífs, uppeldishlutverkum og samskiptum 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Fjölskyldukenningin hjálpar til við að greina atburðarrás sem hefur áhrif á 

tilfinningatengsl fjölskyldumeðlima innan fjölskylduheildarinnar.  

Vistfræðikenning Bronfenbrenner (1979) tekur mið að því að skoða mannlegan 

þroska í samhengi við umhverfi sitt, reynslu og sérkenni. Bronfenbrenner lýsir samspili 

mismunandi aðstæðna sem hafa áhrif á einstaklinginn og hvernig áhrif þeirra eru á hann 

eða fjölskyldu hans í heild sinni. Bronfenbrenner líkir kerfinu við rússneska 

babúskudúkku, þar sem innsti kjarni þess er einstaklingurinn. Innsta lagið er 

nærumhverfið (e. microsystem), sem inniheldur fjölskylduna, vini og jafnvel skóla og 
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gagnvirk samskipti þeirra á milli. Næsta lag er millikerfið (e. mesosystem) sem bindur 

saman eða tengir nærumhverfið við mesó-kerfið (e. mesosystem) sem inniheldur tengsl 

einstaklinginn við stórfjölskylduna, hverfið og samfélagið. Síðan er exo-kerfið (e. 

exosystem) sem styðst við félagslegar aðstæður og umhverfi. Exo-kerfið tengist 

fjölskyldunni ekki endilega en getur haft eða hefur áhrif á hana. Síðasta lagið er makró-

kerfið (e. macrosystem), þar sem siðfræðileg og menningarleg áhrif og efnahagsleg og 

pólitísk stefna ráða (Berry, 1995).  

Vistfræðikenningin er notuð til þess að skoða þróun samskipta og sambands 

einforeldris við fjölskyldu, vini og venslafólk. Á þann hátt er hægt að fá fram hvernig 

tengslanet þeirra er háttað, því virkt stuðningsnet er nauðsynlegt hverju einforeldri.  

Félagsauður vísar til gagnkvæmra samskipta á milli einstaklinga og hópa sem leiðir 

til félagslegra tengsla sem myndast við að byggja upp traust í félagslegu samhengi. 

Vísindamaðurinn Putnam (2000) telur félagsauð mikilvægan til þess að viðhalda 

heilbrigði og hamingju. Traust, heiðarleiki og gagnkvæm samskipti eru „samborgaralegar 

dyggðir“ (e. civil virtues). Félagsauður er samanofinn þáttum sem tengjast ungdómnum 

og skóla, vinnustaðnum, trúnni, list og menningu, stjórnmálum og umhverfisþáttum. Því 

meira sem einstaklingurinn tekur þátt í samfélaginu eru minni líkur á erfiðum 

heilbrigðisvanda, því traust, tengsl og virkni byggja upp öruggari umhverfi. Putnam 

(2000) skiptir hugtakinu félagsauður í tvær víddir, hnýtingu (e. bonding) og brúun (e. 

bridging). Hnýting snýr að einstaklingum og hópum sem eiga tiltekna hluti sameiginlega 

sem eru aldur, þjóðerni og annað sem treystir böndin í nærsamfélaginu svo sem 

nágrannar, vinir, vinnufélagar, trúarsöfnuðir og fjölskylda. Þarna er um einsleita hópa að 

ræða sem tengjast gagnkvæmum félagslegum þáttum og hafa sameiginlega hagsmuni 

sem byggjast á trausti og vernd eins og hjá mæðrunum. Brúun vísar til formlegra tengsla 

heildarinnar og ókunnugs hóps manna sem hafa lítið sameiginlegt og eru með ólíkan 

bakgrunn. Þarna eru tengingar við annan heim eins og hjá mæðrunum, önnur 

landsvæði, landsfélög og samskipti við önnur þjóðfélög. Bæði hnýting og brúun geta haft 

jákvæð áhrif á samfélagsleg málefni en samanburður er erfiður því mörkin á milli 

víddanna geta verið óljós (Putnam, 2000).  

Fukuyama (2000) telur að félagsauður sé óformleg viðmið sem efli samvinnu 

einstaklinga eða hópa. Líkt og Putnam þá tengir hann félagsauð við hefðbundnar dyggðir 
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en telur þó að góð viðmið séu ekki nægjanleg, því þau verði að leiða til gagnkvæmrar 

samskipta. Einstaklingar hafa samskipti við mismunandi hópa sem geta verið fjölskylda, 

vinir eða starfsfélagar en þessir hópar vinna sér inn ákveðinn radíus af trausti sem er 

viðmið á milli hópanna. Með skapandi félagsauð þá stækkar radíus hópsins og getur náð 

út fyrir hópinn en svo getur radíus af trausti verið minni en hópurinn sjálfur en það getur 

gerst í stórum félögum þar sem sameiginleg viðmið eru sérhagsmunir. Fukuyama 

tilgreinir fjórar leiðir til þess að efla félagsauð sem eru siðvenjur, öruggt umhverfi og 

félagsleg réttindi og menntun en varar við ofríki stjórnvalda. Menntastofnanir efla ekki 

einungis mannauð heldur efla félagsauð með reglum og viðmiðunum samfélagsins 

(Fukuyama, 2000). 

Coleman (1988) skilgreinir félagsauð (e. social capital) sem félagstengsl einstaklinga. 

Hann sagði að félagsauður yrði til við athafnir sem stjórnast af félagslegum viðmiðum 

sem eru væntingar og ákveðnar skyldur sem byggðar eru á gagnkvæmu trausti. Einnig 

viðmið og samþykktir sem eru mikilvægt samfélögum því þar hefur fólk sameiginlegra 

hagsmuni að gæta. Síðan upplýsingar sem er órjúfanlegur hlutur í almennum 

samskiptum til þess að halda einstaklingnum upplýstum.  

Rannsóknin beinist að þáttum einstæðra mæðra í háskólanámi. Skoðuð eru tengsl 

þeirra innan skólans sem meðal annars vísar til félagsauð Putnams (2000).  

2.6 Efnahagshrun 2008 og afleiðingar þess 

Hrun fjármálakerfisins kom illa við heimilin í landinu en fjárhagsörðuleikar þeirra jukust 

aðallega vegna vaxandi skuldabyrði og kaupmáttarrýrnunar. Skuldavandi heimilanna var 

tilkominn fyrir bankahrun en greiðsluvandinn náði hámarki árið 2009. Árið 2011 höfðu 

eignir rýrnað um 25% en á árunum á undan lagði lækkun ráðstöfunartekna meiri byrðar 

á heimilin en sem samsvarar hækkun skuldanna. Til þess að mæta kjaraskerðingu af 

hálfu ríkisins var farið í velferðar- og skattaaðgerðir ásamt atvinnuskapandi aðgerðum 

en þrátt fyrir viðunandi bata fjármálakerfisins er það deginum ljósara að 

barnafjölskyldur hafa orðið illa úti í efnahagshruninu (Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson og Kolbeinn Stefánsson, 2012).  

Takmarkað framboð á rannsóknarefni um tilvistarkreppu einstæðra foreldra í 

háskólanámi kallar á mikilvægi þess að meta stöðu þeirra út frá þeim raunveruleika sem 

þeir standa frammi fyrir. Áhrif efnahagskreppunnar eru margvísleg, meðal annars minni 
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vinna, minni kaupmáttur, verri skuldastaða, minni opinber þjónusta og almennur 

óstöðugleiki. Velferðarvaktin sem er óháður álitsgjafi stjórnvalda og hagsmunasamtaka 

bendir á að um 10% barnafjölskyldna séu undir lágtekjumörkum. Lágtekjumörk miðast 

við 60% af miðgildi ráðstöfunartekna af neyslueiningu (Velferðarráðuneytið, 2011). Í 

skýrslu Velferðarráðuneytisins (2013) segir:  

Alþjóðlegar rannsóknir sýna að afleiðingar fátæktar eru skaðlegar heilsu fólks, leiða 

til félagslegrar útskúfunar, draga úr lífsgæðum og eru samfélaginu dýrar, hvort 

heldur er litið til lengri eða skemmri tíma. Ísland stendur almennt vel í alþjóðlegum 

samanburði en þrátt fyrir það eru of mörg heimili undir lágtekjumörkum, til dæmis 

búa 9,3% íslenskra barna á heimilum sem eru undir lágtekjumörkum. Þar skera 

heimili einstæðra foreldra sig úr þar sem 28% þeirra eru undir lágtekjumörkum. 

Einkum er hópur einstæðra mæðra í mikilli áhættu að lenda í langvinnri fátækt. 

Börn sem alast upp í fátækt eru líklegri til að verða fátæk á fullorðinsárum og verða 

fátækir aldraðir.  

Við nánari heimildaöflun kom fram að um 12% íslenskra barna bjuggu á heimilum undir 

lágtekjumörkum árið 2013 (Hagstofa Íslands, e.d.-c) en einforeldrar skera sig úr þar sem 

31% þeirra búa á heimilum undir lágtekjumörkum (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Lítið fjárráð 

hafa neikvæð áhrif á nærumhverfi, auka líkur á félagslegri einangrun og draga úr 

lífsgæðum (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012).  

Árið 2008 hrundi stór hluti fjármálakerfisins á Íslandi. Í kjölfarið hófst mikil 

efnahagskreppa, mögulega sú stærsta sem Íslendingar hafa upplifað. Staða almennings 

versnaði þegar íslenska krónan féll og þeir sem höfðu tekið gengistryggð lán lentu í því 

að þurfa að borga mun hærri afborganir af lánum sínum, þar sem verðtrygging hækkaði 

höfuðstól lána og verðlag á matvöru og annari neysluvöru. Í kjölfar kreppunnar urðu 

fjöldauppsagnir og fólk þurfti jafnvel að taka á sig launaskerðingar (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009-b).  

Heimili einstæðra foreldra sem búa við erfiðar fjárhagslegar aðstæður eiga það á 

hættu að lenda undir lágtekjumörkum og búa við fátækt (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Framfærsluviðmið endurspegla heildstæða mynd útgjaldaliða heimilanna. Segja má að 

neysluviðmið séu þau lágmarksútgjöld sem þurfa til heimilis þannig að það geti búið við 

tiltekin lífskjör sem vísar til efnislegra gæða (Jón Þór Sturluson o.fl., 2011). Þeir hópar 

sem stóðu höllum fæti fyrir efnahagshrunið standa verr eftir hrun hvort sem er 

fjárhagslega, félagslega eða andlega. Helsta orsök þess er að þessir þjóðfélagshópar 

standa verr fjárhagslega eftir efnahagshrunið er sú að kostnaður við framfærslu hefur 
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hækkað en laun og bætur hafa ekki hækkað í samræmi við verðhækkanir (Stefán 

Ólafsson o.fl., 2012; Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012).  

Helstu áhrifaþættir fátæktar eru meðal annars skortur á menntun og þungbær 

efnahagur (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). Áhrif fátæktar á barnafjölskyldur 

getur verið margvíslegar. Heimili sem búa við fjárskort lifa jafnan við verri kost en aðrar 

fjölskyldur, eiga jafnan minni möguleika á þátttöku og aðgang að þjónustu samfélagsins 

ásamt öðrum veraldlegum gæðum. Fátækt getur því leitt til þess að einstaklingar innan 

fjölskyldunnar einangrist félagslega (Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012).  

Hlutverk og staða einforeldra í kreppunni hefur hlotið litla umfjöllun svo lítið er 

vitað um áhrif kreppunnar á einstæða foreldra, sérstaklega hvað viðkemur félagslegri 

stöðu. Í rannsókn Seðlabanka Íslands frá miðju árið 2009 á stöðu íslenskra heimila í 

kjölfar bankahrunsins kom fram að 40% einstæðra foreldra eru með tekjur á bilinu 

150.000-250.000 krónur á mánuði og tæplega 30% einstæðra foreldra með lægri tekjur 

en 150.000 krónur á mánuði, þá vörðu 29% einstæðra foreldra yfir 50% 

ráðstöfunartekna sinna í lánagreiðslur árið 2009, en þeir sem skulduðu svo mikið voru 

taldir í áhættuhópi að lenda í greiðsluerfiðleikum (Hagstofa Íslands, e.d.-d; Karen 

Vignisdóttir og Þorvarður Tjörvi Ólafsson, 2009). Þá vörðu 61% einstæðra foreldra innan 

við 40% ráðstöfunartekna í lánagreiðslur árið 2009 (Karen Vignisdóttir og Þorvarður 

Tjörvi Ólafsson, 2009). Samkvæmt samantekt Hagstofunnar yfir heimili í 

fjárhagsvandræðum árin 2004-2012 mælast einstæðir foreldrar með hæstu lánabyrði og 

oftast í vanskilum með lán í samanburði við önnur fjölskylduform. Jafnframt geta 

einstæðir foreldrar síst mætt óvæntum útgjöldum og eiga erfiðast með að ná endum 

saman (Hagstofa Íslands, e.d.-e) Hvergi kemur fram munurinn á tekjum eða skyldum 

einstæðra mæðra og feðra en niðurstaðan er áhugaverð í ljósi þess að rúmlega 90% 

einstæðra foreldra eru konur og samanber það að hlutfall kvenna í áhrifastöðum er 40% 

en 60% hjá körlum, þrátt fyrir að undanfarin ár hafi hlutfall kvenna (63%) sem útskrifast 

frá háskólastigi verið hátt í tvöfalt hærra en karla (37%) (Eva Bjarnadóttir og Eygló 

Árnadóttir, 2011).  

Það er ekki óumflýjanlegt að fólk horfir til fátæktar á mismunandi hátt. Það veltir 

fyrir sér meðal annars hvort það sé fátækt þegar það getur ekki stundað menningarlíf, 

verði veikt eða komist ekki í viðunandi húsnæði vegna þess það hafi ekki nægilegt 
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fjárráð. Húsaleigubætur hafa ekki hækkað í samræmi við aukinn húsnæðiskostnað að 

raungildi. Húsaleiga hefur hækkað um 38% síðastliðin fimm ár á meðan húsaleigubætur 

hafa hækkað um 9,4% (Velferðarráðuneytið, 2013). Til að mynda búa 47,8% einstæðra 

foreldra í leiguhúsnæði miðað við 20% annarra fjölskyldna í sams konar 

húsnæðisaðstöðu (Hagstofa Íslands, e.d.-f). Sömu sögu má segja um aðrar nauðsynjar, 

til dæmis matvörur og heilbrigðisþjónustu. Samkvæmt könnun 2013 eru hópar í 

þjóðfélaginu sem fresta því eða leita ekki til læknis. Þetta eru 39% fólks sem hafa minna 

en 200.000 krónur á mánuði í laun og 35% kvenna. Einnig er versnandi staða 

húsnæðismála efnalítils fólks á síðustu tveimur árum athyglisverð hvað varðar einstæðar 

mæður, en þær eru stærsti einstaki hópur viðskiptavina umboðsmann skuldara, sem 

gæti gefið nokkuð greinagóða vísbendinga um efnahagsstöðu þeirra 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

Samanber gögn eru heimili einstæðra mæðra í mestri hættu allra heimila að lenda 

undir fátæktarmörkum. Einstæðar mæður búa við erfiða fjárhagslega aðstæður, lenda í 

greiðsluerfiðleikum, geta síður mætt óvæntum útgjöldum, eru fjölmennustu 

viðskiptamenn umboðsmann skuldara, eiga minni möguleika á þátttöku og aðgang að 

þjónustu samfélagsins, eiga það til að fresta eða leita ekki til læknis, lifa við verri kosti en 

aðrar fjölskyldugerðir og eiga erfiðast með að ná endum saman. Rannsókn á 

samfélagsstöðu ýmissa þjóðfélagshópa er nauðsynleg, hvort sem hún er tímabundin eða 

hvort til lengri tíma er litið.  
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3 Aðferðir  

Í eftirfarandi kafla verður tekin fyrir aðferð og framkvæmd eigindlegrar rannsóknar. Það 

sem verður til umfjöllunar er hvers konar rannsóknaraðferðir og mælitæki voru nýttar. 

Skoðað verður hvernig undirbúningur og aðferð var notuð við rannsóknina og 

ritgerðarskrif. Greint er frá þátttakendum rannsóknarinnar og gerð grein fyrir hvaða 

aðferð var notuð við val á þátttakendum. Sagt verður frá skráningu og úrvinnslu gagna 

rannsakanda. Farið verður yfir réttmæti rannsóknar og að lokum verður fjallað um 

siðferðilega og aðferðalega þætti rannsóknarinnar.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru settar fram með það að markmiði að fá upplýsingar um 

möguleika einstæðra mæðra til þess að sinna framfærsluskyldu sinni samfara námi á 

tímum efnahagsþrenginga miðað við neysluviðmið þjóðfélagsins.  

