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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði það markmið að kanna upplifun 

foreldra og stjúpforeldra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum. Í rannsókninni var leitað 

svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvernig er búsetufyrirkomulag meðal 

barna í stjúpfjölskyldum? Hver eru áhrif búsetu á veittan stuðning? Hver er upplifun 

mæðra og stjúpmæðra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum? Í rannsókninni var stuðst við 

blandaðar rannsóknaraðferðir. Rafrænn spurningalisti var lagður fyrir 593 stjúpforeldra 

og var svarhlutfall könnunarinnar 45%. Einnig voru tekin viðtöl við fimm konur í 

stjúpfjölskyldum þar sem leitast var við að fá fram upplifun þeirra af búsetu barna, 

samskiptum og tengslamyndun. Niðurstöður sýndu að börn voru í langflestum tilvikum 

með skráð lögheimili hjá móður sinni og dvöldu að jafnaði meira á heimili móður og 

stjúpföður en föður og stjúpmóður. Auk þess bentu niðurstöður til þess að búseta barns 

hefði áhrif á fjárhagslegan stuðning. Fram kom að þau börn sem talin eru búa á 

heimilinu fá meiri fjárhagslegan stuðning en þau sem koma í umgengni. Í niðurstöðum 

kom fram að megináskoranir stjúpfjölskyldna eru af tvennum toga. Annars vegar að 

skapa stöðugleika og samstarf milli heimila og hins vegar að skapa fjölskylduheild innan 

heimilisins þar sem tvær fjölskyldur sameinast í eina. Fram kom að tengsl, bæði milli 

heimila og innan stjúpfjölskyldunnar taka sífelldum breytingum og verkefnið að skapa 

nýtt jafnvægi krefst viðvarandi athygli í daglegum athöfnum og samskiptum.  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: stjúpfjölskylda, búseta, heimili, samskipti, tengsl. 
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Abstract 

This thesis deals with question how parents and stepparents experience the residence 

of children in stepfamilies. The research questions were: How is the residencial 

arrangement of children in stepfamilies? Does residence influence parental support? 

How do mothers and stepmothers experience the residence of children in stepfamilies? 

A blend of qualitative and quantitative methods was used. An electronic questionnaire 

was sent to 593 stepparents and the response rate was 45%. In-depht interviews were 

conducted with five women in stepfamilies, with the aim to elucidate how they 

experience the residence of children, family interaction and bonding. The results show 

that most children have the legal residence of their mother and in general, a larger part 

of their time was spent in the home of the mother and the stepfather than in that of the 

father and the stepmother. Moreover, the results indicate that the financial support of 

a child is influenced by its residence, in the sense that children who are experenced as 

having their primary residence in the home receive more financial support than children 

who are not experienced in that way. Furthermore, the results show that the main 

challenges of stepfamilies are twofold: first, to create stability and sustained 

collaboration between homes and second, to create a shared sense of family belonging 

within the home, as two families are merged into one. Relations, both between homes 

and within stepfamilies are in constant change and the task of creating new relational 

stability demands ongoing attention in the familiy’s daily activities and interactions. 

 

 

 

 

 

Key words: Step-family, residency, home, interaction, connection. 
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Formáli 

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

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir leiðsögn 

Sigrúnar Harðardóttur, lektors við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og færi ég henni 

mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Þátttakendum 

rannsóknarinnar færi ég hugheilar þakkir fyrir framlag sitt til þessarar rannsóknar. Einnig 

fær Anton Örn Karlson þakkir fyrir leiðsögn og tæknilega aðstoð við úrvinnslu 

megindlegra gagna. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómælda 

þolinmæði, stuðning og hvatningu á meðan á vinnu þessarar ritgerðar stóð.    
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1 Inngangur 

Hér á landi er talið að ár hvert upplifi um 1.200 börn skilnað eða sambúðarslit foreldra 

(Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Stór 

hópur barna upplifir í kjölfarið nýja sambúð foreldris og eignast stjúpforeldri og jafnvel 

stjúpsystkini. Þessar tölur gefa til kynna að ákveðinn fjöldi stjúpfjölskyldna myndast hér 

á landi ár hvert. Stjúpfjölskyldur eru margbreytilegur hópur sem tekst á við fjölbreytt og 

flókin verkefni og því er fullt tilefni til að leggja áherslu á rannsóknir á sviði 

stjúpfjölskyldna. 

Þegar búseta barna eftir skilnað foreldra er skoðuð í sögulegu samhengi kemur í ljós 

að fremur miklar breytingar hafa orðið á búsetufyrirkomulagi barna síðustu ár. Þróun 

sameiginlegrar forsjár hefur orðið til þess að í dag fara langflestir foreldrar sameiginlega 

með forsjá barna sinna eftir skilnað og meiri skilningur er á mikilvægi feðra í lífi barna. 

Þessi þróun hefur orðið til þess að í dag taka báðir foreldrar oftar virkari þátt og deila 

ábyrgð á uppeldi og daglegu lífi barna sinna. Hins vegar þurfa foreldrar við skilnað að 

ákveða búsetu barns á einum stað og þar með skráð lögheimili og mun fleiri börn eru 

með skráð lögheimili hjá kynmóður sinni en hjá kynföður. Umræðan um búsetu barna 

hefur fyrst og fremst snúist um réttarstöðu foreldra og hvort barn geti með einhverjum 

hætti átt tvö formleg heimili. Samkvæmt barnalögum (Barnalög nr. 76/3003, 28. gr.) 

fylgja skráðu lögheimili margvísleg réttaráhrif, þar sem lögheimilisforeldri hefur ríkari 

heimild til að taka afgerandi ákvarðanir um daglegt líf barns sem leiðir af sér ójafna 

réttarstöðu foreldra.  

Rannsóknir hafa fjallað um búsetu barna eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra og 

fjölgun hefur átt sér stað á rannsóknum á stjúpfjölskyldum síðustu áratugi. Tengsl milli 

tveggja heimila eru algeng meðal stjúpfjölskyldna einkum vegna þess að flest börn halda 

áfram að eiga í einhvers konar samskiptum og tengslum við báða kynforeldra sína. 

Niðurstöður rannsókna sýna að upplifun og reynsla stjúpforeldra er almennt jákvæðari 

ef stjúpbörn eru búsett á heimili þeirra. Einnig benda niðurstöður rannsókna til þess að 

búseta barns á heimili hafi jákvæð áhrif á tengslamyndun innan stjúpfjölskyldunnar í 

heild sinni (Ambert, 1986; Ólöf Lára Ágústsdóttir, 2013).  
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1.1 Markmið rannsóknar 

Rannsókn þessari er ætlað að veita innsýn í upplifun og reynslu foreldra og stjúpforeldra 

af búsetufyrirkomulagi og dvöl barna á tveimur heimilum. Markmið rannsóknarinnar er 

að afla upplýsinga um upplifun og reynslu foreldra í stjúptengslum til búsetu barna. Með 

þessi markmið í huga var leitast við að svara eftirfarandi meginspurningu: Hver er 

reynsla foreldra og stjúpforeldra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum? 

Út frá þessari meginspurningu voru eftirfarandi undirspurningar settar fram: 

 Hvernig er búsetufyrirkomulag meðal barna í stjúpfjölskyldum? 

 Hver eru áhrif búsetu á veittan stuðning? 

 Hver er upplifun mæðra og stjúpmæðra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum? 

Ákveðið var að styðjast við blandaða rannsókn þar sem notast var við spurningalista og 

viðtöl.  

1.2 Val á viðfangsefni 

Val viðfangsefnis ræðst fyrst og fremst af áhuga mínum á fjölskyldufræðum og þeim 

fjölþætta vanda sem fjölskyldur takast á við eftir skilnað og sambúðarslit. Rannsóknir 

hafa fjallað um búsetu barna eftir skilnað foreldra og þau margþættu verkefni sem 

stjúpfjölskyldur standa frammi fyrir. Hins vegar virðist upplifun foreldra og stjúpforeldra 

á búsetu og dvöl barna á tveimur heimilum ekki verið mikið til rannsóknar. Áherslan 

hefur frekar verið á upplifun og líðan stjúpforeldra af því að hafa stjúpbörn búsett hjá 

sér eða ekki. Það er því von mín að þessi rannsókn muni auka þekkingu og skilning á 

málefninu og geti orðið innlegg í umræðuna um búsetu barna í stjúpfjölskyldum. 

Ennfremur vonast ég til að fá aukið við þekkingu mína og skilning á þeim vanda sem 

fjölskyldur takast á við í þeim tilgangi að undirbúa mig fyrir framtíðarstarf sem 

félagsráðgjafi.  

1.3 Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Hér er gerð grein fyrir almennum og lagalegum skilgreiningum á helstu hugtökum sem 

stuðst er við í þessari ritgerð.  
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Stjúpfjölskylda. Skilgreining á hugtakinu „stjúpfjölskylda“ í sinni einföldustu mynd felur í 

sér fjölskyldu þar sem að minnsta kosti eitt barn er ekki líffræðilega skylt báðum aðilum 

sem til sambandsins stofna (Pryor, 2014). 

Stjúpforeldri. Samkvæmt skilgreiningu barnalaga þarf líffræðilegt foreldri barns að fara 

eitt með forsjá þess til að maki teljist vera stjúpforeldri eða sambúðarforeldri barns 

(Barnalög nr. 76/2003). Samkvæmt skilgreiningu laga er þar með gerður greinamunur 

eftir hjúskaparstöðu, stjúpforeldrar eru einstaklingar í vígðri sambúð með líffræðilegu 

foreldri barns og sambúðarforeldrar eru einstaklingar í óvígðri sambúð með líffræðilegu 

foreldri barns (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). 

Sameiginleg forsjá. Hugtakið sameiginleg forsjá felur í sér að foreldrar taka 

sameiginlega allar mikilvægar ákvarðanir er varða málefni barnsins. Samkvæmt lögum 

geta þó ekki fleiri en tveir deilt forsjánni (Barnalög nr. 76/2003). 

Umgengni. Með hugtakinu umgengni er átt við tengsl, samveru og önnur samskipti 

barns við það foreldri sem það býr ekki hjá. Samkvæmt 46. gr. barnalaga er það réttur 

barns að umgangast reglulega það foreldri sem ekki hefur sama lögheimili og barn, 

nema það sé í óþökk barnsins. Foreldrum er skylt að haga málum sínum í samræmi við 

ákvæði laga og tryggja þar með að réttur barnsins sé virtur. Í lögum er ekki mælt fyrir 

um hvernig umgengni barns og foreldris sem það býr ekki hjá skuli háttað og er það því 

alfarið háð samkomulagi milli foreldra (Barnalög nr. 76/2003; Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Heimili. Ekki er til lagaleg skilgreining á hugtakinu heimili en samkvæmt Hagstofu Íslands 

teljast til heimilis: Allir þeir einstaklingar sem búa undir sama þaki og hafa sameiginlegt 

heimilishald. Auk þess teljast til heimilis einstaklingar sem dvelja tímabundið annars 

staðar en snúa aftur til viðkomandi heimilis að dvöl lokinni. Til heimilis teljast ekki 

einstaklingar sem búa annars staðar en eru skráðir búsettir á þessu tiltekna heimili í 

þjóðskrá (Hagstofa Íslands, 2007). 

Föst búseta. Litið er svo á að barn hafi fasta búsetu hjá því foreldri sem það á lögheimili 

hjá. Samkvæmt barnalögum (Barnalög nr. 76/2003) er föst búseta skilgreind á 

eftirfarandi hátt: Lögheimili manns er sá staður þar sem hann hefur fasta búsetu. Maður 

telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur bækistöð sína, dvelst að jafnaði í 

tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann er ekki 
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fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra 

atvika. Dvöl í gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli, sjúkrahúsi, athvarfi, heimavistarskóla, 

verbúð, vinnubúðum eða öðru húsnæði, sem jafna má til þessa, er ekki ígildi fastrar 

búsetu (Barnalög nr. 76/2003). 

Jöfn eða tvískipt búseta. Hugtakið tvískipt búseta hefur verið skilgreint út frá þeim 

viðmiðum að barn verji 33%–50% af tíma sínum hjá öðru foreldrinu en að öðru leyti hjá 

hinu foreldrinu (Kelly, 2007). Hugtakið jöfn búseta er ekki skilgreint samkvæmt 

íslenskum lögum en er almennt notað um fyrirkomulag búsetu þar sem börn búa jafnt til 

skiptis hjá foreldrum sínum eftir skilnað eða sambúðarslit. Slíkt fyrirkomulag hefur 

einnig verið nefnt tvískipt eða jafnskipt búseta (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í öðrum kafla er farið yfir þann fræðilega bakgrunn sem 

liggur til grundvallar í rannsókninni. Í þeirri umfjöllun er athygli einkum beint að þróun 

fjölskyldunnar og búsetu barna. Greint er frá þeim fjölbreytileika sem einkennir 

fjölskyldur nútímans og farið er yfir skilgreiningar fræðimanna á hugtökunum fjölskylda 

og stjúpfjölskylda. Síðan er fjallað um kenningar sem fræðimenn hafa stuðst við í 

rannsóknum á fjölskyldum. Næst er athygli beint að þeim breytingum sem hafa átt sér 

stað á fjölskyldunni síðustu áratugi, fjölda lögskilnaða, fyrirkomulag forsjár barna og 

þróun þessara mála hér á landi. Að auki er athygli beint að stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum og skoðaðar eru upplýsingar um búsetu barna og breytingar á 

fjölskyldugerð þeirra í tímans rás. Næst er fjallað um þróun barnalaga og rætt er um 

helstu breytingar á lögum um búsetu barna hér á landi í samanburði við önnur 

Norðurlönd. Að auki er fjallað um hefðir sem hafa skapast í lögum um búsetu barna í 

Svíþjóð og Noregi. Þá er fjallað um stjúpfjölskylduna og þróun hennar síðustu áratugi. Í 

lok kaflans er greint frá rannsóknum, bæði innlendum og erlendum um aðstæður 

fjölskyldna, stjúpfjölskyldna og búsetu barna.  

Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræðilega nálgun rannsóknarinnar. Farið er yfir 

undirbúning rannsóknar, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans er farið yfir 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar, stöðu rannsakandans og siðferðileg álitamál.  
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Í fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað er á því að fara 

yfir niðurstöður úr megindlega hluta rannsóknarinnar, spurningalista og síðan er greint 

frá niðurstöðum úr eigindlega hluta rannsóknarinnar, þ.e. viðtölum. 

Í fimmta kafla eru meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og ræddar 

með hliðsjón af rannsóknarspurningum. Niðurstöðurnar eru settar í samhengi við 

kenningar og rannsóknir á sviðinu og að lokum eru dregnar af þeim ályktanir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er kynntur fræðilegur og sögulegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Byrjað 

er á að greina frá þróun skilgreininga á fjölskyldum og gerð er grein fyrir kenningum sem 

stuðst er við í rannsóknum á fjölskyldum. Að auki er fjallað um breytingar sem orðið 

hafa á fjölskyldunni, þróun lögskilnaða og löggjafar út frá stöðu barna eftir skilnað 

foreldra. Fjallað er um búsetu barna í sögulegu og lagalegu samhengi og þróun 

stjúpfjölskyldunnar síðustu áratugi. Að lokum er greint frá innlendum og erlendum 

rannsóknum sem fjalla um aðstæður fjölskyldna, stjúpfjölskyldna og búsetu barna.   

2.1 Fjölskyldur 

Aristóteles (384–322 f.Kr), einn af frægustu heimspekingum Forngrikkja var meðal 

þeirra fyrstu sem fjölluðu um fjölskylduna sem kjarnaeiningu samfélagsins. Samkvæmt 

skilgreiningu hans er fjölskyldan frumhópur einstaklingsins og innan hans þróast 

tilfinningar og þarfir mannsins í tengslum og samskiptum við aðra (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn reynt að skilgreina hugtakið „fjölskylda“ á 

hnitmiðaðan hátt, með því að afmarka eða flokka fjölskylduna út frá tíma, tegund og 

formgerð. Staðreyndin er hins vegar sú að eðli fjölskyldunnar og form samskipta eru 

margbreytileg og því er fjölskyldan ekki stöðugt og skýrt afmarkað fyrirbæri sem einfalt 

er að skilgreina (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Algengt er að skilgreiningar á hugtakinu 

„fjölskylda“ feli í sér tvo eða fleiri einstaklinga sem eiga sama heimili eða eru skyldir á 

einhvern hátt, hvort sem það er frá fæðingu, með ættleiðingu eða hjónabandi 

(Teachman og Tedrow, 2008). Einnig er hugtakið fjölskylda oft tengt við hugtakið heimili 

á þann hátt að fjölskyldan sé hópur einstaklinga sem búa saman eða deila sama heimili 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001).   

Kjarnafjölskyldan, hjón ásamt börnum var lengi vel talin „hin eina sanna og rétta“ 

fjölskylda og aðrar fjölskyldur álitnar frávik frá hinu samfélagslega viðmiði. Á síðustu 

áratugum hefur samsetning fjölskyldna tekið miklum breytingum og fjölskylduform 

orðið fjölbreyttari. Þessi þróun hefur orðið til þess að í fjölskyldufræðum er nú oftast 

talað um fjölskyldur í fleirtölu. Þessi breyting felur í sér ákveðna viðurkenningu á 
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margbreytileika fjölskyldna og þeim ólíku fjölskyldugerðum sem hafa myndast síðustu 

áratugi (Sigrún Júlíusdóttir, 1995). Samhliða þessari þróun var hér á landi lögð fram af 

Landsnefnd um Ár fjölskyldunnar 1994 víðtæk skilgreining á hugtakinu „fjölskylda“: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem eiga sameiginlegt heimili þar sem þeir 
deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. 
Meðlimir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða 
einstaklingur ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert 
öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 140). 

Margar aðrar og ólíkar fjölskyldugerðir er að finna í samfélaginu og má þar helst nefna 

einsforeldrisfjölskyldur, stjúpfjölskyldur, samkynjafjölskyldur, ættleiðingarfjölskyldur og 

fjölskyldur sem samanstanda af barnlausu fólki, systkinum eða sambýlisfólki. 

Fræðimenn hafa síðustu ár beint athygli sinni í auknum mæli að tveimur þeirra; 

einsforeldrisfjölskyldum og stjúpfjölskyldum. Einsforeldrisfjölskyldur eru, eins og nafnið 

gefur til kynna, einstaklingur ásamt barni eða börnum en skilgreining á stjúpfjölskyldu 

felur í sér fjölskyldu þar sem eitt barn eða fleiri eru ekki líffræðilega skyld báðum aðilum 

sem til sambandsins stofna (Pryor, 2014; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fræðimenn hafa í 

gegnum tíðina skilgreint stjúpfjölskylduna út frá myndun hennar og formgerð. 

Stjúpfjölskyldan sem hugtak hefur hlotið mörg heiti, svo sem tvíkjarnafjölskylda, 

samsteypufjölskylda, endurnýjuð eða endurreist fjölskylda (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2013). Nú til dags virðast fræðimenn hafa snúið sér aftur að notkun 

hugtaksins „stjúpfjölskylda“ þegar fjallað er um fjölskyldur sem eiga í stjúptengslum 

(Pryor, 2014).   

Fræðimennirnir John S. Visher og Emily B. Visher (1982) voru brautryðjendur í 

rannsóknum á stjúpfjölskyldum. Samkvæmt skilgreiningu þeirra samanstendur 

stjúpfjölskyldan af sambandi tveggja aðila þar sem annar eða báðir eiga barn eða börn 

úr öðrum samböndum. Í skilgreiningu þeirra er lögð áhersla á að mótun 

stjúpfjölskyldunnar sé ekki háð hjónabandinu þar sem margir sem til hennar stofna eigi 

barn eða börn sem hafa fæðst utan hjónabands.  

Ganong og Coleman (2004) skilgreina stjúpfjölskylduna á sama hátt en bæta því við 

að stjúptengsl séu ekki háð búsetu fjölskyldumeðlima. Stjúpforeldri og stjúpbarn þurfi 

ekki að búa undir sama þaki til að teljast tilheyra stjúpfjölskyldu. 
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Bandaríska stofnunin National stepfamily resource center stendur fyrir rannsóknum 

á sviði stjúpfjölskyldna en samkvæmt skilgreiningu þeirra teljast til stjúpfjölskyldu tveir 

aðilar ásamt barni eða börnum þeirra úr öðrum samböndum. Foreldri barns stofnar til 

sambands eða gengur í hjónaband með öðrum aðila sem er ekki líffræðilega skyldur 

barninu. Samkvæmt skilgreiningu þeirra getur barn tilheyrt tveimur stjúpfjölskyldum ef 

báðir foreldrar þess hefja sambúð að nýju. Einnig er tekið fram að meðlimir 

stjúpfjölskyldunnar eru ekki skilgreindir út frá búsetu þeirra (National stepfamily 

resource center, e.d.).  

Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi og formaður Félags stjúpfjölskyldna setur 

fram skilgreiningu á hugtakinu stjúpfjölskylda í bók sinni Hver er í fjölskyldunni?: 

Skilnaðir og stjúptengsl, á eftirfarandi hátt:  

Stjúpfjölskylda er fjölskylda þar sem annar eða báðir aðilar sem til hennar 
stofna, eiga barn/börn með öðrum aðila (Valgerður Halldorsdóttir, 2012, bls. 
12).  

Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir setja einnig fram skilgreiningu á hugtakinu 

stjúpfjölskylda í rannsókn sinni sem ber heitið Eftir skilnað: Um foreldrasamstarf og 

kynslóðatengsl, en þar segir:  

Stjúpfjölskylda er fjölskylda þar sem annar aðilinn eða báðir eiga barn eða 
börn úr fyrri samböndum sem búa hjá henni eða hinu foreldrinu í annarri  
fjölskyldu (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013, bls. 24). 

Af þessari umfjöllun má sjá að fjölskyldur eru fjölbreyttar og ólíkar að uppbyggingu. Það 

er því mikilvægt að skilgreiningar séu víðtækar til að þær nái yfir þann margbreytileika 

sem einkennir fjölskyldur í nútímasamfélagi. Í næsta kafla verður greint frá kenningum 

sem fræðimenn hafa stuðst við í rannsóknum á fjölskyldum. Kenningarnar sem um ræðir 

eru fjórar talsins og fjallað er um þær í eftirfarandi röð: kerfiskenningar, 

tengslakenningar, kenningar um seiglu og fjölskylduþrótt og kenningar um tvíbent mörk. 

2.2 Kenningar  

2.2.1 Kerfiskenningar 

Upphafsmaður kerfiskenningarinnar (e. system theory) var líffræðingurinn Ludvig van 

Bertalanffy. Kenning hans var þróuð á 5. áratug síðustu aldar út frá upphaflegu 

kerfiskenningunni (e. general system theory) þar sem hann sameinaði hugmyndafræði 
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hinnar síðarnefndu við vísindafræðasvið líffræðinnar (Nichols, 2010). Kenningu von 

Bertalanffy svipar til þróunarkenningar Darwins en samkvæmt henni tilheyra allar 

lífverur ákveðnum kerfum. Bertalanffy taldi hegðun lífvera orsakast af áhrifum 

umhverfisins og þá aðallega af þremur þáttum, fjölda, tengslum og tegundum (Payne, 

2005). Þremur áratugum síðar var hugmyndafræði kerfiskenningarinnar innleidd á sviði 

félagsvísinda og yfirfærð á félagsleg kerfi (e. social systems). Félagsráðgjafar hófu að 

nota kerfiskenninguna til að skoða einstaklinginn og hegðun hans út frá víxlverkandi 

áhrifum á milli og meðal mismunandi kerfa í umhverfi hans. Litið er á viðkomandi sem 

þátttakanda í mörgum mismunandi kerfum sem hann er hluti af eins og samfélagi, 

menningu og fjölskyldu (Farley, Smith og Boyle, 2006). Samkvæmt kerfiskenningunni 

hafa öll kerfin innbyrðis áhrif og því er ekki hægt að skoða tiltekið kerfi nema í samhengi 

við önnur kerfi (Nichols, 2010).  

2.2.2 Fjölskyldukerfiskenningar 

Fjölskyldukerfiskenning (e. family systems theory) Murray Bowen var sett fram á 7. og 8. 

áratug síðustu aldar. Í kenningu sinni fjallar Bowen um fjölskylduna sem kerfi samskipta 

og sambanda (Walsh og Harrigan, 2003). Samkvæmt Bowen skiptist hvert fjölskyldukerfi 

í önnur minni undirkerfi, eins og hjónabandið sem er samband tveggja einstaklinga, 

samband barns og foreldris og samband systkina. Athygli hans beindist að þessum 

undirkerfum og hvernig þau hafa víxlverkandi áhrif hvert á annað og á fjölskyldukerfið í 

heild sinni (Baham, Weimer, Braver og Fabricius, 2008). Samkvæmt Bowen eru 

samskipti milli einstaklinga drifin áfram af tveimur öflum: einstaklingshyggju (e. 

individuality) eða þörf einstaklingsins fyrir sjálfstæði, og samheldni (e. togetherness) eða 

þörf einstaklingsins fyrir að tengjast öðrum tilfinningaböndum. Forsendur fyrir því að 

fjölskyldan geti starfað saman sem heild er að jafnvægi skapist milli þessara tveggja 

þátta (Nichols, 2010). Við skilnað eða sambúðarslit halda meðlimir áfram að tilheyra 

ákveðnu kerfi en samskipti og tengsl meðlima eru skilyrði fyrir áframhaldandi virkni þess 

(Carlsund, Eriksson og Sellström, 2013). Þríhyrningmyndun (e. emotional triangles) er 

eitt af hugtökum kerfiskenninga og vísar í tilfinningalegan þríhyrning sem getur myndast 

innan fjölskyldna. Milli tveggja aðila myndast spenna eða togstreita og leita þeir í þriðja 

aðila eftir bandalagi og samþykki. Samkvæmt Bowen getur þríhyrningsmyndun leitt af 
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sér átök innan fjölskyldunnar og því beri þriðja aðila að forðast þátttöku eða afskipti og 

láta þá sem eiga í átökum leysa vandann sín á milli (Nichols, 2010). 

Fjölskyldukerfiskenningin er talin gagnleg þegar vandamál fjölskyldna snúa að 

ófullnægjandi eða erfiðum samskiptamynstrum (Walsh og Harrigan, 2003). Gengið er út 

frá því að hægt sé að breyta kerfinu eða aðlaga það að breyttum aðstæðum. Í slíkri 

vinnu felst að skoða og skilja samskipti og tengsl milli einstaklinga og ólíkra kerfa 

(Andreae, 1996). Markmið þeirra sem beita aðferðum Bowens er að hjálpa fjölskyldunni 

að auka þekkingu og meðvitund um sambönd sín á milli svo fjölskyldan geti sjálf tekið 

ábyrgð á eigin vandamálum. Fjölskyldukort er eitt helsta verkfæri Bowens í vinnu með 

fjölskyldum. Hlutverk fjölskyldukortsins felst í því að fá meðlimi fjölskyldunnar til að átta 

sig á ólíkri stöðu og hlutverkum allra innan hennar og skilja samspil sín á milli. 

Upplýsingum er safnað um innbyrðis tengsl og sambönd skoðuð til að finna styrkleika og 

veikleika fjölskyldunnar sem síðan eru notaðir til að leysa vandann (Nichols, 2010).  

