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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni hennar er að skoða tengsl foreldra og barna og hvaða áhrif ný sambúð 

eða nýtt hjónaband getur haft á fyrrnefnd tengsl. Niðurstöður rannsókna sýna fram á að 

við myndun stjúpfjölskyldu geta orðið talsverðar breytingar á tengslum foreldris og barns, 

en við upphaf sambúðar foreldris og stjúpforeldris getur myndast spenna og togstreita 

milli kynforeldris og barns. Börn sem áður hafa búið ein með einhleypu foreldri horfa oft 

á stjúpforeldri sem boðflennu og/eða keppninaut og finnst þeim þau vera í samkeppni við 

það um tíma og ást frá foreldri sínu. Viðbrögð hvers og eins barns geta verið ólík og 

breytileg eftir aldri og virðist kyn barnsins einnig hafa áhrif á þau viðbrögð sem í ljós koma. 

Tengsl milli barns og áður einhleyps foreldris hafa lítt verið rannsökuð, en þó finnast aðrar 

rannsóknir sem að mestu hafa einblínt á þau nýju tengsl sem myndast stjúpforeldrisins 

og barnsins á milli, í stað þess að horfa á þau tengsl sem fyrir eru, en eru ekki síður 

mikilvæg. Það er óhætt að segja að með vaxandi fjölda barna sem tengjast 

stjúpfjölskyldum á einn eða annan hátt, fylgir aukin samfélagsleg þörf á rannsóknum á 

hegðun og háttum meðlima slíkra fjölskyldna, í von um að getað aukið þekkingu og 

skilning á efninu.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Meginviðfangsefni hennar er að svara því hvort tengsl milli foreldris og barns breytist 

þegar foreldrið eignast nýjan maka. Áhugi á efninu er bæði persónulegur og faglegur, en 

höfundur er sjálfur hluti af tveimur stjúpfjölskyldum.  

Ég vil koma fram þökkum til Valgerðar Halldórsdóttur leiðbeinanda míns fyrir 

faglega ráðgjöf og gagnlegar athugasemdir. Ég vil þakka Margréti Irmu Jónsdóttur fyrir 

hvatningu, afar gagnlegar athugasemdir og yfirlestur ritgerðarinnar. Að lokum vil ég 

færa Öldu Björt Gísladóttur þakkir fyrir ómetanlegan stuðning við skrifin. 
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1 Inngangur  

Í aldanna rás og líklegast frá fæðingu hugtaksins fjölskylda, hefur fyrirbærið stjúpfjölskylda 

verið viðloðandi. Dæmi þess má finna í miðaldarbókmenntum líkt og Egils-sögu 

Skallagrímssonar, en Egill sjálfur gekk bróðurdóttur sinni í föðurstað þegar hann giftst móður 

hennar, Ásgerði Björnsdóttur (Egils saga, 1998). Þó er litla tölfræði að finna frá þeim tíma, en 

Hagstofa Íslands heldur utan um gagnsafn sem nær aftur til ársins 1951 og er í því safni að 

finna upplýsingar um tíðni skilnaða á Íslandi. Ef borin er saman tölfræði frá árinu 1950 og fram 

til dagsins í dag sést greinilega að talsverð aukning hefur átt sér stað þegar kemur að tíðni 

skilnaða. Tíðni lögskilnaðar hérlendis höfðu áður talið á milli 5-700 árlega, en telja nú frá árinu 

1978 um 1.000-1.200. Þrátt fyrir mikla aukningu lögskilnaða á Íslandi á eftirstríðsárunum 

virðist tíðni þeirra hafa náð ákveðnum stöðugleika og svipaður fjöldi skilnaða á sér nú stað frá 

ári til árs, en hérlendis hafa um 40% hjónabanda endað með skilnaði (Hagstofa Íslands, 2011a). 

Með þá tölfræði í huga er auðvelt að ímynda sér hversu mikið algengara það er orðið fyrir börn 

að verða hluti af stjúpfjölskyldu.  