Rannsóknarspurningarnar eru:  

1) Hver er reynsla og upplifun einstæðra mæðra í námi við Háskóla Íslands af 

stuðningi sem þeim stendur til boða?  

2) Telja einstæðar mæður í námi að aðstæður þeirra hafi breyst í kjölfar 

bankahrunsins?  

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Fyrirbæranálgun í rannsóknum er flokkuð sem mannleg vísindi, um veruleikann eins og 

hann birtist manninum í hverdagslegum raunveruleika hans. Fyrirbærafræði beinir 

athyglinni á meðvitaða reynslu manneskjunnar í þeirri veröld sem hún lifir í (Smith, 

Flowers og Larkin, 2009). Aðferðafræði sem er hentug til rannsókna á samfélagslegum 

samskiptum í vitundaverum mannsins. Forsenda fyrirbærafræðinnar er að lýsa 

hlutunum eins og þeir birtast, fordóma- og vafningalaust. Rannsakendur leitast við að 

skilja umræðuna og forðast hlutlægni (e. objectivity) eins og kostur er og leitast við að 

afla sér dýpri skilnings á umhverfinu og hverdagsleika mannsins (Orbe, 1997). 

Aðferðafræði fyrirbæranálgunar er að spyrja þýðingarmikilla spurninga (e. meaningful 

questions) um mögulegar þýðingar á ákveðnu fyrirbæri þar sem rannsókn fer eftir 

opnum og óaðþrengdum leiðum. Meðvituð reynsla og uppsafnað ferli tengt 
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þátttakendum greinir einstaklinginn sögulega, félagslega og persónuleg einkenni hans 

(Van Manen, 1990 ).  

Þannig verður verkefnið byggt á fyrirbærafræðilegri rannsóknaraðferð þar sem 

tilgangur rannsóknarinnar er að fá lýsingu á reynslu einforeldra í háskólanámi og 

upplifun þeirra á tímum efnahagsþrenginga. Eigindleg aðferð var notuð til þess að afla 

dýpri skilnings á aðstæðum og skoða hlutina í sem eðlilegustu umhverfi þátttakenda.  

Hugmyndafræðin að baki fyrirbærafræðinnar sem rannsóknaraðferðar byggist á því 

að fá innsýn inn í heim meðrannsakenda og hvernig þeir túlka reynsluna sem þeir hafa 

orðið fyrir (Van Manen, 1990). Rannsóknaraðferðin byggist á tilleiðslu 

fyrirbærafræðinnar með viðleitni til þess að fá djúpan skilning á reynslu 

meðrannsakenda. Rannsókn í fyrirbærafræði getur veitt verðmætar upplýsingar sem 

rannsakandi getur annars átt erfitt með að afla sér. Rannsakendur sem eru að vinna 

fyrirbærafræðilega rannsókn þurfa að huga að því að þátttakendur eru iðulega fáir og 

eru því niðurstöðum rannsóknarinnar einungis ætlað að auka skilning og vitund á 

fyrirbærinu sem er verið að skoða (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

3.3 Mælitæki 

Í eigindlegum rannsóknum eins og þessari var rannsakandinn sjálfur megin 

rannsóknartækið. Það er hann sem valdi rannsóknarefnið og rannsóknaraðferðina. Hann 

sá um að spyrja spurninganna og gagnagreindi og túlkaði niðurstöðurnar (Lichtmans, 

2013). Rannsakandi gerði sér grein fyrir eigin bakgrunni sem barn einstæðs foreldris og 

reyndi eftir bestu getu að gæta hlutleysis hvað varðar rannsóknarefnið og í samráði við 

meðrannsakendur.  

Í Vancouver-skólanum er notað hugtakið meðrannsakandi þar sem litið er á hvern 

þátttakanda rannsóknarinnar sem meðrannsakenda og aðstoða þeir rannsakanda við 

gagnasöfnun með samræðum (e. dialogues) sín á milli (Helga Jónsdóttir, 2013). Telur 

rannsakandi að hugtakið meðrannsakandi eigi við þar sem hlutskipti þeirra í 

rannsókninni hefur mikið vægi og þótt viðtalinu sé lokið er áframhaldandi samstarf. Með 

hugtakinu meðrannsakendur (e. co-researchers) er verið að vísa til þátttökumeðferðar 

(e. participatory method), rannsókna þar sem aðstæður þátttakenda eru álitnar 

sameiginlegt framlag og veitt aðstoð við niðurstöður rannsóknarinnar. Slík eigindleg 

nálgun rannsóknar metur reynslu þátttakenda, sem gerir meðrannsakendur að 
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sérfræðingum og þar með eru þeir samstarfsmenn í ferlinu við gagnaöflun og túlkun 

gagna (Boylorn, 2008). Hugtakið breytir jafnframt því hvernig meðrannsakendur líta á 

sig sem þátttakendur í rannsókninni (Orbe, 1997). Til samanburðar er rannsakandi í 

hefðbundnum rannsóknum talinn hafa ákveðna yfirvaldsímynd (e. authority figure) yfir 

viðmælendum, þar sem hann safnar, túlkar og staðsetur niðurstöðurnar á meðan 

viðmælendur rannsóknarinnar eru einungis úrtak fyrir þýðið sem er verið að rannsaka á 

tilsettum tíma. Hefur því rannsakandi og viðmælandi takmarkað samband sem rennur út 

þegar rannsóknin er lokið (Boylorn, 2008).  

Rannsakandi fór í viðtölin með opnum huga þar sem hann leit á hvern 

meðrannsakenda með virðingu, hlýju og hógværð og einnig var gætt hlutleysis við 

gagnagreininguna (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtmans, 2013).  

Til að fá svör við rannsóknarspurningunum tók rannsakandi viðtöl við einstæðar 

mæður sem eru í námi við Háskóla Íslands. Við rannsóknarvinnuna var notast við 

hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interviews) en þau voru undirbúin með viðtalsvísi 

þar sem rannsakandi undirbjó spurningalista fyrir rannsóknina. Unnið var út frá ákveðnu 

þema þar sem kannað var viðhorf, væntingar, menntun, gildismat og upplifun 

þátttakenda. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og eftir greiningu var síðan upptökunum 

eytt (Esterberg, 2002). 

Með hálfstöðluðum viðtölum fær rannsakandi meðrannsakendur til þess að lýsa 

upplifun sinni og reynslu á tilteknu viðfangsefni með eigin orðum á meðan rannsakandi 

hlustar gaumgæfilega á það sem þeir hafa að segja og metur hverju sinni hvort þurfi að 

spyrja nánar út í hverja spurningu fyrir sig (Helga Jónsdóttir, 2013; Lichtman, 2013; 

Smith, Flowers og Larkin, 2009).  

3.4 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í lok apríl 2014 þegar unnið var að 

rannsóknaráætluninni. Um sumarið sama ár var hafist handa við að skrifa fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þann 9. júlí 2014 í 

samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Sótt var 

um leyfi til að framkvæma rannsóknina hjá Persónuvernd. Höfundur fékk hringingu frá 

starfsmanni Persónuverndar í lok ágúst sem upplýsti að ekki þyrfti leyfi þar sem ekki 

væri verið að safna viðkvæmum upplýsingum að því tilskyldu að skriflegt leyfi fengist hjá 
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hverjum og einum meðrannsakenda áður en viðtöl væru tekin. Þegar þetta lá ljóst fyrir 

hófst strax leit að meðrannsakendum fyrir rannsóknina.  

Allir sem tóku þátt í rannsókninni skrifuðu undir upplýst samþykki og fengu allar 

helstu upplýsingar sem vörðuðu rannsóknina (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðtölin fór 

fram daganna 16.-29. september og var hvert viðtal um það bil 40-60 mínútna langt. 

Framkvæmd rannsóknarinnar lauk í byrjun október 2014 og samdægurs hófst úrvinnsla 

gagna.  

3.5 Þátttakendur og gagnaöflun 

Skilyrði til þátttöku í rannsókninni voru þau að þátttakendur væru einstæðar mæður í 

námi við Háskóla Íslands. Í rannsókninni var notað snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) 

sem er þægindaúrtak og hentar vel fyrir eigindlegar rannsóknir þegar er verið að taka 

fyrir viðkvæm málefni og erfitt getur verið að nálgast úrtakið (Rubin og Babbie, 2011). 

Virkni þess er á þann hátt að meðrannsakandi bendir rannsakanda á næsta þátttakanda 

og þannig heldur ferlið áfram koll af kolli, svo sífellt safnast fleiri einstaklingar í úrtakið. 

Ferlinu er gjarnan líkt við snjóbolta sem veltur niður snævi þakta brekku. Þessi 

aðferðafræði getur verið einsleit og með skekkjuúrtaki og nafnleynd þátttakenda gæti 

verið stefnt í hættu. Rannsakandi gerði þó allt sem í hans valdi stóð til þess að slíkt yrði 

ekki (Rubin og Babbie, 2011). Jafnframt fékk hver og einn meðrannsakandi að skoða 

hlutverkaskrá sína í rannsókninni áður en ritgerðin fór í prentun, ef svo vildi til að þeir 

hefðu einhverjar athugasemdir eða hugmyndir sem þeir vildu koma á framfæri.  

Gagnasöfnun var í formi viðtala sem fóru fram dagana 16. september til 29. 

september 2014. Viðtölin fóru ýmist fram á heimili viðkomandi meðrannsakenda eða 

heima hjá rannsakanda.  

Meðrannsakendur rannsóknarinnar voru átta konur á aldrinum 24-45 ára. Allar eiga 

það sameiginlegt að vera skráðar sem einstæðar mæður með börn á framfæri og eru 

búsettar á höfuðborgarsvæðinu. Konurnar stunda allar nám við Háskóla Íslands á 

fræðisviðum félagsvísinda, heilbrigðisvísinda, hugvísinda og menntavísinda. Þær voru 

misjafnlega langt komnar með námið. Allar nýta þær sér formlegan og óformlegan 

stuðning með einum eða öðrum hætti. Viðtöl og skráning voru öll dulkóðuð með þeim 

hætti að raunveruleg nöfn meðrannsakenda koma ekki fram í ritgerðinni. Rannsakandi 

hefur gefið meðrannsakendum dulnefni sem sótt eru í goðafræði. Nöfnin eru Embla, 
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Bára, Freyja, Frigg, Heiðrún, Iðunn, Sif og Sjöfn. Einnig var öðrum persónulegum 

upplýsingum annaðhvort breytt eða sleppt svo ekki væri hægt að rekja þær til 

meðrannsakenda.  

Gert var ráð fyrir því áður en viðtölin voru tekin að hver og einn meðrannsakenda 

hefði sína sögu að segja, enda eru þeir með ólíkan bakgrunn, eru á mismunandi aldri og 

með mismunandi skoðanir og sjónarhorn (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Við val á háskóla var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) 

(Esterberg, 2002) þar sem valinn var skóli út frá aðgengi og tengslum. Rannsakandi 

stundar nám við Háskóla Íslands og hafði flest tengsl þar og átti auðveldast með að finna 

meðrannsakendur frá þeim skóla á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt taldi rannsakandi að 

hentugast væri að kanna upplifun og reynslu einstæðra mæðra við Háskóla Íslands, þar 

sem hinir háskólarnir á höfuðborgarsvæðinu eru einkareknir og því dýrara að stunda 

nám þar en í Háskóla Íslands. Einnig er hentugt að kanna einstæðar mæður við Háskóla 

Íslands þar sem skólinn býður upp á fjölbreytileg svið og deildir og hægt að fá 

meðrannsakendur sem hafa ýmis áhugasvið og markmið fyrir framtíðina.  

3.6 Skráning og úrvinnsla gagna 

Hvert viðtal var slegið inn orðrétt af upptökutækinu í tölvutækt form (Office Word). 

Hvert orð og öll umhverfishljóð voru skráð sem komu fram við hlustun. Samtalsskráin 

var 111 blaðsíður að lengd. Rannsakandi notaði opna kóðun þar sem gögnunum var 

deilt niður meðal annars eftir viðburðum, atferli og félagslegum vandamálum og síðan 

var hver og einn þáttur ítarlega skoðaður (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013).  

Rannsakandi var meðvitaður um mikilvægi þess að vera óhlutdrægur og gerði sér far 

um að láta ekki fyrirframgefnar hugrenningar hafa áhrif á yfirferð skráninga. Eftir 

vandlega yfirferð og flokkun gagna komu fram samsvarandi þættir á meðal 

meðrannsakenda sem var skipt niður í ákveðin þemu og undirþemu eftir efni og 

innihaldi þeirra.  

3.7 Réttmæti rannsóknarinnar 

Gæði rannsóknar tengist ákveðnum lögmálum sem bindur niðurstöður við 

raunveruleikann. Vönduð undirbúningsvinna og góð skipulagning rannsakenda með 

stuðningi leiðbeinanda ætti að vekja tiltrú og traust á rannsókn.  
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Í öllum eigindlegum rannsóknum þarf að huga að trúverðugleika (e. credibility), 

yfirfærslugildi (e. transferability), traustleika (e. dependability) og staðfestanleika (e. 

confirmability) (Padgett, 2008; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Trúverðugleiki í eigindlegum rannsóknum felst í sannleikanum í frásögnum 

meðrannsakenda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Eigindlegar rannsóknir meta reynslu þátttakenda og taldi rannsakandi það vera 

tilhlýðilegt að fá staðfestingu hjá meðrannsakendum (e. member checking). Til þess að 

staðfesta og skerpa á réttmæti gagnanna gafst meðrannsakendum tækifæri til þess að 

yfirfara hlutverkaskrá sína við frágang skráningar. Þeir gátu því komið með 

athugasemdir eða leiðrétt hlutverkaskrá sína en þannig jókst réttmætisgildi gagnanna 

sem er mikilvægt til þess að taka af vafa um hvert viðhorf þeirra er (Padgett, 2008).  

Rannsókn hefur yfirfærslugildi ef hægt er að yfirfæra niðurstöður rannsóknar yfir á 

álíka aðstæður eða þýði. Í eigindlegum rannsóknum getur verið erfitt að yfirfæra 

niðurstöður og er það því í höndum lesenda rannsóknarinnar eins og þessari að dæma 

hvort yfirfærsla hafi tekist (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Þegar rætt er um traustleika í eigindlegum rannsóknum er verið að sækjast eftir 

frekari lýsingu á ákveðnum aðstæðum eða áliti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Því er mikilvægt að sömu viðtalsaðferð sé beitt í viðtölunum við 

meðrannsakendur (Padgett, 2008). Í rannsókninni var það sami rannsakandi sem tók 

viðtölin, sami viðtalsvísir var notaður og flest viðtölin voru tekin undir svipuðum 

kringumstæðum og þar af leiðandi jókst traustleiki rannsóknarinnar.  

Staðfestanleiki vísar til hlutleysis í gögnum rannsóknar og túlkun þeirra. Til 

staðfestanleika rannsóknarinnar gerir rannsakandi grein fyrir sinni eigin reynslu og 

bakgrunni sem barn einforeldris og nálægð hans varðandi málefnið (Helga Jónsdóttir, 

2013). Þegar farið var í viðtölin reyndi rannsakandi að vera með opinn huga og forðast 

að hafa fyrirfram mat á aðstæðum meðrannsakenda (Estenberg, 2002).  

3.8 Siðferðilegir og aðferðafræðilegir þættir 

Markmið rannsóknarinnar er að kalla fram viðhorf til ákveðins efnis hjá ákveðnum 

samfélagshópi sem stunda nám við Háskóla Íslands. Ýmislegt þurfti að hafa í huga við 

framkvæmd verkefnisins, til að mynda samþykki þátttakenda og tilskilin leyfi opinberra 
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eftirlitsaðila fyrir vinnslu rannsóknarinnar. Siðareglur rannsókna voru viðhafðar og unnið 

var með virðingu, velgjörð og réttlæti í huga (Sigurður Kristinsson, 2013). Fylgt var í 

hvívetna lögum og reglum um réttindi einstaklinga og meðferð persónuupplýsinga 

ásamt lögum um persónuvernd og öðrum lögum er gætu átt við um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Hagsmunir þátttakenda voru ætíð í fyrirrúmi og fyllsta trúnaðar var 

gætt. Meðrannsakendur fengu afhent kynningarbréf og eyðublöð með 

samþykkisyfirlýsingu vegna rannsóknarinnar til þess að fyrirbyggja mögulega 

áhættuþætti (Háskóli Íslands, e.d.-a; Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000).  
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

eru byggðar á frásögnum meðrannsakenda. Við greiningu komu fram eftirfarandi þemu: 

Samskipti og samband, félagslegir þættir, að vera einforeldri í námi og væntingar 

meðrannsakenda með undirþemum þegar við á. Markmiðið er að gera hverju þema sem 

kemur fram við úrvinnslu samtala tilhlýðileg skil. Á þann hátt verður til heildstæð 

umfjöllun um hvert þema með tilvitnunum í frásagnir meðrannsakenda.  