2.2.3 Tengslakenningar 

Tengslakenning John Bowlby var sett fram á 6. áratug síðustu aldar. Kenningin var sú 

fyrsta sinnar tegundar til að fjalla um þörf mannsins fyrir að eiga í tilfinningatengslum 

við aðra (Sadock og Sadock, 2007). Í kenningu Bowlbys kemur fram að ákveðin 

hegðunarmynstur barna séu meðfædd og tilgangur þeirra sé að kalla fram viðbrögð 

foreldra eða hvatningu til umönnunar og tengslamyndunar. Hann taldi tengslamyndun í 

frumbernsku skilyrði fyrir eðlilegum þroska barna og forsendu þess að börn þróuðu með 

sér hæfni og getu til að skapa traust samband við aðra síðar á lífsleiðinni. Hann lagði 

mikla áherslu á að börn þyrftu að búa við öryggi og vernd foreldra til að geta þróað með 

sér öryggiskennd. Þegar börn hafa myndað traust tengsl við foreldra og finna fyrir öryggi 

upplifa þau minni ógnun í streituvaldandi aðstæðum. Ef börn fara á mis við þessa 

öryggistilfinningu getur það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og félagslega færni.  

2.2.4 Fjölskylduþróttur eða seigla 

Hugtökin fjölskylduþróttur og seigla (e. resilience) voru sett fram á 6. áratug síðustu 

aldar og eiga rætur sínar að rekja til kenninga um einstaklinginn og umhverfi hans. 

Seigla vísar til hæfni einstaklingsins til að þroskast og aðlagast breyttum aðstæðum þrátt 

fyrir erfiðleika. Fjölskylduþróttur vísar til færni fjölskyldunnar til að takast á við verkefni 

og komast sameiginlega í gegnum erfiðleika. Um er að ræða ferli sem fjölskyldan gengur 
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í gegnum þegar hún mætir hindrunum eða krefjandi verkefnum. Verkefni fjölskyldunnar 

felast í því að takast á við erfiðleika, leysa ágreining og aðlagast breyttum aðstæðum 

með því skipuleggja sig upp á nýtt. Þessi nálgun er byggð á þeim grunni að 

fjölskylduþrótt sé að finna í öllum fjölskyldum. Bæði einstaklingar og fjölskyldur búa yfir 

styrkleikum og þrautseigju sem mikilvægt er að bera kennsl á og virkja. Miklu máli skiptir 

að fjölskyldan standi saman og hafi trú á að styrkleikar hennar geti byggt upp sterkari 

liðsheild gegn mótlæti. Í stað þess að einblína á hvernig fjölskyldunni hefur mistekist er 

athygli beint að jákvæðum þáttum heildarinnar og hvernig hún getur náð árangri. 

Nálgunin miðar að því að efla þrótt fjölskyldunnar því það geri henni kleift að takast á 

við skyndilegar áskoranir eða langvarandi mótlæti (Walsh, 1998).  

2.2.5 Tvíbent mörk 

Á síðustu árum hafa fræðimenn í auknum mæli notast við kenninguna um tvíbent mörk 

(e. family boundary ambiguity) í fjölskyldurannsóknum. Kenningin vísar til þess að mörk 

fjölskyldumeðlima gagnvart því hver tilheyrir fjölskyldunni og hver ekki verða óljós. 

Fræðimenn hafa notað kenninguna til að skoða áhrif breytinga á fjölskylduna. 

Samkvæmt kenningunni geta meðlimir fjölskyldunnar upplifað viðurvist og fjarvist 

fjölskyldumeðlima á ólíkan hátt. Einstaklingar geta fundið fyrir návist fjölskyldumeðlims 

þó að hann sé líkamlega fjarverandi og öfugt, þar sem einstaklingar upplifa nærstaddan 

einstakling sem andlega fjarstaddan. Talið er að ef þessi óljósu mörk innan 

fjölskyldunnar verða viðvarandi ástand getur það leitt af sér streitu og álag og jafnvel 

valdið sundrung innan fjölskyldunnar ef ekki er tekist á við vandann (Boss og Greenberg, 

1984; Pryor, 2014). 

Hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir kenningum sem fræðimenn hafa stuðst við í 

rannsóknum á fjölskyldum. Hér á eftir verður fjallað um helstu breytingar á fjölskyldunni 

síðustu áratugi sem hafa haft áhrif á lagasetningu, er varðar stöðu barna.  

2.3 Breytingar á fjölskyldunni 

Þegar þróun lögskilnaða hér á landi er skoðuð kemur fram að talið er að þriðja hvert 

hjónaband endi með skilnaði og hefur það hlutfall haldist nokkuð stöðugt síðasta 

aldarfjórðung. Þegar skoðaður er fjöldi barna sem hafa upplifað skilnað eða 

sambúðarslit foreldra, kemur í ljós að þau eru um eða yfir þúsund á ári hverju og hefur 
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það hlutfall haldist nokkuð stöðugt frá árinu 1991 (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  

Hjá Hagstofu Íslands er að finna tölulegar upplýsingar um fjölda lögskilnaða og 

sambúðarslita, fyrirkomulag forsjár barna og þróun þessara mála. Samkvæmt 

fyrirliggjandi gögnum kemur fram að árið 2011 upplifðu alls 1.146 börn lögskilnað eða 

sambúðarslit foreldra sinna. Þegar athygli er beint að forsjárfyrirkomulagi barna má sjá 

að í dag fer meirihluti foreldra sameiginlega með forsjá barna sinna. Foreldrar sömdu 

um að fara sameiginlega með forsjá alls 1.032 barna eða í um 90% tilvika. Ef foreldrar 

fara ekki sameiginlega með forsjá er mun algengara að móðir fari með forsjá barns. Árið 

2011 fékk móðir ein forsjá alls 103 barna og faðir einn forsjá alls þriggja barna.  

Á mynd 2–1 má sjá þróun sameiginlegrar forsjár frá því að hægt var að semja um 

hana árið 1992. Hér má sjá að hlutfall sameiginlegrar forsjár hækkar enn frekar eftir að 

hún var gerð að meginreglu árið 2006 og við það fækkar mæðrum sem fara einar með 

forsjá barna sinna (Hagstofa Íslands, e.d. a/b). 

 

Mynd 2–1. Forsjá barna eftir lögskilnað og sambúðarslit 1992–2011.  

Hagstofa Íslands gerði rannsókn (2008) fyrir nefnd um stöðu barna í mismunandi 

fjölskyldugerðum. Markmið hennar var að kanna fjölda foreldra eftir sambúðarstöðu og 

hvort börn byggju hjá þeim eða ekki og þóttu niðurstöður gefa mikilvægar tölulegar 

upplýsingar um búsetu barna. Í ljós kom að í hópi einstæðra foreldra var algengast að 

mæður hefðu öll eigin börn skráð á heimili sínu eða í 90,7% tilvika en einungis 11,8% 
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einstæðra feðra. Þegar hópur foreldra í sambúð var skoðaður kom í ljós að mæður í 

sambúð voru í 98,6% tilvika með öll börn sín skráð hjá sér.  

Í töflu 2–1 má sjá að langflest sambúðarfólk býr einungis með eigin börnum, eða 

98,4% mæðra og 87,7% feðra í sambúð. Fram kom að einungis 1,2% mæðra í sambúð 

býr með stjúpbörnum en 9,8% feðra. Hér má því sjá að mun algengara er að stjúpfeður 

búi með stjúpbörnum en stjúpmæður (Guðjón Hauksson o.fl., 2008). 

Tafla 2-1. Foreldrar í sambúð eftir því hvort eigin börn eða stjúpbörn 18 ára og yngri eiga 
lögheimili hjá þeim. 

 

Í skýrslu nefndar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum er einnig að finna 

upplýsingar um breytingar á fjölskyldugerð barna í tímans rás.  

Mynd 2–2 sýnir hvernig börn ganga í gegnum mismunandi fjölskyldumynstur á 15 

ára tímabili. Fram kemur að á öðru æviári búa yfir 80% barna hjá báðum kynforeldrum 

en þegar þau ná sautján ára aldri hefur hlutfallið lækkað niður í 65%. Lítil fjölgun greinist 

milli ára hjá þeim börnum sem búa hjá einstæðu foreldri og einnig hjá þeim börnum 

sem búa hjá kyn- og stjúpforeldri (Valgerður Halldórsdóttir, 2009). 

 

Mynd 2–2. Fjölskyldugerð á lögheimili barna sem fædd voru 1990.   
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Mynd 2–3 sýnir hóp barna sem býr einungis hjá öðru kynforeldri sínu. Hér má sjá að 

hlutfall þeirra sem búa hjá einstæðri móður lækkar milli ára en börnum sem búa hjá 

móður og stjúpföður fjölgar. Einnig fjölgar lítillega milli ára þeim börnum sem búa hjá 

einstæðum föður og hjá föður og stjúpmóður (Valgerður Halldórsdóttir, 2009). 

 

Mynd 2–3. Fjölskyldustaða barna (f. 1990) sem ekki búa hjá báðum kynforeldrum.  

Búseta barna í sögulegu og lagalegu samhengi 

Þegar búseta barna er skoðuð í sögulegu samhengi kemur fram að hér á öldum áður á 

Vesturlöndum voru skilnaðir sjaldgæfir en ef til þeirra kom voru börn talin eign föður 

síns. Með iðnbyltingunni urðu hlutverk kynjanna skýrari, karlmenn voru álitnir 

fyrirvinnur og konur sáu um heimilið og börnin. Á 6. áratug síðustu aldar, þegar 

skilnuðum fjölgaði í Evrópu var litið á mæður sem uppalendur barna og talið eðlilegast 

að þau fylgdu þeim við skilnað. Í kjölfar þeirrar þróunar tóku feður oft lítinn þátt í 

uppeldi barna sinna eftir skilnað og hið svokallaða „heimsóknar“- eða „vitjunar“-

fyrirkomulag feðra varð til.  Á 7. áratug síðustu aldar var litið svo á að það væri barninu 

skaðlegt að eiga fleiri en eitt heimili og því væri hagsmunum og velferð barns best 

borgið með því að vera búsett á einum stað og þá oftast hjá móður. Á 8. áratug síðustu 

aldar fjölgaði fjölskyldurannsóknum og niðurstöður gáfu til kynna að þörf væri á 

mismunandi úrræðum og leiðum. Í byrjun 9. áratugarins fór búsetufyrirkomulag barna 

að þróast í átt að því sem við þekkjum í dag og undir lok áratugarins gátu foreldrar í 

flestum vestrænum ríkjum sóst eftir aukinni samveru og farið sameiginlega með forsjá 

barna sinna (Bauserman, 2002; Hrefna Friðriksdóttir, 2013; Kelly, 2007; Sigrún 
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Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. 

Sigurðardóttir, 2005). 

Fræðimenn hafa bent á að breytingar á stöðu barnafjölskyldna á Vesturlöndum hafa 

haft veruleg áhrif á lagasmíð síðustu fimm áratugi. Mikilvægt er að mæta breyttum 

aðstæðum foreldra og þörfum barna með löggjöf sem endurspeglar þær breytingar 

(Atkin, 2008; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Þegar skoðuð er þróun barnalaga hér á landi má sjá að lög þessi tóku ekki miklum 

breytingum fyrr en á 6. áratug síðustu aldar, samhliða því að skilnuðum fjölgaði hratt. Á 

sama tíma hafði skapast umræðugrundvöllur um stöðu barna gagnvart foreldrum sem 

ekki bjuggu saman og þá hvort og að hvaða marki foreldrar ættu að deila umgengni 

barna sinna eftir skilnað (Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Árið 1981 voru fyrstu heildstæðu 

barnalögin, nr. 9/1981, sett hér á landi og þeim fylgdu miklar breytingar á réttarstöðu 

barna. Með nýju lögunum öðluðust börn sjálfstæðan rétt til umgengni við foreldra sína 

óháð hjúskaparstöðu (Þingskjal 124/1999–2000). Á þessum tíma þótti ekki tímabært að 

taka til endurskoðunar ákvæði laga um forsjá barna, þ.e. að foreldrar gætu farið 

sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað. Það var talið barni fyrir bestu að eiga 

heimili hjá öðru foreldrinu og hagsmunum þess best borgið ef það foreldri bæri ábyrgð á 

umönnun þess (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Áratug síðar höfðu miklar breytingar átt sér stað á Norðurlöndum varðandi 

réttarstöðu barna og meðferð forsjármála. Þessi þróun varð til þess að íslensk barnalög 

voru endurskoðuð í heild sinni og sett voru ný lög nr. 20/1992. Ein helsta breytingin í 

nýju lögunum var að við skilnað gátu foreldrar samið um að fara sameiginlega með 

forsjá barna sinna. Þessum breytingum fylgdu ákveðin skilyrði eins og að foreldrar 

kæmu sér saman um hvar barn ætti lögheimili eða fasta búsetu og að traust 

samkomulag ríkti milli foreldra. Litið var svo á að ef ágreiningur kæmi upp milli foreldra 

væri grundvöllur sameiginlegrar forsjár hruninn (Hrefna Friðriksdóttir, 2013).  

Viðhorf og sjónarmið innan barna- og fjölskylduréttar héldu áfram að þróast og árið 

2003 voru lögfest núgildandi barnalög, nr. 76/2003. Þessi lög hafa tekið nokkrum 

breytingum á síðustu árum og má þar helst nefna að með lögum nr. 69/2006 var 

sameiginleg forsjá gerð að meginreglu við skilnað og sambúðarslit foreldra. Með 

meginreglu er átt við að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns síns við skilnað eða 
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sambúðarslit nema annað sé tekið fram. Ákveðnar breytingar voru gerðar á ákvæðum 

laga um forsjá, búsetu og umgengni með lögum nr. 61/2012 og nr. 144/2012. Í 

breytingum þessum var hlutverk foreldra sett fram með skýrari hætti og afnumið 

ákvæði um sjálfkrafa forsjá stjúp- og sambúðarforeldra gagnvart stjúpbörnum. Einnig 

var dómara veitt heimild til að dæma sameiginlega forsjá og lögheimili barns ef 

ágreiningur skapast milli foreldra. Þar með geta foreldrar með sameiginlega forsjá rekið 

sérstök lögheimilismál án þess að fara fram á breytingu á forsjá (Hrefna Friðriksdóttir, 

2013). 

Þegar þróun barnalaga á Íslandi er borin saman við önnur Norðurlönd kemur í ljós 

að breytingar á forsjá, búsetu og umgengni hafa orðið nokkru seinna hér á landi (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Þegar skoðuð er þróun sameiginlegrar 

forsjár kemur í ljós að á öllum Norðurlöndunum gildir sú meginregla að foreldrar fari 

sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað. Ísland er þó eina landið þar sem 

meginregla sameiginlegrar forsjár á einnig við þegar foreldrar í óvígðri sambúð, slíta 

samvistum. Þegar barnalöggjöf Norðurlandanna er skoðuð með tilliti til búsetu barna 

kemur í ljós að alls staðar fylgja skráningu lögheimilis ákveðin réttaráhrif þar sem 

lögheimilisforeldri hefur ríkari heimild til að taka ákvarðanir um daglegt líf barnsins 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2013). Undanfarin ár hefur umræðan um búsetu barna snúist um 

ójafna réttarstöðu foreldra og hvort barn geti með einhverjum hætti átt tvö formleg 

heimili. Þeir sem eru fylgjandi því að barn geti átt tvö skráð lögheimili hafa fært fram 

þau rök að ýmis opinber stuðningur og þjónusta miðist eingöngu við lögheimili barns og 

fari því alfarið til þess foreldris sem barn á lögheimili hjá (Þingskjal 328/2011–2012).  

Hvergi á Norðurlöndunum hafa verið sett lög sem heimila að barn geti haft skráð 

lögheimili á tveimur stöðum. Hins vegar hefur skapast hefð fyrir því að sænskir foreldrar 

geti samið um fyrirkomulag jafnrar búsetu (s. växelvis boende) og að dómari geti 

úrskurðað um jafna búsetu þó að þess sé ekki getið í lögum. Samkvæmt þessu 

fyrirkomulagi falla meðlagsskyldur niður og barnabætur skiptast jafnt milli foreldra. 

Samkvæmt norskum lögum er gert ráð fyrir að foreldrar geti samið um það sem nefnt er 

sameiginleg búseta (n. delt bosted). Meginmarkmið laganna er að jafna réttarstöðu 

foreldra í allri ákvarðanatöku um málefni barns. Lögunum fylgja ákveðin skilyrði, þ.e. að 

foreldar geti unnið saman, búið á svipuðum slóðum og séu tilbúnir til að breyta 
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fyrirkomulaginu í takt við aðstæður og þarfir barnsins. Einnig er áhersla lögð á að 

ákvörðunin sé tekin í samvinnu við barnið, það óski sjálft eftir slíku fyrirkomulagi og líði 

vel í þessum aðstæðum (Þingskjal 328/2011–2012). 

Hér á landi hafa stjórnvöld litið svo á að ákvæði barnalaga standi ekki í vegi fyrir 

jafnri ábyrgð foreldra og góðri samvinnu. Foreldrar eiga að geta tekið sameiginlegar 

ákvarðanir um málefni barns og hagað samskiptum sínum á sama hátt og um tvöfalda 

búsetu væri að ræða. Einnig ættu foreldrar að geta skipt með sér framlögum hins 

opinbera eftir að þau hafa verið greidd (Þingskjal 328/2011–2012). 

2.4 Stjúpfjölskyldur 

Stjúpfjölskyldur hafa verið til svo lengi sem menn muna en myndun þeirra og formgerð 

hefur tekið nokkrum breytingum í tímans rás. Á árum áður í vestrænum samfélögum 

voru stjúpfjölskyldur fremur algengar en myndun þeirra mátti oft rekja til andláts 

fjölskyldumeðlima, þegar ekkja eða ekkill gekk í hjónaband að nýju. Í Evrópu þótti 

eðlilegt að karlmenn fremur en konur gengju fljótt í hjónaband að nýju eftir andlát maka 

síns þar sem hlutskipti kvenna var að sjá um heimilið og uppeldi barnanna (Pryor, 2014). 

Samhliða þróun hjónaskilnaða á seinni hluta 20. aldarinnar fóru stjúpfjölskyldur að 

myndast þegar annar eða báðir aðilar tóku upp hjúskap að nýju og við það varð til hið 

hefðbundna mótunarferli stjúpfjölskyldunnar. Á þessum tíma var mótunarferli 

stjúpfjölskyldunnar því bundið hjónabandinu og þeim atburðum sem höfðu bein áhrif á 

fjölskyldueininguna (Teachman og Tedrow, 2008; Pryor, 2014).  

Á 21. öldinni hafa tvær lýðfræðilegar breytingar gert það að verkum að hið 

hefðbundna mótunarferli er ekki eins algengt. Breytingarnar fela í sér fjölgun barna sem 

fæðast utan hjónabands og sífellt fleiri pör velja að búa í óvígðri sambúð fremur en að 

ganga í hjónaband (Pryor, 2014). Þessar breytingar hafa gert það að verkum að í dag er 

mótunarferli stjúpfjölskyldunnar ekki eins háð hjónabandi og skilnaði. Til að mynda sýna 

tölur frá árinu 2007 að 40% barna í Bandaríkjunum og yfir 60% barna á Íslandi voru fædd 

utan hjónabands (Ventura, 2009). Í Bandaríkjunum hefur hlutfall þeirra sem ganga í 

hjónaband haldist nokkuð stöðugt frá árinu 1970 á meðan hlutfall foreldra í sambúð 

hefur aukist og sýna tölur að 17% foreldra þar í landi búa í óvígðri sambúð (Teachman 

og Tedrow, 2008).  
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Þegar tölfræðilegir útreikningar á fjölda stjúpfjölskyldna í Bandaríkjunum eru 

skoðaðir frá árinu 1995 kemur fram að áætlað var að 40% mæðra og 30% barna fyrir 16 

ára aldur kæmu til með að tilheyra stjúpfjölskyldu á einhverju tímabili í lífi sínu 

(Bumpass, Raley og Sweet, 1995). Erfitt getur þó reynst að áætla fjölda þeirra sem 

tilheyra stjúpfjölskyldum, einkum vegna þess að tölulegar upplýsingar um stöðu 

stjúpfjölskyldna eru fremur óljósar í opinberum gögnum. Skortur á rannsóknum og 

tölulegum upplýsingum um fjölda stjúpfjölskyldna er vel þekkt vandamál í mörgum 

löndum. Til að mynda greinir Hagstofa Íslands ekki á milli mismunandi fjölskyldugerða 

samfélagsins og því teljast stjúpfjölskyldur til kjarnafjölskyldna í opinberum gögnum 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Hagstofa Bandaríkjanna (United States Census Bureau) 

framkvæmir tölfræðilegar athuganir á stjúpfjölskyldum en samkvæmt þeim 

útreikningum miðast fjöldi stjúpfjölskyldna við búsetu fjölskyldumeðlima. Þetta er talin 

einfaldasta leiðin til að skrá einstaklinga og tengsl þeirra og hefur þessi aðferð verið 

notuð meira og minna síðan 1880. Vankantar aðferðarinnar felast í því að ekki er greint 

frá tengslum allra innan fjölskyldunnar. Þegar heimili eru skráð er aðeins annað foreldrið 

notað sem mælieining og aðrir meðlimir eru skilgreindir út frá tengslum við það foreldri. 

Ef það foreldri á barn úr öðru sambandi er það barn ekki talið með sem stjúpbarn heldur 

einungis ef makinn á barn úr öðru sambandi (Teachman og Tedrow, 2008).  

Í flestum löndum eru tölfræðilegir útreikningar á stjúpfjölskyldum miðaðir við 

búsetu fjölskyldumeðlima eða hjúskaparstöðu foreldra. Helstu veikleikar slíkra aðferða 

eru að meðlimir stjúpfjölskyldna búa ekki allir á sama heimili og meirihluti foreldra velur 

að búa í óvígðri sambúð áður en gengið er í hjónaband og enn aðrir ganga aldrei 

formlega í hjónaband. Með þessu er ekki tekið nægjanlegt tillit til þess fjölbreytileika 

sem einkennir stjúpfjölskyldur og farið er á mis við stóran hóp sem tilheyrir 

stjúpfjölskyldum, bæði þegar verið er að meta fjölda þeirra og einnig við framkvæmd 

rannsókna þegar niðurstöður takmarkast eingöngu við hluta þeirra sem tilheyra 

stjúpfjölskyldum (Pryor, 2014). 

Við tölfræðilegar rannsóknir eru stjúpfjölskyldur oft flokkaðar í þrjá hópa út frá ólíkri 

samsetningu og formgerð. Fyrst má nefna a) einfaldar stjúpfjölskyldur (e. simple 

stepfamilies). Í þessum hópi eru stjúpfeðra- og stjúpmæðrafjölskyldur. Þegar talað er 

um stjúpfeðrafjölskyldur (e. stepfather families) er átt við að stjúpfeður séu búsettir 
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með stjúpbörnum sínum og stjúpmæðrafjölskyldur (e. stepmother families) vísar í að 

stjúpmæður séu búsettar með stjúpbörnum sínum. Algengasta fjölskylduform 

stjúpfjölskyldna eru stjúpfeðrafjölskyldur eða 80–90% allra stjúpfjölskyldna þegar 

skoðaðar eru tölur frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Hlutfall stjúpmæðrafjölskyldna er 

töluvert lægra eða 10% allra stjúpfjölskyldna en ástæðuna má rekja til þess að börn búa 

í flestum tilvikum á heimili móður sinnar eftir skilnað eða sambúðarslit (Pryor, 2014). 

Nýlegar tölur frá Bandaríkjunum sýna að hlutfall stjúpfeðrafjölskyldna er 8,4% af öllum 

hjónum á barneignaraldri þar í landi en hlutfall stjúpmæðrafjölskyldna er 1,4% 

(Robertson o.fl., 2006; Kreider, 2008). Einfaldar stjúpfjölskyldur geta með tímanum 

breyst einkum þegar makar eignast barn saman.  

Næst má nefna b) blandaðar eða samsettar stjúpfjölskyldur (e. blended or complex) 

en það eru stjúpfjölskyldur þar sem báðir aðilar sem til sambandsins stofna eiga barn úr 

öðru sambandi og líffræðileg börn beggja foreldra búa á heimilinu. Þar sameinast 

líffræðileg systkini, stjúpsystkini, og hálfsystkini (Pryor, 2014). Tölur frá Bandaríkjunum 

sýna að hlutfall stjúpfjölskyldna þar sem báðir aðilar eiga börn úr öðru sambandi er 0,8% 

allra hjóna á barneignaraldri þar í landi (Robertson o.fl., 2006; Kreider, 2008). Að lokum 

er talað um c) margbrotna stjúpfjölskyldu (e. multifragmented) en það eru 

stjúpfjölskyldur þar sem foreldrar eiga börn með fleiri en einum fyrrverandi maka og 

mynda stjúpfjölskyldu með nýjum maka (Pryor, 2014). Við myndun stjúpfjölskyldu verða 

til ný stjúpforeldra- og stjúpsystkinatengsl og ef skilnaðir eiga sér stað oftar en einu sinni 

og ný stjúpfjölskylda myndast er talað um raðtengsl eða raðsambönd (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Þegar sambúðarform innan stjúpfjölskyldna eru skoðuð virðast þeir sem tilheyra 

stjúpfjölskyldum líklegri en önnur pör til að velja að búa í óvígðri sambúð fremur en að 

ganga í hjónaband, eða eitt af hverjum fjórum pörum í Bandaríkjunum. Ástæðurnar geta 

verið margvíslegar og af ólíkum toga en það sem greinir þessi sambúðarform að, er að 

stöðugleiki óvígðu sambúðarinnar er af mörgum talinn ótryggari en hjónabandsins. Þar 

ber helst að nefna að skuldbinding óvígðrar sambúðar er ekki talin jafn sterk. Helmingur 

þeirra sem stofna til sambúðar slíta samvistum innan árs. Með hjónabandi er almennt 

talið að fólk skuldbindi sig hvort öðru og fjölskyldunni í heild bæði tilfinningalega og 

fjárhagslega. Efnahagslegt óöryggi getur haft neikvæð áhrif á sambandið og hlutverk 
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innan stjúpfjölskyldunnar verða ekki eins skýr. Hlutverk stjúpforeldra reynast oft óljós en 

talið er að óvígð sambúð auki enn fremur þessi óljósu mörk milli fjölskyldumeðlima sem 

getur leitt af sér álag innan fjölskyldunnar (Pryor, 2014).  

Þegar skoðuð er tíðni skilnaða í stjúpfjölskyldum er einnig margt sem bendir til þess 

að þeir séu algengari en í kjarnafjölskyldum. Í Ástralíu er talið að 60% þeirra sem gifta sig 

í annað sinn endi með því að skilja miðað við 32% einstaklinga sem ganga í fyrsta sinn í 

hjónaband. Tölur frá Bandaríkjunum sýna að líkur á skilnaði í öðru hjónabandi aukist 

frekar ef einstaklingar eiga börn úr fyrri samböndum, eða að 70% þeirra hjónabanda 

endi með skilnaði (Hetherington og Jodl, 1994). Af þeim sem gifta sig í þriðja sinn eru 

líkurnar á skilnaði taldar nema 75%. Þessir þættir gefa til kynna að staða stjúpfjölskyldna 

sé fremur ótraust sem leiðir af sér að staða barna í stjúpfjölskyldum er jafnframt 

óstöðug (Pryor, 2014).  

2.5 Rannsóknir á stjúpfjölskyldum 

Rannsóknir á stjúpfjölskyldum eiga sér ekki langa sögu og því er þekking á sviðinu styttra 

á veg kominn en ætla mætti þegar horft er til þess að stjúpfjölskyldur hafa alltaf verið til 

(Pryor, 2014). Hér á landi voru stjúpfjölskyldur lengi vel nær ósýnilegar í öllum 

rannsóknum en undanfarin ár hefur orðið jákvæð þróun hvað varðar aukinn sýnileika 

þeirra í rannsóknum (Valgerður Halldórsdóttir, 2012; Valgerður Halldórsdóttir, 2009). 