Stjúpfjölskyldur eru fjölbreyttar og eru stofnaðar við mismunandi aðstæður, eins og í 

kjölfar skilnaðar eða sambúðarslita, eftir andlát annars foreldris eða þegar börn fæðast utan 

sambúðar eða hjónabands. Þær geta verið mismunandi þegar kemur að samskiptum og 

samböndum milli fjölskyldumeðlima og ólík viðhorf gagnvart því hver tilheyrir fjölskyldunni 

getur sett svip sinn á samsetninguna sjálfa. Stjúpfjölskyldur eiga það þó flestar sameiginlegt 

að samanstanda af pari, þar sem annar einstaklingurinn eða báðir eiga eitt eða fleiri börn úr 

fyrra sambandi eða samböndum. Oft fara pör í stofnun stjúpfjölskyldu í þeirri trú að þau og 

börnin þeirra munu aðlagast aðstæðum auðveldlega í hinni nýju fjölskyldumynd og eru 

væntingar þeirra um tafarlausa ást frá upphafi oft óraunhæfar. Við myndun stjúpfjölskyldu 

þarf að endurskipuleggja hlutverk einstaklinga og skilgreina reglur en það getur tekið lengri 

tíma fyrir börn að aðlagast því að búa í stjúpfjölskyldu og finna sitt hlutverk þar heldur en hjá 

einstæðu foreldri (Cartwright, 2008). 

Mjallhvít, Öskubuska og Hans og Gréta áttu það öll sameiginlegt að vera fórnarlömb hinnar 

vondu stjúpmóður og hefur það ekki verið hugtakinu „stjúp“ til framdráttar. Frá blautu 

barnsbeini höfum við heyrt sögur af því hversu hroðalegt það getur verið að stjúpforeldri gangi 
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til liðs við fjölskyldueininguna, og því skal engan undra að forskeytið „stjúp“ veki stundum óhug 

í hjörtum ungra barna. Staðalmyndir sem þessar geta skapað hugtakinu neikvæða merkingu 

og litað viðhorfs fólks, þá sérstaklega í tilfelli barna. Slíkar sögur hafa fengið fullmikinn 

hljómgrunn og finnast færri áberandi jákvæðar frásagnir af stjúpforeldrum í 

bókmenntasögunni, þó þær séu að sjálfsögðu til. Þórdís Þórólfsdóttir var sem áður segir 

stjúpdóttir Egils Skallagrímssonar og kvaðst Egill alla tíð hafa elskað hana sem sína eigin dóttur, 

en hvergi er úr sögunni hægt að lesa annað en að samband þeirra hafi verið til fyrirmyndar. 

Það má því ítreka að forskeytið „stjúp“ segir eingöngu hluta af sögunni, þann hluta sem útskýrir 

hvernig tengslin séu tilkomin, en fer engum orðum um það hver gæði tengslanna eru (Egils 

saga, 1998; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Ritgerðin er hefðbundin heimildarritgerð og stuðst var við fræðilegar rannsóknir og rit, 

ásamt því sem ýmis íslensk lagasöfn voru höfð til hliðsjónar. Í öðrum kafla verða lykilhugtök 

skilgreind, hvernig hugtökin fjölskylda og stjúpfjölskylda hafa þróast með samfélaginu og 

skilgreining þeirra víkkað, auk þess sem hugtakið tengsl verður skoðað. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar verður farið í áhrif skilnaðar á tengsl foreldra og barna, en þar á eftir verður 

farið yfir tölfræðilegar upplýsingar sem snúa að fjölda skilnaða og barna í stjúpfjölskyldum. Í 

fimmta kafla verður rýnt í forskeytið „stjúp“ með tilliti til íslenskra laga og þess regluverks sem 

fjölskyldum er sett, í þeim sjötta verður farið yfir kenningar sem tengja má við tengsl foreldra, 

stjúpforeldra og barna. Kaflar sjö og átta fjalla um rannsóknir bæðir innlendar og erlendar sem 

snúa að skilnaði og tengslum foreldra og barna í stjúpfjölskyldum. Níundi og jafnframt síðasti 