4.1 Samskipti og samband 

Í þessum kafla verða skoðuð samskipti og tengsl meðrannsakenda. Kaflinn skiptist í fjóra 

undirkafla til þess að varpa frekara ljósi á hvert þema fyrir sig. Tengsl og samskipti við 

foreldra og systkini, samskipti og tengsl við barnsföður og fjölskyldu hans, samskipti og 

tengsl við vini og í síðasta lagi samskipti innan skólans. Í fyrstu þremur undirköflunum 

voru meðrannsakendur spurðir um hvernig tengslum og samskiptum þeirra væri háttað 

við vini og vandamenn hvað varðar stuðning. Var þá aðallega litið til sambands og 

samskipta á meðal nánustu fjölskyldumeðlima, vina, barnsföður og fjölskyldu hans. Í 

fjórða undirkafla var spurt um hvernig samskipti meðrannsakenda væru innan skólans 

við kennara og samnemendur.  

4.1.1 Tengsl og samskipti við foreldra og systkini 

Flestir meðrannsakenda áttu í mjög góðum samskiptum við foreldra sína og voru afar 

ánægðir með þá aðstoð og stuðning sem þeir hafa fengið. Aðallega fólst aðstoð foreldra 

í barnapössun og andlegum stuðningi. Konurnar bentu á að þær væru ekki að fá beinan 

fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldunni en það kæmi þó fyrir að þær bæðu fjölskyldu 

sína um slíka aðstoð þegar mikil þörf væri á, en þá væri um að ræða mjög takmarkaðan 

fjárstuðning. Allir meðrannsakendur voru þakklátir fyrir að eiga góða að og töldu 

mikilvægt að eiga sterkt stuðningsnet. Eins og Freyja sagði:  

Sko, ég er alveg heppin með það að eiga ... góða mömmu og bróðir, svo á barnið 

mitt náttúrulega pabba líka, það hefur verið mitt stuðningsnet, það hefur verið 

mjög mikilvægt í skólanum.  
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Þegar leitað var eftir frekari upplýsingum varðandi tengsl Freyju við foreldra sína þá 

sagði hún: „Bara mjög gott, mjög gott samband og foreldrasamvinna sem er rosalega 

dýrmætt og hérna ... það gengur allt bara mjög vel.“  

Þegar Heiðrún var spurð um samband sitt við foreldrana þá minntist hún á það að 

eftir skilnað hefði hún flutt út á land til móður sinnar en faðir hennar var þá nýlátinn:  

Já ... ég hugsaði um ungbarn og smábarn og mömmu í geðshræringum ... já, eftir að 

maður fór að hugsa þá tók þetta á, það gerði það. Í dag á hún kærasta sem er 

dálítið spes. Dálítið gelgjur, hætta saman og byrja saman, svoleiðis hún á alveg nóg 

með sig, hún er eiginlega þannig manneskja að hún þarf að fara til sálfræðings. 

Atvik úr bernsku sem eru að plaga hana ennþá. Svoleiðis tengslanet mitt er afar 

lítið.  

Embla hefur þurft að standa ein og óstudd í gegnum súrt og sætt. Embla skilgreindi 

samband sitt við foreldra sína svona: „Það er ... lítið og hefur alltaf verið lítið ... á 

kurteisum nótum ... en ekki með miklu innihaldi.“  

Embla á fjögur börn á aldrinum 13-27 ára og hefur notið aðstoðar frá eldri börnum 

sínum í gegnum skólagöngu hennar og þá aðallega þegar hún hefur talið þess vera helst 

þörf, eins og í próftörnum eða fyrir verkefnaskil. Embla talaði um hvernig elsta dóttir 

hennar létti aðeins undir, meðal annars með því að bjóða yngri systkinum sínum heim til 

sín í mat og að gista.  

Allir meðrannsakendur rannsóknarinnar áttu systkini en samskipti systkina voru afar 

mismunandi og fóru gjarnan eftir staðsetningu, aldri og uppeldi þeirra. Samskipti 

systkina voru yfirleitt meiri við foreldrana en innbyrðis en nokkrir meðrannsakendur 

töluðu jafnframt um að nokkuð gott samband væri við systkini, eins og Freyja minntist á. 

Frigg á stóra fjölskyldu sem hittist reglubundið. Hún er í góðum samskiptum við systkini 

sín og foreldra sem hún getur leitað til með pössun og þvíumlíkt.  

Sjöfn býr í sama stigahúsi og foreldrar hennar og hún lýsir sambandi sínu við þá og 

systur sína þannig:  

Bara gott samband við foreldra og fá aðstoð hjá þeim, sem ég hef. Mamma og 

pabbi búa hérna á neðri hæðinni og ég hér á þriðju hæð ... Þetta er mjög gott 

stuðningsnet. Svo á ég systir en hún er voðalega mikið „on her own“, samt sko, 

„rebel“. Hún er flutt að heiman frá mömmu og pabba og er að hugsa meira um 

vinina ... Vinirnir eru svona aðal. En jú, jú, ég er í einhverju sambandi við hana.  
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Þá minntist Sif á að samband hennar við hálfbróður sinn hefði styrkst verulega eftir 

barnsburð hennar. Þau ólust ekki upp saman og samskipti þeirra voru lítil áður en hún 

eignaðist barnið. Sif segir samband þeirra tengist ekki einungis vegna barna þeirra sem 

byggðist áður á því, að skiptast á jólagjöfum og barnapössun en nú hittast þau nokkuð 

reglulega og eiga saman innihaldsríkar samræður.  

Bára átti einnig í litlum samskiptum við systur sína þar til sambandsslita kom við 

barnsföður sinn. Við sambandsslitin mynduðust meiri tengsl við systur hennar eftir að 

systirin aðstoðaði hana við að finna íbúð, húsgögn og annað sem hún þurfti á að halda til 

þess að ná sér á strik aftur. Eftir það hafa þær verið í góðum samskiptum sem styrkjast 

með hverjum deginum. Foreldrar hennar búa úti á landi og samband þeirra er lítið nema 

helst á stórhátíðum.  

Samband einstaklinga við ættingja getur verið misjafnt en fer oftar en ekki eftir því 

hversu náin tengsl eru innan fjölskyldunnar. Það er erfitt að líta framhjá því að fjöldi 

einstæðra foreldra sjá nánast einir um viðurværi fjölskyldunnar. Hafa má í huga að slíkar 

fjölskyldur geta verið illa staddar í þjóðfélaginu nema aðeins að einkahagir standi fyrir á 

traustum grunni. Foreldrar sem hafa slíka jaðarstöðu eru að öllum líkindum mun betur 

settir en þeir sem hafa veikt bakland og lítinn stuðning. Eins og fram kom hjá 

meðrannsakendum þá eru þeir afar þakklátir fyrir þann stuðning sem þeir hafa og telja 

mikilvægt að leggja rækt við að styrkja ættar- og fjölskyldutengslin. Það er þó þannig að 

þegar eitthvað bjátar á eru það fjölskyldan og venslafólk sem mynda sterkasta og 

mikilvægasta stuðningsnetið.  

4.1.2 Samskipti og tengsl við barnsföður og fjölskyldu hans 

Það reynir á marga hlutaðeigandi aðila að samþætta foreldrahlutverkið öðrum 

verkefnum, rekstri heimilisins, námi og atvinnu. Í rannsókninni var leitast eftir því að fá 

fram hvernig samskipti mæðranna væru við barnsföður og fjölskyldu hans. Hvort um 

sérstakan stuðning föðurins væri að ræða og hvernig sambandinu væri háttað við 

fjölskyldu hans.  

Samskipti meðrannsakenda við barnsföður voru allt frá því að vera lítil eða nánast 

engin og í það að vera afar góð. Þegar Heiðrún var spurð um samskipti og tengsl við 

barnsföður sinn sagði hún:  
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Þau eru skánandi með árunum. Hann er að þroskast, þrátt fyrir að börnin 

drepleiðast þegar þau fara til hans ... en ég get leitað til hans þegar ég sárlega vanta 

aðstoð. Hvort það sé fjárhagslega aðstoð eins og um 10 þúsund krónur. Einnig 

hleypur hann í skarðið ef ég þarf að vera í skólanum ... Já, ef ég þarf að vera lengi í 

skólanum, þá getur hann hlaupið í skarðið. Já ... Hann er bara með þau aðra hvora 

helgi ... meðan hann sækist ekki eftir meiru þá er ég ekki að troða meiru á hann.  

Síðan var hún spurð um samskipti sín við foreldra hans:  

Úff ... heyrðu ... Hún er allt í lagi við pabba hans ... en sem sagt tengsl við mömmu 

hans eru engin ... Hún er mjög sveiflukennd, já, ... ég hef ekki talað við hana í tvö ár 

... Það er því mjög takmörkuð tengsl við föðurfjölskylduna hjá okkur ... eigum við 

ekki bara orða það þannig. 

Samskipti Freyju við barnsföður er gott dæmi um jafna uppeldisábyrgð þar sem velferð 

barnsins er höfð í fyrirrúmi en hún orðaði það þannig:  

Hann er í fyrirrúmi, strákurinn og okkar samskipti snúast í kringum hann og ... við 

erum með fasta tíma. Hann til dæmis tekur hann um helgina og er með hann þá í 

fimm daga. Frá föstudegi til miðvikudags. Helgina sem hann er ekki með hann þá 

tekur hann alltaf á þriðjudögum. Við erum með hann „fifty fifty“, ég er með hann 

eitthvað fjórum dögum meira á mánuði. Við höfum alltaf haft þetta svona svipað 

þessu og bæði sátt og hann er sáttur líka, strákurinn. Honum hlakkar svo oft að fara 

til pabba síns og svo koma til mín og ... hérna ... það eru allir sáttir eins og er. 

Aftur á móti hefur samfélagsþróunin verið hröð og foreldrum erfið því 

foreldrahlutverkið hefur líklega aldrei verið flóknara en einmitt síðustu ár. Þetta getur 

verið virkilega erfitt þeim foreldrum sem hafa veikt bakland og lítinn stuðning. Sjöfn er í 

þeirri aðstöðu að vera með tvö börn á framfæri sem eiga hvort sinn föðurinn. Annar 

faðirinn er erlendis en þau hafa ávallt haft góð samskipti. Samskiptin við hinn föðurinn 

eru stirð en fara þó hægt batnandi eins og Sjöfn minntist á:  

Það var ekki gott fyrir nokkrum mánuðum en ég nennti þessu ekki lengur. Sko ... 

þetta var svo mikil streita, svo ég tók fyrstu skrefin í það að setja kærleik í þetta. 

Þetta var eins og mikill þungi var létt og bara í sumar byrjaði einmitt næturgistingar 

og nýbyrjuð með pabbahelgar, svoleiðis þetta er á góðu róli.  

Hjá Báru er þetta erfiðara:  

Það er eiginlega ... lítið samband, ekki mikið sko. Hann tekur barnið eiginlega mjög 

sjaldan. Ég reyni að láta það ekki trufla mig. Þetta er bara eins og þetta venjulega 

eftir skilnaðinn, skilurðu? Erfitt að leita til hans, eiginlega bara fúlt. 
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Barn á samkvæmt 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 rétt á forsjá foreldra sinna, annars eða 

beggja, en með orðinu forsjá er lögð áhersla á umönnunar- og verndunarþátt 

foreldraskyldna. Fjölskyldan er eins og keðja þar sem hver hlekkur hefur áhrif á annan 

og ef einn hlekkur er í ólagi hefur það áhrif á alla hina. Frigg átti í engum samskiptum við 

barnsföður sinn þar sem hann átti við fíkniefnavanda að stríða og hún var því með fullt 

forræði. Þegar hún var spurð um það hvort hún væri í samskiptum við foreldra hans þá 

sagði Frigg: „Já, mömmu hans. Pabbi hans er dáinn, þannig að ... bara mömmu hans. 

Hún tekur hann kannski svona á tveggja vikna fresti eitthvað. Já, sko, einmitt. Betra en 

ekki neitt.“  

Samfélagsþróun tengd samfélagsbreytingum og umbreyttum lífsháttum hefur haft 

áhrif á bæði ytri og innri þætti sem reynir á stuðningsnet upprunafjölskyldu. Breytingum 

á fjölskylduhögum fylgja nýjar áskoranir sem ná til allra þriggja kynslóða. Í 

viðtalsrammanum voru meðrannsakendur spurðir um hvernig sambandið væri við 

foreldra föður barnanna. Almennt þróuðust samskipti mæðranna við foreldra föðurins í 

ánægjuleg og góð samskipti en Embla lýsir sambandi sínu þannig:  

 Jú, jú, þau eru ágæt sko, eins og til dæmis amma eldri barnanna, hún býr út á landi 

og kemur alltaf á land, er auðvitað um 70 til 80 ára og þegar hún kemur þá gistir 

hún alltaf hjá J, elstu dóttur minni og ég kíki í heimsókn og það er alltaf ... Ég 

kynntist henni 15 ára gömul og hún hefur alltaf þótt vænt um mig sko. Það hefur 

aldrei breyst. En afinn er dáinn og hin áttina, afinn dáinn líka en ég átti alveg 

gríðarleg gott samband við hann og rosaleg sterk tengsl sem myndaðist milli mín og 

tengdapabba þar, þetta var eiginlega pabbinn sem ég aldrei átti sko. 

Embla hélt síðan áfram að ræða um tengdaföður sinn:  

Já, allt of snemma 67 ára frá krabbameini og þarna og það var alveg ofsalega mikið 

áfall fyrir mig. Hann hringdi alltaf í mig, þú veist ... og ef hann var ekki búinn að 

hringja í hálfan mánuð, þá sagðist hann vera kominn með fráhvarfseinkenni ... ekki 

búinn að heyra í mér og svoleiðis. Hann var alveg yndislegur og það var mikill missir 

að missa hann.  

Samfélagsumbrot hafa margt jákvætt í för með sér en geta verið ógn fyrir viðkvæm 

fjölskyldutengsl. Það er því nauðsynlegt að styrkja hinn innsta kjarna hverrar manneskju 

sem gerist með því að hlúa að traustum tengslum fjölskyldunnar. Félagslegur stuðningur 

elstu kynslóðarinnar er margþættur og oftar en ekki myndar hann göngubrú sem 

auðveldar foreldrum aðgengi að formlegum stuðningi. Þetta er framlag sem skiptir 

foreldra miklu máli og felur í sér meðal annars barnagæslu á eigin heimilum eða hjá afa 
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og ömmu eða að börn séu sótt í skólann, eins og foreldrar barnsföður Sjöfn gera minnst 

einu sinni í viku og gæta barnsins fram að kvöldmat. Álíka fyrirkomulag er hjá Frigg þar 

sem föðuramma barnsins sækir það og hefur hjá sér á tveggja vikna fresti.  

Aðra sögu segja Iðunn og Sif þar sem samskipti við fjölskyldu feðra barnanna var 

mjög takmarkaður. Hvað Iðunni snerti var einungis móðir föðurins á landinu en hún var 

þó í litlum tengslum við hana. Hvað Sif snertir býr föðurfjölskylda barnsins einnig 

erlendis og samband við hana er helst á stórhátíðardögum. Sif sagði:  

Þau eru ekki hérna, búa öll í Englandi. Þau koma í afmæli drengsins, einnig kom 

föðuramma hans rétt fyrir síðustu jól, þú veist. Þau reyna að halda tengslin við 

strákinn þrátt fyrir að búa annars staðar og tala líklega mikið á Skype þegar hann er 

hjá pabba sínum. Sko ... við mig, erum ekki neitt að tala saman en það er líka allt í 

lagi en hafa áhuga að tala við strákinn. 

Samvinna foreldra virðist hafa áhrif á hvernig samband og samskipti þróast við 

föðurömmu og afa. Góð samvinna og jákvætt viðhorf foreldra leiðir oftar en ekki til 

virkari tengsla við föðurömmu og afa. Eldri kynslóðin getur komið inn sem mikilvægt 

bakland og stuðningur við einstæðar mæður ef hún er til staðar en það er þó ekki 

sjálfgefið. Margt bendir hins vegar til þess að samskipti þessara kynslóða sé að vissu 

leyti háð samskiptum elstu- og miðkynslóðar. Einnig virðist stuðningur föðurafa og 

ömmu grundvallast af fyrri samskiptum.  