Á 8. áratug síðustu aldar, þegar fræðimenn fóru í auknum mæli að beina sjónum 

sínum að skilnaði og áhrifum hans fóru þeir á mis við þá staðreynd að flestir sem enda 

hjónaband sitt hefja nýja sambúð innan tíðar. Undir lok 8. áratugarins fóru klínískir 

fagaðilar sem unnu með stjúpfjölskyldum að veita því athygli að hér væri um að ræða 

nýtt fræðasvið sem fræðimenn höfðu litla þekkingu á. Fyrstu rannsóknir á sviðinu tóku 

ekki nægilegt tillit til margbreytileika stjúpfjölskyldna og margar þeirra byggðu á því að 

allar stjúpfjölskyldur væru eins. Margar af fyrstu rannsóknum á stjúpfjölskyldum miðuðu 

að því að bera saman kjarnafjölskyldur og stjúpfjölskyldur og var hin síðarnefnda oft 

talin ófullkomin útgáfa af fjölskyldu. Í byrjun 10. áratugarins færðust rannsakendur frá 

samanburði yfir í að skoða stjúpfjölskylduna sem sjálfstæða einingu (Ihinger-Tallman og 

Pasley, 1997). 
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2.5.1 Að tilheyra fjölskyldunni  

Eins og Maslow (1954/1970) benti réttilega á fellur hugtakið að tilheyra undir 

grunnþarfir mannsins. Hver einstaklingur hefur þörf fyrir að eiga í samskiptum og mynda 

tengsl til að upplifa ást og umhyggju frá öðrum. Ef farið er á mis við þessar þarfir getur 

það haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir einstaklinginn síðar á lífsleiðinni.  

Rannsóknir hafa sýnt að börn í kjarnafjölskyldum eru líklegri til að upplifa sig tilheyra 

fjölskyldunni en börn í stjúpfjölskyldum (Brown og Manning, 2009). Í kjarnafjölskyldum 

eru sambönd og fjölskyldumörk einföld og skýr, börn eru líffræðilega skyld báðum 

foreldrum og systkinum sem ýtir undir upplifun barnsins á að tilheyra hópnum. Þegar 

stjúpfjölskyldur myndast verða þessi mörk ekki eins skýr, þar sem nýrri sambúð foreldra 

fylgja stjúpforeldrar og jafnvel stjúpsystkini (Sweeney, 2010). Við þessar aðstæður þurfa 

börn og fullorðnir oft að endurskilgreina fjölskyldu sína sem getur leitt af sér tvíræðni í 

skilgreiningu fjölskyldumeðlima á því hver tilheyrir fjölskyldunni og hver ekki þó þeir 

deili sama heimili (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Susan Stewart (2001) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að óljós 

fjölskyldumörk séu algeng innan stjúpfjölskyldna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að fjórðungur þátttakenda taldi ekki með eigið barn eða barn maka þegar spurt var 

hver tilheyrði fjölskyldunni, í flestum tilvikum eða 92% var það barn maka úr öðru 

sambandi sem ekki var talið með. Einnig mátti greina mun út frá búsetu barna. Þau börn 

sem búsett voru á heimilinu voru líklegri til að teljast tilheyra fjölskyldunni, 37% 

samanborið við þau börn sem búsett voru á öðru heimili, 11%. Samsetning 

stjúpfjölskyldunnar hafði einnig áhrif þar sem óljós mörk voru mest áberandi meðal 

stjúpfjölskyldna þar sem báðir aðilar áttu börn úr öðrum samböndum og voru börnin 

búsett á öðru heimili eða 79%. Tíðni óljósra marka mældist lægst í þeim 

stjúpfjölskyldum þar sem karlmaður átti barn úr öðru sambandi og barnið var búsett á 

öðru heimili eða 25%. 

Í rannsókn Brown og Manning (2009) voru rannsóknir á unglingum og mæðrum 

þeirra bornar saman út frá upplifun þeirra á fjölskyldugerð sinni og sambúðarformi 

foreldra. Niðurstöður sýndu að eftir því sem fjölskyldugerðin varð flóknari, því líklegra 

var að misræmis gætti í rannsóknum milli unglinga og mæðra gagnvart 

fjölskyldugerðinni. Þessi tvíræðu mörk í rannsóknum voru mest áberandi meðal 
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stjúpfjölskyldna þar sem foreldrar voru í óvígðri sambúð. Fram kom að meðal þeirra 

mæðra sem skilgreindu sig í búsetuforminu stjúpfjölskylda, skilgreindi aðeins þriðjungur 

unglinga þeirra sig í sama búsetuformi. Hins vegar, á meðal þeirra unglinga sem 

skilgreindu sitt búsetuform sem stjúpfjölskyldu voru einungis tveir þriðju hlutar mæðra 

þeirra þeim sammála. Líkur á að unglingar og mæður væru sammála um sitt búsetuform 

voru töluvert hærri á meðal fjölskyldna þar sem báðir líffræðilegir foreldrar bjuggu 

saman, meðal einstæðra mæðra og unglinga þeirra eða í stjúpfjölskyldum þar sem 

foreldrarnir voru giftir. 

Rannsókn Helgu Þórðardóttur (1994) er fyrsta rannsóknin á stjúpfjölskyldum hér á 

landi. Markmið hennar var að skoða þau vandamál sem stjúpfjölskyldur standa frammi 

fyrir og hvernig fjölskyldumeðlimum tekst að leysa úr þeim. Í ljós kom að helstu 

vandamál stjúpfjölskyldna felast í formgerðinni þar sem ólík tengsl og flókin samskipti 

mætast og geta valdið stjúpfjölskyldum miklu álagi og jafnvel sundrung ef ekki er tekist á 

við vandann. Þátttakendur virtust oft eiga erfitt með að tilgreina hverjir tilheyrðu 

fjölskyldunni og töldu hlutverk hvers og eins oft óskýrt. Ágreiningur innan 

stjúpfjölskyldunnar snerist oft um mismunandi skoðanir á tilfinningalegum málefnum. 

Þessir þættir drógu úr jákvæðum tilfinningum gagnvart fjölskyldunni og samstaða milli 

fjölskyldumeðlima virtist veikjast. Fram kom að þörfin fyrir að tilheyra hinni hefðbundnu 

kjarnafjölskyldu var mikil og gat jafnvel staðið í vegi fyrir framþróun fjölskyldunnar. Hins 

vegar kom fram að með árangursríkri foreldrasamvinnu og jafnri ábyrgð barna skapaðist 

aukið svigrúm og tími. Börn virtust almennt ánægð með að tveir fullorðnir bæru ábyrgð 

á heimilinu og það að tilheyra stjúpfjölskyldu virtist hafa kennt þeim sveigjanleika og 

samkennd.  

Í rannsókn Valgerðar Halldórsdóttur (2006) var kannað með hvað hætti mætti efla 

fjölskylduþrótt stjúpfjölskyldna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að upplifun 

viðmælenda af því hver tilheyrði stjúpfjölskyldunni var mismunandi en flestir virtust 

skilgreina hana út frá búsetu og tilfinningatengslum. Þegar stuðningur innan 

stjúpfjölskyldunnar var skoðaður virtist hann ekki aukast heldur varð stuðningsnetið oft 

flóknara og erfiðara. Stuðningi stjúpforeldris við uppeldi barna var tekið misvel og oft 

áttu foreldrar erfitt með að greina milli stuðnings og afskiptasemi. Einnig kom fram að 

allir viðmælendur höfðu upplifað erfiðleika í núverandi sambandi sökum samskipta við 
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fyrrverandi maka. Í flestum tilfellum dró úr þessum erfiðleikum með tímanum, en ef það 

gerðist ekki gat það haft neikvæð áhrif á fjölskyldulíf stjúpfjölskyldunnar í heild sinni. 

Hugmyndin um hina heilbrigðu kjarnafjölskyldu sem er laus við öll vandamál hefur 

dregið þrótt úr mörgum stjúpfjölskyldum. Flestir viðmælendur voru sammála um að 

jákvæð umræða, viðurkenning og fræðsla hefði mikil áhrif og ætti stóran þátt í að 

styrkja og efla þrótt stjúpfjölskyldunnar.  

2.5.2 Hlutverk stjúpforeldra 

Margir stjúpforeldrar eiga erfitt með að skilgreina stöðu sína innan stjúpfjölskyldunnar 

og hlutverk þeirra er oft óskýrt. Niðurstöður rannsókna benda til þess að þeir 

stjúpforeldrar sem tileinka sér hlýju og sveigjanleika í uppeldisaðferðum eigi í betri 

samskiptum og tengslum við stjúpbörn sín en þeir sem sýna minni hlýju og leggja 

áherslu á að ná fram aga og stjórn á heimilinu (Golish, 2003; Henry og Lovelace, 1995). 

Fram hefur komið að stjúpforeldrar sem veita stjúpbörnum sínum stuðning í 

uppeldislegum skilningi en láti líffræðilega foreldra um aga og uppeldisaðferðir á 

heimilinu eigi auðveldara með að mynda samband og náin tengsl við stjúpbörn sín 

(Crosbie-Burnett og Giles-Sims, 1994; Hetherington og Clingempeel, 1992). Í nýlegri 

rannsókn Ganong, Coleman og Jamison (2011) kom fram að stjúpbörnum er almennt illa 

við að stjúpforeldrar sinni agamálum og uppeldi á heimilinu, en sætta sig frekar við 

gefinn hlut eftir að samband þeirra hefur þróast og tengsl hafa myndast.  

Staða stjúpforeldra og hlutverk þeirra geta einnig verið mismunandi milli barna og 

breyst með tímanum. Stjúpforeldrar eru líklegri til að gegna ákveðnu uppeldishlutverki í 

lífi yngri stjúpbarna en eldri (Ihinger-Tallman og Pasley, 1997). Einnig hefur komið fram 

að stjúpforeldrar eigi auðveldara með að mynda tengsl við yngri börn en eldri (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Að auki hefur komið fram munur á kyni 

barna þar sem stúlkur eru líklegri en drengir til að eiga erfiðara með að tengjast bæði 

stjúpfeðrum og stjúpmæðrum, sérstaklega á táningsaldri. Þeir sem tilheyra 

stjúpfjölskyldum eru flestir meðvitaðir um að það tekur tíma að skapa samband og 

tengsl og rannsóknir sýna að það sama gildir fyrir stjúpfjölskyldur að þróa með sér 

samheldni og tilfinningalega nánd. Talið er að það taki stjúpfjölskyldur að meðaltali 3–5 

ár að aðlagast breyttum aðstæðum og sameinast sem eining (Ihinger-Tallman og Pasley, 

1997).  
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 Í rannsóknum er oft gerður greinarmunur á þeim stjúpmæðrum sem búsettar eru 

með stjúpbörnum sínum og þeim sem dvelja tímabundið með þeim, því hlutverk þeirra 

og verkefni geta verið ólík. Stjúpmæður sem búa með stjúpbörnum sínum taka margar 

hverjar virkan þátt í uppeldi og umönnun stjúpbarna sinna. Karlmenn vinna að meðaltali 

lengri vinnudag og því kemur það oftar í hlut stjúpmæðra að annast börnin. Rannsóknir 

hafa jafnframt sýnt að feður í stjúpmæðrafjölskyldum eru viljugri til að gefa eftir 

uppalendahlutverkið til maka sinna í nýrri sambúð (Pryor, 2014). Fram hefur komið að 

stjúpmæður sem búsettar eru með stjúpbörnum sínum virðast ánægðari en stjúpmæður 

sem eru það ekki, þær upplifa sig fremur metnar að verðleikum og finnst þær hafa meiri 

stjórn á aðstæðum (Ambert, 1986; Weaver og Coleman, 2005). Þessar stjúpmæður 

standa þó frammi fyrir margslungnum verkefnum. Eitt af þeim felur í sér að koma á 

virkum samskiptum við stjúpbörn sín (Pryor, 2014). Börn sem búsett eru hjá föður og 

stjúpmóður eiga í mörgum tilfellum líffræðilega móður. Ástæðu fyrir búsetu barna hjá 

föður má oft rekja til þess að mæður eru ekki í stakk búnar til að ala upp börn sín vegna 

heilsufarsvanda, áfengis- eða vímuefnaneyslu. Rannsóknir sýna að þessar mæður eru 

líklegri en feður í sömu aðstæðum til að vera í reglulegum samskiptum við börn sín 

(Gunnoe og Hetherington, 1995; Stewart, 1999). Við þessar aðstæður getur skapast 

togstreita eða jafnvel samkeppni um það hlutverk sem snýr að umönnun og uppeldi 

barna. Mikilvægt er að koma á einhvers konar samkomulagi svo hægt sé að ná 

ákveðnum stöðugleika á hlutverkum þessara kvenna í lífi barnanna (Pryor, 2014).  

Meirihluti stjúpmæðra eiga stjúpbörn sem dvelja tímabundið á heimili þeirra. 

Hlutverk þessara stjúpmæðra er flókið og staða þeirra jafnvel óljósari en þeirra sem 

búsettar eru með stjúpbörnum sínum. Þegar kemur að uppeldi og umönnun barna má 

sjá að þessar stjúpmæður sinna oft því hlutverki á meðan á dvöl barna á heimili stendur, 

en vald þeirra og staða er ekki eins skýr (Pryor, 2014). Fram hefur komið að þessar 

stjúpmæður virðast óánægðari en þær stjúpmæður sem búa með stjúpbörnum sínum. 

Upplifun þeirra er sú að þær séu síður metnar að verðleikum og eiginmenn þeirra láti of 

mikið undan tilskipunum frá fyrrverandi maka sem getur leitt af sér álag og streitu innan 

fjölskyldunnar (Weaver og Coleman, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að samband 

stjúpmæðra og stjúpbarna eru talin erfiðustu stjúptengslin (Ihinger-Tallman og Pasley, 

1997). Ástæðurnar geta verið margar en þar má helst nefna að tími stjúpmæðra með 

stjúpbörnum er oft takmarkaður og því getur reynst erfitt að mynda traust samband og 
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tilfinningatengsl (Ambert, 1986). Einnig eru líffræðilegar mæður oft í mun meiri 

tengslum við börn sín eftir skilnað og því geta börn upplifað ákveðna hollustu gagnvart 

mæðrum sínum sem síðan hefur áhrif á tengslamyndun stjúpmæðra og stjúpbarna. 

Stjúpmæður geta upplifað mikla sektarkennd vegna neikvæðra tilfinninga í garð 

stjúpbarna sinna, sérstaklega ef uppeldi og agi á heimilinu verður að ágreiningsefni eða 

dvöl barna á heimilinu veldur álagi á heimilislífið (Doodson og Morley, 2006). Aukin 

þátttaka stjúpmæðra í lífi stjúpbarna er þó talin hafa jákvæð áhrif á stjúpfjölskylduna í 

heild sinni og að þátttaka þeirra dragi úr ágreiningi og átökum innan fjölskyldunnar 

(Ihinger-Tallman og Pasley, 1997). 

Margar stjúpfjölskyldurannsóknir hafa einblínt á hlutverk stjúpfeðra, einkum vegna 

þess að mun fleiri börn hafa fasta búsetu hjá kynmóður sinni og þar með stjúpföður. 

Stjúpfeður takast á við svipaðar áskoranir og stjúpmæður eins og neikvæðar 

staðalímyndir og óskýr hlutverk. Hins vegar virðast stjúpfeður eiga erfiðara með að átta 

sig á stöðu sinni og hlutverkum sem snúa að uppeldi og umönnun stjúpbarna (Pryor, 

2014). Rannsóknir sýna að fá pör ræða saman um þátttöku stjúpfeðra áður en sambúð 

hefst. Í nýlegri rannsókn kom fram að aðeins 39% foreldra og 36% stjúpforeldra höfðu 

rætt við maka sína um þátttöku áður en sambúð hófst (Graham, 2010). Í niðurstöðum 

rannsókna hefur komið fram að oft ríkir ákveðin samstaða milli líffræðilegra mæðra og 

stjúpfeðra um til hvers sé ætlast af stjúpfeðrum þegar kemur að uppeldi stjúpbarna. Í 

upphafi sambúðar gera mæður og stjúpfeður ráð fyrir litlum afskiptum stjúpfeðra af 

stjúpbörnunum (Ihinger-Tallman og Pasley, 1997). Á fyrstu stigum í nýrri stjúpfjölskyldu 

gegna mæður oft hlutverki hliðvarðar (e. gatekeeping) þegar kemur að börnum þeirra. 

Hugtakið felur í sér að mæður taka meginábyrgð á umönnun og uppeldi barna sinna og 

halda stjúpfeðrum jafnvel frá þátttöku eða ákvarðanatöku varðandi málefni barnanna.  

Í rannsókn Marsiglio (2004) kom fram að ekki vilja allir stjúpfeður gangast við 

heitinu „stjúpfaðir“. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að helmingur 

þátttakenda talaði ekki um sig sem stjúpföður og helmingur þeirra lýsti sjálfum sér sem 

venjulegum föður í venjulegri fjölskyldu. Í rannsókninni mátt greina ákveðna þætti sem 

höfðu áhrif á upplifun stjúpfeðra og að hvaða marki þeir gengust við stjúpbörnum 

sínum. Þar má helst nefna persónuleika stjúpföður en sjálfsöruggur stjúpfaðir var líklegri 

til að taka þátt í lífi stjúpbarna en óöruggur stjúpfaðir sem upplifði ógnun af 
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líffræðilegum föður barnsins. Líffræðilegar mæður voru einnig taldar hafa mikil áhrif en 

þær gátu bæði stuðlað að aukinni þátttöku og dregið úr henni. Einnig hafði hegðun og 

viðbrögð stjúpbarna gagnvart stjúpföður áhrif en aldur virtist skipta þar mestu máli. 

Þeim mun eldri sem stjúpbörn eru, þeim mun meiri fjarlægð vilja þau frá stjúpföður. Að 

auki voru líffræðilegir feður og þátttaka þeirra í lífi barna talin hafa áhrif. Ef líffræðilegir 

feður voru ekki virkir þátttakendur í lífi barnanna var auðveldara fyrir stjúpfeður að taka 

yfir föðurlegt hlutverk.   

2.5.3 Samskipti 

Margar rannsóknir hafa fjallað um foreldrasamvinnu í kjarnafjölskyldum og meðal 

fráskildra foreldra. Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að eftir skilnað verði 

oft til nýtt foreldrasamband þar sem ágreiningur og gremja fortíðarinnar eru lögð til 

hliðar og foreldrar einbeita sér að því að viðhalda góðum samskiptum sín á milli í þágu 

barna sinna (Ahrons, 1994). Hins vegar hafa fáar rannsóknir skoðað samskipti og 

samvinnu foreldra í stjúpfjölskyldum og áhrif þeirra á fjölskylduna. Tengsl milli tveggja 

heimila eru algeng meðal stjúpfjölskyldna einkum vegna þess að flest börn halda áfram 

að eiga í einhvers konar samskiptum og tengslum við báða kynforeldra sína. Foreldrar 

þurfa því að eiga í áframhaldandi samskiptum um málefni er snerta börn þeirra eins og 

umönnun, umgengni og fjárhagslega þátttöku. Hversu vel foreldrum tekst að halda 

þessum samskiptum góðum er talið skipta sköpum fyrir velferð barna, nýju sambúðina 

og stjúpfjölskylduna í heild (Braithwaite, McBride og Schrodt, 2003).  

Þegar stjúpfjölskylda myndast og foreldrar hefja sambúð með nýjum maka þurfa 

meðlimir fjölskyldunnar að aðlaga sig breyttum aðstæðum. Þessar breytingar geta 

einnig haft áhrif á samband foreldra og það fyrirkomulag sem þeir hafa tileinkað sér eftir 

skilnað eða sambúðarslit (Catwright og Gibson, 2013). Niðurstöður rannsókna benda til 

þess að ný sambúð foreldris eða tilkoma stjúpforeldris geti haft neikvæð áhrif á 

foreldrasamvinnu og samskipti og slíkt getur leitt af sér streitu og álag á alla meðlimi 

fjölskyldunnar (Coleman, Fine, Ganong, Downs og Pauk, 2001). Þegar samskipti og 

foreldrasamvinna í stjúpfjölskyldum er skoðuð er mikilvægt að hafa í huga þann tíma 

sem fjölskyldan hefur haft til að aðlagast breyttum aðstæðum. Í rannsókn Braithwaite, 

McBride og Schrodt (2003) höfðu þátttakendur sem bæði voru foreldrar og 

stjúpforeldrar tilheyrt stjúpfjölskyldu að meðaltali í sex ár. Niðurstöður þeirra bentu til 
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þess að þessar stjúpfjölskyldur hefðu náð ákveðnu jafnvægi sem kom fram í jákvæðari 

samskiptum og minni ágreiningi milli heimila. Samskiptin sem áttu sér stað fóru fram í 

gegnum foreldra, sneru að börnunum og afskipti stjúpforeldra voru lítil. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að með tímanum geta margir foreldrar og makar þeirra 

myndað fullnægjandi samskipti sem byggð eru á hagsmunum og velferð barnanna.  

2.5.4 Stuðningur 

Björnberg og Ekbrand (2008) skoðuðu í rannsókn sinni tengsl milli meðlima 

stjúpfjölskyldna. Rannsakendur litu sérstaklega til þess stuðnings sem fjölskyldumeðlimir 

veittu hver öðrum. Þá er bæði átt við persónulegan stuðning, fjárhagslegan og 

praktískan. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stuðningur er mestur milli 

kynforeldra og barna. Fram kom að líffræðileg tengsl höfðu jákvæða fylgni við stuðning 

þar sem stjúpforeldrar og stjúpbörn veittu hvert öðru minni stuðning en þau 

blóðtengdu. Hins vegar var einnig jákvæð fylgni á milli stuðnings og tilfinningalegra 

tengsla. Niðurstöður leiddu í ljós að kærleikur og umhyggja milli fjölskyldumeðlima er 

aðalástæðan fyrir því að þeir veiti hver öðrum stuðning. Rannsakendur komust að þeirri 

niðurstöðu að það væru raunveruleg tengsl milli einstaklinganna sjálfra sem skiptu 

mestu máli í sambandi við stuðning en ekki formleg fjölskyldutengsl. Þannig renna 

niðurstöður rannsóknarinnar stoðum undir það viðhorf að ákvörðun um að mynda og 

þróa tengsl sé jafnmikilvæg og formleg fjölskyldutengsl og jafnvel enn mikilvægari ef 

stuðningur er skoðaður sérstaklega, eins og í þessari tilteknu rannsókn. 

Í rannsókn Valgerðar Halldórsdóttur (2013) er greint frá samskiptum og líðan 

foreldra og stjúpforeldra í stjúpfjölskyldum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

rúmlega 80% foreldra töldu reynsluna af því að tilheyra stjúpfjölskyldu erfiðari og 

flóknari en þeir höfðu átt von á. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu einnig ákveðnar 

vísbendingar um væntingar og greiðsluþátttöku í stjúpfjölskyldum. Fram kom að 

helmingur þátttakenda eða 52% taldi að stjúpforeldrar og foreldrar ættu að greiða til 

jafns fyrir þau börn sem búa á heimilinu. Greina mátti þó mun á barnlausum 

stjúpforeldrum og stjúpforeldrum sem áttu sjálfir börn en aðeins 25% stjúpforeldra sem 

ekki áttu börn töldu sig eiga að greiða til jafns við foreldri barnanna. Á heildina litið sýna 

niðurstöður að meirihluti foreldra og stjúpforeldra var sáttur við hvernig fjárhag 
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heimilisins var háttað. Einnig kom fram að svarendur voru flestir sammála um að 

stjúpforeldrar ættu að taka fjárhagslega þátt í að greiða með stjúpbörnum sínum.  

Ólöf Lára Ágústsdóttir (2013) gerði rannsókn um væntingar og greiðsluþátttöku í 

stjúpfjölskyldum. Í niðurstöðum kom fram að mæður töldu barnsfeður ekki greiða 

aukalega með barninu fyrir utan meðlag en allir feður í rannsókninni töldu sig þó 

reiðubúna til að greiða aukalega með börnum sínum ef þess væri þörf. Fram kom að allir 

makar viðmælenda tóku fjárhagslegan þátt í að greiða með stjúpbörnum sínum sem 

bjuggu á heimili þeirra. Því mátti greina mun á fjárhagslegri aðstoð barna eftir búsetu. 

Bæði mæður og feður voru sammála um að þau börn sem voru búsett á heimilinu 

fengju meiri aðstoð en þau börn sem ekki bjuggu á heimilinu. Niðurstöður benda því til 

þess að börn sem koma í umgengni til foreldra sinna fái minni fjárhagslega aðstoð en 

þau börn sem teljast búa á heimilinu. Einnig kom fram að foreldrar eru í betri tengslum 

við þau börn sem búa á heimilinu og eru virkari þátttakendur í þeirra daglega lífi. Börn 

sem koma í umgengni eru í minni tengslum við foreldri og stjúpforeldri og því má ætla 

að það geti reynst þeim erfiðara að óska eftir fjárhagslegri aðstoð. 

2.5.5 Búseta  

Fræðimenn sem hafa fjallað um búsetu barna hafa enn þann dag í dag ekki sýnt fram á 

með sannfærandi hætti hvaða fyrirkomulag búsetu sé best sniðið að hagsmunum og 

velferð barna. Margir hafa bent á að það sem mestu máli skipti séu heildaraðstæður og 

samspil áhættuþátta og verndandi áhrifa í umhverfi barnsins (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að grundvallarforsendur fyrir því hve vel tekst að tryggja velferð 

barna eftir skilnað eða sambúðarslit séu góð foreldrasamvinna, gagnkvæmt traust og 

samkomulag milli foreldra (Hetherington, Stanley-Hagan og Anderson, 1989; Sigrún 

Júlíusdóttir, 1995).  

Hér á landi hafa rannsóknir á aðstæðum fjölskyldna verið í þróun síðustu tvo áratugi 

en upphaf rannsókna á þessu sviði má rekja aftur til Árs fjölskyldunnar árið 1994. 

Rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur, Friðriks H. Jónssonar, Nönnu K. Sigurðardóttur og 

Sigurðar J. Grétarssonar (1995) fjallar um félagslegar aðstæður og uppeldisskilyrði barna 

í fimm mismunandi fjölskyldugerðum. Niðurstöður sýndu að skilnaður reyndist flestum 

erfiður og þær breytingar sem fylgdu í kjölfarið höfðu mikil áhrif á aðstæður foreldra og 
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uppvaxtarskilyrði barna. Fráskildar mæður sem oftast fóru með forsjá barna sinna 

reyndust illa staddar fjárhagslega og nutu auk þess minni stuðnings frá tengdafjölskyldu 

eftir skilnað. Forsjárlausir foreldrar, sem í flestum tilvikum voru feður, voru almennt 

ósáttari við skilnaðinn og áttu erfiðara með að skilgreina foreldrahlutverk sitt sem leiddi 

af sér lakari tengsl við börnin. Einnig kom fram að meirihluti forsjárlausra feðra óskaði 

eftir sterkari réttarstöðu gagnvart börnum sínum eða möguleika á sameiginlegri forsjá 

foreldra.  

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000) er greint frá 

reynslu og upplifun foreldra af sameiginlegri forsjá. Í niðurstöðum kom fram að hefðin 

fyrir því að börn fylgi móður sinni eftir skilnað virtist lítið breytast með tilkomu nýju 

laganna en mæður voru í 90% tilvika með lögheimili barna skráð hjá sér en feður í 10% 

tilvika. Meirihluti þátttakenda hafði jákvæða reynslu af sameiginlegri forsjá en jafnframt 

mátti greina að feður voru almennt sáttari en mæður. Fram kom að sameiginleg forsjá 

hafði jákvæð áhrif á foreldrasamvinnu, foreldrar virtust í auknum mæli deila ábyrgð á 

börnum sínum og foreldrar og börn voru í betri samskiptum og tengslum hvert við 

annað. Í rannsókninni mátti greina að þörf er á ráðgjöf og fræðslu vegna skilnaðar en 

fjórðungur þátttakenda taldi þörf á slíkri aðstoð. 