4.1.3 Samskipti og tengsl við vini 

Meðrannsakendur upplifðu sig mjög bundna á kvöldin yfir námi og börnunum og því 

takmarkaður tími fyrir félagslíf. Tengsl eru þeim mikilvæg og stuðningurinn sem vinir 

veita er uppörfandi. Þegar mæðurnar voru spurðar um samskipti og tengsl við vini var 

oftast minnst á tímaþröng og hversu lítinn frítíma þær hefðu utan heimilisins. Þær 

sögðust allar vera þakklátar vinum sínum fyrir þann andlega stuðning sem þeir veittu 

þeim. Aftur á móti þegar mæðurnar voru inntar eftir því hvað þær gerðu þegar þær 

hefðu tíma aflögu, þá fór sá umræddi frítími í það að hitta vinina. Þá var spurt hvort 

samskipti við vinina hefðu breyst eftir að þær hófu nám. Þær sögðu tímaskort hamla því 

að geta ræktað vináttuböndin sem skyldi, en aftur á móti þá efldist vinátta við þá vini 

sem væru einnig við nám í skólanum sem sýnir sig í svari Emblu:  

Já, það hefur svolítið skilið á milli mín og bestu vinkonu minnar. Hreinlega veit ekki 

ástæðuna en hún er reyndar sjálf í námi og slíkt. En það hefur eitthvað gerst ... en 



55 

að öðru leyti, nei ekki, en í raun og veru. En sambandið við eina vinkonu mína hefur 

styrkts bara um heilan helling eftir að ég byrjaði í námi. Hún var reyndar einnig í 

skólanum þegar ég byrjaði en nú náum við saman á öðrum grundvelli. Erum í meira 

sambandi. 

Freyja hefur álíka sögu að segja:  

Uhmm, nei, en maður hefur kannski ekki ... maður hefur haft aðeins minni tíma 

með gömlu vinina en það kemur á móti að maður hefur kynnst nýju fólki sem að ... 

sem er ótrúlega dýrmætt líka. Ég er til dæmis með stelpu í náminu sem að ... við 

erum mjög góðar vinkonur og höldum því örugglega áfram.  

Frigg sagði að sambandið við vini væri mjög gott:  

Tja. Maður á bara fáar vinkonur sem koma á kvöldin og svoleiðis. En þú ert ekkert 

að komast út sko. Ég er ekkert að fara á kaffihús á kvöldin sko. Ég er alltaf föst. Ég er 

ekki með pabbahelgar eða neitt ... Maður fær svona ... maður fær að vera í kringum 

fólk sem er á sama reiki og maður sjálfur. Þú veist, í háskólanum og svoleiðis. Fólk 

sem er bara að vinna og skemmta sér skilur ekki svo sem hvernig er að vera 

einstæður með barn og vera í háskólanum. Það breytist aðeins.  

Þegar Bára var spurð sagði hún:  

Sko, ég hef lítinn tíma að hitta vinkonurnar á meðan skólinn stendur yfir en systir 

mín kíkir í heimsókn og hjálpar mér ... Ég er mjög sátt við það. Svo ... stundum 

þegar mér gefst tími og barnið er hjá föður sínum þá reyni ég að fá vinkonurnar í 

heimsókn eða fer á kaffihús og þannig sko.  

Aftur á móti samsvaraði það meira hópnum það sem Sif sagði:  

Öhh ... ég myndi ekki segja að hann sé mikill, sko. Þú veist ég á alveg vini en ekkert 

sem tengist barninu. Ég er ekki að biðja vinkonur mínar að passa eða eitthvað 

svoleiðis enda hef ég ekki þurft á því að halda. Ég myndi samt alveg trúa því að þær 

myndu gera það. Þær hafa svo sem boðist til þess en maður hefur aldrei látið reyna 

á það. Gott að hafa samt vinkonur til að tala um barnið og svo held ég að það sé líka 

það ... þegar maður er í námi og situr ... og með barn ... þá situr félagslífið á 

hakanum.  

Umhyggja fyrir börnunum var mæðrunum hugleikin, einnig námsframvinda en annað 

var látið sitja á hakanum. Annað virtist ekki skipta eins miklu máli, öllu heldur að þessir 

tveir þættir væru til staðar þó þær legðu allar áherslu á mikilvægi þess að njóta samvista 

við fjölskyldu, ættingja og vini, því gott stuðningsnet skipti miklu máli. Tímaþröng er 

konunum daglegt brauð sem einkennist af ofhleðslu verkefna, enda eru hlutverkin mörg 

sem einstæð móðir í ströngu námi þarf að inna af hendi. Það eru vaxandi kröfur sem 
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meðrannsakendurnir búa við, eigin og annarra, sem myndar ákveðna togstreitu við 

tímann sem er utan hverdagslegra verkefna.  

4.1.4 Samskipti innan skólans 

Virkni og þátttaka virðist gegna mikilvægu hlutverki í viðleitni meðrannsakenda til þess 

að öðlast þekkingu. Samskipti innan menntastofnana endurspeglast í aukinni samvinnu, 

gegnsæi og einstaklingsbundnu námi. Í viðtalsrammanum voru meðrannsakendur 

spurðir um hvernig samskipti þeirra væru innan skólans, við kennara og samnemendur. 

Flestir svöruðu því til að samskipti við kennara væru mjög takmörkuð og væru byggð á 

faglegum grunni sem snerist meira um hlutverk hans sem er að miðla upplýsingum, 

veita ráðgjöf og gera úttekt á verkefnum. Þeir voru allir sammála því að flestir 

kennararnir sem hefðu kennt þeim við Háskóla Ísland hefðu verið þægilegir í 

samskiptum og staðið undir væntingum. Kröfur sem gerðar eru í náminu endurspegla 

það samfélag sem nemendur eru hluti af, þar sem allir vilja ná markmiðum sínum. Þegar 

konurnar voru spurðar hvernig samskipti og tengsl við samnemendur væru, þá skiptist 

hópurinn nánast í tvennt. Annar hópurinn átti góð samskipti við samnemendur, þar sem 

hjálpast var að við verkefnin, skipst á glósum og hist utan skólans þegar tími gafst til. 

Hinn hópurinn átti í mjög takmörkuðum samskiptum við samnemendur nema þegar um 

hópavinnu var að ræða. Ein kvennanna í hópnum taldi að ástæðan fyrir því væri meðal 

annars sú að þegar tilgreindum áfanga væri lokið tæki nýr við með öðrum einstaklingum 

en þeim sem hún hefði rétt verið byrjuð að kynnast. Flestir meðrannsakendur voru 

sammála um það að um væri að ræða langt og strangt nám og samvinna nemenda væri 

æskileg en þannig ynnu þeir betur sem ein heild.  

4.2 Félagsleg staða 

Félagsleg staða skiptist í þrjá undirkafla sem fjalla um reynslu meðrannsakenda á 

eftirfarandi sviðum: Skólatengdum þáttum, atvinnuþátttöku og efnahagsstöðu og 

þjónustu. Skólatengdir þættir: Hér er forvitnast um námsframvindu meðrannsakenda. 

Atvinnuþátttaka: Hér er athugað hvort að meðrannsakendur hafi unnið samfara náminu 

og ef svo hefur verið, hversu mikið. Efnahagsstaða og þjónusta: Hér er spurt um 

húsnæðismál meðrannsakenda og hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á efnahagsstöðu 

og neysluvenjur þeirra. Einnig er forvitnast um hvort þeir hafi nýtt sér velferðarþjónustu 

félagslega kerfisins.  
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4.2.1 Skólatengdir þættir 

Meðrannsakendur rannsóknarinnar stunda allir nám við Háskóla Íslands en nema í 

mismunandi deildum innan skólans og eru komnir mislangt í náminu. Þeir voru nokkuð 

sammála um að menntastofnanir væru mjög ríkjandi um stöðu fólks í samfélaginu og þá 

með vísun í starfsgráður innan atvinnugeirans. Menntun væri því meðal annars 

nauðsynleg fyrir afkomu fjölskyldunnar. Aðspurðir sögðu þeir að þeim gengi vel í 

skólanum nema Sjöfn og Freyja sem áttu í erfiðleikum með að einbeita sér að náminu en 

Sjöfn orðaði þetta þannig:  

Mætti ganga betur. Ég bara .... ekki nógu dugleg að lesa og þarf að bæta mig ... Það 

er ekkert mikið að gerast hér í skólanum ef það er ekki korter fyrir skil. Því maður er 

oft á síðustu sekúndu við að skila verkefni fyrir morguninn og svona. Það er oft að 

gerast. Það er oft erfitt ... strembið sko. Ég er að læra til tvö á nóttinni. Það er alltaf 

voðalega hreint og fínt heima hjá mér. Við skulum orða það þannig, ég er full af 

eldmóði eftir tíma svo kemur maður heim og nýtir orkuna í annað og verður síðan 

þreytt.  

Öfl sem móta líf þitt geta verið áhugahvetjandi og gefandi. Jákvæð upplifun Sjafnar af 

því að takast á við áhugaverð og krefjandi verkefni fyllir hana ákafa til þess að vera fylgin 

sér, setja sér markmið og vita hvert hún stefnir. Erfiðleikarnir sem hún stendur frammi 

fyrir á þeirri stundu þegar heim er komið felast í því að horfast í augu við lífsmynstur 

daglegs lífs. Á stund sem þessari er viðbúið að hún missi orku hið innra sem gefur þó 

tækifæri til þess að endurmeta og forgangsraða með því að einbeita sér að hinu 

merkingafulla í lífinu. 

Freyja hafði aftur á móti mun meiri áhyggjur vegna vægis sumra erfiðra áfanga sem 

væru framundan á þessari önn:  

Þetta á líklega eftir að ganga vel líka. Þetta er samt pínu „scary“, allavega ekki neitt 

minna vinnuálag og eru einnig stærri kúrsar sem eru pínu „scary“. En ég er bjartsýn 

á þetta og maður verður að vera duglegur í þessu. Tími til komið að fara að opna 

bækur eða tími til komið að fara að kaupa bækur. 

Jafnframt bætti hún við:  

Ég er reyndar ekki búin að vera að mæta í skólann síðastliðnu tvær vikur. Ég hef 

verið svo ógeðslega veik og hérna ... þannig ég er bara pínu að komast í gang núna 

og hef ekki sett mér ákveðna mynd af kúrsunum. Ég hef bara mætt í tvo kúrsa af 

þessum þremur sem ég er í. 

Embla hefur átt erfitt uppdráttar en er ákveðin í því að láta hlutina ganga:  
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Ehm. Misjafnlega vel. Það sem ég átti í stríði bæði við bankann annars vegar eina 

önnina og eina önnina fékk ég ekki námslán hjá LÍN þar sem umsóknin mín fannst 

ekki í kerfinu hjá þeim. Þannig að þá hef ég átt hreinlega mjög erfitt með að 

einbeita mér og fékk einu sinni taugaáfall en jafnaði mig á því en hef átt við mikinn 

kvíða að stríða. En einhvern veginn hefur þetta gengið. Tel það vera því ég hef verið 

svo ákveðin við því að láta þetta ganga og þetta hefur verið minn drifkraftur í lífinu, 

það er menntunin.  

Mæðurnar voru spurðar hvort að þær hafi einhvern tímann þurft að seinka námi og ef 

svo væri, hvers vegna. Við eftirgrennslan sagðist meirihluti þeirra hafa þurft að seinka 

eða fresta námi. Heiðrún og Bára þurftu að seinka námi vegna veikinda barna á verulega 

óheppilegum tíma í próftörnum. Bára sagði: „Ég átti erfitt með þetta fyrst ... Þá reynir 

maður að skipuleggja sig betur. Það léttir manni námið. Auðvitað væri ég til í að hafa 

meiri tíma ... er oft ein.“  

Frigg frestaði námi vegna barneigna en hóf nám fljótlega eftir að fæðingarorlofinu 

lauk.  

Aftur á móti sagði Iðunn að ástæðan fyrir seinkun námsins væri eftirfarandi:  

Ég fékk að taka þetta á lengri tíma en ég hefði ekki getað ... Ef ég hefði ekki fengið 

lengri tíma, þetta er tveggja ára nám, þá hefði ég aldrei getað þetta sem einstæð. 

Það er bara því ég get tekið þetta á þremur árum að ég geti þetta. Ef ég hefði ekki 

getað það, þá hefði ég aldrei getað gert þetta. Ég hefði aldrei getað klárað þetta 

nám á þessum tveimur árum. Þetta nám er ekki fyrir einstæða foreldra. Það er bara 

... því ég hef enga pössun á kvöldin eða mann til að passa á prófum. Ég hef engan til 

að skiptast á við, skilurðu? Það er ekki fræðilegur möguleiki að geta þetta á þessum 

tíma. 

Iðunn var eini meðrannsakandi rannsóknarinnar sem var ekki í fullu námi eða með 

námslán eða annars konar lántökur. Iðunni gengur vel í náminu en hefur jafnframt þurft 

að mæta ýmsum hindrunum í lífinu.  

Leitast var eftir því hvort þær gætu bent á einhverja þætti sem mættu betur fara 

sem varða námið. Konurnar voru nokkuð sammála um að það mætti eitt og annað betur 

fara en þó mætti taka meira tillit til erfiðra aðstæðna barnafjölskyldna. Flestum fannst 

álagstímar erfiðustu tímabilin sem kallaði á aukna viðveru vegna námsins sem er einnig 

mikið álag á fjölskylduna. Bára minntist á að nýta mætti skólaárið betur með því að 

dreifa vinnuálagi, meðal annars að jafna niður áfangalok með því að klára hvern áfanga 

fyrir sig, því það væri oft misræmi á milli áfanga. Vinnuálagið var Freyju áhyggjuefni og 

hún hafði oft samviskubit að geta ekki varið nægum tíma með börnunum:  
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Maður reynir að skipuleggja sig og reyna að vera duglegur þegar hann er með 

pabba sínum og svona ... en svo kemur fyrir með hópavinnu að tíminn hentar 

manni ekki alltaf, tíminn sem er ákveðinn og þá fær maður svona stundum pínu illt í 

hjartað en held að þetta sé bara hjá mér en ekki hjá honum. Það fer vel um hann 

þar sem hann er sko. Svo er þetta bara betra þegar þetta er búið.  

Embla minntist á að hljóðupptökur á fyrirlestrum gætu komið sér vel í forföllum en það 

hefði verið gert í einum áfanga sem hún hefði verið í sem kom sér vel þegar barnið 

veiktist. 

Sif nefndi að það væri kostur að viðverutíminn í Háskólanum væri sveigjanlegur, því 

hún gæti hlaupið frá ef á þyrfti að halda: 

Ehh. Mér finnst ég hafa meira svigrúm. Ef barnið mitt er veikt. Var mikið veikt við 

fyrsta árið, sem var einnig kostur við að vera í H.Í. Ég fékk ungbarnaleikskóla á 

vegum háskólans. Hann var rosalega mikið veikur og ég hefði ekki getað haldið 

vinnu. Örugglega helmingur af tímanum sem hann komst ekki í leikskólann því hann 

var veikur. Byrjaði alltaf að fá flensur, þetta var alveg heilt ár. Síðan fékk hann 

eyrnabólgu. Það tók smá tíma að fá það í gegn að hann fengi rör. Hann fékk rör 

bara í enda apríl. Þetta var allt fyrsta árið í háskólanum. Þannig að já, það er 

sveigjanleiki. Uhmm ... Ég er að hugsa hvað fleira. Mér finnst sveigjanleikinn svo 

mikilvægur í þessu eitthvað. Að geta ráðið einhvern veginn sinn tíma sjálfur. Þegar 

eru starfsdagar í leikskóla að geta verið heima með stráknum og fundið annan tíma 

... sveigjanleiki. 

Frigg lagði áherslu á menntun því aukin þekking gæfi von um betri lífskjör. Hún væri í 

námi til þess að tryggja sér og barninu betri framtíðarmöguleika, enda væri ekki annað í 

myndinni í þessu þjóðfélagi en að mennta sig. Hún og systkini hennar voru alin upp við 

mikla hvatningu til æðri menntunar og hún fyndi fyrir vissum þrýstingi en metnaður 

hennar væri að geta lifað sómasamlegu lífi. Aftur á móti í dag leyfa námslánin henni ekki 

mikið, enda þarf hún að hagræða í uppihaldi í hverjum mánuði.  