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2008) komu fram 

mikilvægar upplýsingar um búsetu og umgengni barna við foreldra eftir skilnað. 

Niðurstöður sýndu að langflestir foreldrar, eða um 92%, fóru sameiginlega með forsjá 

barna sinna eftir skilnað en 8% foreldra fóru einir með forsjána og þá oftast móðir. 

Örlítil breyting hafði orðið á lögheimilisskipan barna eftir að sameiginleg forsjá var gerð 

að meginreglu en um 92% svarenda sögðu að lögheimili barns væri skráð hjá móður og 

rúmlega 7% hjá föður og 1% annars staðar. Flestir foreldrar virtust sáttir við 

lögheimilisskipan barna sinna en jafnframt mátti greina að mæður væru fremur sáttar 

en feður. Viðhorf foreldra til þess möguleika að börn geti átt tvö skráð lögheimili voru 

skýr, þrír af hverjum fjórum foreldrum voru fylgjandi þeirri lagabreytingu. Þegar spurt 

var um dvalarmynstur barns kom í ljós að aukning hafði orðið á því að börn byggju jafnt 

hjá báðum foreldrum, en um 24% foreldra sögðust hafa tileinkað sér slíkt fyrirkomulag. Í 

langflestum tilvikum var um að ræða viku og viku fyrirkomulag milli heimila og flestir 

foreldrar töldu börn sín una vel við þessar aðstæður. Svipað hlutfall foreldra, eða um 
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24%, sögðu barnið búa eftir hentugleika hjá hinu foreldrinu en í 41% tilfella dvelur barn 

aðra hvora eða langa helgi hjá hinu foreldrinu. Þessi nýju lög voru talin jákvæð þróun í 

átt að jafnari ábyrgð foreldra og auknum rétti barna til beggja foreldra eftir skilnað. Í 

rannsókninni mátti greina að þörf er á ráðgjöf og fræðslu vegna skilnaðar en helmingur 

þátttakenda taldi þörf á slíkri aðstoð. Að auki kom fram þörf fyrir markvissa og 

skipulagða ráðgjöf innan opinberrar þjónustu um málefni sem varðar stjúpfjölskyldur en 

94% þátttakenda töldu þörf á slíkri aðstoð.  

Tvískipt eða jöfn búseta barna er fremur nýtt viðfangsefni fræðimanna. Rannsóknir 

á þessu sviði hafa þó vakið athygli og öðlast aukið vægi í skilnaðarrannsóknum síðustu 

ára. Fræðimenn hafa mikið rætt um kosti og galla tvískiptrar búsetu og fram hafa komið 

ólík sjónarmið. Þeir sem styðja fyrirkomulag tvískiptrar búsetu leggja áherslu á 

áframhaldandi samskipti og tengsl barns við báða foreldra en þeir sem mæla gegn því 

benda á að óstöðugleiki geti skapast í lífi barnsins við það að búa á tveimur heimilum 

(Bauserman, 2002). 

Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason (2008) gerðu rannsókn á búsetu 

skilnaðarbarna og samskiptum þeirra við foreldra sína. Niðurstöður leiddu í ljós að 4,2% 

allra skólabarna á aldrinum 11–15 ára bjuggu jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum. Í 

rannsókninni kom fram að samskipti barna og foreldra í tvískiptri búsetu virtust vera jafn 

góð og þeirra sem bjuggu hjá báðum kynforeldrum sínum. Áhrif tvískiptrar búsetu 

skiluðu sér einkum í auknum tengslum og samskiptum barna við feður samanborið við 

önnur búsetuform barna eftir skilnað. Einnig kom fram að foreldrar sem velja jafnt 

búsetuform fyrir börn sín eru líklegri til að vera í betri samskiptum sín á milli en foreldrar 

sem kjósa annað búsetuform. 

Í nýlegri rannsókn Benedikts Jóhannssonar (2012) er greint frá líðan og aðlögun 

unglinga í 8.–10. bekk hér á landi eftir fjölskyldugerð og búsetu. Niðurstöður leiddu í ljós 

að 69% unglinga bjuggu hjá báðum kynforeldrum sínum. Hlutfall unglinga sem bjuggu til 

skiptis hjá foreldrum sínum var alls 5,2%. Á heildina litið virtist unglingum sem búa hjá 

báðum foreldrum á sama heimili líða best og þeir vera best aðlagaðir. Þegar skoðaðir 

voru unglingar sem höfðu upplifað skilnað foreldra kom fyrirkomulag skiptrar búsetu 

betur út en annað fyrirkomulag búsetu eftir skilnað. Fram kom að þessir unglingar voru 
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betur aðlagaðir og lýstu yfir betri líðan og meiri ánægju með sitt daglega líf, samanborið 

við aðra unglinga eftir skilnað.  

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að forsendur fyrir jafnri eða tvískiptri búsetu barna sé 

virk og góð foreldrasamvinna. Einnig hefur það sýnt sig að aðlögun að tveimur heimilum 

veldur börnum álagi, sérstaklega yngri börnum. Auk þess hefur komið fram að regluleg 

skipti milli heimila henta unglingum síður en yngri börnum þar sem ungmenni leggja 

meiri áherslu á að rækta samneyti við vini og eyða með þeim tíma í tómstundum fremur 

en að ferðast milli heimila (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Í 

rannsókn Ottosen, Stage og Jensen (2011) á jafnri búsetu kom fram að samvinna, 

samkomulag og sveigjanleiki foreldra væru forsendur þess hve vel tækist að láta börn 

skipta reglulega um búsetu. Lögð var sérstök áhersla á að aðskilja ekki systkini og að 

fjarlægð milli heimila væri ekki of mikil og þar með ættu börn auðveldara með að sinna 

sínu daglega lífi.  

Á undanförnum árum hafa rannsakendur í auknum mæli beint athygli að breyttri 

fjölskyldugerð. Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur, Jóhönnu Rósu Arnardóttur og 

Guðlaugar Magnúsdóttur (2008) er greint frá viðhorfum og reynslu ungmenna af 

skilnaði foreldra sinna. Í ljós kom að 24% svarenda höfðu upplifað skilnað eða 

sambúðarslit foreldra og langflestir á unga aldri. Niðurstöður sýna að börn ganga í 

gegnum miklar breytingar í kjölfar skilnaðar, það verða breytingar á búsetu, þau fá minni 

stuðning frá fjölskyldu sökum þess að fjárhagsstaða foreldra breytist og þurfa því oftar 

að sjá um eigið uppihald. Fram kom að skilnaðir hafa veruleg áhrif á tengsl barna við 

feður og föðurfjölskyldur. Eftir skilnað virðist foreldrahlutverk feðra verða óljósara en 

móðurhlutverkið styrkjast en fram kom að 95% ungmenna töldu móður vera allra 

nánasta fjölskyldumeðlim sinn. Fram kom að flest ungmenni bjuggu nálægt því foreldri 

sem þau höfðu ekki lögheimili hjá, 20% ungmenna bjuggu í göngufæri og 45% í 10–30 

mínútna akstursfjarlægð. Aðspurð út í sambúðarform foreldra kom í ljós að meira en 

fjórðungur ungmenna sagði móður og um þriðjungur sagði föður hafa hafið nýja 

sambúð innan árs frá skilnaðinum. Þegar spurt var um börn af fyrra sambandi sögðu 

59% að sambúðaraðili móður hefði átt börn úr fyrra sambandi en um 50% að 

sambúðaraðili föður hefði átt börn úr fyrra sambandi. Þessar niðurstöður sýna að mikill 

fjöldi barna kemur því til með að þurfa að aðlagast nýjum, breyttum 
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fjölskylduaðstæðum og þeim fylgir oft myndun nýrra stjúpforeldra- og 

stjúpsystkinatengsla. 

Fáar rannsóknir hafa fjallað um stöðu og hlutverk líffræðilegra foreldra í 

stjúpfjölskyldum. Í stjúpfjölskyldum eru líffræðilegar mæður þó taldar þungamiðja í 

mótun og virkni fjölskyldunnar. Talið er að helsta áskorun þeirra felist í því að ná 

jafnvægi innan fjölskyldunnar með því að greiða fyrir eða stuðla að samskiptum milli 

fjölskyldumeðlima. Algengt er að mæður verji einar tíma með börnum sínum eftir 

skilnað og við þær aðstæður myndast oft sterk tengsl, sérstaklega milli mæðra og dætra 

(Pryor, 2014). Niðurstöður rannsókna benda til þess að eftir skilnað geti mörk milli 

foreldra og barna orðið óljós. Börn verða oft tilfinningalegt stuðningskerfi foreldra sinna 

og taka á sig aukna ábyrgð og ný hlutverk innan heimilisins. Við þessar aðstæður getur 

það reynst erfitt fyrir stjúpfeður að koma inn í fjölskylduna þar sem lítið svigrúm eða 

rými er fyrir nýjan einstakling. Þessi staða er fremur algeng í nýjum stjúpfjölskyldum og 

má rekja til þeirra sterku tengsla sem myndast milli móður og barns og getur leitt af sér 

átök innan fjölskyldunnar (Taylor o.fl., 2013; Baham o.fl., 2008).  

Rannsókn Amberts (1986) fjallar um búsetu barna í stjúpfjölskyldum. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna fyrirkomulag á búsetu barna og áhrif þess á hjónabandið, 

samband stjúpforeldra við stjúpbarn og samband stjúpbarns við stjúpsystkini. Einnig 

voru skoðuð áhrif af fæðingu barns inn í stjúpfjölskylduna. Í rannsókninni voru 

stjúpforeldrar beðnir að segja frá upplifun sinni af stjúpforeldrahlutverkinu og út frá því 

var tekið mið af búsetufyrirkomulagi og kyni stjúpbarna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að stjúpforeldrahlutverkið reyndist stjúpmæðrum erfiðara en stjúpfeðrum. Fram 

kom að líðan stjúpmæðra og hamingja í hjónabandi mældist minni eftir því sem börnin 

voru yngri og ef stjúpbörn voru búsett hjá hinu kynforeldrinu. Fram kom að reynsla og 

líðan stjúpmæðra varð jákvæðari ef stjúpbörn voru búsett á heimilunum og í þessum 

aðstæðum mátti greina aukna hamingju í hjónabandinu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að fyrirkomulag búsetu hafði ekki eins mikil áhrif á stjúpfeður. Þó mátti greina að 

þeir stjúpfeður sem ekki bjuggu með stjúpbörnum sínum töldu sig eiga í minni 

samskiptaerfiðleikum við maka en þeir stjúpfeður sem höfðu stjúpbörn sín búsett hjá 

sér. Á heildina litið benda niðurstöður til þess að upplifun stjúpforeldra sé almennt 

jákvæðari þegar stjúpbörn eru búsett á heimilinu. Bæði stjúpmæður og stjúpfeður í 
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þessum aðstæðum mynduðu sterkari tengsl við stjúpbörn sín og jákvæðari tengsl 

mynduðust milli stjúpsystkina. Einnig kom fram að stjúpforeldrar upplifðu meiri stjórn 

sem leiddi af sér minni samskiptaerfiðleika og sundrung innan stjúpfjölskyldunnar. Í 

þessum aðstæðum urðu stjúpbörn frekar hluti af fjölskyldunni í stað þess að vera álitnir 

gestir. Þegar áhrif af fæðingu barns inn í stjúpfjölskylduna voru skoðuð virtist barnið 

hafa jákvæð áhrif á stjúpfeður og samskipti þeirra við stjúpbörn sín en neikvæð áhrif á 

samband stjúpmæðra við stjúpbörn sín. 

2.5.6 Samantekt  

Í þessum kafla hefur verið rætt um fjölskylduna út frá skilgreiningum, kenningum og 

rannsóknum. Fjölskylduform nútímans einkennast af margbreytileika og stjúpfjölskyldan 

er ein af þeim fjölbreyttu fjölskyldugerðum sem fyrirfinnast í samfélaginu. Á síðustu 

áratugum hafa stjúpfjölskyldur orðið sífellt algengara fjölskylduform samhliða fjölgun 

hjónaskilnaða á Vesturlöndum. Erfitt hefur þó reynst að áætla fjölda þeirra sem tilheyra 

stjúpfjölskyldum, einkum vegna þess að tölulegar upplýsingar eru óljósar í opinberum 

gögnum margra landa.  

Í þessum kafla var rætt um búsetu barna út frá breyttri stöðu fjölskyldunnar og 

þróun laga. Á síðustu áratugum hafa miklar breytingar átt sér stað á stöðu 

fjölskyldunnar og hlutverkum innan hennar. Þessar breytingar hafa orðið til þess að eftir 

skilnað eða sambúðarslit taka báðir foreldrar oftar virkan þátt í daglegu lífi barna og 

deila í auknum mæli ábyrgð á uppeldi og umönnun barna sinna.  

Niðurstöður rannsókna hafa ekki lagt áherslu á að sýna fram á hvaða 

búsetufyrirkomulag sé best sniðið að hagsmunum og velferð barna. Þess í stað hefur 

verið lögð áhersla á mikilvægi þess að skoða heildaraðstæður hvers barns og samspil 

áhættuþátta og verndandi áhrifa í nærumhverfi þess. Niðurstöður nýlegra rannsókna 

sýna að flestir foreldrar fara sameiginlega með forsjá barna sinna eftir skilnað en flest 

börn eru með skráð lögheimili hjá móður sinni. Að auki hafa rannsóknir á búsetu barna 

sýnt að algengara er orðið að börn búi jafnt hjá báðum foreldrum. Helstu kostir jafnrar 

búsetu eru taldir vera áframhaldandi samskipti og tengsl barns við báða foreldra en 

einnig hefur verið bent á að óstöðugleiki geti skapast í lífi barnsins við það að búa á 

tveimur heimilum.  
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Niðurstöður rannsókna á búsetu barna í stjúpfjölskyldum sýna að upplifun og 

reynsla stjúpforeldra er almennt jákvæðari ef stjúpbörn eru búsett á heimili þeirra og 

bæði stjúpmæður og stjúpfeður í þessum aðstæðum eiga auðveldara með að mynda 

tengsl við stjúpbörn sín. Þegar skoðaðar eru rannsóknir á stjúpfjölskyldum má sjá að 

stuðst er í flestum tilvikum við kerfiskenningar og tengslakenningar þegar samskipti og 

tengsl innan stjúpfjölskyldna eru skoðuð. Kerfiskenningar hafa verið notaðar til að 

útskýra áhrif stjúpfjölskyldunnar sem kerfi á önnur undirkerfi og tengslakenningar hafa 

verið notaðar til að skoða innbyrðis samskiptatengsl innan fjölskyldunnar.  

Af fræðilegri umfjöllun má sjá að margar rannsóknir hafa fjallað um búsetu barna 

eftir skilnað foreldra og þau margþættu verkefni sem stjúpfjölskyldur standa frammi 

fyrir. Hins vegar hefur lítil áhersla verið lögð á upplifun foreldra og stjúpforeldra á 

búsetu og dvöl barna á tveimur heimilum. Áherslan hefur frekar verið á upplifun og 

líðan stjúpforeldra af því að hafa stjúpbörn búsett hjá sér eða ekki. Það er því von mín 

að þessi rannsókn geti bætt við þekkingu og skilning á þessu viðfangsefni. 
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni. Byrjað er á því að rifja upp markmið 

rannsóknarinnar og þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með. Síðan er fjallað 

um þá rannsóknaraðferð sem stuðst var við í þessari rannsókn. Þá er greint frá vali á 

úrtaksaðferð og þátttakendum. Að auki er farið yfir undirbúning rannsóknarinnar, 

gagnaöflun, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Í lok kaflans er farið yfir réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar, stöðu rannsakandans og siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsókninnni er ætlað að veita innsýn í upplifun og reynslu foreldra og stjúpforeldra af 

búsetufyrirkomulagi og dvöl barna á tveimur heimilum. Markmið rannsóknarinnar er að 

afla upplýsinga um upplifun og reynslu foreldra í stjúptengslum til búsetu barna. Til að 

ná þessum markmiðum var leitað svara við eftirfarandi meginspurningu: Hver er reynsla 

foreldra og stjúpforeldra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum? 

Út frá þessari meginspurningu voru lagðar fyrir eftirfarandi undirspurningar: 

 Hvernig  er búsetufyrirkomulag meðal barna í stjúpfjölskyldum? 

 Hver eru áhrif búsetu á veittan stuðning? 

 Hver er upplifun mæðra og stjúpmæðra á búsetu barna í stjúpfjölskyldum?  

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn var stuðst við blandaðar rannsóknaraðferðir (e. mixed methods 

designs) til að svara ofangreindum rannsóknarspurningum. Rannsókn með blönduðum 

aðferðum felur í sér ferli þar sem gagna er aflað og þau greind bæði með eigindlegum 

og megindlegum hætti í sömu rannsókn. Hægt er að blanda saman eigindlegum og 

megindlegum aðferðum á marga vegu en í þessari rannsókn var notast við 

rannsóknarsnið sem nefnist skýrandi raðsnið (e. explanatory sequential design). Í því 

felst að megindlegra gagna er aflað fyrst og þeim fylgt eftir með eigindlegum gögnum. 

Með því að nota tvær aðferð í sömu rannsókn gefst kostur á að öðlast betri og dýpri 
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skilning á viðfangsefninu sem síðan skilar sér í ítarlegri framsetningu á því efni sem er 

verið að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Creswell og Plano Clark, 2011). 

Spurningalisti var sendur út rafrænt á netföng 593 foreldra í stjúptengslum. 

Markmið spurningalistans var að fá fram viðhorf þátttakenda þar sem leitað var eftir 

almennum upplýsingum um búsetu barna í stjúpfjölskyldum (sjá viðauka 2).  

Tekin voru viðtöl við fimm konur í stjúpfjölskyldum og stuðst var við viðtalsvísi (sjá 

viðauka 5). Leitast var við að fá fram reynslu þeirra af búsetu barna á tveimur heimilum 

og upplifun af samskiptum, tengslamyndun og þátttöku bæði innan heimilisins og milli 

heimila. Markmið aðferðarinnar var að öðlast dýpri skilning á reynslu þessara kvenna og 

öðlast þar með betri heildarmynd af viðfangsefninu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013).  

3.2.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir  

Megindlegar rannsóknaraðferðir hafa lengi verið notaðar í rannsóknum, einkum á sviði 

náttúruvísinda (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Á síðari hluta nítjándu aldar fóru 

fræðimenn að beita aðferðunum á sviði félagsvísinda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Hugmynd megindlegra rannsóknaraðferða er byggð á þeirri sýn að skoða megi 

félagslegan veruleika með vísindalegum aðferðum, mæla hann, magnbinda og skrá 

niður með tölum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Megindlegar rannsóknir byggja því á 

útreikningum þar sem gögnum er safnað saman í formi talna á hlutlægan og 

kerfisbundinn hátt (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Helstu kostir megindlegra 

rannsókna eru að þær eru ódýrar og auðveldar í framkvæmd og ef úrtakið er nægilega 

stórt er unnt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig eru tengsl 

rannsakandans og þátttakenda takmörkuð og því minni hætta á skekkjum tengdum 

viðhorfum hans og gildismati. Veikleikar aðferðarinnar felast hins vegar í því að ekki 

gefst kostur á að fara djúpt ofan í viðfangsefnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

3.2.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga rætur sínar að rekja til heimspeki fyrri alda en 

hugmyndafræðin þróaðist yfir í rannsóknaraðferð á síðari hluta 20. Aldar. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar til að lýsa og gera sér grein fyrir mannlegum fyrirbærum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þeir sem aðhyllast eigindlegar aðferðir eru þeirrar 
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skoðunar að félagsleg fyrirbæri þurfi að rannsaka í eigin umhverfi til að taka þau ekki úr 

samhengi við raunverulegar aðstæður. Til þess að öðlast skilning á mannlegum 

fyrirbærum þarf rannsakandinn að eiga samtal við þann sem reynsluna hefur  Sigríður 

 alldórsdóttir         Gögnum er safnað með orðaskiptum og umbreytt í ritað mál sem 

lýsir venjum, atburðum eða reynslu í lífi fólks (Helga Jónsdóttir, 2013). Eigindlegar 

rannsóknir ná oft til færri þátttakenda en megindlegar rannsóknir en styrkleiki 

aðferðanna felst í því að hægt er að kafa djúpt í viðfangsefni rannsóknarinnar og öðlast 

betri skilning á því sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Veikleikar 

aðferðanna felast í því að alhæfingargildi eigindlegra rannsókna er takmarkað og því 

ekki víst að niðurstöður rannsóknarinnar geti endurspeglað þýðið. Markmið 

aðferðarinnar er fremur að lýsa flóknum veruleika og auka skilning (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013; Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

3.2.3 Blandaðar rannsóknaraðferðir 

Þegar blönduðum aðferðum er beitt fylgja styrkleikar beggja hefðanna en jafnframt 

veikleikar. Áskorun rannsakandans felst því í að finna leið til að nýta styrkleika og draga 

úr veikleikum hvorrar aðferðar fyrir sig. Helsti styrkleiki aðferðarinnar felst í því að þegar 

báðum aðferðum er beitt má ná fram ítarlegri mynd af viðfangsefninu. Minni  líkur eru á 

bjögun, þar sem aðferðin dregur úr þeirri hættu að skekkjur í hvorri aðferð komi að sök. 

Veikleikar aðferðarinnar eru hins vegar þeir að verkið er stórt í sniðum, gagnaöflun 

viðamikil og þegar kemur að túlkun niðurstaðna er gerð sú krafa að rannsakandinn sé 

vel að sér í báðum aðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdottir, 2013).  

3.3 Úrtak og þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru foreldrar og stjúpforeldrar sem tilheyra stjúpfjölskyldum. 

Úrtaksaðferð sem notuð var við val á þátttakendum rannsóknarinnar nefnist 

markmiðsúrtak/tilgangsúrtak (e. purposive sample). Með þeirri aðferð eru þátttakendur 

valdir sérstaklega út frá markmiðum rannsóknarinnar eða með tilliti til þess sem 

rannsaka á (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Úrtak spurningalistakönnunarinnar samanstóð af 593 einstaklingum, 462 konur 

(77,9%) og 131 karl (22,1%). Í úrtakinu voru meðlimir í Félagi stjúpfjölskyldna, 

einstaklingum á póstlista hjá heimasíðunni Stjúptengsl (www.stjuptengsl.is) auk annarra 

sem höfðu leitað til Stjúptengsla eftir ráðgjöf, fræðslu og/eða upplýsingum um 
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stjúptengsl, foreldrasamninga, umgengni, forsjá eða skilnað. Þar sem ekki eru fyrir hendi 

upplýsingar um þýðið í heild sinni er ekki hægt að alhæfa um þýðið út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Markmiðið með rannsókninni er að álykta um tengsl milli breyta 

fremur en að fullyrða að viðhorf úrtaksins endurspegli viðhorf íslenskra stjúpfjölskyldna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta þó gefið ákveðnar vísbendingar um viðhorf til búsetu 

barna í stjúpfjölskyldum. 

Viðmælendur eigindlega hluta rannsókninnar voru fimm konur sem tilheyrðu 

stjúpfjölskyldum. Þessar konur áttu allar börn úr öðru sambandi og höfðu hafið nýja 

sambúð með maka sem einnig átti börn úr öðru sambandi. Ástæðan fyrir því að tekin 

voru viðtöl við konur var að þátttakendur spurningalistakönnunarinnar voru í miklum 

meirihluta konur, eða 85,1% á móti 14,9% karla. Má því segja að viðhorf kvenna hafi 

komið skýrar fram en viðhorf karla. Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að 

viðmælendur hefðu persónulega þekkingu á og reynslu af viðfangsefninu og væru 

viljugir til að deila reynslu sinni. Fjöldi viðmælenda var ekki ákveðinn fyrirfram, heldur 

var nýjum viðmælendum bætt við þar til nýjar upplýsingar hættu að koma fram og 

mettun (e. saturation) í úrtakinu var náð (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst vorið 2014 þar sem fræðilegar heimildir voru 

rýndar og metnar. Um haustið var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Í kjölfarið var 

unnið að uppbyggingu spurningalistans en hann var sérhannaður fyrir þessa rannsókn. 

Valgerður Halldórsdóttir formaður Félags stjúpfjölskyldna og Anton Örn Karlsson 

aðferðafræðingur á Hagstofu Íslands komu að þróun listans og veittu aðstoð og 

leiðsögn. Áður en spurningalisti rannsóknarinnar var sendur út var hann forprófaður 

tvisvar. Mikilvægt er að forprófa spurningalista til að komast að mögulegum 

annmörkum og göllum í rannsókninni (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í þessari rannsókn 

var spurningalisti forprófaður á tíu manneskjum sem allar tilheyrðu stjúpfjölskyldum og 

óskað eftir gagnrýni og tæknilegum athugasemdum. Eftir forprófun var spurningalistinn 

sendur út rafrænt og fylgdi listanum kynningarbréf (sjá viðauka 1) þar sem óskað var 

eftir þátttöku og greint var frá markmiðum og tilgangi rannsóknarinnar. 

Spurningalistakönnunin var opin í alls 21 dag. Eftir rúma viku var send út ítrekun og við 

það jókst svörunin sem endaði í 45% svarhlutfalli.  
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Í nóvember 2014 var tekin sú ákvörðun að gera árs hlé á rannsókninni og óskað eftir 

að fá skipaðan nýjan leiðbeinanda. Um haustið 2015 var haft var samband við nokkra af 

þátttakendum könnunarinnar þar sem óskað var eftir frekari þátttöku í rannsókninni og 

því bréfi fylgdi kynningarbréf (sjá viðauka 3) þar sem markmiðum og tilgangi 

rannsóknarinnar var lýst. Eftir að samþykki viðmælenda lá fyrir var ákveðin tími og 

staður fyrir viðtalið. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 23. september til 17. október 2015. Í 

þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl (e. semi-structured) en í því felst að 

viðtalsvísir er hafður til hliðsjónar (sjá viðauka 5) þar sem stuðst var við eftirfarandi 

fimm þætti: 

 Fjölskylduaðstæður 

 Búseta barna 

 Samskipti og þátttaka milli heimila  

 Samskipti og þátttaka inni á heimili 

 Upplifun og reynsla af búsetu barna á tveimur heimilum  

Gagnaöflun fór fram á heimili rannsakanda og voru viðtölin á bilinu 50–135 mínútna 

löng. Við upphaf hvers viðtals var farið yfir helstu atriði sem snéru að rannsókninni og 

viðmælendur beðnir að undirrita eyðublað um upplýst samþykki (sjá viðauka 4). Farið 

var yfir helstu þætti varðandi meðferð persónuupplýsinga, nafnleynd viðmælenda og 

fullum trúnaði heitið. Fengið var leyfi hjá viðmælendum til að hljóðrita viðtölin en þeim 

var jafnframt greint frá því að upptökunum yrði eytt að rannsókn lokinni. Í upphafi voru 

spurningarnar hafðar opnar en þegar líða tók á viðtalið urðu spurningar afmarkaðaðri. Á 

meðan á viðtölunum stóð var lögð áhersla á að fá fram þá þætti sem lagt var upp með í 

upphafi og beðið um nánari skýringar ef eitthvað var óljóst. Þegar endurtekningar voru 

farnar að koma fram í samræðunum var hugað að viðtalslokum. Þá voru helstu 

efnisatriði dregin saman til að tryggja réttan skilning á því sem fram hafði komið og 

athuga hvort viðmælendur vildu bæta einhverju við. Eftir hvert viðtal var íhugað vel það 

sem fram hafði komið og þau atriði sem stóðu upp úr, vöktu áhuga eða komu á óvart 

skráð (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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3.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

3.5.1 Úrvinnsla spurningalista 

Hafist var handa við að vinna úr megindlegum gögnum rannsóknarinnar haustið 2014. 