Aðspurðar um hvort að þeim fyndist skólinn koma til móts við aðstæður þeirra voru 

svörin iðulega neikvæð. Þær voru sammála um að tímaramminn væri þröngur, svo það 

þyrfti bæði sveigjanleika og gott skipulag. Heiðrún minntist á að svið innan skólans 

mættu vera sveigjanlegri þegar kæmi að verkefnaskilum, því verkefnin ættu það til að 

hrúgast upp á sama tíma þó áfangarnir væru innan sömu deildar. Þarna þyrfti að 

samræma verkefnaskil mun betur.  

Mæðurnar voru inntar eftir því hvort að þær hefðu mætt á einhverja viðburði sem 

Háskóli Íslands hefði haft upp á að bjóða en allar sögðust hafa lítinn tíma fyrir virkt 
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félagslíf og flestar höfðu ekki farið á neinar skemmtanir á vegum skólans þó þær 

fylgdust með áhugaverðum atburðum innan hans.  

4.2.2 Atvinnuþátttaka 

Út frá vistfræðilegu sjónarhorni er viðhorf meðrannsakenda til atvinnuþátttöku það að 

þeir hópar sem hafi háskólamenntun séu líklegri til þess að búa við betri afkomu en ella 

vegna síaukinnar menntunarþarfar atvinnulífsins. Menntun einstæðra mæðra sé því 

mikilvægur þáttur hvað varðar framtíð þeirra og barna þeirra. Einstæðar mæður í námi 

eru sundurleitur hópur með mismunandi aðstæður og það er ekki öfundsvert hlutskipti 

að vera eina fyrirvinnan með barn, að sinna bæði heimili og námi. Athugað var hvort að 

meðrannsakendur væru að vinna samfara náminu og ef svo væri hversu mikið. Flestir 

meðrannsakendur unnu ekki samfara náminu, þó þeir hefðu verið í sumarvinnu en 

einungis Embla og Freyja unnu hlutavinnu með skólanum. Embla vinnur á föstum 

vöktum einu sinni í mánuði en stefnir að því að bæta við sig annarri vaktahelgi og vonast 

eftir því að það komi ekki niður á náminu og öðrum fjölskylduþáttum. Freyja vann þegar 

um forföll annarra vinnufélaga var að ræða, þannig að fjöldi vinnustunda í mánuði var 

misjafn. Ekki var spurt af hverju aðrir meðrannsakendur ynnu ekki með skóla. Flestir 

sögðust þó þurfa þess með, en bentu á tímaþröng sem hindrun eins og Sjöfn orðaði það: 

„Það er eiginlega ógjörningur en það væri annað ef maður væri með einhverjum, það er 

bara málið.“ Einnig bentu þeir á úthlutunarreglu LÍN, því ef tekjur fara yfir visst 

viðmiðunarmark þá skerðist lánið sem samsvarar reglu 3.3.1. í úthlutunarreglum 2014-

2015 (Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.-b).  

4.2.3 Efnahagsstaða og þjónusta 

Athuganir voru gerðar á húsnæðismálum meðrannsakenda sem felur í sér búsetuform 

og hvort efnahagshrunið 2008 hafi haft áhrif á efnahagsstöðu og neysluvenjur þeirra. 

Einnig var forvitnast um hvort þeir hefðu nýtt sér velferðarþjónustu þjónustumiðstöðva.  

Hvað varðar húsnæðismál þá voru flestar mæðurnar í leiguhúsnæði, tvær í eigin 

húsnæði og ein í foreldrahúsum. Embla og Heiðrún keyptu húsnæði fyrir kreppuna og 

hefur skuldastaða þeirra hækkað umtalsvert á síðastliðnum árum. Embla á 113 fermetra 

íbúð í Garðabænum sem hún er afar ánægð með. Hún setti aleigu sína í íbúðina árið 

2006, rúmlega ári fyrir efnahagshrunið. Aðspurð um íbúðarlán og aðrar lántökur svaraði 

Embla:  
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Já, já, já, nóg af því. Hvar á ég að byrja ... það er auðvitað námslán frá LÍN. Svo það 

sem ég vinn aukalega. Þetta er eigið húsnæði, á pappírum ... núna já, verð að taka 

svoleiðis til orða. Svo er ég með íbúðarlán og allt sem snertir það batterí. Það er í 

raun og veru í svona biðstöðu núna. Þar sem ég fór í umboðsmann skuldara og fékk 

ekki samninginn í gegn, þar sem ég þótti standa mig of vel ... ehh ... þrátt fyrir að 

vera á núlli og hafa átt alveg einn þriðja af íbúðinni og meira en það. Það er allt í 

vinnslu núna.  

Í framhaldinu var hún spurð hvort að efnahagshrunið hafi haft áhrif á skuldastöðu og 

lífsgæði hennar.  

Ójá, heldur betur. Ég fór ofsalega illa út úr kreppunni. Var ekki með ... var með 

gengislán en keypti nýjan bíl þegar ég skildi og borga 15.000 krónur eitthvað sem 

gat ráðið við. Átti sjö manna space wagon og borgaði nokkurhundruð þúsund í hann 

líka. Svoleiðis lág afborgun en eftir hrunið hækkaði sú greiðslu upp í 40 þúsund og 

semsagt of mikill pakki og eins með verðtryggða húsnæðislánið hækkaði frá 70 yfir í 

150 þúsund. Þannig að það var augljóst of mikil hækkun fyrir manneskju á 

námslánum. Já, já, það þarna ... ég hef ekki getað keypt næstum eins mikið og 

maður gat áður. Við förum í Kolaportið til að kaupa notuð föt en reyni svona eins og 

ég get. Því hafði efnahagshrunið mikil áhrif.  

Heiðrún var í álíkri stöðu hvað varðar húsnæðismál þar sem hún tók lán upp á 11.9 

milljónir króna en staða þess í dag er 22 milljónir króna. Þrátt fyrir erfiðrar byrði eru 

Embla og Heiðrún bjartsýnar á að tilvera þeirra batni eftir námið. Heiðrún festi kaup á 

85 fermetra íbúð fyrir kreppu og aðspurð um áhrif kreppunnar sagði hún: 

Það rúllar... já, ég er í raun að leigja innan gæsalappa. Kreppa og ekki kreppa, það 

bíttar ekki neitt. Ég var í raun ekkert var við þetta góðæri sem var á undan heldur. 

Ég fæ vaxtabætur einu sinni á ári. En þá er líka partí þegar ég fæ það. Þá get ég 

borgað niður þetta og kannski þetta líka, Vísareikning og annað sem hefur safnast 

upp ... jeej, kannski enda ég í núlli. 

Sif segist vera í 90 fermetra leiguhúsnæði sem tengist fyrirkomulagi í félagslega kerfinu. 

Við nánari eftirgrennslan sagði Sif: „Ehh ... sko. Ég er að borga úr eigin vasa svona 60 

þúsund krónur en fæ auðvitað húsaleigubætur og er í félagslegu húsnæði. Ég myndi trúa 

ef ég væri á almennum markaði þá væri þetta dýrara.“ Sif fannst efnahagshrunið ekki 

hafa haft veruleg áhrif á afkomu sína því hún væri einungis með framfærslulán frá LÍN 

og í framhaldi af því sagði Sif:  

Ég og mamma mín rekum saman bíl. Hún er auðvitað í næsta húsi við mig. Jamm, 

það munar mikið að það séu tveir saman að reka bíl. Hann verður alveg helmingi 

minni og bíllinn er líka sparneytinn. Bíllinn ... verst eru viðgerðir og svona. Búin að 

eiga hann í átta ár og bara í fyrra byrjaði að bila.  
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Frigg var sú eina af meðrannsakendum sem náði að nýta sér aðstöðuna hjá 

stúdentagörðum. Þar sagðist hún njóta fríðinda, hefði til dæmis frítt Internet og 

sameiginlega þvottaaðstöðu enda væru:  

Stúdentagarðarnir með bestu kjörin fyrir einstæðar mæður sko. Því maður á 

námslánum þá getur maður ekki verið að borga af venjulegum íbúðum hérna sko. 

Það er eiginlega bara ekki séns. Svoleiðis þetta var ódýrasti valmöguleikinn og 

fjölskylduvænt umhverfi líka.  

Þegar hún var spurð hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á lífsgæði hennar sagði hún: 

Nei, var 2008, og 18 ára þá og bjó hjá mömmu og pabba en finn að það hækkar allt 

ennþá í dag eins og matvörur og svoleiðis. Ég fann ekki fyrir hruninu sjálfu sko en 

finn það í daglegu lífi.  

Í framhaldi af þessu minntist hún á að hafa fengið lán til tölvukaupa og framfærslulán 

hjá LÍN.  

Bára, Freyja og Sjöfn eru á almenna húsaleigumarkaðnum og búa Freyja og Bára 

báðar í Kópavoginum. Bára segist einungis vera með lán frá LÍN og efnahagshrunið hafi 

ekki haft teljandi áhrif á framfærslu önnur en þau að allar nauðsynjar væru mun dýrari 

og það hefði sitt að segja þegar jafnan væri lítið á milli handanna. Freyja hefur búið í 

Kópavoginum síðastliðin fimm ár en því miður stendur til að hún missi íbúðina um 

áramótin. Hún telur sig raunar lánsama hvað varðar leiguverð en það væri þó margt sem 

væri óþægilegt varðandi íbúðina en hún hafi þó látið sig hafa það:  

Ég er að borga 90 þúsund á mánuði. En svo ... sko ... þetta er bara kjallaraíbúð, 

gömul, raki og silfurskottur. Þetta er ekki stór íbúð sirka 60 fermetrar en samt fín 

fyrir okkur tvö. Ég bara krossa putta og vona eitthvað. Það væri frábært ef maður 

gæti haldið sig við Kópavoginn sko. Það er svo gott að búa í Kópavogi, eins og 

maðurinn sagði, og hann hefur alveg rétt fyrir sér sko. Uhmm ... ég hef alltaf verið 

... ólst upp þarna og fannst þetta fínt. Foreldrar mínir búa báðir í Kópavoginum og 

bróðir minn ... og stutt í allt. 10 mínútur að keyra í skólann.. 10 mínútur að keyra í 

vinnuna ... og ... fínir barnaskólarnir ... og myndi líka vilja að strákurinn, hann er líka 

í leikskóla, að hann gæti útskrifast úr leikskóla með krökkunum og farið með þá í 

skólann. En ég vona samt að þar sem ég fer verða krakkar í kring, það er ekkert 

svoleiðis í gangi núna þar sem við erum núna. Þetta er bara ... engir krakkar í kring 

til að leika við.  

Aðspurð um hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á efnahag hennar þá svaraði hún:  

Nei, það hefur ekki gert það þannig séð. Ég átti hvort sem er ekki hús en er með 

námslán hjá LÍN, þessari frábæru stofnun, þannig en ég var bara að leigja. En fyrir 



63 

þremur árum keypti ég bíl á 280 þúsund sem er búinn að standa sig, greyið. Þetta er 

vesen og mér vantar nýjan bíl ... Hann er ekki einu sinni skoðaður en það er í 

skoðun að kaupa nýjan því ég get ekki verið án bíls.  

Sjöfn leigir 80 fermetra íbúð í Breiðholtinu í sama stigahúsi og foreldrar hennar sem 

hefur verið mjög hentugt. Jafnframt hefur það verið afar heppilegt að skólar barnanna 

eru handan við hornið en því miður er hún að missa íbúðina og er að leita fyrir sér hjá 

stúdentagörðunum. Aðspurð um áhrif efnahagshrunsins á afkomu hennar segir Sjöfn:  

Nei, en auðvitað hefur kreppan haft áhrif, því allt hefur hækkað eins og matur og 

þannig en ég var ekki með svaka lán sem gaus upp. Ég hef ekki keypt íbúð og 

þannig, á þann hátt hef ég sloppið vel en ég er með framfærslulán hjá LÍN ... Ég vil 

ekki vita hvað ég skulda þar. Ég er búin að vera svo lengi í námi ... svo þegar ég var í 

Keili var það til að borga skólagjöldin líka en það er verðtryggt lán sem hækkar og 

hækkar ... þetta verður samt seinna tímavandamál.  

Við nánari eftirgrennslan sagðist hún hafa verið við aðfaranám hjá Keili sem veitti 

inntökurétt í Háskólann.  

Þegar Iðunn var innt eftir stöðu húsnæðismála og að hvort kreppan hafi haft áhrif á 

lífsgæði hennar svaraði hún:  

Neihei. Ég er í ömurlegri stöðu, bý heima hjá foreldrum mínum, komin á 

fertugsaldurinn og á ekki krónu til að gera nokkurn skapaðan hlut og er bara ósátt. 

Er bara alls ekki eins og ég hélt að þetta yrði hjá mér ... Ég er heppin að vera á 

örorkubótum ennþá. Þess vegna get ég þetta. Ef ég hefði verið á námslánum þá 

hefði ég fengið ... svo lítið ... eða hreinlega ekki fengið námslán. Ef ég hefði ekki 

fengið áfram örorkuna, þá gæti ég þetta ekki. Ég er í raun að fara krókaleiðir til þess 

að geta klárað þetta nám. Ég fæ sirka 200 krónur meira en þeir sem eru hjá LÍN. 

Fáránlega lítið samt sko. 

Einnig ræddi hún um góð samskipti við foreldra sína:  

Sko ... öhh. Við þurftum að flytja inn á þau, því ég og dóttir mín eigum ekki efni á að 

borga leigu, þú veist. Því ég er með svo lágar tekjur og þurfti því að flytja inn á þau 

og svo hefur þetta verið erfitt því við erum búin að vera þar í heilt ár. Það er svo 

erfitt að búa með foreldrum sinum, svo þröngt. Öhh, kreppan, já, þú veist ... já, ég 

hafði það betur áður. Kreppan, ok. Er með fínan bíl en get ekki borgað af honum. 

Tja ... gengur illa, mjög illa. Á eiginlega ekki fyrir bensíni og þarf að fá lán gegnum 

foreldra mína. 

Meðrannsakendur voru spurðir hvort þeir hefðu notfært sér velferðarþjónustu 

þjónustumiðstöðva og helmingur þeirra sagðist nýta sér hverfisþjónustuna. Þar af 

sögðust þrjár kvennanna hafa félagsráðgjafa sem sinna málum þeirra innan félagslega 
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kerfisins. Aðrir meðrannsakendur sögðust nýta sér litla sem enga þjónustu félagslega 

kerfisins nema þá húsaleigubætur og aðrar grunnþjónustur, eins og leikskóla, skóla og 

heilsugæslu.  

Þeir tveir meðrannsakendur sem búa í eigin húsnæði virðast hafa orðið fyrir einna 

mestu efnahagslegum búsifjum. Að eigin sögn hefur skuldastaða þeirra í það minnsta 

tvöfaldast við efnahagshrunið, enda hefur annar þeirra þurft aðstoð við greiðsluaðlögun 

hjá umboðsmanni skuldara. Afleiðing þess er meðal annars sú að hann fékk ekki heimild 

til námslána síðastliðna haustönn en framfærslulán frá LÍN hefur verið mikilvægur hluti í 

afkomu fjölskyldunnar. Þeir meðrannsakendur sem voru í leiguhúsnæði virtust ekki 

verða fyrir miklum efnahagslegum þrengingum sökum efnahagshrunsins öðrum en þeim 

sem varða hækkandi verðlag á neysluvörum og þjónustu. Allir eiga meðrannsakendur 

það sameiginlegt að mæta kaupmáttarrýrnun með aðlögun neyslunnar og til þess að 

halda uppi neyslu á nauðsynjum drógu þeir úr munaði og frestuðu endurnýjun á 

varanlegum neysluvörum.  

4.3 Að vera einforeldri í námi 

Einstæð móðir er eina fyrirvinna heimilisins og ber ábyrgð á afkomu fjölskyldunnar. 

Ábyrgð sem tveimur foreldrum hefur oftar en ekki þótt nægilegt verkefni. Einstæð 

móðir í háskólanámi sem ein ber ábyrgð á heimili og barni hefur takmarkaðan tíma til 

þess að vera með börnunum sínum. Námið tekur mikinn tíma og þá eru 

samverustundirnar fáar. Aðlögun náms- og foreldrahlutverksins getur verið erfiðleikum 

bundið, því bæði hlutverkin krefjast tíma og orku. Meðrannsakendur voru spurðir 

hvernig þeim gengi að samræma námið við aðra þætti lífsins. Helmingur þeirra sagði að 

þeim gengi þokkalega að samræma náms- og foreldrahlutverkið sem væri þó þreytandi 

stundum. Einnig minntust þeir á að börnin væru ekki síður þreytt og þyrftu næði og 

hvíld en þeir gætu ekki slitið sig frá náminu eins og mögulegt væri um venjulega atvinnu. 