Tvenns konar hugbúnaður var notaður við úrvinnsluna: Microsoft Excel og SPSS (e. 

Statistical Package for the Social Sciences, 2013) fyrir tölfræðilega úrvinnslu gagna. Strax 

eftir að fyrstu svör rannsóknarinnar bárust gafst tækifæri til að skoða gögnin. Eftir að 

gagnasöfnun var lokið hófst úrvinnsla megindlegra gagna á því að lýsa niðurstöðum á 

einfaldan hátt með lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). Með lýsandi tölfræði eru 

dregnir fram þættir sem eru einkennandi fyrir gögnin og því lýst hversu miklu munar á 

einstaklingum í hópnum (Amalía Björnsdóttir, 2003). Eftir að unnið var úr niðurstöðum í 

SPSS forritinu voru gögn keyrð í gegnum Excel-tölvuforritið og niðurstöður settar fram í 

myndum og töflum. Ályktunartölfræði var beitt til að meta tengsl milli breyta og að 

hvaða marki munur milli hópa væri tölfræðilega marktækur. Þegar um var að ræða 

rofnar, tvíkosta fylgibreytur var aðfallsgreining hlutfalla notuð til að greina áhrif breyta. 

Til að meta mun milli hópa var annars vegar beitt kí–kvaðrat prófi og hins vegar t-prófi. 

Báðar þessar aðferðir gefa kost á því að skoða mun tveggja hópa en hagnýtt notagildi 

þeirra er að kí–kvaðrat hentar einkar vel til að kanna mun á hlutföllum hópa en t–próf 

hentar vel fyrir mun á meðaltali hópa. Það er, ef fylgibreyta úrvinnslunnar var 

flokkabreyta, þá var kí-kvaðrat prófi beitt en þegar fylgibreytan var samfelld, þá var t–

próf notað.  

3.5.2 Úrvinnsla viðtala 

Skráning og úrvinnsla gagna fór fram með þeim hætti að eftir að viðtölin höfðu verið 

hljóðrituð voru þau afrituð orðrétt í tölvutækan grunn, kóðuð og þemagreind. Greining 

gagna hófst með því að viðtölin voru lesin nokkrum sinnum yfir til að fá tilfinningu fyrir 

gögnunum og auðveldara væri að setja fram heildstæða mynd í eigin huga af upplifun 

og reynslu þátttakandans. Viðtölin voru kóðuð á þann hátt að hvert viðtal var lesið 

ítarlega yfir til að koma auga á mikilvæg atriði, endurtekningar og áherslur í frásögn 

þátttakenda. Með þessu voru borin kennsl á merkingarbær hugtök og þemu sem voru 

einkennandi í hverju viðtali. Næst var lestur viðtalanna endurtekinn en aðeins með eitt 

þema í huga hverju sinni (Esterberg, 2002). Að lokum voru dregin fram þrjú meginþemu 

sem voru lýsandi fyrir það sem fram kom í viðtölunum. 
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3.6 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í megindlegum og eigindlegum rannsóknum þarf að gæta sérstaklega að áreiðanleika og 

réttmæti rannsókna því hugtökin endurspegla gæði rannsóknarinnar og notagildi 

rannsóknaniðurstaðna. Til að auka réttmæti og áreiðanleika rannsókna þarf að huga vel 

að rannsóknarferlinu í heild sinni bæði hugmyndafræðilega, aðferðafræðilega og 

tæknilega. Rannsakandinn þarf því að meta af gagnrýni þær aðferðir sem hann beitir og 

leggja sérstaka áherslu á undirbúning, gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu 

niðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í megindlegum rannsóknum gegna mælitæki lykilhlutverki. Mikilvægt er að 

mælitæki rannsókna byggi á viðurkenndum og forprófuðum aðferðum. Í þessari 

rannsókn var ekki stuðst við viðurkenndan spurningalista en listinn var hins vegar 

forprófaður og við það komu fram athugasemdir sem hægt var að laga áður en hann var 

lagður fyrir. Til að auka áreiðanleika (e. reliability) mælinga var lögð áhersla á að listinn 

væri hnitmiðaður og skýr og hverri spurningu fylgdu skýrar leiðbeiningar. Þetta var gert 

til að auðvelda yfirferð og tryggja að allir þátttakendur skildu spurningarnar á svipaðan 

hátt. Með þessu verða gæði svaranna meiri og svarhlutfall eykst (Roberts, Eva, Allum og 

Lynn, 2010).  

Helstu takmarkanir spurningalistans fólust í því að ekki var stuðst við viðurkenndan 

spurningalista og svarhlutfall var fremur lágt, en þó ber að hafa í huga að takmörkuð 

svörun netkannana er þekkt vandamál (Shih og Fan, 2008). Einnig ber að nefna að ytra 

rannsóknarréttmæti (e. external validity) var fremur veikt í þessari rannsókn og 

alhæfingargildi rannsóknarinnar er því takmarkað.  

Í stað þess að tala um réttmæti er oft talað um trúverðugleika sem mælikvarða á 

sannleiksgildi eigindlegra rannsókna. Trúverðugleiki vísar til þess hversu vel gögnin 

endurspegla veruleika þátttakenda. Mælitæki eigindlegra rannsókna er rannsakandinn 

sjálfur (e. research instrument) og því er réttmæti og áreiðanleiki háð þekkingu hans, 

kunnáttu og  færni (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Til þess að tryggja óþvingaða frásögn viðmælenda í viðtölum var lögð áhersla á að 

skapa afslappað og þægilegt andrúmsloft og reynt var eftir bestu getu að mynda 

trúnaðarsamband við viðmælandann. Á meðan á viðtölum stóð var lögð áhersla á að 

eigin skoðanir kæmu ekki fram, til að koma í veg fyrir að þær hefðu áhrif á svör 
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viðmælenda. Til að koma í veg fyrir mistúlkun á frásögn þátttakenda voru viðmælendur 

beðnir um að staðfesta þá túlkun sem lögð hafði verið í orð þeirra. Með þessu var fengin 

staðfesting á túlkun sem eykur trúverðugleika rannsóknarinnar.  

3.7 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að farið væri eftir lögum og reglum varðandi skráningu 

og meðferð persónuupplýsinga. Ekki var talin þörf á að sækja um sérstakt leyfi hjá 

Vísindasiðanefnd eða Persónuvernd við framkvæmd rannsóknarinnar. Öll vinnsla 

persónuupplýsinga er samt sem áður tilkynningaskyld samkvæmt lögum (Persónuvernd, 

2010) og var rannsókn þessi tilkynnt til Persónuverndar (Tilkynning nr. S6949, dags. 

1.9.2014).  

Rannsóknir þurfa að standast siðferðilegar kröfur og því þurfa rannsakendur að 

huga að ýmsum siðferðilegum þáttum í rannsóknarferlinu. Við framkvæmd og 

gagnagreiningu þessarar rannsóknar var stuðst við siðfræðireglurnar þrjár sem kenndar 

eru við sjálfr ði  skaðleysi og velgjörðir. Sjálfræðisreglan leiðir af sér þá kröfu að allir 

þátttakendur gefi upplýst og óþvingað samþykki sitt til þátttöku (Sigurður Kristinsson, 

2013). Í þessari rannsókn fengu allir þátttakendur kynningarbréf (sjá viðauka 1 og 3) þar 

sem farið var yfir markmið og tilgang rannsóknarinnar, í hverju þátttaka þeirra var fólgin 

og hvernig svör þeirra yrðu notuð. Viðmælendur skrifuðu allir undir eyðublað um 

upplýst samþykki (sjá viðauka 4) en þeim var jafnframt greint frá því að þeir hefðu rétt á 

að hætta þátttöku hvenær sem væri án frekari útskýringar. Samkvæmt 

skaðleysisreglunni ber rannsakanda að varast áh ttur sem geta leitt af sér skaða 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókninni var þátttakendum heitið fullum trúnaði 

varðandi persónulegar upplýsingar og nafnleynd. Spurningalisti rannsóknarinnar var 

sendur út á netföng þátttakenda af formanni Félags stjúpfjölskyldna, Valgerði 

Halldórsdóttir og því var ekki hægt að rekja persónuupplýsingar eða svör til einstakra 

þátttakenda. Að auki var nöfnum viðmælenda og öðrum auðkennum úr viðtölum breytt 

í því skyni að ekki væri hægt að rekja svör aftur til þeirra.  elgjörðareglan fjallar um 

mikilvægi þess að láta gott af sér leiða (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn 

var lögð áhersla á gagnsemi rannsóknarinnar þar sem vonast er til að hún muni auka 

þekkingu og skilning á aðstæðum stjúpfjölskyldna og koma þátttakendum og 

stjúpfjölskyldum samfélagsins að góðum notum.  
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Þær siðferðislegu áskoranir sem ég stóð frammi fyrir í þessari rannsókn felast fyrst 

og fremt í því að ég er ungur rannsakandi með takmarkaða reynslu af því viðamikla 

hlutverki og þeirri ábyrgð sem rannsakendur standa frammi fyrir. Verkefnið reyndist 

mér mjög erfitt á köflum. Viðfangsefni rannsóknarinnar er viðkvæmt og því er mikilvægt 

að nálgast það af nærgætni og virðingu. Áður en gagnaöflun hófst ígrundaði ég vel 

fyrirframgefnar hugmyndir mínar, viðhorf og skoðanir á viðfangsefninu. Mikilvægt er að 

vera meðvitaður um eigin skoðanir og leggja þær markvisst til hliðar svo þær hafi ekki 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrir ungan rannsakanda var verkið stórt í sniðum 

og gagnaöflun viðamikil. Þegar kom að greiningu og túlkun gagna fann ég fyrir miklu 

óöryggi gagnvart hlutverki rannsakandans og þeirri ábyrgð sem fylgir því að túlka gögnin 

á trúverðugan hátt. Til að mæta þessum áskorunum voru niðurstöður lagðar fyrir nokkra 

þátttakendur þar sem leitað var svara um hvort þátttakendur væru sammála 

greiningunni og skilningur á upplifun þátttakandans væri réttur. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflinn er 

tvískiptur, í fyrri hluta er farið yfir niðurstöður spurningalistans og í þeim seinni er fjallað 

um niðurstöður úr viðtalsrannsókninni. Báðum hlutum kaflans er skipt upp í nokkra 

undirkafla út frá viðfangsefni rannsóknarinnar og þeim rannsóknarspurningum sem lagt 

var upp með í upphafi.  

4.1 Niðurstöður úr spurningalistanum 

Byrjað er á því að greina frá niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar er varða 

bakgrunn svarenda, flokkað eftir kyni, aldri, fjölskyldugerð, hjúskaparstöðu og aldri 

barna. Næst er greint frá lögheimili og dvöl barna á heimili út frá kyni svarenda. Síðan 

eru skoðuð tengsl svarenda og stuðningur við börn og stjúpbörn eftir búsetu. Að lokum 

verða helstu niðurstöður spurningalistans dregnar saman.  

4.1.1 Upplýsingar um bakgrunn svarenda 

Í heildina svöruðu 272 svarendur spurningalistanum sem gerir 46% svarhlutfall. Af þeim 

voru fjögur svör ónothæf og ekki tekin með í frekari úrvinnslu. Heildarfjöldi svarenda var 

því 268 eða ríflega 45% svarhlutfall. Þar sem ekki voru fyrir hendi upplýsingar um þýðið í 

heild sinni var ekki mögulegt að leggja mat á hugsanlega skekkju vegna brottfalls úr 

gögnunum. 

4.1.2 Kyn og aldur 

Kynjadreifing svarenda var afar ójöfn þar sem margfalt fleiri konur svöruðu listanum, 

eða 228 konur (85,1%) á móti 40 körlum (14,9%). Er það til marks um ójafna skiptingu 

kynjanna á útsendingarlista rannsóknarinnar þar sem konur voru 78% og karlar 22% af 

listanum. Á mynd 4–1 má sjá hlutfallslega aldursdreifingu svarenda. Til að skoða 

aldursdreifingu svarenda nánar var þátttakendum skipt í fjóra hópa eftir aldri, 20–29 

ára, 30–39 ára, 40–49 ára og 50–59 ára. Eins og sjá má voru flestir þátttakendur á 

fertugsaldri eða um helmingur svarenda. Fámennasti hópurinn var sá elsti, en 3,4% 

svarenda voru á sextugsaldri. 
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Mynd 4–1. Aldursdreifing svarenda. 

4.1.3 Samsetning stjúpfjölskyldunnar 

Á mynd 4–2 má sjá hlutfallslega skiptingu svarenda eftir samsetningu stjúpfjölskyldu 

þeirra. Myndin sýnir hlutfall svarenda eftir því hvort þeir áttu barn úr öðru sambandi, 

stjúpbarn sem maki á úr öðru sambandi eða bæði barn úr öðru sambandi og stjúpbarn 

sem maki á úr öðru sambandi. Stærsti hópur svarenda átti bæði barn úr öðru sambandi 

og stjúpbarn, eða 132 svarendur (49,3%). Næststærsti hópurinn voru stjúpforeldrar þar 

sem maki átti barn úr öðru sambandi, eða 83 svarendur (31%). Í sjö tilvikum svarenda 

(2,6%) kom fram að hvorki svarandi né maki hans átti barn. Þau svör voru ekki notuð 

frekar þar sem stjúptengsl voru ekki fyrir hendi. Að auki áttu 116 svarenda (45,1%) barn 

með núverandi maka. 

 

Mynd 4–2. Samsetning stjúpfjölskyldunnar. 
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4.1.4 Hjúskaparstaða 

Á mynd 4–3 má sjá skiptingu svarenda eftir hjúskaparstöðu og samsetningu 

fjölskyldunnar. Eins og sjá má var algengast þegar allir hóparnir eru skoðaðir að 

svarendur væru í óvígðri sambúð en það var á bilinu 57% þeirra sem áttu barn úr öðru 

sambandi upp í 66% þeirra sem áttu stjúpbarn. Í heildina voru 28% svarenda giftar 

konur eða kvæntir karlmenn, hlutfall þeirra var lægst 22% meðal þeirra sem áttu barn úr 

öðru sambandi en hæst meðal þeirra sem áttu stjúpbarn, eða tæplega 31%.  

 

Mynd 4–3. Hjúskaparstaða og fjölskyldugerð. 
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Mynd 4–4 Aldursdreifing barna og stjúpbarna.  

4.2 Lögheimili barna og stjúpbarna 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að í langflestum tilvikum áttu börn svarenda úr öðru 

sambandi lögheimili hjá svaranda eða í 78,6% tilvika, í 20,6% tilvika átti barnið lögheimili 

hjá hinu foreldrinu og aðeins í einu tilviki átti barnið lögheimili á enn öðru heimili. Í 

ríflega 67% tilvika áttu stjúpbörn svarenda lögheimili hjá hinu foreldrinu en í 25,8% 

tilvika áttu þau lögheimili hjá svaranda. Í 6,7% tilvika áttu stjúpbörn svarenda lögheimili 

annars staðar.  

Á mynd 4–5 má sjá niðurstöður um lögheimili barna og stjúpbarna út frá kyni 

svarenda. Þegar lögheimili barna úr öðru sambandi var skoðað út frá kyni kom í ljós að í 

88,7% tilvika hafði barn úr öðru sambandi skráð lögheimili hjá móður sinni og stjúpföður 

en í 23,8% tilvika hjá föður sínum og stjúpmóður. Var þessi munur tölfræðilega 

marktækur (  (2)=45,4, p<0,01).  

Þegar lögheimili stjúpbarna var skoðað út frá kyni kom í ljós að í 19,2% tilvika höfðu 

stjúpbörn skráð lögheimili hjá föður sínum og stjúpmóður en í 84,2% tilvika með skráð 

lögheimili hjá móður sinni og stjúpföður. Þessi munur var tölfræðilega marktækur 

(  (2)=39,7, p<0,01). 
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Mynd 4–5. Lögheimili barna og stjúpbarna út frá kyni svarenda. 

4.3 Dvöl barna og stjúpbarna á heimili  

Á mynd 4–6 má sjá hlutfallslega dreifingu á dvöl barna og stjúpbarna á heimili svarenda 

þar sem miðað var við fjölda daga í hverjum mánuði. Eins og sjá má var algengast að 

börn svarenda úr öðru sambandi dveldu allan mánuðinn á heimili svarenda en þegar 

stjúpbörn svarenda voru skoðuð kom í ljós að jöfn eða tvískipt búseta var algengasta 

dvalarformið, þar sem rúmlega 30% barna bjó við slíkt fyrirkomulag, eða tæplega 24% 

barna bjó 14 daga og 12% barna bjó 9–13 daga á heimilinu. 

 

Mynd 4–6. Dvöl barna og stjúpbarna á heimili svarenda. 
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Á mynd 4–7 má sjá dvöl barna úr öðru sambandi út frá kyni svarenda. Hér má sjá að 

börn úr öðru sambandi voru mun líklegri til að dvelja eingöngu á heimili móður sinnar, í 

39,6% tilvika dvöldu börn kvenkyns svarenda könnunarinnar alla daga mánaðarins á 

heimili móður sinnar. Sama hlutfall var 9,5% hjá körlum í úrtakinu.  

 

Mynd 4–7. Dvöl barna úr öðru sambandi út frá kyni svarenda. 

Á mynd 4–8 má sjá dvöl stjúpbarna sem maki á úr öðru sambandi út frá kyni svarenda. 

Hér má sjá að mun líklegra var að börn dveldu alla daga mánaðarins hjá kynmóður sinni 

og þar með stjúpföður eða 31,6% á móti 9% hjá föður sínum og stjúpmóður.  

 

Mynd 4–8. Dvöl stjúpbarna út frá kyni svarenda. 
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4.4 Tengsl svarenda við börn og stjúpbörn eftir búsetu 

Þátttakendur voru beðnir að meta tengsl sín við börn og stjúpbörn. Tengslin voru mæld 

með fjögurra punkta spurningu þar sem orðagildin voru mjög náin, frekar náin, ekki 

náin, engin. Fram kom að tengsl svarenda við börn úr öðru sambandi voru að jafnaði 

talin mjög eða frekar náin.  

Þegar tengsl voru skoðuð eftir búsetu barna kom í ljós að í rúmlega 95% tilvika voru 

tengsl talin mjög eða frekar náin þegar um jafna búsetu barna var að ræða og í 97% 

tilvika þar sem ekki var um jafna búsetu að ræða og má segja að tengsl foreldra við börn 

úr öðru sambandi væru náin, óháð búsetuformi. Þess skal þó getið að munurinn á milli 

var tölfræðilega ómarktækur (t(129)=0,49, p=0,62).  

Þegar tengsl svarenda við stjúpbörn voru skoðuð út frá búsetu kom fram að tengslin 

voru talin nokkuð nánari þegar um jafna búsetu var að ræða. Tengslin voru talin mjög 

eða frekar náin í 71% tilvika þegar um var að ræða jafna búsetu en í 62% tilvika þegar 

annars konar búsetuform var fyrir hendi. Þessi munur var þó tölfræðilega ómarktækur 

(t(72,2)=0,-1,2, p=0,24) sem gæti mögulega verið vegna þess að um frekar lítið úrtak var 

að ræða. 

4.5 Fjárhagslegur stuðningur við börn og stjúpbörn eftir búsetu 

Á mynd 4–9 má sjá mat svarenda á fjárhagslegum stuðningi við börn og stjúpbörn. 

Þátttakendur voru spurðir út í veittan stuðning þar sem svarkostirnir voru oft, sjaldan, 

aldrei og á ekki við. Með fjárhagslegum stuðningi var átt við greiðslu utan meðlags.  

Af þeim sem tóku afstöðu til spurningarinnar, sögðust 81% svarenda oft veita eigin 

barni úr öðru sambandi fjárhagslegan stuðning, en aðeins 5% sögðust aldrei veita eigin 

barni úr öðru sambandi fjárhagslegan stuðning.  

Nokkru færri, eða um 54% svarenda sögðust oft veita stjúpbarni sínu fjárhagslegan 

stuðning en 14,5% þeirra sem tóku afstöðu sögðust aldrei veita stjúpbarni sínu 

fjárhagslegan stuðning.  
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Mynd 4–9. Fjárhagslegur stuðningur við börn og stjúpbörn. 

Með aðfallsgreiningu hlutfalla var kannað að hvaða marki búseta barnsins, samskipti 

foreldra og tengsl þess við svaranda hefðu áhrif á það hvort svarandi veitti því 

fjárhagslegan stuðning.  

Í töflu 4–1 má sjá niðurstöður aðfallsgreiningar hlutfalla fyrir eigin börn svarenda úr 

öðru sambandi. Skýrð dreifni líkansins var 0,22 samkvæmt Nagelkerke R2 sem vísar til 

þess að í sameiningu skýra frumbreytur líkansins um 22% af dreifingu fylgibreytunnar. 

Hins vegar bentu marktektarpróf til þess að engin frumbreytanna hefði tölfræðilega 

marktæk áhrif á fylgibreytuna. Þessar niðurstöður benda til þess að einhverjar aðrar 

breytur en þær sem valdar voru í líkanið stjórni því hvort foreldrar veiti barni úr öðru 

sambandi fjárhagsstuðning eða ekki. Til dæmis var hér aðallega horft til breyta sem 

mældu viðhorf svarenda, en líklegt hlýtur að teljast að breytur á borð við aldur barns og 

tekjur svaranda hafi nokkur áhrif á það hvort barni úr öðru sambandi er veittur 

fjárhagsstuðningur. 
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Tafla 4-1. Fjárhagslegur stuðningur gagnvart barni úr öðru sambandi. 

Aðfallsgreining hlutfalla með fylgibreytunni hvort svarandi veitti barni sínu úr öðru 
sambandi fjárhagslegan stuðning. 

Breyta Hallastuðull Staðalvilla Wald-
próf 

Frígráður p-gildi Líkindahlutfall 

Náin tengsl við 
barn 

1,90 1,62 1,38 1 0,24 6,69 

Barn á heima á 
heimilinu 

-0,39 0,41 0,91 1 0,34 0,68 

Barn kemur í 
heimsókn á 
heimilið 

-0,13 0,49 0,07 1 0,79 0,88 

Barn á heima  
báðum 
heimilum 

0,33 0,35 0,92 1 0,34 1,39 

Samskipti við 
kynforeldri 

-0,56 0,48 1,36 1 0,24 0,57 

Samskipti maka 
við kynforeldri 

0,11 0,39 0,08 1 0,78 1,11 

 

Í töflu 4–2 má sjá niðurstöður aðfallsgreiningar hlutfalla fyrir stjúpbörn svarenda. Skýrð 

dreifni líkansins var 0,14 samkvæmt Nagelkerke R2 sem vísar til þess að í sameiningu 

skýra frumbreytur líkansins um 14% af dreifingu fylgibreytunnar. Marktektarpróf sýndu 

marktæk tengsl milli þess hversu náin tengsl svaranda voru við stjúpbarn og líkinda þess 

að svarandi veitti barninu oft fjárhagslegan stuðning. Að sama skapi voru marktæk 

tengsl milli þess að svarandi taldi stjúpbarnið koma í heimsókn á heimilið og líkinda þess 

að veita barninu oft fjárhagslegan stuðning. Að lokum voru marktæk tengsl milli gæða 

samskipta maka við kynforeldri stjúpbarnsins og líkinda þess að svarandi veitt stjúpbarni 

oft fjárhagslegan stuðning að teknu tilliti til áhrifa annarra frumbreyta líkansins. 
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Tafla 4-2. Fjárhagslegur stuðningur gagnvart stjúpbarni. 

Aðfallsgreining hlutfalla með fylgibreytunni hvort svarandi veitti stjúpbarni oft 
fjárhagslegan stuðning.  

Breyta Hallastuðull Staðalvilla Wald-
próf 

Frígráður p-gildi Líkindahlutfall 

Náin tengsl við 
stjúpbarn 

-2,24 0,59 14,45 1 0,00 0,11 

Barn á heima á 
heimilinu 

0,22 0,24 0,85 1 0,36 1,25 

Barn kemur í 
heimsókn á 
heimilið 

0,35 0,20 3,10 1 0,08 1,42 

Barn á heima á 
báðum 
heimilum 

-0,10 0,18 0,34 1 0,56 0,90 

Samskipti við 
kynforeldri 

0,08 0,27 0,09 1 0,76 1,08 

Samskipti maka 
við kynforeldri 

-0,44 0,24 3,33 1 0,07 0,64 

4.6 Tilfinningalegur stuðningur við börn og stjúpbörn eftir búsetu 

Á mynd 4–10 má sjá mat svarenda á tilfinningalegum stuðningi við börn og stjúpbörn. 

Þátttakendur voru spurðir út í veittan tilfinningalegan stuðning þar sem svarkostirnir 

voru oft, sjaldan, aldrei og á ekki við. Með tilfinningalegum stuðningi var átt við að 

hlusta, ræða saman, leiðbeina og sýna skilning eða hvatningu.  

Nánast allir svarendur sem tóku afstöðu, eða 96,3%, sögðust oft veita eigin barni úr 

öðru sambandi tilfinningalegan stuðning, aðrir svarendur sögðust veita hann stundum. 

Þar sem nánast engin dreifing var á fylgibreytunni og enginn svarenda sagðist ekki veita 

eigin barni úr öðru sambandi tilfinningalegan stuðning var ekki ástæða til að kanna með 

líkani hvaða þættir lægju því til grundvallar hvort svarendur veittu eigin börnum úr fyrri 

samböndum tilfinningalegan stuðning. 

Af þeim sem tóku afstöðu til spurningarinnar hvort þeir veittu stjúpbarni sínu 

tilfinningalegan stuðning töldu 69% svarenda sig veita hann oft, tæplega 26% stundum 

og 5,2% aldrei.  
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Mynd 4–10. Tilfinningalegur stuðningur við börn og stjúpbörn. 

Með aðfallsgreiningu hlutfalla var kannað að hvaða marki búseta stjúpbarns, samskipti 

foreldra og tengsl barnsins við svaranda hefðu áhrif á það hvort svarandi veitti 

stjúpbarni oft tilfinningalegan stuðning.  

Í töflu 4–3 má sjá niðurstöður aðfallsgreiningar hlutfalla fyrir stjúpbörn svarenda. 

Skýrð dreifni líkansins var 0,38 samkvæmt Nagelkerke R2 sem vísar til þess að í 

sameiningu skýra frumbreytur líkansins um 38% af dreifingu fylgibreytunnar. 

Marktektarpróf sýndu marktæk tengsl milli þess hversu náin tengsl svaranda voru við 

stjúpbarn og líkinda þess að svarandi veitti barninu oft tilfinningalegan stuðning, að 

teknu tilliti til áhrifa annarra frumbreyta líkansins. Að auki voru tengslin milli þess ef 

barnið taldist búa á báðum heimilum og líkinda þess að svarandi veitti stjúpbarni oft 

tilfinningalegan stuðning nærri marktektarmörkum (p=0,15). 
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Tafla 4-3. Tilfinningalegur stuðningur gagnvart stjúpbarni. 

Aðfallsgreining hlutfalla með fylgibreytunni hvort svarandi veitti stjúpbarni oft 
tilfinningalegan stuðning. 

Breyta Hallastuðull Staðalvilla Wald-
próf 

Frígráður p-gildi Líkindahlutfall 

Náin tengsl við 
stjúpbarn 

-3,13 1,17 7,11 1 0,01 0,04 

Barn á heima  
á heimilinu 

0,26 0,39 0,44 1 0,51 1,29 

Barn kemur í 
heimsókn á 
heimilið 

0,12 0,34 0,12 1 0,73 1,12 

Barn á heima  
á báðum 
heimilum 

-0,42 0,30 2,04 1 0,15 0,65 

Samskipti við 
kynforeldri 

0,29 0,39 0,55 1 0,46 1,33 

Samskipti 
maka við 
kynforeldri 

-0,42 0,37 1,31 1 0,25 0,66 

4.6.1 Samantekt 

Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman má sjá að talsvert fleiri konur en karlar tóku 

þátt í þessari rannsókn. Niðurstöður sýndu að flest börn áttu skráð lögheimili hjá 

kynmóður sinni. Þegar dvöl barna og stjúpbarna á heimili svarenda var skoðuð mátti 

greina að algengara var að börn svarenda úr öðru sambandi dveldu fleiri daga í mánuði 

á heimili kynmóður og stjúpföður. Hins vegar kom fram að jöfn búseta var fremur 

algengara dvalarform stjúpbarna svarenda en um þriðjungur stjúpbarna bjó við slíkt 

fyrirkomulag.  

Þegar niðurstöður um fjárhagslegan stuðning eru teknar saman má sjá að flestir 

svarendur töldu sig oft veita barni sínu úr öðru sambandi fjárhagslegan stuðning en 

nokkru færri eða helmingur svarenda taldi sig oft veita stjúpbarni sínu fjárhagslegan 

stuðning. Niðurstöður sýndu að búseta stjúpbarns, tengsl þess við svaranda og samskipti 

foreldra höfðu áhrif á það hvort svarandi veitti stjúpbarni sínu fjárhagslegan stuðning.  

Nær allir þátttakendur töldu sig veita barni sínu úr öðru sambandi tilfinningalegan 

stuðning. Rúmlega helmingur svarenda taldi sig oft veita stjúpbarni sínu tilfinningalegan 

stuðning. Niðurstöður sýndu að tengsl svaranda við stjúpbarn hafði áhrif á það hvort 

svarandi veitti stjúpbarni sínu tilfinningalegan stuðning þ.e. eftir því sem tengslin voru 

metin nánari, þeim mun líklegra var að tilfinningalegur stuðningur væri oft veittur.  
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4.7 Niðurstöður úr viðtölum 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum við fimm konur sem eiga það 

sameiginlegt að tilheyra stjúpfjölskyldu. Niðurstöður eru settar fram með hliðsjón af 

áherslum í viðtalsvísi þar sem dregin var fram upplifun og reynsla kvennanna af búsetu 

barna þeirra og stjúpbarna á tveimur heimilum. Leitast var við að fá fram upplifun þeirra 

af samskiptum, tengslamyndun og þátttöku bæði innan heimilisins og milli heimila. Með 

því að fá fram reynslu þeirra er þess vænst að niðurstöður leiði til frekari skilnings á 

viðhorfum kvenna í þessari stöðu. Vert er að nefna að niðurstöðurnar eru byggðar á 

frásögnum kvennanna sjálfra og endurspegla því einungis þeirra viðhorf.  

4.7.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru allir á aldrinum 34–41 árs og eiga allir barn eða börn 

úr öðru sambandi og eru í sambúð með maka sem einnig á barn eða börn úr öðru 

sambandi. Þrír viðmælendur eru á almennum vinnumarkaði og tveir í námi; menntun 

þeirra er frá framhaldsskólaprófi til meistaraprófs. Lengd sambúðar hefur varað allt frá 

tveimur árum upp í sjö ár og búa tvær kvennanna í óvígðri sambúð með maka sínum og 

þrjár eru giftar. Börn þátttakenda úr öðru sambandi eru sjö talsins og stjúpbörn þeirra 

eru 13 talsins, þar af eitt stjúpbarn maka úr öðru sambandi. Aldur barna er á bilinu 5–24. 

ára. Að auki eiga þrír viðmælendur barn með núverandi maka.  

Áður en gerð verður grein fyrir niðurstöðum verða þátttakendurnir fimm kynntir til 

sögunnar. Það skal tekið fram að nöfnum þeirra og öðrum auðkennum hefur verið 

breytt í því skyni að ekki sé h gt að bera kennsl á  á   

Sólrún er 39 ára og hefur búið með maka sínum í sex ár, þar af verið gift í þrjú ár. 

Sólrún á tvö börn úr öðru sambandi, son sem er 13 ára og dóttur sem er 20 ára. Maki 

hennar á tvö börn úr fyrra sambandi, son sem er 11 ára og dóttur sem er 16 ára. Saman 

eiga þau eitt barn á fjórða aldursári. Börn Sólrúnar eru með skráð lögheimili hjá henni en 

sonur hennar fer til föður síns í umgengni. Stjúpbörn Sólrúnar eru með skráð lögheimili 

hjá móður sinni en búa viku og viku á báðum heimilum.    

Þóra er 34 ára og hefur verið í sambúð með maka sínum í fjögur ár. Fyrir á Þóra eina 

dóttur sem er 12 ára. Maki hennar á tvö börn úr öðru sambandi, son sem er fimm ára og 

dóttur sem er sex ára. Saman eiga þau eitt barn á öðru aldursári. Dóttir Þóru er með 

skráð lögheimili hjá henni en fer í umgengni til föður síns. Umgengnin er þó ekki regluleg 
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þar sem faðir hennar býr úti á landi. Stjúpbörn Þóru eru með skráð lögheimili hjá móður 

sinni en koma í umgengni til föður síns aðra hvora helgi.     

Vala er 37 ára og hefur búið með maka sínum í fimm ár, þar af verið gift í eitt ár. 

Vala á tvö börn úr öðru sambandi, son sem er 14 ára og dóttur sem er 10 ára. Maki 

hennar á þrjá syni úr öðru sambandi sem eru 6, 11 og 17 ára, og einn stjúpson sem er 24 

ára úr enn öðru sambandi. Börn Völu eru með skráð lögheimili hjá henni og dóttir 

hennar fer í umgengni til föður síns aðra hvora helgi. Stjúpbörn Völu eru með skráð 

lögheimili hjá móður sinni og fara í umgengni til föður síns.   

Eva er 41 árs og hefur búið með maka sínum í sjö ár, þar af verið gift í þrjú. Eva á 

eina tvítuga dóttur úr öðru sambandi. Maki hennar á þrjár dætur úr öðru sambandi sem 

eru 14, 16 og 19 ára. Saman eiga þau eitt barn á fjórða aldursári. Dóttir Evu og elsta 

stjúpdóttir hennar eru með skráð lögheimili heima hjá henni. Yngri stjúpdætur Evu eru 

með skráð lögheimili hjá móður sinni en koma í umgengni til föður síns aðra hvora viku 

frá fimmtudegi til mánudags og annað hvort skiptið kemur yngsta stjúpdóttir hennar 

einum degi fyrr.  

Bryndís er 34 ára og hefur búið með maka sínum í tæp tvö ár. Bryndís á einn son úr 

öðru sambandi sem er sjö ára. Maki hennar á tvö börn úr öðru sambandi, son sem er 13 

ára og dóttur sem er 21 árs. Sonur Bryndísar er með lögheimili skráð hjá henni en býr í 

mánuð í einu til skiptis hjá henni og á heimili föður síns. Stjúpbörn Bryndísar eru með 

skráð lögheimili hjá móður sinni en stjúpsonur hennar býr við jafna búsetu hjá báðum 

foreldrum, tvær vikur í senn á hvoru heimili.  

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölunum. Þrjú meginþemu komu fram 

í gögnunum og eru þau eftirfarandi: (i) ytri áskoranir stjúpfjölskyldna (ii) innri áskoranir 

stjúpfjölskyldna, (iii) seigla og trú á bjarta framtíð. Í niðurstöðum er leitast við að raddir 

viðmælenda þar sem þær lýsa upplifun sinni og reynslu fái að heyrast. Í niðurstöðum er 

vitnað í viðtölin með beinum og óbeinum hætti. Þetta er gert með því að vitna beint í 

orð viðmælenda og einnig með því að endursegja lýsingar þeirra á ofangreindum 

þemum. Þegar tveimur eða fleiri setningum er skeytt saman í beinni tilvitnun er notast 

við // og þrír punktar ... eru notaðir til að marka þögn viðmælenda. 
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4.8 Ytri og innri áskoranir  

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni og reynslu af því að að tilheyra 

stjúpfjölskyldu og bar þeim saman um að veruleiki stjúpfjölskyldna geti oft og tíðum 

verið erfiður og flókinn og verkefnin margþættari en vænst var. Þegar Eva var spurð um 

hvernig það væri að tilheyra stjúpfjölskyldu svaraði hún til að mynda: „Mér finnst þetta 

mjög flókið og mjög erfitt, sko langt frá því að vera eitthvað sem mér óraði fyrir.“ 

Flokka mætti helstu áskoranirnar sem viðmælendurnir nefndu í mótun 

stjúpfjölskyldna í tvo hópa. Annars vegar var rætt um áskoranir við að skapa stöðugleika, 

virðingu og traust á milli heimila barnanna, það sem hér verður nefnt ytri áskoranir. Hins 

vegar var fjallað um áskoranir innan nýju fjölskyldunnar, sem sneru að því að skapa nýja 

fjölskylduheild þar sem ríkti traust og væntumþykja en rúmaði jafnframt ólík og 

stundum flókin tengsl. Í textanum er þetta nefnt innri áskoranir.  

Konurnar ræddu um að áskoranirnar hefðu oft verið meiri en þær hefðu vænst áður 

en stofnað var til stjúptengslanna. Vala lýsir upplifun sinni af því að blanda saman 

fjölskyldum og telur það eitt af erfiðustu verkefnum sem hún hefur tekist á við og segir:  

Ég hugsa ef ég hefði áttað mig á því hvað þetta væri sjúklega flókið þá hefði 
ég örugglega bara [dæsir] nei veistu ég ætla að bíða með þetta. 

Vala er opin og hreinskilin í frásögn sinni og talar um að þessi staða stýri lífi hennar 

„algjörlega “ Hún segir að hún hafi stundum fundið fyrir ósk um að tilheyra hinni 

hefðbundnu kjarnafjölskyldu þar sem tengslin væru einfaldari og hlutverkin skýrari. 

Slíkar óskir kæmu sérstaklega upp þegar glímt væri við erfiðleika. Vala ber sig saman við 

hugmyndina um „hjón og tvö börn“ og segir: „Ég verð svona öfundsjúk innan í mér, 

ohhh, af hverju getur líf mitt ekki verið svona einfalt.“ Þóra tekur undir þetta og segir: 

Vá af hverju gat ég ekki fundið minn mann og eignast bara með honum börn 
og verið bara í því. 

Sumar kvennanna lýstu líka samviskubiti sem fylgdi því að hafa sett börnin í þær flóknu 

aðstæður sem fylgdu því að verða hluti af stjúpfjölskyldu. Bryndís segir til að mynda: 

„Upplifun að þú hafir skapað þessar aðstæður fyrir barnið þitt, að brjóta upp fjölskyldu 

og þú hafir sett barnið í þessar aðstæður að vera að henda því á milli heimila.“ Hún telur 

engu að síður að ákvörðunin hafi verið rétt: „En þú verður bara að hafa þína eigin 
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hamingju í fyrirrúmi, þú getur ekki haldið áfram að vera í einhverju sambandi af því að 

þú vilt halda einhverri fjölskyldu saman.“   

4.9 Ytri áskoranir: Að skapa tengsl milli heimila 

Konurnar voru spurðar um samskipti milli heimila og töldu þær allar að það að skapa 

traust og stöðugleika við hina fjölskyldu barnanna væri lykilatriði þegar kæmi að velferð 

barnanna. Margar hliðstæður komu fram í frásögnum þeirra og höfðu þær allar upplifað 

togstreitu og erfiðleika í samskiptum við barnsföður sinn eða barnsmóður nýja makans. 

Allar lýstu þær einhvers konar árekstrum í samskiptum á milli heimila. Árekstrarnir voru 

margskonar og ágreiningsefnið af ólíkum toga en margar lýstu erfiðri reynslu af 

samskiptum við fyrrverandi maka.  

Í frásögum þriggja viðmælenda mátti greina óuppgerðar tilfinningar sem rekja mátti 

til ágreinings og gremju fortíðarinnar. Sólrún lýsir erfiðum samskiptum við fyrrverandi 

maka sinn fyrst eftir skilnað, þar sem persónulegur ágreiningur hafði áhrif á málefni sem 

tengdust börnum  eirra: „Það var eins og að hann v ri frekar að refsa mér heldur en að 

vilja hafa hlutina svona “ Í frásögn Sólrúnar má sjá hvernig reynsla hennar hefur mótað 

hana og hvernig hún skynjar af eigin raun hvað samskipti milli foreldra eru mikilvæg eftir 

skilnað:  

Ef ég myndi upplifa þetta aftur í dag, þú veist, að vera að skilja, þá myndi ég 
gera allt og þá meina ég allt sem í mínu valdi stæði til að samskipti, sem sagt 
hjóna sem eru að skilja væru góð eða innan gæsalappa góð, að þau væru í 
lagi, við þurfum ekki að vera vinir eða ég þarf ekki að droppa í kaffi, heldur 
bara að við getum talað saman um eins lítil málefni, og maður viti það að 
það er hægt að hringja og fókusa á börnin, það eru þau sem þetta mál snýst 
um ekki einhverjar gamlar erjur. 

Hér kemur fram mikilvægi þess að foreldrar skapi grundvöll samskipta þar sem þarfir 

barna eru settar í forgang. Bryndís segir góð samskipti forsendu þess að hægt sé að 

tryggja hagsmuni allra aðila í nærumhverfi barnsins. Í máli hennar kemur fram mikilvægi 

 ess að vanda samskipti milli heimila  en hún segir: „Þínir hagsmunir  ttu að vera góð 

samskipti við nýju konuna, við nýja manninn og setja þín eigin vandræði til hliðar hversu 

erfitt sem  að kann að vera “ því erfið samskipti hafi áhrif á líðan barna. Þeir 

viðmælendur sem greindu frá erfiðum samskiptum milli heimila voru allir sammála um 

að slík átök valdi börnum oft vanlíðan og geti bitnað á aðlögun þeirra á heimilinu. Eva 
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lýsir því hvernig ágreiningur og ósætti milli foreldra stjúpdætra sinna hefur komið fram í 

hegðun þeirra og líðan: 

Líðan þeirra [stelpnanna] endurspeglast í raun í því hvað þær segja og 
hvernig þær hegða sér, það er svo mikil spenna í loftinu af því að þau 
[foreldrarnir] eru ósammála og það er spenna á milli þeirra út af börnunum 
að það klárlega kemur fram hjá þeim, mér finnst þær upplifa spennuna sem 
er á milli mömmu þeirra og pabba, þær verða mjög stressaðar ef þau eru 
ósammála og hérna ... í raun taugaveiklaðar ef það er eitthvað í gangi og það 
er eins og þær séu að gera hlutina góða með því að láta reglurnar ganga upp. 

Hér kemur skýrt fram hvernig ósætti milli foreldra getur valdið börnum tilfinningalegu 

ójafnvægi. Einnig má sjá ákveðin varnarviðbrögð í hegðun barnanna þar sem þau leggja  

áherslu á að fylgja reglunum til að valda ekki frekari árekstrum.  

Í frásögnum Bryndísar og Evu má greina að átök milli foreldra hafi áhrif á hegðun 

barna inni á heimilinu. Fram kemur að börn bregðist við þessum aðstæðum með því að 

skilja skýrt á milli heimilanna tveggja  Bryndís lýsir  essu  annig: „ ann vill alls ekki r ða 

við okkur hvað hann er að gera hinum megin og svo öfugt “ Eva segir: „Ef það er 

eitthvað í gangi eins og heima hjá mömmu þeirra og einhver af stelpunum byrjar að tala 

um það, þá er mjög oft sem einhver af hinum stelpunum sussar á hana, „við ræðum 

þetta ekki hér.“ Bryndís talar einnig um að börn í þessari stöðu bregðist við með því að 

hegða sér í samræmi við aðstæður á hvoru heimili. Hún lýsir samskiptum stjúpsonar síns 

við móður sína í síma  og segir: „ ann er ógeðslega leiðinlegur við hana í símann “ og 

bætir svo við: „Kannski finnst honum óþægilegt að vera að tala við hana fyrir framan 

okkur og finnst eins og hann eigi að vera eitthvað leiðinlegur við hana “  ún segir  að 

mikilvægt að foreldrar sýni börnum sínum að þau standi saman gagnvart barninu þó það 

sé óeining þeirra í milli. 

Sólrún segir frá því hvernig tilfinningahlaðin samskipti og togstreita milli hennar og 

fyrrverandi maka hafi haldið áfram eftir skilnað og hvernig það hafi bitnað á dóttur 

þeirra. Hún lýsir hér átakamikilli reynslu þar sem mikil byrði er lögð á dóttur þeirra sem 

veldur henni tilfinningalegu uppnámi: 

Ég veit að pabbi krakkanna minna talaði illa um mig og hann sagði á tímabili 
við stelpuna mína að hann vildi óska þess að ég myndi bara hverfa og þetta 
er rosaleg byrði fyrir börn, að lifa alltaf með þessu og hún sagði mér löngu 
seinna, alltaf þegar hún hringdi í mig þegar hún var hjá honum og ég svaraði 
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ekki þá varð hún alltaf hrædd, bíddu hvar er mamma kannski rættist bara 
óskin hans pabba, hún fór alveg upp í þennan kvíða. 

Þeir viðmælendur sem höfðu reynslu af erfiðum samskiptum töluðu um mikilvægi þess 

að tala vel um hitt foreldrið í áheyrn barnsins  Sólrún segir: „Það er ekki í  eirra hlutverki 

að hlusta á [foreldrana tala illa um hvort annað]// ef okkur langar til að deila því með 

börnum okkar þá getum við gert það þegar þau eru orðin fullorðin, ef við þurfum að 

losna við  etta frá okkur  egar  au hafa  roskann til  ess að svara okkur “ 

4.9.1 Að tilheyra tveimur heimilum 

Ein af þeim ákvörðunum sem höfðu áhrif á ytri áskoranir eða tengsl heimilanna var 

ákvarðanataka foreldra um búsetu og umgengni barna. Þátttakendur voru spurðir 

hvernig hafi verið staðið að ákvarðanatöku um búsetu barns við skilnað. Fjórir 

viðmælendur af fimm greindu frá því að ákvarðanataka um búsetu hefði ekki farið fram 

með formlegum h tti við skilnað  Sólrún kemst svo að orði: „já það var í raun ekkert ... í 

raun engin hugsun á bak við það, hver endaði hvar.“ Í frásögnum Bryndísar kom hins 

vegar fram að ákvörðunin um búsetu sonar hennar lá skýrt fyrir við skilnað, eins og sjá 

má á orðum hennar: 

Þegar við byrjuðum að ræða skilnað þá var strax tekin sú ákvörðun að hans 
hagsmunir yrðu í forgrunni og allt yrði bara 50/50 allt sem honum viðkemur 
og það var bara hundrað prósent samkomulag um það og það hefur aldrei 
verið neitt, við höfum bara aldrei rifist um neitt, já það hefur aldrei verið 
neitt issue, alltaf bara getað talað um allt sem viðkemur honum. 

Hér má greina að tekin var meðvituð ákvörðun um að vera í góðum samskiptum 

„barnsins vegna“ þrátt fyrir skilnað og áhersla lögð á að tryggja barninu jafnan rétt til 

beggja foreldra.  

Viðmælendur voru spurðir hvort breytingar á búsetu og umgengni barna hefðu átt 

sér stað þegar fram liðu stundir. Í frásögnum viðmælenda kom fram að ýmsar breytingar 

hefðu verið gerðar og virtist aldur barna hafa þar mest áhrif. Fram kom að eftir því sem 

börnin verða eldri og þroskaðri eru þau í auknum mæli höfð með í ráðum og afstaða 

þeirra fær aukið vægi. Í frásögnum Sólrúnar kom fram að taka beri tillit til skoðana barna 

varðandi búsetu sína í samræmi við aldur þeirra og þroska, eins og hún sjálf segir frá: 

Að mínu mati finnst mér að þegar krakkar eru orðnir þetta gamlir [13–15 
ára] að þau hafi bara svolítið mikið um þetta að segja, og ég verð þá bara 
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sjálf að taka því ef þau velja hinn staðinn umfram, þá þýðir ekkert fyrir mig 
að ætla fara stoppa það, ef ég er búin að gefa þeim valmöguleikann þá verð 
ég að standa við það.  

Fram kom að breytingar á búsetu og umgengni mátti oft rekja til skoðana barnanna 

sjálfra og upplifunar þeirra af aðstæðum sínum. Þegar börnin eltust hafi vinahópurinn 

farið að skipta meira máli. Sólrún lýsir tilfinningum sinna eigin barna þannig að þau 

upplifi sig „einangrast“ frá vinum og að  au séu að „missa af“  egar farið er í 

reglubundna umgengni til föður og tengir það við aukna áherslu á samneyti við vini á 

þessum aldri. 

Í viðtölunum kom fram að börn óskuðu oft sjálf eftir breytingum og allir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að hlusta á skoðanir þeirra og óskir. Eva 

segir  að  ó ekki alltaf gert og lýsir umgengni stjúpd tra sinna sem „mjög strict“ 

fyrirkomulagi þar sem ekki megi bregða út af fyrirfram skipulögðum tíma. Greina má 

vonbrigði hjá Evu  egar hún segir: „Þeim var bannað að koma til okkar þess á milli, þó 

að við búum við hliðina á skólanum þeirra og vinir þeirra eru hér.“ Eva segir frá reynslu 

sinni þar sem stjúpdóttir hennar óskaði eftir breytingum á búsetu sinni: „ ún bað um að 

fá að vera hjá okkur meira en hún er, hún vildi vera hjá okkur í eina viku og hjá mömmu 

sinni í eina viku,“ en móðir hennar var því mótfallin. Hér sést að skortur á samvinnu 

foreldra getur staðið í vegi fyrir því að skoðanir barns hafi forgang.  

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa upplifun sinni af aðlögun og líðan barna við 

það að fara á milli heimila. Viðmælendur töldu líðan barna og stjúpbarna við þessar 

aðstæður góða en allir höfðu þeir þó reynslu af tímabundnum erfiðleikum. Eva telur 

líðan stjúpdætra sinna almennt góða en segir jafnframt að samskiptaerfiðleikar milli 

foreldra myndi togsteitu við umskiptin   ún segir: „Það hlýtur að koma einhver 

togstreita akkúrat þarna á milli [þ.e. þegar þær eru að fara af einu heimili á annað], „nú 

er ég að fara héðan og  angað og tilbaka”  en  eim líður vel á meðan   r eru á hvorum 

staðnum fyrir sig.“ 

Allir viðmælendur virtust gera sér grein fyrir því að það reynir á börn að fara milli 

heimila og margir höfðu lagt sig fram við að auðvelda þeim umskiptin. Í frásögn 

Bryndísar kemur skýrt fram að samskipti hennar og barnsföður endurspeglar þá miklu 

áherslu sem lögð er á vellíðan barnsins og viðleitni þeirra til að lágmarka áhrif þess að 

skipta reglulega um heimili. Hún kemst svo að orði:  
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Fyrst þegar við skildum þá innréttuðum við herbergið hans eins á báðum 
stöðum, einn veggur var málaður í grænum lit og sama hjá mér og svo 
vorum við með eins húsgögn sem við keyptum bara í Ikea og svo var allt bara 
eins og þegar við keyptum föt þá keyptum við bara tvennt skilurðu sem við 
reyndar erum hætt núna en kannski því hann er svona reglukarl þannig að 
ég held að þetta hafi kannski hjálpað honum aðeins. 

Sonur Bryndísar býr við jafna búsetu á báðum heimilum og má hér glöggt sjá hvernig 

foreldrarnir hafa lagt sig fram við að skapa aðstæður sniðnar að þörfum barnsins.  

Þrír viðmælendur af fimm höfðu reynslu af jafnri eða tvískiptri búsetu og frásagnir 

þeirra sýna að forsenda fyrir slíku fyrirkomulagi sé virk og góð foreldrasamvinna. Sólrún 

segir að jákvæð reynsla hennar af jafnri búsetu hafi breytt viðhorfum sínum því áður fyrr 

hafi hún talið barni fyrir bestu að eiga, eins og hún segir: „Eina rót, einn svona samastað 

sem er þeirra rót en svo sé ég það bara sjálf að við erum að reyna gefa þeim 

[stjúpbörnunum] þetta heimili og þau eiga allt sitt hjá okkur og þau geta alveg upplifað 

þessa rót hjá okkur líka, þau eru ekki gestir.“ 

Einnig mátti greina í frásögnum þeirra að börn geta upplifað jafna eða tvískipta 

búsetu á mismunandi hátt og því beri að skoða hverju sinni hvað hentar hverju barni. 

Vala lýsir sinni reynslu og segir:  

Fljótlega eftir að við skildum, byrjuðum við með eitthvað svona viku viku 
system og það virkaði bara ekki fyrir strákinn, það kom bara fljótt í ljós að 
það virkaði ekki fyrir hann, hann þurfti miklu meiri svona festu. 

Sólrún telur einnig að fyrirkomulag jafnrar búsetu henti ekki öllum börnum og því þurfi 

foreldrar að vera meðvitaðir um aðlögun og líðan barna í þessum aðstæðum. Hún lýsir 

samræðum sínum við móður stjúpsonar síns og veltir því fyrir sér hvort aukið jafnvægi 

myndi skapast ef viðvera á hvoru heimili fyrir sig væri lengri. Bryndís lýsir sinni upplifun 

og segir: „Fyrst þegar ég var í viku og viku systeminu sjálf [þ.e. með eigin son] þá 

réttlætti ég það alveg hundrað prósent “ Síðar tóku þau ávörðun um að lengja 

dvalartímann á hvoru heimili fyrir sig  og reyndist  að henta betur: „ ið vorum strax 

ánægðari með það// auðveldara að díla við vandamálin þegar þau koma upp og svona “ 

Bæði Sólrún og Bryndís voru sammála um að vikan væri fljót að líða og Sólrún kemst 

 annig að orði: „Þau eru kannski rétt að komast inn í rútínuna hjá okkur og  á  arf að 

skipta “ Þeim bar einnig saman um mikilv gi  ess að samr ma reglur og uppeldisvenjur 

á heimilunum. Helsti ávinningur þess væri að foreldrar ættu auðveldara með að sinna 
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uppeldishlutverki sínu  ví börn reyna oft að „spila annan aðilan gagnvart hinum“ og 

einnig væru umskiptin milli heimila ekki eins mikil og barnið ætti aðveldara með að 

aðlagast báðum heimilum.  

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir upplifðu búsetu stjúpbarna sinna á sínu 

heimili og bar  eim öllum saman um að börnin  ttu  ar afdrep og v ru „alltaf 

velkomin “  iðm lendur voru einnig spurðir hvort  eir upplifðu að börnin  ttu hjá sér 

heimili og hvaða þættir hefðu áhrif á þá skilgreiningu. Fjórir viðmælendur nefndu að það 

skipti börnin máli að eiga herbergi og þeim fannst skipta máli að þau hefðu persónulega 

muni sína á staðnum. Vala og Sólrún sem báðar eiga stóra fjölskyldu sögðust hafa haft 

það í huga við húsnæðiskaup að allir fengju sitt herbergi. Sólrún lýsir sinni upplifun svo: 

Það sem skiptir mestu og ég sagði strax, þau munu eiga sitt rúm hérna og 
eiga sitt afdrep þar sem þau geta ef þau vilja lokað sig af með vinum sínum 
eða hvernig það er og með sitt dót og allt þetta, mér finnst það skipta mestu 
máli að þau eigi sitt einhvern veginn. 