Embla var á meðal þeirra sem átti erfitt með að samræma hlutverkin:  

Sko, það er til dæmis mjög erfitt á próftörnum hjá mér og verkefnaskil. Eftir hverra 

önn þá er það mjög erfitt. Þannig að, að því ég hef í raun og veru afskaplega fáa til 

að hjálpa mér. Þá hef ég verið lengi í skóla og þau eru ein heima og stóla á fjarskipti 

og vinna með að búa til mat og svoleiðis. En það getur verið náttúrulega erfitt.  
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Þegar hún var spurð um hvernig gengi að einbeita sér að náminu þá sagði hún að það 

hafi gengi misvel að einbeita sér en þetta væri að hafast.  

Í framhaldi var hún spurð um hvort hún hefði nægan tíma fyrir sjálfa sig og þá lagði 

hún áherslu á orðið „nei“, því menntun gengi fyrir og hún ætlar ekki að láta hina og 

þessa hlutina pirra sig núna.  

Iðunn var sama sinni:  

Það er bara þannig, að ég geri ekkert annað en nám og fjölskyldulíf. Ég hef engan 

aukatíma. Ég get mögulega hitt fólk tvisvar í mánuði, annars er ég bara að læra eða 

sinna henni, ég hef engan tíma til að horfa sjónvarp ... Ég hef ekki fylgst með 

neinum þáttum. Bara læra og sinna henni, það er bara ekkert annað. Fjórir tímar í 

félagslíf, ekkert annað til afgangs eða þá peningum til að gera eitthvað. 

Þá minntist Iðunn á að hún væri í ömurlegri stöðu en sátt með skólann:  

Já, því ég fékk meiri tíma ... því ég hef enga pössun ... ég hef engan til að skiptast 

við, skilurðu? Það var ekki fræðilegur möguleiki að klára þetta á þessum tíma. Það 

er bara þannig því ég get tekið þetta á þremur árum.  

Einnig sagði Iðunn vonast eftir betri tíð og tíma því útskriftin væri næsta vor.  

Sif hafði allt aðra sögu að segja. Hún sagði að henni gengi mjög vel að samræma 

nám og fjölskyldulíf. Hún taldi að námið styrki uppeldisþáttinn, því margir áfangar sem 

hún tæki snerust um aðlögun og uppeldi. Sif fannst að mörgu leyti betra að stunda nám 

en að vinna, því hún væri með ungabarn sem þyrfti að sinna, því viðverutíminn væri 

sveigjanlegri í skólanum. Sif sagði að henni gengi ágætlega að einbeita sér að náminu en 

erfiðast væri þegar barnið væri veikt. Sif var ein af tveimur meðrannsakendum í 

rannsókninni sem taldi sig hafa nægilegan tíma til náms, að sinna heimili, tómstundum 

og félagslífi:  

Ég gæti haft meiri tíma í svoleiðis en maður bara velur hlutina. Flestir eins og pör 

eiga meiri tíma fyrir sjálfan sig en eins og ég með mjög ungan krakka. Maður getur 

ekki litið af þeim. Þannig að já, síðan fæ ég þessar pabbahelgar. Ég gæti alveg haft 

meiri tíma fyrir sjálfa mig en þetta er ekkert sem ... sem er vandamál fyrir mig ... 

minnsta kosti fyrir það að gera. Ég er ekki óánægð með tímaleysi.  

Aftur á móti er samræming náms og fjölskyldulífs þungbærari hjá Frigg sem minnist á að 

kvöldin séu stutt þegar búið er að koma barninu í háttinn og ganga frá, en þá er lítið eftir 

af kvöldinu og ekki farið að sofa fyrr en langt er liðið á nóttina. Þegar hún var spurð 

hvort hún hefði nægan tíma fyrir sjálfan sig þá svaraði hún:  
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Nei, nei, nei, ... alls ekki. Það vantar margar, margar klukkustundir á sólarhring. 

Erfitt fyrir mig að komast í líkamsrækt þrisvar í viku og svo sinna barnið. Svo þarf 

maður að huga þegar maður kemur heim að sinna barninu, fæða barnið og þvo 

þvott. Maður þarf að gera allt. Það þarf fleiri klukkustundir á sólarhring. Maður 

hefur engan tíma fyrir frístundir. Bara gleymdu því sko. Það er ekkert sem ég get 

gert. Ég hef engar frístundir nema þá þegar ég er með stelpuna og við förum á 

bókasafnið og svona.  

Freyja sagði að henni gengi mjög vel í skólanum og var ein af tveimur 

meðrannsakendum sem taldi sig hafa nægan tíma til náms, að sinna heimili, 

tómstundum og félagslífi:  

Uhmm ... reyni bara að eiga „kvolíti“ tíma með syni mínum þegar hann er ekki hjá 

mér þá hitti ég fjölskyldu og vini, „basic“, kaffihús, tónleika og svoleiðis sko. Bara 

svona hvernig stemmningin er hverju sinni og hvað er að gera.  

Margir meðrannsakenda minntust á að mesta slökunin væru pabbahelgarnar en þá er 

minna um heimilisáreiti og hægt er að einbeita sér betur að náminu. Flestir voru sáttir 

við hlutskipti sitt og ákveðnir í því að láta námið ganga upp og einbeita sér að 

aðstæðum, enda er hér um tímabundnar kringumstæður um að ræða sem gefur von um 

bjartari daga.  

4.4  Afstaða meðrannsakenda 

Menntun er nauðsynleg, þar sem mikil samkeppni ríkir á markaði um mannauð og 

þekkingu. Krafan um aukna menntun og starfshæfni einstaklingsins verður sífellt meiri 

og því er mikilvægt að velta fyrir sér hlutverki ýmissa stofnana og hvernig þær geta 

mætt þörfum einstaklinganna sem þarfnast þess. Leitast var eftir því hjá 

meðrannsakendum hvernig þeir upplifa stöðu sína og hvernig væri hægt að bæta hana. 

Embla taldi það væri til bóta:  

Uhmm ... ég nefndi upptökur á fyrirlestrum áðan ef hægt væri að bjóða upp á slíkt 

en það er erfitt að hafa mætingarskyldu þegar maður er sjálfstæð móðir. Því mætti 

breyta ... þannig já, það kæmi sér líklega best fyrir mig. Ég hef oft óskað mér 

fjölskylduvænt svæði sem maður gæti komið með krakkana meðan ég væri kannski 

í lesstofu og læra. Þá vissi ég af þeim og þau gætu verið kannski með tölvur og 

bækur eða eitthvað svona. Mér finnst að háskólinn gæti akkúrat geti gert þetta, 

einbeitt sér að fjölskylduvænni svæði sem gæti verið vistun og samkomuver fyrir 

krakkana. 

Heiðrún taldi að það mætti hagræða betur:  
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Það eru með þessi blessuðu verkefnaskil, þegar þau hrúga þeim á sama dag. Það 

mætti dreifa þeim betur ... Þótt það væri ekki nema daginn eftir. Ég var að skila 

tveimur í gær, alveg brjáluð vinna. Einnig að það skuli ekki vera upptaka á 

fyrirlestrum ... Það var búið að vara mig við áður en ég byrjaði í námi, að háskólinn 

væri tréhestur.  

Freyja var nokkuð sátt og sá ekki ástæðu til að breyta miklu en sagði að „verkefnavinnan 

mætti vera sveigjanlegri og kennslan ekki lengur en til 15:30, svoleiðis maður getur náð í 

barnið í leikskólann“. Síðan var hún spurð hvort hún myndi vilja koma einhverju öðru á 

framfæri. Hún svaraði: „Ef maður er einstæður og í námi er mjög mikilvægt að vera með 

gott tengslanet og vera með góða að. Ég gæti þetta ekki ef ég væri alltaf ein með 

barnið.“  

Iðunn vildi að það yrði tekið meira tillit til aðstæðna einstæðra foreldra:  

Það er aðallega peningamál og ég veit ekki hvað væri hægt að gera ... Það ætti að 

vera ódýrari leikskólar en veit ekki hvað skólinn sjálfur gæti gert. Það vantar bara 

fyrst og fremst tíma og peninga. Ég veit ekki hvað er hægt að gera í því.  

Sif minntist á að úrbætur félagslega kerfisins gætu hjálpað:  

Helst að yngri börn komast í leikskóla. Þarna ... já, svolítið erfitt að vera með barn í 

ungbarnaskóla. Það voru dýr gjöld. 30 þúsund krónur á mánuði. Það voru dýr gjöld 

fyrir mig. 15 þúsund krónur er alveg sanngjarnt. Uhmm, hvað meira ... uhmm ... 

mér finnst helst það ... bara komast fyrr inn á leikskóla hjá Reykjavíkurborg. 

Reykjavíkurborg hafa ungbarnaleikskóla eða leikskóla sem þurfa að byrja fyrr og líka 

eitthvað sem tengist ekki beint náminu. Það er líka óréttlátt að ég gat ekki nýtt mér 

fæðingarorlof sem barnsfaðir minn átti sér rétt á en hann tók það ekki, hann bjó 

ekki með barninu. Ég, einstæð móðir, fékk sex mánuði en þrír mánuðir sem er líka 

óréttlátt fyrir barnið sem enginn fær. 

Frigg taldi að það þyrfti að endurmeta lánsþörf einstæðra mæðra í námi og dagvistun 

barna:  

Klárlega hærri námslán, ekki spurning. Ég veit það ekki. Það er voðalega lítið sem 

háskólinn getur þannig. það eru aðallega hærri námslán. Það þarf að minnka álagið, 

pössun og meiri stuðning. Það er þetta „basic“ álag að vera í háskólanum.  

Sjöfn sagði að það þyrfti að huga að meiri fjárstuðning til einstæðra mæðra þannig að 

þær yfir höfuð gætu sinnt námi:  

Mætti vera meiri stuðningur, hærra lán hjá LÍN ... meiri pening eða lækka verð á 

matvörum. Annars er ég ekki að kaupa neitt mikið en nýti meira það sem maður 

hefur ... passa sig hvað maður kaupir ... Vil kaupa prótín en það er of dýrt.  
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Báru var ofarlega í huga að það yrði ekki síður hagstætt fyrir samfélagið að styðja betur 

við einstæðar mæður í námi, því kostnaður við að afla sér menntunar gæti hæglega 

orðið þeim ofviða: 

Það er barnið, dagvist fyrir það og slíkt ... Svo auðvitað betri aðgangur og 

stuðningur með náminu, skilurðu? Maður er alltaf á síðustu krónunni og öhh ... já, 

mætti vera meiri fjárstuðningur. Þetta er bara tímabundið sko ... gæti verið gott 

fyrir alla. Þetta hefur verið mikil vinna í skólanum og annað slíkt ... Eins ótrúlegt og 

það hljómar hef ég haldið í vonina sko ... og að klára námið og sjá loks fyrir enda á 

þessu.  

Samskipti og allur stuðningur virðist skipta máli fyrir mæðurnar og skiptir sköpun fyrir 

velferð þeirra. Þær sem eru í góðum samskiptum við hitt foreldrið hafa meiri tíma fyrir 

námið og sjálfa sig. Væntingar kvennanna voru nokkuð samhljóða um að það þyrfti að 

hyggja frekar að málefnum einstæðra foreldra hvað varðar félagslegar og fjárhagslegar 

aðstæður. Að þeim meðal annars væri í meiri mæli léttur róðurinn með lægri 

leikskólagjöldum, skráningargjöldum og samsvarandi útgjöldum ásamt því að auðvelda 

einstæðum foreldrum í námi að fá inni í dagvistun fyrir börnin sín.  

4.5 Hverdagslegir þættir 

Hér verða dregnir fram nokkrir atferlisþættir sem eru áhrifamiklir í glímu 

meðrannsakenda við hið daglega líf. Svipmyndir af hverdagslegu lífi, þar sem 

smávægislegir hlutir verða risavaxnir í augum þeirra sem þurfa að standa vaktina, sama 

hvernig vindar blása. Merkingarheimur þeirra grundvallast af sameiginlegri verðvitund, 

hvort sem er af veraldlegum eða tilfinningalegum gæðum, þar sem umhyggja fyrir 

börnunum hefur forgang. Stundum rekast tilætlanir saman á tilfinningalegan hátt sem 

vekur eftirsjá meðrannsakenda sem orsakast af tímaþröng (Son og Bauer, 2010).  

Við hrun fjármálakerfisins á Íslandi fylgdi efnahagskreppa. Saman fór mikil rýrnun 

kaupmáttar ráðstöfunartekna vegna verðhækkana, vaxandi skuldabyrði, launalækkana 

og atvinnuleysis. Væntingar meðrannsakenda voru um aukna félags- og fjárhagslega 

aðstoð. Sumir þeirra minntust á hve allar nauðsynjavörur væru orðnar dýrar og allir 

töluðu um að til þess að eiga fyrir þeim yrði að draga úr öllum munaði. Aðrir minntust á 

takmörkuð fjárráð sem varla dygðu til framfærslu og litu þeir helst til LÍN og félagslega 

kerfisins. Einstaklingar eða þjóðfélagshópar sem hafa varla tekjur sem duga fyrir 

lágmarksframfærslu og húsnæði eru á mörkum fátæktar en þeir teljast fátækir sem hafa 
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helmingi lægri tekjur en meðaltekjur (Harpa Njálsdóttir, 2003). Framfærsla tekur mið af 

heildstæðum neysluviðmiðum sem eru lágmarksútgjöld til þess að heimili geti búið við 

tiltekin lífskjör (Jón Þór Sturluson o.fl., 2011).  

Meðrannsakendur stunda krefjandi nám og upplifa mikið álag á einkalíf sem hefur 

síðan áhrif á samverustundir með börnunum. Mikið álag sem þeir búa við myndar 

ákveðna togstreitu við tímann sem þarf til ákveðinna verkefna. Skólinn er væntanlega 

mikill áhrifavaldur í framtíðarmöguleikum meðrannsakenda en álag vegna væntinga og 

verkefna getur valdið því að nemendur upplifa streitu þegar kröfurnar eru meiri en þeir 

geti höndlað þá stundina. Algeng streitueinkenni eru meðal annars vanlíðan, skert 

starfsgeta, fjarvistir og kvíði sem eru atferlisbreytingar sem hafa áhrif á allt daglegt líf.  

Samviskubit meðrannsakenda vísar í persónuleika sem er samviskusamur og 

skyldurækinn. Þeir finna fyrir þörf til þess að gera betur á öðrum vettvangi en þeim sem 

varð fyrir valinu. Samviskubit mæðranna fólst í því að eyða of miklum tíma í önnur 

hlutverk en meiri umönnun barnanna. Samviskubitinu var mætt með því að skapa skýr 

mörk sem hindruðu frekar að tilfinningar annarra yrðu þeirra eigin. Þær leyfa tilfinningu 

samsviskubits að koma fram sem gerir mæðrunum kleift að sleppa þeim, sem auðveldar 

það að takast á við önnur verkefni.  

Meðrannsakendur þróa með sér varnarviðbrögð sem endurspeglast í vonum, óskum 

og væntingum. Þeir hafa skýra draumsýn og óbilandi ásetning um það að gera hana að 

veruleika. Bjartsýnisviðhorfið er mótefni gegn hvers konar áföllum og umhleypingum og 

meðrannsakendur velja að umbreyta tímum andstreymis í vænlegri stöðu.  
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5 Umræða 

Rannsókn þessi varð til vegna áhuga rannsakanda á að fræðast um stöðu og kjör 

einstæðra mæðra. Það er engin tilviljun að þetta umræðuefni varð fyrir valinu, því ég er 

sjálfur alinn upp af einforeldri í verknámi. Í gegnum menntaveginn hef ég einungis þurft 

að hugsa um námið og eigin hag. Ég hef reynt að setja mig í spor einforeldris í sams 

konar stöðu þar sem skólaganga er langt og strangt nám ásamt því að sjá um barn og 

sinna því sem sinna þarf. Mæðurnar í rannsókninni eru undir margs konar álagi. Þær 

vinna mikið sem vísar til margra hlutverka þeirra, eru kappsamar, ábyrgðarfullar og 

fórnfúsar börnum sínum. Þær hafa fleiri hlutverk en hinn venjulegi námsmaður og 

virðast vera drifnar áfram af einhverjum fítonskrafti, sem gæti meðal annars stafað af 

skyldurækni eða eðlilegri forvitni, sem gæti verið til öðlast virðingu og völd eða sem gæti 

legið í efnahagslegum forsendum. Forsendur sem liggja að baki til þess að auka 

möguleikann á meiri hagsæld í lífinu og ná tökum á tilverunni. Allt góðar og gildar 

ástæður en í því þjóðfélagi sem þær lifa í fær vel menntað fólk að jafnaði hærri laun, 

kemst frekar í valdastöður og nýtur oft virðingar í samfélaginu. Líkja má hlutverki þeirra 

við manneskju sem lendir í atburðarrás þar sem tíminn er helsti þröskuldurinn á vegi 

hennar. Ef þær gætu stjórnað tímanum væri hlutverk þeirra skiljanlegra og auðveldara 

fyrir þær að takast á við álagið. Þær eiga það til að lenda í öngstræti og því er gott 

tengslanet gulli betra, að ræða málin, fá ráð og leiðbeiningar. 