Eva segist stundum fá þá tilfinningu að stjúpdætur hennar séu í „heimsókn“ þegar þær 

dvelji á heimilinu. Fjölskylda Evu er stór og því deila stjúpdætur hennar herbergi á 

heimilinu. Eva hefur orð á því að henni finnist vanta að persónulegir munir þeirra séu á 

heimilinu en bætir svo við: 

Mér finnst þær ekki vera óánægðar, ég upplifi það alls ekki, en ég held þeim 
myndi kannski líða betur og finnast þær vera öruggari ef þær ættu sitt 
herbergi, ég veit það ekki þetta er bara einhver tilfinning, við höfum oft talað 
um það, það vantar svona þetta dót skilurðu. 

Þessir viðmælendur eiga allir stjúpbörn á unglingsaldri sem gæti skýrt mikilvægi þess að 

eiga sérherbergi. Á hinn bóginn mátti greina í frásögn Þóru sem á yngri stjúpbörn (5 og 6 

ára) að í raun sé það ekki herbergið sem slíkt sem skiptir mestu máli heldur að stjúpbörn 

hennar eigi sinn stað á heimilinu „að þau eiga sitt sæti við eldhúsborðið“ og að hún hafi 

lagt sig mikið fram við að  au geti hagað sér eins og heima hjá sér og „geti alveg grenjað 

og tekið brjálæðiskast við mig eins og við pabba sinn og þau gera það og stundum er ég 

alveg, já ok þetta er flott “ Sólrún talar um að börn þurfi að finna að þau hafi jafnan 

atkvæðisrétt inni á heimilinu og mikilvægt sé að huga að orðanotkun heima fyrir, eins og 

sjá má af frásögn hennar:  
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Ég segi stundum við manninn minn þegar hann segir [við son sinn]: „hvar er 
úlpan þín, er hún heima hjá þér?“  bíddu, heima hjá? Hann á líka heima hér, 
ég er oft að segja við hann, segðu bara heima hjá mömmu þinni annars 
upplifa þau að þau séu ekki heima hjá sér//þannig að maður er pínu að 
reyna að þau heyri þetta.  

4.10 Innri áskoranir: Að skapa nýja fjölskylduheild 

Viðmælendur voru spurðir út í samskipti og tengsl innan nýju fjölskyldunnar og þátttöku 

stjúpforeldris í lífi stjúpbarna. Fram kom að allir viðmælendur höfðu upplifað einhvers 

konar árekstra þar sem flókin samskipti og ólík tengsl mætast á heimilinu.  

Allar höfðu konurnar reynslu af vissum aðskilnaði innan fjölskyldunnar, þar sem 

foreldri stóð með líffræðilegu barni sínu gegn stjúpforeldrinu. Greindu þær frá því að 

slíkar aðstæður hefðu einkum komið upp í upphafi en um leið og tengslin milli 

stjúpforeldris og barna hefðu tekið að styrkjast hefði dregið úr þeim. Vala lýsir því þó að 

ákveðin hlutverkaskipting sé viðvarandi á heimilinu og segir:„Ég er svolítið að hugsa um 

mín börn og hann um sín “  iðm lendur voru flestir sammála um að  essi aðskilnaður 

eða hlutverkaskipting væri í raun eðlilegt mótunarferli stjúpfjölskyldunnar. Þrátt fyrir að 

þetta minnki með tímanum geti það orðið sýnilegt af og til, einkum þegar upp kemur 

ágreiningur.  

Vala segir að  essi staða „mín börn   ín börn“ komi alltaf upp annað slagið inni á 

hennar heimili. Í frásögnum hennar má greina að þegar upp koma árekstrar fari 

foreldrar í vörn fyrir sitt barn og ákveðin samanburður á börnum eigi sér stað sem 

myndi togstreitu í sambandinu og hún segir: „Mér finnst stundum eins og af  ví að 

sonur minn er svo hryllilega óþekkur, að þá bara megi maður ekki láta það fara í 

taugarnar á sér eitthvað sem börnin hans gera “  já Evu og  ölu kom fram að  að sé 

foreldrum eðlislægt að verja sitt barn, eins og Vala kemst að orði: 

Þetta er bara í eðli náttúrunnar að vera andamamma eða ungamamma 
barna sinna. 

Viðmælendur voru spurðir út í þátttöku sína í uppeldi og umönnun stjúpbarna sinna á 

heimilinu. Fram kom að þátttaka þeirra er mismikil og stjórnast helst af aldri barnsins. 

Þóra og Sólrún taka báðar virkan þátt í umönnun og uppeldi stjúpbarna sinna. Þær eiga 

það sameiginlegt að báðar komu þær inn í líf stjúpbarna sinna þegar þau voru lítil og 

sökum mikillar vinnu eru menn þeirra oft fjarverandi frá heimilinu. Þátttaka Þóru kemur 
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skýrt fram í þessum orðum hennar: „Þau voru meira að segja farin að kalla þetta 

Þóruhelgi “ Frásögn Sólrúnar sýnir vel hversu virkur  átttakandi hún er í lífi stjúpbarna 

sinna og staða hennar gagnvart börnum og heimilinu kemur sterkt fram, eins og sjá má:   

Ég er bara orðin fimm barna móðir í mínum huga, ég er bara að taka þátt í 
öllu þessu og það er bara af því að þau finna það, eins og ég segi stundum ég 
er á gólfinu, ég er bara þarna í miðjunni og svo kemur hann bara heim um 
kvöldmat og ætlar að fara reyna taka þátt í og hann bara gefst upp og dregur 
sig bara aðeins í hlé gagnvart heimilinu.     

Af þessum frásögnum má sjá að takmörkuð viðvera föður á heimilinu hefur gert það að 

verkum að ábyrgð á börnunum hefur færst yfir á stjúpmæðurnar og mótað hlutverk 

þeirra. Sólrún segir: „Pabbi þeirra er búin að ýta pínu meira þessu hlutverki yfir á mig af 

því að hann finnur það að ég hef bara meiri stjórn og tök á þessu af því að ég er á 

gólfinu “ Aftur á móti kom fram í frásögnum beggja að samvera barns og föður er 

mikilvæg, eins og Þóra segir sjálf: 

Ég vil ekki taka yfir hans, stundum átta ég mig að ég er komin of langt og ég 
svona bakka, eins og t.d gerðist einhverjar tvær pabbahelgar þegar hann var 
heima og hann var að horfa á leik og svo fór hann að tippa með vinunum og 
ég sagði, bíddu þú ert búin að vera heima alla pabbahelgina en ég er í raun 
samt búin að vera með þeim og passa fyrir þig og ég svona af hverju reynir 
þú ekki að gera þetta seinna.  

Viðmælendur voru spurðir út í tengslamyndun inni á heimilinu og mátti greina í svörum 

þeirra að mjög misjafnt var hversu sterk tengsl höfðu myndast milli stjúpforeldris og 

stjúpbarns. Tengslamyndun virtist vera háð aldri barna því oft virtist auðveldara fyrir 

stjúpforeldrið að tengjast yngri börnum en eldri. Eins og áður hefur komið fram komu 

Þóra og Sólrún inn í líf stjúpbarna sinni þegar þau voru ung og virtust tengslin hafa 

þróast öðruvísi og verða auðveldari en þegar börnin voru eldri. Þeir viðmælendur sem 

áttu eldri stjúpbörn virtust gera sér grein fyrir því að tengslamyndun getur verið erfið og 

sumir forðuðust að gera kröfur um að mynda slíkt samband.  

Bryndís sem á stjúpson á unglingsaldri segist hafa ákveðið það mjög snemma að 

vera ekkert að reyna vera einhver „mom“ eins og hún orðar það. Þess í stað hefur hún 

nálgast stjúpson sinn með því að rækta vinskap við hann, vera „vinkona hans.“  ún 

hefur samt sem áður lagt sig fram við að veita honum stuðning í uppeldislegum skilningi 
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með heimanám, og segir: „Ég hef oft verið að hjálpa honum með heimalærdóm og 

stærðfræði og svona og reyni þá bara að vera í því sem ég get “ 

Í frásögnunum komu fram að erfiðleikar í samskiptum og tengslamyndun innan 

fjölskyldunnar geta verið djúpstæðir og flóknir. Eva lýsir erfiðri tengslamyndun við 

stjúpd tur sínar  rjár og segir: „Tengslin okkar eru í raun gagnkvæm væntumþykja en 

ekkert meira en það, þær hleypa mér ekki nær “  ún hefur lagt sig mikið fram við að 

mynda þessi tengsl en án árangurs eins og sjá má af frásögn hennar:   

Svo reyni ég að gera eitthvað með þeim eða eitthvað svona, brjóta múrinn, 
og sá dagur og kannski daginn eftir er allt frábært og ég finn að það hafa allir 
múrar hrunið en svo bara tveimur dögum seinna þá er bara allt komið upp 
aftur, það er einhvern veginn, ég næ ekkert, ég veit ekkert.  

Þessar aðstæður hafa valdið Evu mikilli vanlíðan og hún upplifir ráðaleysi sem hún lýsir 

svo: „Þetta er togstreita því að í gegnum árin, ég upplifi þetta sem svo mikla höfnun og 

svo kemst ég yfir það, ég er fullorðni aðilinn og þær eru börn, svo kemur þetta bara 

aftur og aftur, skilurðu, maður er að reyna að gera allt sem maður getur og svo hugsar 

maður af hverju, það er ekki einu sinni talað við mig, þetta gengur bara í svona 

bylgjum “  

Viðmælendur voru spurðir út í þátttöku og tengslamyndun maka við stjúpbörn sín 

og mátti greina að krafan um tengslamyndun er mismikil og stjórnast af ýmsum þáttum. 

Fram kom að tengslamyndun var meðal annars háð aldri barnsins og minni krafa gerð til 

tengslamyndunar eftir því sem barn er eldra þegar sambúðin hefst. Að auki mátti greina 

að persónuleiki barnsins og maka höfðu áhrif á tengslamyndunina.  

Þóra og Sólrún lýsa báðar lítilli tengslamyndun milli dætra sinna og maka og mátti 

greina nokkrar hliðstæður í frásögn þeirra. Þóra segir maka sinn „hlédr gan“ og að 

hann hegði sér öðruvísi í kringum dóttur hennar   ún segir: „ ann er svona geðveikt 

rólegur, talar lítið “ Sólrún lýsir manninum sínum og segir: „ ann er sjálfum sér rosalega 

nægur, hann þarf ekki að eiga samskipti við fólk frekar en hann bara vill “ Báðar lýsa   r 

því yfir að þær vildu að samskiptin væru betri og tengslin nánari en Sólrún forðast að 

gera kröfu um slíkt. Í frásögn Þóru má sjá að hún gerir sér grein fyrir að tími á 

tengslamyndun er að renna út:  
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Við höfum oft rætt þetta og ég að útskýra fyrir honum, þú verður að aðstoða 
mig við allt þetta og sagði við hann, þegar hún er orðin eldri og þú ætlar 
eitthvað að fara segja þá þá segir hún, hva af hverju ert þú að tala við mig 
hver ert þú, hvað ert þú að skipta þér af. 

Hins vegar mátti greina að Eva sem ekki hefur náð að mynda sterk tengsl við sínar 

stjúpdætur á maka sem er náinn og virkur þátttakandi í lífi dóttur hennar. Eva lýsir 

upplifun sinni af nánum tengslum dóttur sinnar við maka sinn og tengir það við 

persónuleika dóttur sinnar og vilja til tengslamyndunar.  

Fram kom að erfið tengslamyndun getur skapað tíðan samskiptavanda innan 

fjölskyldunnar. Milli þessara aðila fjölskyldunnar myndast oft vítahringur sem 

líffræðilegt foreldri barns dregst óhjákvæmilega inn í og lendir milli steins og sleggju,  

eins og sést af frásögn Sólrúnar: 

Það hefur tekið mest á hann og elstu mína eða það hefur kannski tekið mest 
á mig, að horfa á það eins og ég sagði við þau bæði einu sinni, sko þið eigið 
eftir að ganga af mér dauðri einhvern daginn, ef það er það sem þið viljið þá 
getið þið bara klárað það strax, því þetta endar með því ef þið farið ekki að 
haga ykkur, þið eruð elst hér á heimilinu.  

Af frásögn tveggja viðmælenda má hins vegar sjá að fjarvera líffræðilegs foreldris getur 

haft jákvæð áhrif á tengslamyndun stjúpforeldris og stjúpbarna. Við slíka fjarveru 

skapast rými fyrir nýja foreldrið og barnið til að tengjast á eigin forsendum. Í frásögn 

Sólrúnar og Bryndísar komu fram jákvæðar breytingar á tengslamyndun með aukinni 

fjarveru  eirra frá heimilinu  Bryndís kemst svo að orði: „Núna hef ég svolítið mikið verið 

að fara erlendis og þá hafa þeir verið einir og þá allt í einu núna, sé ég að sonur minn er 

farinn að taka utan um hann, þannig að ég held að mín nærvera hefur svolítið komið í 

veg fyrir það að þeir hafi náð að bonda “ Sólrún lýsir sinni reynslu af fjarveru frá 

heimilinu og hvernig hún hafi stuðlað að jákvæðri þróun tengsla á milli dóttur hennar og 

maka, á þennan hátt: 

Ég sagði bara við þau, ég þarf bara greinilega að fara oftar að heiman, þau 
stóðu bara og voru að elda saman og [hlátur] // ég sagði bara, „þið verðið 
alltaf tvö hérna þegar ég fer í burtu, ég hefði átt að gera þetta fyrir löngu 
síðan, skilja ykkur bara eftir inni í sama herberginu og þið tæklið þetta bara”  
og hún sagði meira að segja sjálf, stelpan mín, þegar ég kom tilbaka, „já við 
vorum bara að spjalla um daginn og veginn við matarborðið” og það er 
eitthvað sem gerist ekki þegar ég er heima. 
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Í frásögnum þriggja viðmælenda mátti greina þörf fyrir að mynda fjölskyldutengningu og 

sameina tvær fjölskyldur í eina. Þessir viðmælendur höfðu lagt áherslu á auknar 

samverustundir og að skapa hefðir og nýja fjölskyldusiði.  

Bryndís segist oft hafa leitt hugann að  ví „hvað gerir mann að fjölskyldu“ og að 

reynsla hennar hafi kennt henni mikilv gi  ess að búa til rútínu: „Að sitja alltaf saman 

og borða kvöldmat“ og hvernig endurteknar fjölskylduhefðir „geta haft áhrif á að  ú 

upplifir  ig sem hluta af fjölskyldunni “ Hún lýsir því hvernig sonur hennar og stjúpsonur 

hafi brugðist við og segir: „Og núna finnur maður að þeir báðir vilja þetta, og maður 

heyrir alltaf þessi orð, sitjum við ekki öll saman og þá fattar maður hvað þetta er 

ótrúlega mikilvægt “ 

Í frásögn Evu kemur fram að góðar samverustundir geta oft kynnt undir vonina um 

að tv r fjölskyldur geti orðið ein  Eva upplifir  etta „bonderí“ eins og hún kallar það, 

sem mjög hverfula og óstöðuga tilfiningu og segir: „Þetta eru tv r fjölskyldur sem búa 

inni á sama heimilinu og búa saman skilurðu ... oft upplifir maður bonderíið en það er 

samt oft þannig að maður upplifir þetta svona og sérstaklega ef það kemur eitthvað upp 

á “ Af frásögn Evu má sjá að erfiðleikar í samskiptum og takmörkuð tengslamyndun 

getur staðið í vegi fyrir því að fjölskyldan nái að mynda samheldni og fjölskyldutengingu. 

Viðmælendur virtust þó meðvitaðir um að það tekur tíma fyrir fjölskylduna að 

mynda samheldni og tengsl  og Bryndís kemst svona að orði: „Þannig að  etta er svona  

fyrst er verið að tipla á tánum en mér finnst þetta núna þar sem það er búið að vera eitt 

og hálf ár, þá er þetta allt einhvern veginn að slípast saman, miklu meira en að við séum 

bara tv r fjölskyldur á sama heimili “ Ef aftur á móti ekki tekst að leysa 

samskiptavandann og koma á fjölskyldutengslum viðhelst sú upplifun að tvær fjölskyldur 

búi inni á sama heimilinu  Um  etta segir Eva: „Það er mjög auðvelt fyrir mig að upplifa 

mig ekki sem hluti af fjölskyldunni, það er að segja að þau séu fjölskylda inni á heimilinu 

mínu sem ég er ekki hluti af      “   

4.11 Seigla og trú á bjarta framtíð 

Þó að viðmælendurnir hafi upplifað sig og aðstæður sínar um margt á mismunandi hátt 

koma margar hliðstæður fram í frásögnum þeirra sem sýna styrk þeirra og seiglu. Þrátt 

fyrir erfiðleika, ósætti og tilfinningaþrungin samskipti má oft greina bjartsýni, samstöðu 
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og þrautseigju í núverandi sambandi þar sem tekist er á við erfiðleika í sameiningu, bæði 

innan heimilisins og milli heimila.  

Fram kemur að margir viðmælendur höfðu rætt vandamálin við maka sína þar sem 

farið var yfir allar hliðar málsins. Sólrún segir: „Við svona pínu dempum hvort annað 

niður og tölum bara um það okkar á milli “ Tveir viðmælendur lögðu áherslu á 

hreinskilni í samskiptum við maka sína þar sem vandamálin voru rædd opinskátt og 

tekist var á við þau jafnóðum. Bryndís kemst þannig að orði: „Maður er alltaf að reyna 

að breyta sjálfum sér í nýju sambandi, þannig að núna er ég bara geðveikt að passa mig 

að vera opin með það þegar ég verð eitthvað pirruð út í eitthvað og þá bara segi ég það 

strax “ Í frásögn Bryndísar má sjá hvernig hún metur eigin styrkleika og hvernig hún 

tekst á við áskoranir, en hún segir: „Ég er svolítið þannig týpa þegar ég tek ákvarðanir þá 

bara geri ég það og „stick to it,“ ég er bara mjög ákveðin í því sem ég geri og þegar ég er 

búin að ákveða eitthvað, þá bara læt ég það ganga “  

Eins og fram hefur komið lýstu Vala og Þóra þeim erfiðleikum sem geta fylgt því að 

tilheyra stjúpfjölskyldu. Í frásögnum þeirra beggja mátti hins vegar greina að þær væru 

meðvitaðar um að vandamál væru einnig til staðar í kjarnafjölskyldum eða eins og Þóra 

orðar það: „Auðvitað eru vandamál alls staðar.“ Seigla þeirra kemur skýrt fram í því að 

þær leggja báðar áherslu á að staða þeirra sé eins og hún er af því að þær völdu sér 

hana.  ala segir: „Ég valdi þetta og ég ætla að hafa þetta svona punktur ... Það er alveg 

þannig.“    

Í frásögnum Evu má greina upplifun hennar af þeirri miklu ábyrgð sem fylgir því að 

tilheyra stjúpfjölskyldu. Hún segir að staða fjölskyldunnar og framtíð hennar sé í raun 

háð hæfni einstaklingsins og vilja til að takast á við aðstæður þrátt fyrir erfiðleika: 

Hvernig sem þessi saga fer, fer eftir því hvernig þú sem fullorðinn ert 
þroskaður, ef þú hefur ekki nægan þroska til að takast á við þetta eða ert 
ekki tilbúin til að þroskast með ferlinu, þá á þetta eftir að fara svo illa og það 
eiga allir eftir að fara illa út úr þessu og öllum á eftir að líða illa. 

Hér má skýrt greina að Eva skynjar af eigin raun þann þrótt sem þarf til að takast á við 

hindranir svo hægt sé að yfirstíga erfiðleika. 

Allir viðmælendur höfðu þurft að takast á við einhvers konar erfiðleika í samskiptum 

milli heimila og í frásögnunum kom seigla þeirra oft skýrt fram. Bryndís lýsir erfiðum 
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samskiptum sínum við móður stjúpsonar síns og hvernig hún tekst á við þau með 

æðruleysi og seiglu: 

Það sem ég hef bara ákveðið sjálf er að ég ætla bara að vera ógeðslega næs 
og ég hef oft hitt hana og ég heilsa henni alltaf og meira að segja hef ég 
byrjað að tala við hana og hún labbar í burtu en þá hugsa ég bara, æii ég geri 
þetta bara aftur næst, ég er ekkert að fara að gefast upp sko, og það er bara 
eina sem maður getur gert, er að vera áfram almennilegur og næs og hugsa 
vel um börnin og þú veist bara leiða þetta hjá sér þó það sé erfitt. 

Hér má glöggt sjá að Bryndís er staðráðin í að gefast ekki upp þrátt fyrir mótlæti. 

Viðmælendur voru allir sammála um að samskiptavandann milli heimila þurfi að yfirstíga  

Eva lýsir því svo: „En ég meina, þú veist, við erum að ala upp sömu stelpurnar og við 

tölum ekki saman og það er bara mjög skrýtið.“  

Af frásögnum viðmælenda kom fram að reynslan hafði kennt þeim „hvernig maður 

vill hafa hlutina og hvernig maður vill alls ekki hafa þá“ eins og Sólrún kemst að orði. 

Viðmælendur sem höfðu einhverra ára reynslu af samskiptum við fyrrverandi maka 

sögðu samskiptin hafa lagast með tímanum og í kjölfarið minnkaði álagið á börnin. 

Sólrún segist í upphafi hafa sett ábyrgðina á samskiptum við föðurinn á dóttur sína en 

telji nú að það hafi verið mistök. Hún reynir að haga málum öðruvísi í dag: 

Ég viðurkenni það alveg að þegar hún var á þessum aldri [10–11 ára], 
stelpan, þá var þetta svolítið þannig, „vilt þú ekki hringja í pabba þinn og 
spyrja hvenær hann ætlar að vera kominn að sækja ykkur,” í staðinn fyrir að 
ég tæki upp símann og það þýddi ekki fyrir mig að senda sms, hann svaraði 
því ekki, það var bara hans stíll. En það er allt öðruvísi í dag, ég myndi aldrei 
láta það stoppa mig í dag eins og ég gerði þá, maður er bara búin að læra af 
þeim mistökum. 

Í frásögnum þriggja viðmælenda mátti greina að samskipti milli foreldra urðu auðveldari 

með tímanum eftir því sem börnin eltust þar sem aukið sjálfstæði þeirra dró úr þörf 

foreldra fyrir að hafa mikil samskipti. Börnin fara sjálf að hafa skoðun á málunum og það 

dregur úr nauðsyn þess að foreldrarnir hafi regluleg samskipti  Þóra segir: „Eftir því sem 

árin líða þá verður þetta alltaf betra sérstaklega þegar börnin fara bara að tala við 

foreldra sína sjálf “ Líkt og Þóra segir  ala frá  ví að hún bíði  ess að  urfa ekki að hafa 

regluleg samskipti við fyrrverandi maka út af börnunum og segir: „Svo hugsar maður 

alltaf, sest niður og jæja, ég þarf ekki að tala við hann í meira en 8 ár í viðbót, það 

styttist í það, [hlátur] já já auðvita st kka allir og  roskast “ 
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Í frásögn Bryndísar má greina að hún er meðvituð um álagið sem fylgir því að 

tilheyra stjúpfjölskyldu en henni finnst tíminn og reynslan hafa kennt henni að takast á 

við aðst ður með léttara hugarfari: „Eftir  ví sem líður lengur  á verður  etta [þ.e. 

samskiptaerfiðleikarnir] minna og minna issue, þá bara svona hættir maður að pæla í 

þessu og pirra sig á því ... en það er svona, þetta er það sem er mjög oft í svona 

stjúpfjölskyldum  svona vandamál “ 

Trúin á betri og bjartari framtíð er eitthvað sem allir viðmælendur áttu sameiginlegt 

og sáu fram á. Í frásögnum þeirra má finna margar hliðstæður þegar talað var um 

framtíðina en þar sjá viðmælendur fyrir sér að hlutirnir verði auðveldari eftir því sem 

börnin verða eldri og sambönd hafa fengið tíma til að þróast. Eva talar um að hún finni 

stjúpdætur sínar auka viðleitni sína gagnvart sér eftir því sem þær verða eldri og 

áhugasvið þeirra verður líkara hennar. Hún lýsir upplifun sinni svo: 

Mér finnst það rosalega gaman, þeim finnst sko fötin mín vera flott og eftir 
að þær urðu unglingar þá eru þær smátt og smátt að kaupa sér eitthvað og 
sýna mér það og segja, þetta er pínu Evuleg peysa, og þá finnst mér eins og 
þær séu að segja, mér þykir rosalega vænt um þig.   

Þátttakendur voru ekki spurðir sérstaklega hvort þeir hefðu sóst eftir faglegri aðstoð eða 

ráðgjöf varðandi málefni stjúpfjölskyldna en tveir viðmælendur nefndu það í frásögnum 

sínum að þeir hefðu hugað að þessum þætti. Í frásögnum Evu og Sólrúnar kom fram þörf 

fyrir aðstoð og leiðsögn því eðli stjúpfjölskyldunnar er flókið og vandamálin sem staðið 

er frammi fyrir eru margþætt. Í frásögnum Evu má greina þörf hennar fyrir að tjá 

tilfinningar og upplifanir af aðstæðum sínum við aðila sem hefur þekkingu og reynslu á 

málefnum stjúpfjölskyldna, eins og hún segir sjálf:   

Því maður þarf í raun bara að tala um þetta og segja hlutina upphátt og geta 
fengið svona leiðsögn, ekki endilega eitthvað prógram, heldur bara til að fá 
smá speglun og frá manneskju sem þekkir hlutina og einhvern sem beinir 
manni á rétta braut og líka ef maður er að gera eitthvað rétt, að fá þá pepp 
eða fá svona þú ert að gera rétt, þú þarft bara að halda það út. 

Í frásögnum Sólrúnar má greina að hún hefur hugað að aðstoð og ráðgjöf varðandi  

hlutverk sitt sem stjúpforeldri því upplifun hennar er sú að mörkin séu oft óljós: „Ég er 

stundum á tánum gagnvart því hversu langt á ég að ganga sem stjúpmóðir, mér finnst ég 

stundum ekki vita hvenær á hann (faðirinn) að grípa inn í eða á hann ekki yfir höfuð að 

grípa inn í hvar stoppar mitt hlutverk?“ Hún bætir svo við: „Manni finnst stundum vanta 
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fræðsluna eða ég veit ekki hvað það er, hvar liggja mörkin mín, hversu langt á ég að 

ganga í að láta hann hlýða eða láta hann gera eitthvað eða láta hann ekki gera eitthvað, 

á hann að grípa inn í, maðurinn sem er aldrei heima, hvar er þetta.“  

Af frásögnum þessara viðmælenda má greina seiglu og sterkan vilja til að gera vel og 

standa sig í því hlutverki sem þær gegna sem stjúpforeldrar með því að vinna að því að 

láta þetta ganga upp. 

4.11.1 Samantekt  

Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar sýna að reynsla þessara kvenna hefur verið erfið á 

köflum og vandamálin margþætt. Í viðtölunum kemur fram að meginviðfangsefni í 

stjúpfjölskyldunum var að skapa stöðugleika í tengslum milli heimila annars vegar og að 

skapa nýja fjölskyldu þar sem rými er fyrir ólík tengsl hins vegar.  

Í frásögnum kom fram að ytri áskoranir einkenndust af erfiðum samskiptum milli 

foreldra og voru viðmælendur meðvitaðir um mikilvægi þess að foreldrar skapi 

grundvöll samskipta þar sem þarfir barna eru settar í forgang. Fram kom að erfið 

samskipti milli heimila geta valdið börnum vanlíðan og átök milli foreldra bitnar á 

aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum.  