Því hefur rannsakandi spurt sig eftirfarandi rannsóknarspurninga:  

1. Hver er reynsla og upplifun einstæðra mæðra í námi við Háskóla Íslands af 

stuðningi sem þeim stendur til boða? 

2. Telja einstæðar mæður í námi við Háskóla Íslands að aðstæður þeirra hafi breyst 

í kjölfar efnahagshrunsins 2008? 

Í þessum kafla verður leitað svara við þessum spurningum í ljósi viðtalanna sem 

voru unnin með rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi. Einnig verður tekið mið af 

fræðilegri umfjöllun niðurstaðna rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

byggjast á hálfstöðluðum viðtölum við átta einstæður mæður í námi við Háskóla Íslands.  



72 

Umræðan verður kaflaskipt líkt og niðurstöðukaflinn hér á undan. Þannig verður 

fyrst tekin umræðan um samskipti og samband einstæðra mæðra við formlega kerfið, 

óformlega kerfið og samfélagslega kerfið. Því næst verður rætt um félagslega stöðu 

þeirra innan sem og utan skólans. Jafnframt verður fjallað um hvernig það er að vera 

einforeldri í námi og einnig væntingar meðrannsakandans til samfélagsins og þá 

hverdagslegu þætti sem tengjast einstæðum mæðrum í námi. Að síðustu er lokakafli 

rannsóknarinnar þar sem félagslegar forsendur rannsóknarefnisins eru tíundaðar. Fjallað 

er um styrkleika, takmörkun og gildi rannsóknarinnar.  

5.1 Samskipti og samband 

Einforeldrar njóta óformlegan stuðning sem er fulltingi fjölskyldu, vina og venslamanna 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þetta er hópurinn sem mynda sameiginlega sögu 

og samtvinnaða framtíð með mæðrunum (Silverman, 2000). Sumar einstæðar mæður 

eru svo lánsamar að eiga skilningsríka fjölskyldu, vini og venslamenn sem veita meðal 

annars þann tilfinningalega og fjárhagslega stuðning sem öllum er nauðsynlegur, hvort 

sem er á ánægjulegum stundum og ekki síður þegar á móti blæs (Franzoi, 2010).  

Rannsóknin sýndi fram á að þeim mæðrum sem eru í góðum samskiptum við hitt 

foreldrið gengur betur en þeim mæðrum þar sem samskiptin eru erfið við hitt foreldrið. 

Þær fyrrnefndu hafa meiri tíma fyrir tómstundir, félagslíf og námið. Það gefur 

vísbendingu um að ábyrgir barnsfeður séu mikilvægur stuðningur fyrir einstæðar mæður 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Þannig hefur gott samstarf foreldra áhrif á samskipti við föðurömmu og afa. Jákvætt 

viðhorf foreldra virtist leiða til virkari tengsla við þau sem leiddi frekar til þess að 

föðurömmur og afar lögðu áherslu á mikilvægi fjölskyldustuðnings. Einnig virtist 

stuðningur þeirra grundvallast á fyrri samskiptum við mæðurnar og börnin. Þó samband 

foreldra væri með minna móti þá var almennt jákvætt viðhorf föðurammanna og afanna 

gagnvart skipan sambands, hvað varðar líðan og framtíð barnanna. Samskipti 

foreldranna eru mismikil, allt frá því að vera góð, viðunandi, lítil eða nánast engin. 

Flestar mæðurnar töldu sig hafa viðunandi samband við feðurna en vildu þó að þeir 

væru virkari í því að bjóða stuðning sinn en ekki einungis þegar þeim þóknaðist eða brýn 

nauðsyn væri til.  
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Stuðningur foreldra mæðranna virtist felast í aðstoð við umönnun barnanna sem 

vísar til pössunar bæði hverdagslega og á álagstímum. Ekki væri um beinan 

fjárhagslegan stuðning að ræða þó slíkt kæmi fyrir annað slagið. Stuðningur foreldranna 

skiptir því sköpun fyrir mæðurnar sem var þó ekki sjálfgefið en sumar mæðurnar 

minntust þess að þær teldu sig ekki geta stundað námið nema fyrir tilstilli stuðnings 

foreldranna.  

Samskipti mæðranna voru mismikil við foreldra sína, allt frá því að vera góð, 

viðunandi og lítil. Flestar höfðu gott samband við foreldra sína en tvær töldu að 

samband þeirra væri viðunandi, þar sem önnur minntist þess að sambandið væri 

einungis stórhátíðarsamband. Aftur á móti hafði einungis ein mæðrannalítið samband 

við foreldra sína sem þó var á kurteisisnótum en ekki með miklu innihaldi. Börnin sýndu 

henni þó stuðning í próftörnum og á álagstímum þar sem meðal annars elsta dóttir 

hennar létti undir með systkinum sínum.  

Allar mæðurnar áttu systkini en tíðni samskipta var undir því komin hvort þau höfðu 

alist upp saman, aldri þeirra og búsetu. Sumar voru í reglubundnu sambandi við systkini 

sín en aðrar minna. Sumar minntust þess að systkinin skiptust á pössun barna þegar 

þess þyrfti með en systkini voru mikilvæg þeim mæðrum sem áttu þann kost. Vinir 

mæðranna voru mikilvægur stuðningur en aðstoðuðu ekki mikið við heimilishald og 

umönnun en þá er vísað að mestu leyti til gæslu barna en mæðurnar minntust á að þær 

voru ekki sérstaklega að biðja þá um slíkt en töldu þó að þeir myndu líklega gera það ef 

þeir væru beðnir um.  

Samskipti mæðranna innan skólans voru bæði formleg og óformleg. Formleg 

samskipti við kennara voru á faglegum nótum sem snertu námsumhverfi skólans. 

Annars voru samskipti mæðranna mismikill við samnemendur sem byggðist mest á 

samvinnu í náms- og verkefnavinnu. Sumar höfðu þó styrkt vinskap við fyrri félaga innan 

skólans en aðrar eignast nýja.  

Óformlegt stuðningsnet mæðranna var misgott þar sem samskipti og tengsl voru 

mismikil innan fjölskyldu og við vini og venslamenn. Flestar mæðurnar voru í góðum 

tengslum við fjölskyldumeðlimi sem var undirstaða velgengni þeirra en aðrar höfðu 

minni tengsl sem gerði þeim erfiðara fyrir að einbeita sér að námi og fjölskyldu (Walsh 

og Harrigon, 2003).  
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5.2 Félagsleg staða 

Félagslega kerfið vísar til félagslegrar samskipta sem felast meðal annars í formlegum 

stuðningi sem eru samfélagsleg úrræði hins opinbera. Form formlegs stuðnings getur 

legið í upplýsingaráðgjöf, tilfinningalegum- og verklegum þáttum.  

Mæðurnar voru spurðar um húsnæðismál sín. Flestar bjuggu í leiguhúsnæði, tvær í 

eigin húsnæði en ein í foreldrahúsum. Sú sem býr hjá foreldrum sínum er á 

örorkubótum og er því ekki með lán frá LÍN en allar hinar mæðurnar eru með 

framfærslulán frá LÍN. Ætla má að misbrestur sé á upplýsingaöflun móðurinnar. Líklega 

hefur hún rétt til framfærslulána hjá LÍN, því lán námsmanna skerðist um 45% ef tekjur 

þeirra fara yfir viðmiðunarmörk sem er 930.000 krónur í árstekjur (Lánasjóður íslenskra 

námsmanna, e.d.-b). Ástæða hennar fyrir því að hún búi í foreldrahúsum er að hún hafi 

hvorki efni á að borga leigu né að reka bíl, því hún hafi of lágar tekjur. Mæðurnar sem 

bjuggu í eigin húsnæði voru með íbúðarlán en önnur minntist á að með vaxtabótum, 

sem eru greiddar út einu sinni á ári, þá gæti hún borgað vísareikninginn ásamt öðru og 

vonast þá eftir að enda í núlli. Hin móðirin var einnig með gengislán á bílnum sem var þó 

of mikil byrði fyrir manneskju á námslánum, enda var það svo að hún missti bílinn. Hún 

fékk aðstoð varðandi greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara en sú tilhögun gekk 

ekki sem skyldi. Í framhaldinu má geta þess að sá einstaki hópur sem hefur mest þurft á 

þjónustu umboðsmanns skuldara að halda eru einstæðar mæður (Velferðarráðuneytið, 

2013).  

Aðspurðar um hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á skuldastöðu og lífsgæði þeirra 

sögðust þær hafa tapað um það bil helmingi eigna sinna í hruninu. Eins og áður hefur 

komið fram búa flestar mæðurnar í leiguhúsnæði og margar þeirra ræddu um hve erfitt 

væri að fá hagstætt húsnæði við hæfi, því greiðslugeta þeirra gerði þeim erfitt um vik að 

keppa við aðra þjóðfélagshópa um leiguhúsnæði. Þess má geta að hlutfall einforeldra 

sem búa í leiguhúsnæði er 47,8% á móti 20% í öðrum fjölskyldugerðum (Hagstofa 

Íslands, e.d.-f). Tvær mæðranna voru að missa húsnæðið sitt og voru að leita fyrir sér 

um annað en sögðu það erfitt vegna þess að ekki væri um auðugan garð að gresja en ein 

þeirra var að reyna fyrir sér hjá stúdentagörðum. Ein mæðranna sem leigir hjá 

stúdentagörðunum taldi sig lánsama, því að það væri mun hagstæðari kostur en frjálsi 

húsaleigumarkaðurinn, enda nyti hún ýmissa fríðinda sem kæmi sér vel við námið. Til 

dæmis þeirra að búa nálægt háskólasvæðinu og hafa frítt Internet, svo dæmi sé til tekið. 
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Þær minntust þess þó að húsaleigubæturnar væru hjálplegar en fjölskyldubótakerfið 

mætti styðja betur við bakið á þeim, því yfirgnæfandi hluti ráðstöfunartekna þeirra færu 

í húsaleigukostnað. Fjölskyldubótakerfið er samfélagsleg úrræði til stuðnings foreldrum 

vegna framfærslu barna, einkum til einforeldra. Bótakerfið hefur eftirfarandi bótaflokka 

til ráðstöfunar: Meðlag, mæðra- og feðralaun, barnalífeyri, barnabætur, 

atvinnuleysisbætur, vaxtabætur, húsaleigubætur og námslán (Guðný Björk Eydal og 

Heimir Hilmarsson, 2012).  

Mæðurnar voru spurðar um hvort þær hefðu notfært sér velferðarþjónustu 

þjónustumiðstöðva. Meirihluti þeirra sagðist lítið nýta sér þjónustu þeirra nema þá 

grunnþjónustu fjölskyldubótakerfisins og barnagæslu, skóla og heilbrigðisþjónustu. Þrjár 

þeirra sögðust þó hafa félagsráðgjafa sem annaðist mál þeirra innan félagslegakerfisins.  

Velferðarráð fer með yfirstjórn félagsþjónustu og húsnæðismála en velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar sér um framkvæmd þjónustu sem sér meðal annars um rekstur 

þjónustumiðstöðva. Í þjónustumiðstöðunum fer fram þverfaglegt samstarf sem sér um 

nærþjónustu á sviðum félagsmála (Reykjavíkurborg, e.d.). Á meðal fagaðila 

þjónustumiðstöðva eru félagsráðgjafar sem sjá um ráðgjöf til viðskiptavina 

félagsþjónustunnar. Þeir veita skjólstæðingum sínum upplýsingar um réttindi og skyldur 

þeirra ásamt því að veita ráðgjöf um úrræði og hjálparmöguleika þeim til handa (Lög um 

félagsráðgjöf nr. 95/1990).  

5.3 Að vera einforeldri í námi 

Að vera einstæð móðir er varla það hlutverk sem ungar konur dreymir um. Það eru 

líklega fáar ungar mæður sem vita fyrirfram hvernig það er að verða foreldri og renna 

því nokkuð blint í sjóinn þegar hverdagslegi raunveruleikinn kemur í ljós. Þá er 

skvísumyndin tekin niður og stærri mynd af konu og barni hengd upp í staðinn. 

Foreldrahlutverkið er 24 tíma vakt sem þær eru að takast á við til lífstíðar.  

Þó svo að mynd mæðranna í rannsókninni virðist hverdagsleg, varð þeim ljóst að 

þessi huggulegheit eru töluvert flóknari en svo. Þær eru óhræddar við þá áskorun sem 

felst í því að takast á við erfið ár til þess að eiga möguleika til valdeflingar, seilast til 

áhrifa, gefa kost á sér í ábyrgðarstörf og vera gagnlegur hlekkur í atvinnulífinu.  

Valdefling mæðranna vísar til nokkurra sviða á jafnveldisgrundvelli sem eru meðal 

annars heilbrigði, menntun, vinna, auðlinda- og fjölskyldumál (Laverack, 2004). Eins og 
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er eiga flestar mæðurnar erfitt með að finna jafnvægi á milli þessara sviða vegna 

ofgnóttar hlutverka en öll áform ganga út frá því að öðlast öruggari afkomu fyrir sig og 

börnin (Son og Bauer, 2010).  

Ein af mæðrunum minntist á að hún teldi að námið efldi uppeldishlutverkið og 

skipulag sem gæfi aukið svigrúm til annarra verkefna. Flestar mæðurnar höfðu þó aðra 

sögu að segja. Ein sagði að það væri nú þannig að hún hefði engan tíma fyrir félagslíf, 

hún gerði lítið annað en að sinna námi og fjölskyldulífi, en önnur sagði að auðvitað væri 

hún til í að hafa meiri tíma, en væri oft ein. Mæðurnar virðast upplifa sig félagslega 

einangraða sem er vegna togstreitu á milli náms og umönnunar barna, samfara bágri 

fjárhagsstöðu sem hefur þessi áhrif á lífsgæði þeirra. Einmanaleiki virðist orsakast meðal 

annars af ofgnótt verkefna og af miklu álagi sem sýnir sig í margræddri tímaþröng. 

Þannig vísar félagsleg einangrun á skort á jafnvægi á milli skóla og einkalífs (Popay o.fl., 

2008). Aftur á móti átti meirihluti mæðranna erfiðara með að samræma nám og 

fjölskyldulíf, kvöldin færu í umönnun barna og lærdóm langt fram eftir nóttu. Einnig 

ræddu mæðurnar um að minnsta heimilisáreitið væri á pabbahelgum en flestar voru 

nokkuð sáttar við hlutskipti sitt og voru bjartsýnar um framtíðina.  

5.4 Afstaða meðrannsakenda 

Helstu breytingarnar í kjölfar efnahagshrunsins voru samdráttur í einkaneyslu 

mæðranna hvað varðar vörur og þjónustu. Þær mættu kaupmáttarrýrnun með því að 

draga úr munaði til þess að halda uppi neyslu á nauðsynjavörum. Þær áttu erfitt með að 

ná endum saman og fjárþörfin misjöfn en almenn. Líf þeirra snerist um námið og börnin 

sem einfaldlega endurspeglast í því að komast af. Byrðin sveipast með upplyftri alvöru 

um heim mæðranna en bjartsýnin er leið til þess að skapa sér ný tækifæri.  

Afstaða mæðranna mótast af umhverfisáhrifum sem vísar á væntingar til þess að 

auka hamingju og draga úr böli sem gefur von um bjargir til þess að ná árangri. Þetta böl 

stafar af tímaþröng þar sem fara saman fjárhagsáhyggjur og togstreita hinna 

margvíslegu hlutverka gagnvart foreldrahlutverkinu (Son og Bauer, 2010). Væntingar 

veita mæðrunum aukna sjálfsvitund, sjálfstraust, þroska og tjáningu að eiga tilgang í 

lífinu. Slíkar væntingar veita von um framtíðina sem leiðir til valdeflingar og viðheldur 

félagslegri virkni (Macionis, 2011). Heilsa og félagslegt umhverfi hefur áhrif á 

væntingarnar. Einnig er samband á milli undirbúnings og væntinga. Viðbrögð mæðranna 



77 

voru nokkuð keimlík þegar þær voru spurðar um hvernig þær upplifðu stöðu sína og 

hvernig væri hægt að bæta hana. Flestar minntust á endurskoðun 

fjölskyldubótakerfisins, þannig að þeim væri í meiri mæli léttur róðurinn en viðhorfið var 

samt það að þetta væri tímabundið ástand á meðan þær væru í námi.  

5.5 Hverdagslegir þættir 

Mæðurnar tengjast á áþreifanlegan hátt þar sem hverdagslegir viðburðir hafa áhrif á 

hverdagsleg hlutverk sem mótast af því að vera nemandi, móðir og uppalandi. Einfaldir 

hverdagslegir hlutir og vandamál fá merkingu sem liggur ekki augum uppi við fyrstu sýn 

en hljóta táknræna merkingu sem varpar ljósi á stærra samhengi í fjölbreytileika 

hverdagsins. Hljómar átakalítið en álagið liggur undir yfirborðinu í fábreytileika og 

fásinni hverdagsins sem sýnir sig í orðum móðurinnar sem er komin heim full af eldmóði 

eftir tímann og nýtur orkuna í annað og verður síðan þreytt. Móðirin stígur út úr 

hliðarveröld sem tilheyrir heimi sem er utanveltu í þjóðfélaginu, heimi sem skarast við 

fortíð og framtíð, því þarf að stokka spilin og gefa upp á nýtt. Hverdagslegir þættir sem 

skírskota til þess óvenjulega í hinu venjulega sem gerir líf mæðranna að utangarðstilvist 

en vonin kallar á bjartsýni sem gefur fyrirheit um framhaldið. Lög um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er skírskotun sem kveður á um að allir skuli vera 

jafnir og njóta sambærilegrar meðferðar. Með vísun til jafnræðisreglunnar um 

mannsæmandi framfærslu þarf að skilgreina neysluviðmið innan grunnhugmynda 

reglunnar sem er hlutverk ríkis og sveitarfélaga sem bera meginábyrgð á framkvæmd 

velferðarmódelsins sem hefur það hlutverk að tryggja jöfnuð í samfélaginu (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008; Son og Bauer, 2010). Mæðurnar 

horfast í augu við að rauntekjur þeirra duga varla fyrir framfærslu en hún tekur mið af 

neysluviðmiðunum sem eru lágmarksútgjöld til heimilisins (Jón Þór Sturluson o.fl., 

2011). Þrátt fyrir samfélagslegt öryggisnet lifa sumar mæðurnar við fátæktarmörk og 

veruleg hætta er á því að einhver verði jafnvel fátækt að bráð ef ekki komi til gagngerrar 

endurskoðunar á kjörum þeirra. Mæðurnar geta lent í vítahring kringumstæðanna og 

þurfa hjálp við að rjúfa hann. Þær þurfa að vera andlega og líkamlega sterkar að ráða við 

þær aðstæður sem þær búa við. Áherslumunur er á félagslegri og fjárhagslegri stöðu en 

þó mæðurnar hafi lítið á milli handanna eru þær sterkar félagslega og una hag sínum þó 

aðstæður séu erfiðar, eru sparsamar og hugsa vel um börnin. 



78 

Tómarúm tilfinninga eða togstreita myndast á milli ólíkra afla sem veldur trega og 

eftirsjá að verja ekki tilteknum tíma með börnunum. Tapaður gæðatími með börnunum 

veldur mæðrunum tilfinningalegri vanlíðan yfir því að grunnþörfum þeirra sé ekki 

fullnægt (Son og Bauer, 2010).  

Útlegging rannsóknarspurninganna er að meðrannsakendur eru í góðum 

samskiptum við tengslanet sitt og njóta formlegs stuðnings sem samfélagið býður upp á. 

Einnig hafði efnahagshrunið hverfandi áhrif á aðstæður þeirra þótt framfærsla væri 

þeim erfiðari. Hvað varðar reynslu og upplifun mæðranna í að samræma nám og 

fjölskyldulíf sýndu niðurstöðurnar að virkt tengslanet er þeim þýðingarmikil stoð. Þær 

voru í mismiklu sambandi við fjölskyldu og venslafólk en áttu yfirleitt í góðum 

samskiptum við tengslanet sitt. Niðurstöðurnar voru afgerandi varðandi samskipti 

mæðranna við barnsfeður sína. Því virkari sem þátttaka föður var í umönnun barnanna, 

því líklegri voru mæðurnar til þess að lifa við aukin lífsgæði. Þær hafa hvort tveggja meiri 

tíma fyrir einkalíf og til þess að sinna náminu. Mæðurnar voru sammála um að 

félagslega kerfið þyrfti að lyfta meira undir með þeim, hvort sem um væri að ræða 

félagslegan eða fjárhagslegan stuðning. Þá er aðallega vísað til ýmissa útgjaldaliða sem 

varða félagslega þátttöku þeirra og barnanna. Hvað varðar áhrif efnahagshrunsins á 

lífsgæði mæðranna, þá hefði orðið samdráttur í einkaneyslu þeirra samfara 

kaupmáttarrýrnun, því minna fjármagn væri til ráðstöfunar vegna hækkunar á 

neysluvörum, þjónustu og húsaleigu. Áhrif bankahrunsins voru fjárhagslega erfiðust 

þeim mæðrum sem bjuggu í eigin húsnæði, enda hafði eignarhluti þeirra rýrnað um 

fjórðung. Annars sögðu mæðurnar að aðstæður þeirra hefðu ekki breyst svo afgerandi 

væri í kjölfar efnahagshrunsins en þær ættu þó erfiðara með að ná endum saman.  

Einstæðar mæður í námi er hópur sem áhugavert er að gefa gaum, lífshlaup þeirra 

er lítt kannað en efnistök eru næg. Heildarvinnutími þeirra er langur og einkennist af 

skólatíma, heimilisstörfum, barnaumönnun og heimanámi. Óljóst vinnuframlag sem er 

vanmetið sem framlag til samfélagsins. Elja og dugnaður mæðranna endurspeglast í 

þeirri einbeitni að ganga fram eftir veg valdeflingar til þess að stjórna örlögum sínum. Þó 

málefni einstæðra mæðra hafi verið í umræðunni af og til hefur lítið áþreifanlegt gerst. 

Samfélagið þarf að leita dýpra og skoða málefnið út frá því félagslega hlutverki sem 

mæðurnar gegna, með því að brjóta upp staðalhugmyndir og staðsetja viðteknar 
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hugmyndir um hlutverk við eðli þeirra. Ef til vill er umræðugrundvöllurinn ekki nægilega 

athyglisverður eða jafnvel óþægilegur. Umræða er stór þáttur í þjóðfélaginu sem er 

vettvangur skoðanaskipta og viðhorfa um það hvernig fólk skilur stöðu sína í 

samfélaginu sem hefur áhrif á það sem telst vera markverðast hverju sinni. Þetta hefur 

áhrif á væntingar en þessi skrif geta vonandi orðið ljós í myrkrinu og orðið til þess að 

umræðan þroskist og þjóðfélagið átti sig á stöðu mála.  

5.6 Lokaorð 

Hér er fjallað um þær félagslegu forsendur sem lágu að baki rannsóknarefninu. Málefnið 

og hugsunin að baki rannsóknarinnar voru upphaflega óháð hvort öðru en höfðu fyrir 

löngu síðan þróast í undirmeðvitund höfundar. Nálægð hans við einforeldri byrjaði við 

fyrsta andardrátt og mótaðist með hverju skrefi inn í nútíðina. Upphaflega var lagt upp 

með það að skrifa um upplifun einforeldra í háskólanámi. Þrátt fyrir allar þær 

ábendingar sem komu frá meðrannsakendum og einlægan ásetning höfundar, þá 

fengust einstæðir feður ekki til þátttöku í verkefninu. Höfundur sá sér því ekki annað 

fært en að taka nýja stefnu í rannsóknarvinnunni og breyta umgjörð rannsóknarinnar í 

þann farveg sem hér birtist, það er umfjöllun um einstæðar mæður í námi við Háskóla 

Íslands.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru meðal annars þeir að meðrannsakendur gátu tjáð 

sig óþvingað í umhverfi sem þeir völdu sjálfir, enda myndaðist afslöppuð stemmning 

þótt vinnsla samræða væri með fræðilegri og formlegri nálgun. Jafnframt gaf 

viðtalsaðferðin rannsakenda tækifæri til þess að fá frekari útskýringar við tilteknar 

spurningar sem skiptir máli fyrir gæði upplýsinganna. Einnig styrkir það rannsóknina að 

meðrannsakendur fengu tækifæri að yfirfara hlutverkaskrá sína innan rannsóknar eftir 

að rannsakandi hafði lokið forvinnu og yfirfarið gögn rannsóknarinnar. Þannig staðfestu 

meðrannsakendur vinnuframlag sitt með yfirlestri sem gerði þeim kleift að koma á 

framfæri athugasemdum og gagnrýni til rannsakanda.  

Rannsóknin er einnig háð takmörkunum þar sem einungis voru tekin viðtöl við átta 

meðrannsakendur. Jafnframt er það háð takmörkunum að rannsakandi sá einn um 

uppbyggingu, öflun og úrvinnslu gagna. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að setja 

skoðanir og viðhorf sín til hliðar og vera eins hlutlaus í þeim skilningi sem mögulegt var. 

Rannsakandi fylgdi þeim starfsreglum að mynda sér ekki fyrirfram skoðun á 
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meðrannsakendum og var meðvitaður um að gera sér far um að bera fyllstu virðingu 

fyrir skoðunum og upplifun þeirra.  

Við gagnaöflun kom það rannsakanda á óvart hversu fátæklegar upplýsingar lágu 

fyrir um félagslega og efnahagslega þætti sem varða einforeldra í háskólanámi. Þá er 

sérstaklega vísað til tölulegra upplýsinga sem liggja fyrir hjá hinu opinbera og þarfnast 

greiningar til þess að unnt sé að öðlast heildarmynd af stöðu þeirra. Þess má geta að 

ákveðið óöryggi og reynsluleysi var nokkur þrándur í götu rannsakanda við 

efnisvinnsluna, þar sem málefnið sem rannsóknin snýr að er nokkuð viðkvæmt fyrir 

meðrannsakendurnar. Hvimpinn að leita eftir brothættum og vandmeðförnum 

upplýsingum yrði nokkuð sem meðrannsakandi myndi ráða bót á fyrir komandi verkefni. 

Leita frekari upplýsinga um ákveðin hlutverk meðrannsakenda, hvernig þeir höndla 

aðstæður, athuga aðlögunarhæfni, sveigjanleika, þrautseigju þeirra og samheldni 

tengslanetsins. Rannsókn sem myndi byggjast á aðlögunarhæfni meðrannsakenda sem 

vísar til margbreytilegra hlutverka þeirra sem þróast með tímanum.  

Ransóknin fjallar um þrjár meginstoðir í lífi einstæðra mæðra í námi við Háskóla 

Íslands, umhverfi, efnahag og félagsmál. Rannsóknin getur mögulega gagnast í 

verkefnum sem tengjast rannsóknarvinnu innan félagsvísinda. Til að mynda mat á 

þjónustuþörf einstæðra mæðra, þátttöku þeirra og aðstandenda, samskipti einstæðra 

foreldra við hitt foreldrið og fjölskyldu þess, við áætlanagerð um heildstæða stefnu í 

málefnum einstæðra foreldra sem gerir þeim kleift að mennta sig sem og við 

uppbyggingu viðmiðunarreglna í menntamálum. Rannsóknin gefur vísbendingar um 

eiginleika einforeldra í námi, bakland og stefnumörkun þeirra sem getur nýst til þess að 

öðlast skilning á félagslegri stöðu þeirra. Félagslegir þættir sem mögulega gagnast 

einforeldrum og fagaðilum sem eru meðal annars félagsráðgjafar, sálfræðingar, 

kennarar á öllum háskólastigum, náms- og starfsráðgjafar og ekki síður nemendur í 

félagsvísindum.  

____________________________________ 

Ragnar Þór Risten Friðjónsson 
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Viðauki 1: Kynningarbréf til meðrannsakenda 

 

Kynningarbréf til meðrannsakenda 

 

Ágæti viðtakandi  

Ég heiti Ragnar Þór Risten Friðjónsson og er meistaranemi á fimmta ári við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Nú er ég að vinna að meistaraverkefninu mínu sem 

fjallar um lífsgæði einstæðra foreldra í námi við Háskóla Íslands.  

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar er Dr.Cynthia Lisa Jeans, félagsráðgjafi.  

Netfang: cj@hi.is  

Rannsakandi er Ragnar Þór Risten Friðjónsson, meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla 

Ísland.  

Netfang: rthf1@hi.is sími: 8456793.  

Tilgangur vinnslunnar er að afla upplýsinga um aðstæður einstæðra foreldra í námi við 

Háskóla Íslands á tímum efnahagsþrenginga á viðmiðunartímabilinu 2007-2014.  

Rannsókn þessi er til þess gerð að draga fram í dagsljósið þörf einforeldra að fá að vera 

með í stjórnmálalegri umræðu um almennan og fjárhagslegan tilverurétt sinn. 

Eftirvænting rannsóknaraðila er að rannsóknin sé hvetjandi og nýtist til upplýsinga við 

mótun fjölskyldu- og menntunarstefnu stjórnvalda í málefnum einforeldra.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina möguleika einforeldris til náms ásamt því að 

sinna framfærsluskyldu sinni á tímum efnahagsþrenginga miðað við neysluviðmið 

þjóðfélagsins. Neysluviðmið byggist á svokallaðri útgjaldaaðferð sem er lýsandi og byggir 

á raunverulegum útgjöldum heimila. Kannað verður fjárhagsleg og félagsleg staða 

einstæðra foreldra. Rannsóknarefni verkefnisins eru:  

1) Hver er reynsla og upplifun einstæðra mæðra í námi við Háskóla Íslands af 

stuðningi sem þeim stendur til boða? 

2) Telja einstæðar mæður í námi að aðstæður þeirra hafi breyst í kjölfar 

bankahrunsins? 

Rannsókn vísar í prófun skoðana óháð innihaldi þeirra en markmiðið er að byggja á því 

sem stenst skoðun en hafna öðru. Í samstarfi þjóða hefur áherslan á síðustu árum verið 
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á menntun, rannsóknir og nýsköpun. Rannsóknir eru nauðsynlegar til að leysa mörg af 

þeim vandamálum sem þjóðir standa frammi fyrir sem eru meðal annars fæðuöryggi, 

fátækt, heilbrigðismál, umönnun barna og önnur samfélagsmál. Samfélög geta lært af 

hverju öðru og nýtt niðurstöður rannsókna á einum stað til að takast á við vandamál á 

öðrum. 

Fylgt verður íslenskum lögum sem varða persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Öllum 

gögnum verða opin sem viðkemur sérhverjum þátttakanda og ströngustu reglum 

nafnleyndar og trúnaði gætt. Einnig munu vinnslugögn vera varðveitt á öruggum stað og 

notast verður við aðgangslykil að vinnsluvélum. Að rannsókn lokinni munu öllum 

gögnum eytt eigi síður en í lok desember 2014.  

Aðstandandi rannsóknarinnar virða það við meðrannsakendur að eftirláta rannsókninni 

dýrmætan tíma sinn og geta hætt þátttöku hvenær sem er, án eftirmála og frekari 

skýringar. Sem þátttakandi er þér frjálst að neita að svara ákveðnum spurningum og ef 

einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna hjá þér þá hafðu endilega samband við 

rannsakanda en einnig er þér velkomið að hafa samband við ábyrgðarmann rannsóknar.  

 

Með fyrirfram þakkæti  

Ragnar Þór Risten Friðjónsson 
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Viðauki 2: Samþykkisyfirlýsing 

 

Samþykkisyfirlýsing vegna rannsóknarinnar: 

Ég, undirrituð hef lesið kynningarbréf dagsett þann 12. september 2014 um 

rannsóknina:  

„Staða og kjör einstæðra mæðra í háskólanámi eftir efnahagshrun árið 2008“. Ég 

samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst í tilgreindu bréfi. Ég 

áskil mér þann rétt að hætta í rannsókninni hvenær sem er án fyrirvara og treysti 

nafnleynd um þátttöku mína.  

 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Dagsetning        Nafn meðrannsakenda  

 

 

 

Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar 

um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir.  

 

_______________________________________  

Nafn þess sem leggur samþykkisyfirlýsinguna fyrir vörslu persónugreinanlegra gagna:  

Samþykkisblað þetta verður í vörslu rannsakanda.  