Innri áskoranir einkenndust af árekstrum innan stjúpfjölskyldna þar sem flókin 

samskipti og ólík tengsl mætast og þar þótti tengslamyndun milli stjúpforeldra og barna 

mikilvæg til að draga úr árekstrum. Auknar samverustundir og nýir fjölskyldusiðir voru 

einnig stór liður í því að hægt væri að mynda fjölskyldutengingu og sameina tvær 

fjölskyldur í eina. Fram kom að þótt áskoranirnar væru ólíkar eftir aðstæðum, t.d. aldri 

barna og lengd sambandsins, væri tengslamyndunin verkefni sem sífellt þyrfti að huga 

að og reyna sig áfram með. Hjá viðmælendum kom fram þörf fyrir almenna aðstoð og 

leiðsögn í að leysa vandamál og læra að fóta sig í nýju hlutverki. Þrátt fyrir þessar 

áskoranir bjuggu viðmælendurnir yfir seiglu og bjartsýni og vilja til að gera betur bæði 

innan heimilisins og milli heimila. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og settar í 

fræðilegt samhengi þar sem valin atriði eru rædd nánar út frá kenningarlegu 

sjónarhorni. Að lokum verða settar fram ályktanir út frá meginniðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

5.1 Rannsóknarspurningar og meginniðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka upplifun foreldra og stjúpforeldra af búsetu 

barna í stjúpfjölskyldum. Leitað var svara við eftirfarandi meginspurningu: Hver er 

reynsla foreldra og stjúpforeldra á búsetu barna í stjúpfjölskyldum? Viðfangsefni 

meginrannsóknarspurningarinnar var afmarkað með eftirfarandi undirspurningum: 

 Hvernig  er búsetufyrirkomulag meðal barna í stjúpfjölskyldum? 

 Hver eru áhrif búsetu á veittan stuðning? 

 Hver er upplifun mæðra og stjúpmæðra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum? 

Í þriðja kafla var aðferðafræðilegri nálgun rannsóknarinnar lýst en til upprifjunar skal 

þess getið að í þessari rannsókn var notast við blandaða rannsóknaraðferð þar sem 

gagna var aflað bæði með eigindlegum og megindlegum hætti út frá skýrandi raðsniði 

þar sem stuðst var við spurningalistakönnun og viðtöl.  

Hér á eftir verða nokkur atriði úr niðurstöðum rannsóknarinnar rædd í 

kenningarlegu ljósi. 

5.2 Búsetufyrirkomulag meðal barna í stjúpfjölskyldum 

Í fjórða kafla var gerð grein fyrir niðurstöðum spurningalistakönnunar á viðhorfum 

foreldra og stjúpforeldra til búsetu barna í stjúpfjölskyldum. Meginniðurstöður 

könnunarinnar sýna að börn voru í flestum tilvikum með skráð lögheimili hjá móður 

sinni og höfðu þar með fasta búsetu á því heimili. Auk þess sýndu niðurstöður að börn 

dvöldu að jafnaði meira á heimili móður og stjúpföður en föður og stjúpmóður.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæði börn og stjúpbörn þátttakenda voru í 

langflestum tilvikum skráð með lögheimili og þar með fasta búsetu hjá kynmóður sinni, 

eða í 88,7% tilvika barna og í 84,2% tilvika stjúpbarna. Eru þær niðurstöður í samræmi 

við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt að hefðin fyrir því að börn fylgi heimili móður eftir 

skilnað eða sambúðarslit er sterk og mikill meirihluti barna á Íslandi, eða rétt rúmlega 

90%, hafa skráð lögheimili hjá kynmóður sinni (Guðjón Hauksson o.fl., 2008; Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008). 

Að auki sýna niðurstöður rannsóknarinnar að meirihluti barna dvelur almennt fleiri 

daga í mánuði á heimili móður sinnar og stjúpföður fremur en hjá föður og stjúpmóður. 

Eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að 

stjúpfeðrafjölskyldur eru algengasta fjölskylduform stjúpfjölskyldna þar sem mun fleiri 

stjúpfeður búa að staðaldri með stjúpbörnum en stjúpmæður (Guðjón Hauksson o.fl., 

2008; Ihinger-Tallman og Pasley, 1997; Kreider, 2008; Robertson, 2006). 

Það vakti hins vegar athygli í niðurstöðum rannsóknarinnar að rúmlega þriðjungur 

stjúpbarna svarenda bjó við fyrirkomulag jafnrar eða tvískiptrar búsetu á báðum 

heimilum út frá þeim viðmiðum að barn verji 33%–50% tíma sínum hjá öðru foreldrinu 

en að öðru leyti hjá hinu foreldrinu (Kelly, 2007). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að 

kostir tvískiptrar búsetu eru helst taldir koma fram í auknum samskiptum og tengslum 

barns við báða foreldra sína og benda niðurstöður íslenskra rannsókna til þess að slíkt 

fyrirkomulag njóti vaxandi vinsælda hér á landi (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2008; Benedikt Jóhannsson, 2012; Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2008).  

5.3 Áhrif búsetu á veittan stuðning 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að búseta barns geti haft áhrif á veittan 

stuðning. Fram kom að þau börn sem talin eru búa á heimilinu fá meiri fjárhagslegan 

stuðning en þau sem koma í umgengni.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir veittu börnum sínum og stjúpbörnum 

tilfinningalegan og fjárhagslegan stuðning og voru niðurstöðurnar skoðaðar út frá 

búsetu barna. Með tilfinningalegum stuðningi var átt við að hlusta, ræða saman, 

leiðbeina, sýna skilning eða hvatningu og með fjárhagslegum stuðningi var átt við 
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greiðslu utan meðlags. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að langflestir foreldrar töldu 

sig veita börnum sínum úr öðru sambandi tilfinningalegan og fjárhagslegan stuðning. 

Hins vegar kom fram að nokkuð færri sögðust veita stjúpbarni sínu tilfinningalegan og 

fjárhagslegan stuðning. Eru þær niðurstöður í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa 

sýnt að stuðningur innan stjúpfjölskyldna er mestur milli kynforeldra og barna 

(Björnberg og Ekbrand, 2008).  

Þegar forsendur þess að stjúpforeldri veitti stjúpbarni tilfinningalegan og 

fjárhagslegan stuðning voru skoðaðar leiddu niðurstöður í ljós að tengslamyndun  

stjúpforeldris við stjúpbarn hafði jákvæð áhrif á tilfinningalegan og fjárhagslegan 

stuðning. Fram kom að því nánari sem stjúpforeldri mat tengsl sín við stjúpbarn, þeim 

mun líklegra var að tilfinningalegur og fjárhagslegur stuðningur væri veittur. Þessum 

niðurstöðum svipar einnig til rannsóknar Björnberg og Ekbrand (2008) þar sem sýnt var 

fram á að tilfinningatengsl milli stjúpbarns og stjúpforeldris var grunnforsenda fyrir 

veittum stuðningi.  

Auk þess sýndu niðurstöður að samskipti foreldra og búseta stjúpbarns gat haft 

áhrif á fjárhagslega veittan stuðning. Fram kom að foreldrasamvinna milli líffræðilegra 

foreldra hafði jákvæð áhrif á fjárhagslega þátttöku stjúpforeldris. Eftir því sem svarandi 

mat samskipti milli foreldra barns betri, þeim mun líklegra var að svarandi veitti 

stjúpbarninu fjárhagslegan stuðning. Hins vegar sýndu niðurstöður að eftir því sem 

svarandi var meira sammála því að barnið ætti ekki heima á staðnum heldur kæmi í 

heimsókn, því ólíklegra var að fjárhagslegur stuðning væri veittur. Þessar niðurstöður 

eru í nokkru samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að börn sem ekki eru 

talin búa á heimilinu fái minni fjárhagslega aðstoð en þau börn sem koma í umgengni og 

þar með þurfi þau börn oftar að taka meiri þátt í eigin uppihaldi (Ólöf Lára Ágústdóttir, 

2013; Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

5.4 Upplifun mæðra og stjúpmæðra af búsetu barna í stjúpfjölskyldum 

Í fjórða kafla var gerð grein fyrir niðurstöðum viðtalsrannsóknar við fimm konur sem 

allar höfðu reynslu af búsetu barna á tveimur heimilum. Niðurstöður 

viðtalsrannsóknarinnar sýna að megináskoranir stjúpfjölskyldna eru af tvennum toga. 

Annars vegar er mikilvægt að byggja upp gott samstarf og traust á milli beggja heimila 

barnsins og að foreldrar vinni í sameiningu að hagmunum og velferð barnsins. Áskoranir 
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þessu tengdar mætti kalla ytri áskoranir. Hins vegar þarf fjölskyldan að takast á við það 

verkefni að skapa nýja fjölskylduheild með sameiningu tveggja fjölskyldna. Í þessu felst 

að mynda samheldni og skapa ný tengsl sem einkennast af trausti, virðingu og 

umhyggju. Vísa mætti til þessara áskorana sem innri áskorana. Niðurstöðurnar sýna að 

bæði tengsl á milli heimila og innan stjúpfjölskyldunnar taka sífelldum breytingum og að 

verkefnið að skapa nýtt jafnvægi krefst viðvarandi athygli í daglegum athöfnum og 

samskiptum.  

5.4.1 Áskoranir stjúpfjölskyldna 

Ytri áskoranir stjúpfjölskyldna snúa að því að byggja upp samvinnu á milli foreldra og 

tryggja að traust ríki í sameiginlegri ákvarðanatöku um barnið. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að með auknum aldri og þroska fá börnin sjálf meira svigrúm til að 

vera með í ákvarðanatöku er varðar umgengni og tengsl á milli heimila. Þegar fram á 

unglingsár kemur fer vinahópurinn að skipta meira máli og mótast afstaða barnanna þá í 

meira mæli en áður af möguleikunum á samneyti við jafningjahópinn. Tíð skipti milli 

heimila virðast því síður henta eldri börnum en þeim yngri. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að tíð umskipti séu síður sniðin að þörfum eldri 

barna en þeirra sem yngri eru (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013).  

Rannsóknin sýnir ennfremur að ósætti á milli foreldra getur skapað álag og 

togstreitu sem veikir tengslin á milli heimila og getur valdið börnum vanlíðan. Í 

viðtölunum kom fram að ein af áskorunum foreldra væri að horfa fram á veginn og setja 

hagsmuni barnanna í forgang með því að leggja ágreining til hliðar að eins miklu leyti og 

hægt væri. Allar höfðu konurnar sem rætt var við reynslu af tímabundnum erfiðleikum 

sem oft mátti rekja til samskiptaerfiðleika á milli foreldra á ólíkum heimilum. Töldu þær 

að neikvæð samskipti ykju óöryggi barna við að fara á milli heimila. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem bent hefur verið á mikilvægi þess að 

foreldrar hugi sérstaklega að samskiptum og leggi ágreining og gremju fortíðarinnar til 

hliðar og einbeiti sér að því að viðhalda góðum samskiptum sín á milli í þágu barna sinna 

(Ahrons, 1994; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Í ljósi þessara niðurstaðna má því segja að gott samstarf og traust á milli foreldra sé 

lykilþáttur í að tryggja aðlögun og líðan barna á báðum heimilum. Eru þær niðurstöður í 

samræmi við fyrri rannsóknir, sem hafa sýnt að foreldrasamvinna, gagnkvæmt traust og 
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sveigjanleiki eru grundvallarforsendur þess hversu vel tekst að tryggja velferð barna eftir 

skilnað og að gott samstarf auðveldi börnum að skipta reglulega um búsetu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1995; Ottosen, Stage og Jensen, 2011).  

Að auki hafa niðurstöður fyrri rannsókna bent á að foreldrasamvinna getur skipt 

sköpum, ekki einungis fyrir velferð barnsins heldur stjúpfjölskyldunnar í heild sinni. Í 

viðtölunum kom fram að oft dró úr samskiptaerfiðleikum milli foreldra og heimila með 

tímanum. Eru þær niðurstöður í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að 

stjúpfjölskyldan þarf tíma til að aðlagast breyttum aðstæðum og ná jafnvægi. Með 

tímanum skapast oft aukið jafnvægi sem kemur fram í jákvæðari samskiptum og minni 

ágreiningi milli heimila. Þar með geta foreldrar og makar þeirra myndað fullnægjandi 

samskiptagrundvöll sem byggður er á hagsmunum og velferð barnanna. Ef hins vegar 

ekki tekst að vinna úr samskiptaerfiðleikum getur það leitt af sér streitu og álag og haft 

neikvæð áhrif á fjölskyldulíf stjúpfjölskyldunnar í heild sinni (Braithwaite, McBride og 

Schrodt, 2003; Coleman, o.fl., 2001; Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Í því sambandi má 

benda á kenningu Bowen um að fjölskyldan sé kerfi samskipta og sambanda sem hafa 

víxlverkandi áhrif hvert á annað. Við skilnað eða sambúðarslit halda meðlimir áfram að 

tilheyra ákveðnu kerfi en samskipti og tengsl eru skilyrði fyrir áframhaldandi virkni þess. 

Til að fjölskyldan geti starfað saman er mikilvægt að ná jafnvægi í fjölskyldukerfinu 

(Carlsund, Eriksson og Sellstöm, 2013; Nichols, 2010; Walsh og Harrigan, 2003).  

Innri áskoranir stjúpfjölskyldna sneru að því að skapa nýja fjölskylduheild með 

samruna tveggja fjölskyldna. Lykilþáttur í þessu var að mynda samheldni, byggja upp 

traust samband og tilfinningalega nánd á milli ólíkra meðlima fjölskyldunnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að tengslamyndun var meðal annars háð aldri 

barnsins. Þær konur sem komu inn í líf stjúpbarna þegar þau voru ung, áttu auðveldara 

með að mynda náin tengsl við börnin. Niðurstöður nýlegra rannsókna sýna að 

stjúpforeldrar eigi auðveldara með að mynda tengsl við yngri börn en eldri (Sigrún 

Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

 Í viðtölunum kom fram að þær konur sem komu seinna inn í líf stjúpbarna sinna, 

þegar börnin voru komin á unglingsaldur höfðu fremur lagt áherslu á að byggja upp 

traust og vináttu, en að beita aga og reyna að ná stjórn. Fyrri rannsóknir styðja þetta og 

benda til þess að sú nálgun að tileinka sér hlýju og sveigjanleika í uppeldisaðferðum við 
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stjúpbörn sín sé frekar til þess fallið að skapa góða fjölskylduheild en að leggja áherslu á 

stjórn og aga (Golish, 2003; Henry og Lovelace, 1995).  

Í viðtölunum kom fram að tengslamyndun á milli maka kvennanna og barna þeirra 

var einnig að nokkru háð aldri barnsins. Fram kom að minni krafa var gerð til 

tengslamyndunar þegar börnin voru komin á unglingsár. Í viðtölunum kom fram að erfið 

tengslamyndun milli maka og barna gat skapað tíðan samskiptavanda innan 

fjölskyldunnar. Við þetta gat myndast vítahringur sem móðirin dróst óhjákvæmilega inn 

í. Bowen hefur bent á að slíkir tilfinningalegir þríhyrningar geti skapast innan fjölskyldna, 

þar sem togstreita og spenna myndast á milli tveggja aðila sem leita til þess þriðja eftir 

bandalagi og samþykki. Bowen bendir á að þríhyrningsmyndun geti leitt af sér 

viðvarandi átök innan fjölskyldunnar. Ein leið til að komast hjá þessu sé að brjóta 

þríhyrninginn upp með því að líffræðilega foreldrið forðist þátttöku í átökunum eða 

afskipti af þeim og geri þannig kröfu til hinna um að leysa vandann sín á milli (Nichols, 

2010). Í viðtölunum kom fram, í samræmi við þetta, að tímabundin fjarvera móður frá 

heimili, t. d. vegna vinnuferða til útlanda, gat haft jákvæð áhrif og eflt tengslamyndun á 

milli stjúpforeldris og stjúpbarns. 

Konurnar sem rætt var við lögðu mikla áherslu á mikilvægi samveru og 

fjölskylduhefða við að byggja upp samheldni og traust. Lýstu þær því að fjölskyldan 

leitaðist við að skapa rútínu í fjölskyldulífinu, t.d. með því að borða öll saman góðan 

morgunmat um helgar eða fara öll saman reglulega út að borða. Töldu konurnar að slík 

rútína væri mikilvægur þáttur í að skapa jákvæðar væntingar, góðar samverustundir og 

sameiginlegar minningar innan fjölskyldunnar. Þetta efldi tengslin og tilfinninguna fyrir 

því að fjölskyldan væri ein heild.  

Á hinn bóginn bentu niðurstöður rannsóknarinnar til þess að erfiðleikar í 

samskiptum og takmörkuð tengslamyndun stæði í vegi fyrir því að fjölskyldan myndaði 

samheldni og upplifði sig sem heild. Í slíkum tilfellum var eins og tvær fjölskyldur byggju 

undir sama þaki í stað einnar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að óljós fjölskyldumörk eru 

algeng meðal stjúpfjölskyldna (Stewart, 2001; Brown og Manning, 2009). Í slíkum 

tilfellum eru meðlimir fjölskyldunnar ósammála um hver tilheyri henni og hver ekki. Er 

það í samræmi við kenninguna um tvíbent mörk. Samkvæmt henni geta meðlimir 

fjölskyldunnar upplifað viðurvist og fjarvist fjölskyldumeðlima á mismunandi hátt. 
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Einstaklingar geta upplifað andlega viðurvist fjölskyldumeðlims þó að hann sé líkamlega 

fjarverandi og öfugt. Ef þessi óljósu mörk innan fjölskyldunnar verða viðvarandi ástand 

getur það leitt af sér streitu og álag og jafnvel valdið sundrung innan fjölskyldunnar sé 

ekki tekist á við vandann (Boss og Greenberg, 1984; Pryor, 2014). 

Konurnar sem rætt var við töldu allar að það skipti máli fyrir tengsl barna við 

heimilið að skapa þeim rými, bæði efnislegt, hugmyndafræðilegt og tilfinningalegt. Það 

skipti t.d. máli að börnin ættu sér efnislegan stað inni á heimilinu, eins og þær nefndu i 

frásögnum sínum, s.s. eigið herbergi og sérstakan stól við matarborðið og einnig að 

hlutir þeirra eða persónulegir munir ættu sinn stað inni á heimilinu. Einn viðmælandi 

benti á að börnin yrðu að hafa rödd og atkvæðisrétt innan fjölskyldunnar. Þá var bent á 

að það skipti máli með hvaða hætti foreldrar töluðu um búsetuna, t.d. að setningin 

  heima hjá  ér” vísaði ekki bara til annars heimilisins  heldur beggja   

Að lokum sýna niðurstöður rannsóknarinnar að seigla og bjartsýni skiptir máli þegar 

kemur að því að takast á við ytri og innri áskoranir. Eins og áður hefur komið fram er 

tengslamyndun á milli heimila og innan fjölskyldunnar viðvarandi verkefni sem 

fjölskyldan er sífellt að takast á við í daglegum athöfnum og samskiptum.  Hjá konunum 

mátti skýrt greina seiglu þeirrra og sterkan vilja til að gera vel og standa sig í því 

hlutverki sem þær gegna í stjúpfjölskyldunni og til að takast á við áskoranir og sýna þrótt 

svo hægt sé að yfirstíga erfiðleika. Fram kom að konurnar lögðu sig fram við að taka 

ábyrgð á aðstæðunum og sýna þroska í því að aðlagast breyttum aðstæðum. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að í stjúpfjölskyldum mætast flókin samskipti og ólík tengsl og að 

seigla og fjölskylduþróttur sé lykilþáttur í að fjölskyldan aðlagist og vinni úr vanda sínum 

á skilvirkan hátt (Valgerður Halldórsdóttir, 2006; Walsh, 1998).  
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitað svara við spurningunni: Hver er reynsla foreldra og 

stjúpforeldra af búsetu barna í stjúpfjölskyldu? Fram kom að margar áskoranir blasi við 

stjúpfjölskyldum og snúa þær einkum að tveimur þáttum: Annars vegar að skapa góð 

samskipti á milli heimila (ytri áskoranir) og hins vegar að skapa nýja fjölskylduheild sem 

byggist á trausti, jákvæðum samskiptum og tilfinninganánd (innri áskoranir). Fram kom 

að tengsl, bæði milli heimila og innan stjúpfjölskyldunnar taka sífelldum breytingum og 

að verkefnið að skapa nýtt jafnvægi krefst viðvarandi athygli í daglegum athöfnum og 

samskiptum. Niðurstöðurnar benda ennfremur til þess að mæður séu miðlægar þegar 

stjúpfjölskyldur takast á við áskoranir. Algengara er til að mynda að börn eigi lögheimili 

sitt hjá líffræðilegri móður eftir skilnað en hjá líffræðilegum föður.  

Niðurstöður rannsóknarinnar mætti hagnýta til að bæta þjónustu við 

stjúpfjölskyldur og eru hér settar fram fimm leiðbeinandi tillögur: 

1. Jákvæð og góð tengsl á milli heimila barna í stjúpfjölskyldum eru lykilþáttur í 

velferð þeirra og aðlögun að breyttum aðstæðum. Ennfremur eru jákvæð 

tengsl á milli heimila þáttur í að takast á við innri áskoranir, þ.e. að byggja upp 

nýjar fjölskylduheildir. 

2. Ráðgjöf til foreldra eftir skilnað og til stjúpforeldra ætti því að miða að því að 

aðstoða foreldra við að leysa ágreiningsefni fortíðarinnar og horfa fram á 

veginn til að byggja upp nýjan stöðugleika og traust við breyttar aðstæður.  

3. Þörf er á fræðslu, ráðgjöf og leiðsögn fyrir þá sem stofna stjúpfjölskyldu, bæði 

hvað varðar tengsl á milli heimila en einnig um hvernig skapa megi traust og 

tilfinninganánd í nýjum fjölskylduheildum. Í viðtölunum kemur fram að þættir 

eins og að skapa börnunum rödd í ákvarðanatöku, að skapa þeim rými inni á 

heimilinu og að skapa fjölskyldurútínu geti stutt við það þegar fjölskyldan 

tekst á við innri áskoranir.  
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4. Helsta ógn í uppbyggingu nýrrar fjölskylduheildar er þegar aðskilnaður á sér 

stað innan fjölskyldunnar, þar sem hvort foreldranna stendur með ,,sínum“ 

börnum þegar glímt er við erfiðleika. Þetta er einkum erfitt þegar slíkur 

aðskilnaður er viðvarandi og fjölskyldan upplifir sig sem tvær einingar undir 

einu þaki.  

 

 

 

 

____________________________________ 

Diljá Kristjánsdóttir 
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Viðauki 1. Kynningarbréf til þátttakenda 

Búseta barna í stjúpfjölskyldum 

Dagsetning: 13.10.14. 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Diljá Kristjánsdóttir og er meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Í vetur er 

ég að vinna að rannsókn um búsetu barna í stjúpfjölskyldum. Leiðbeinandi minn er Valgerður 

Halldórsdóttir, aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin mín nefnist: 

Búseta barna í stjúpfjölskyldum: Viðhorf foreldra og stjúpforeldra til búsetu barna og er í 

formi rafræns spurningalista. Markmið rannsóknarinnar er að skoða merkingu hugtaksins 

búseta út frá sjónarhorni stjúpfjölskyldna. Niðurstöður verða síðan lagðar til grundvallar og 

kynntar í lokaritgerð minni.  

Það er von mín að þú sjáir þér fært um að taka þátt í þessari spurningakönnun sem tekur 

u.þ.b fimm mínútur að svara. Meðfylgjandi er slóð inn á könnunina. 

http://survs.com/survey/48xwshcbhm 

 

Litið er svo á að upplýst samþykki svaranda (þitt) fáist með því að svara spurningum 

rannsóknarinnar. Fyllsta trúnaðar verður gætt í tengslum við meðhöndlun og úrvinnslu 

gagna. Tryggt verður að ekki sé hægt að rekja persónulegar upplýsingar þátttakenda aftur til 

þeirra. Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt. Rannsókn þessi verður tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Ef nánari upplýsinga er óskað er hægt að hafa samband við okkur. 

Rannsakandi: Diljá Kristjánsdóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla 

Íslands, dik1@hi.is, sími: 6963653. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar: Valgerður Halldórsdóttir, aðjúnkt við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, valhal@hi.is, sími: 6929101. 

 

Fyrirfram þakkir og góð kveðja 

Diljá Kristjánsdóttir 

http://survs.com/survey/48xwshcbhm
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Viðauki 2. Spurningalisti 
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Viðauki 3. Kynningarbréf til viðmælenda  

Búseta barna í stjúpfjölskyldum 

 

Ágæti viðtakandi 

Með bréfi þessu er óskað eftir þátttöku þinni í rannsókn sem er hluti af lokaverkefni í meistaranámi 

til starfsréttinda í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Rannsóknin fjallar um búsetu barna í 

stjúpfjölskyldum. Markmið viðtalsrannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun og reynslu foreldra og 

stjúpforeldra af búsetu barna á tveimur heimilum. Leitast er við að fá fram upplifun kvenna af 

samskiptum, tengslamyndun og þátttöku bæði innan heimilisins og milli heimila.  

Rannsakandi vonast til að rannsóknin muni auka þekkingu og skilning á aðstæðum stjúpfjölskyldna og 

geti orðið verðugt innlegg í umræðuna um búsetu barna. Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi 

rannsókninnar er Sigrún Harðardóttir lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.   

 

Áætlað er að taka viðtöl við fjórar til fimm konur og gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki um 60-90 

mínútur. Viðmælendur ráða alfarið hvaða upplýsingar þeir veita og þeim gefst kostur á að hætta 

þátttöku hvenær sem er án útskýringar. Viðtölin verða hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt af 

rannsakanda en það skal tekið fram að einungis rannsakandi mun hafa aðgang að gögnum.  

 

Ef nánari upplýsinga er óskað er hægt að hafa samband við okkur. 

 

Rannsakandi: Diljá Kristjánsdóttir, MA nemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands, 

dik1@hi.is, sími: 6963653. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar: Sigrún Harðardóttir, lektor við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands, sighar@hi.is, sími: 8228882. 

 

Fyrirfram þakkir og góð kveðja 

Diljá Kristjánsdóttir 
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Viðauki 4. Samþykktaryfirlýsing fyrir viðmælendur 

 

Búseta barna í stjúpfjölskyldum: Reynsla foreldra og stjúpforeldra 

 

Þátttaka í þessari rannsókn felur í sér viðtal sem tekur 60-90 mínútur. Viðtalið fer fram á heimili 

rannsakanda. Viðtalið verður hljóðritað og afritað orðrétt i tölvutækan grunn. 

 

Ég undirrituð/aður staðfesti hér með að hafa kynnt mér upplýsingar um rannsóknina þar sem farið 

var yfir markmið og tilgang rannsóknarinnar og að ég hafi fengið viðunandi svör og útskýringar við 

spurningum mínum ef og þegar ég leitaði eftir þeim.  

 

Ég tek þátt í þessari rannsókn af fúsum og frjálsum vilja. Með undirskrift minni hér að neðan 

samþykki ég þátttöku en mér er jafnframt ljóst að það er réttur minn að geta hætt þátttöku á hvaða 

tíma sem er án frekari útskýringa.  

 

____________________________________ 

Dagsetning 

 

_____________________________________ 

Nafn þátttakenda 

 

 

_____________________________________ 

Nafn rannsakanda 
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Viðauki 5. Viðtalsvísir 

 

1. Fjölskylduaðstæður 

 Fjöldi barna 

 Aldur barna 

 Lengd sambúðar 

2. Búseta barna  

 Forsjá 

 Lögheimili 

 Dvöl á heimili  

3. Samskipti og þátttaka milli heimila  

 Samskipti  

 Þátttaka í uppeldi og umönnun 

4. Samskipti og þátttaka inni á heimili 

 Samskipti og tengsl 

 Þátttaka í uppeldi og umönnun 

5. Upplifun og reynsla af búsetu barna á tveimur heimilum 

 