efnislegi kaflinn fjallar um störf og hlutverk félagsráðgjafa í vinnu með stjúpfjölskyldum en í 

kafla tíu má finna niðurstöður og lokaorð. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða tengsl sem fyrir eru á milli barna og einhleypra 

foreldra þegar myndun nýrra stjúptengsla á sér stað, hvort tilkoma nýs maka hefur áhrif á það 

samband og þau tengsl sem fyrir ríkja og þá hverslags. Rannsóknarspurningin sem leitað er 

svara við er: Hvort og þá hvaða áhrif nýr maki foreldris hefur á tengslasamband foreldris og 

barns úr fyrra sambandi? Vert er að taka það fram að í þessari ritgerð eru börn skilgreind sem 

einstaklingar undir 18 ára aldri. 
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2 Hugtök og skilgreiningar 

Eftirfarandi kafli snýr að skilgreiningum á hugtökunum fjölskylda og stjúpfjölskylda ásamt því 

að útskýra hugtökin tengsl og stjúpblinda. 

2.1 Hvað er fjölskylda? 

Hagstofa Íslands (2011a) skilgreinir hugtakið fjölskylda sem „hjón eða sambýlisfólk og börn 

þeirra sem eru undir 17 ára aldri“. Haft hefur verið í ýmsum tilburðum í von um að þróa 

hnitmiðaða og vel afmarkaða skilgreiningu sem útskýrir hugtakið fjölskylda, en því hefur ekki 

orðið ágengt. Takmarkaður árangur hefur að mestu verið vegna þess hve flókið fyrirbærið er 

og hversu erfitt það er að skilgreina fjölskyldu sem stöðuga og skýrt afmarkaða einingu. 

Fjölskyldumynstrið er sífellt að breytast með bættri stöðu kvenna í samfélaginu, hækkandi 

skilnaðartíðni, auknum fjölda einstaklinga sem giftast aftur og tilkomu einstaklinga sem kjósa 

að ala upp börn sín sem einstæðir foreldrar jafnt og fjölgun samkynhneigðra para sem stofna 

til hjónabands og eiga börn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Sigrún Júlíusdóttir skilgreinir í bók sinni Fjölskyldur við aldarhvörf hugtakið fjölskylda 

nokkuð vel og styðjast ýmsir meðferðaraðilar við þá skilgreiningu hennar, en hún er 

eftirfarandi: 

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

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

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum 

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

Júlíusdóttir, 2001, bls. 140). 

Skilgreining Sigrúnar er þó afar víð og er því gert ráð fyrir því hér að hún geti tekið breytingum. 

Áhersla er þó sérstaklega lögð á tilfinninga-, hagsmuna- og hollustubönd. Skilgreiningin nær 

þó ekki vel yfir stjúpfjölskyldur á þeim forsendum að ekki er tekið sérstakt tillit til þeirra barna 

sem eiga tvö heimili, en aðstæður barna í stjúpfjölskyldum fela oft í sér slíka hagi. Þar að auki 

er ekki sjálfsagt í tilviki stjúpfjölskyldna að um sameiginlegan efnahag sé að ræða og hollusta í 

samskiptum er oft af takmörkuðu upplagi í slíkum fjölskyldusamsetningum (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 
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2.2 Hvað er stjúpfjölskylda? 

Til eru margar skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu „stjúpfjölskylda“, en hún er þó hvorki 

skilgreind lagalega né hagfræðilega á vegum Hagstofu Íslands eða Alþingis og eru engar frekari 

skýringar að finna í íslenskri orðabók. Menn greinir einnig á um það hvernig sé rétt að 

skilgreina fjölskyldueininguna og flækjast mál enn frekar þegar kemur að því að skilgreina 

hugtakið „stjúpfjölskylda“ og hverjir tilheyra þeirri einingu. Samkvæmt Valgerði Halldórsdóttur 

(2012) getur vafi leikið á því hvernig einstaklingur skilgreinir stjúpfjölskyldu sína, hverjir 

tilheyra henni og hverjir standa utan hennar. Til samanburðar skilgreiningu Sigrúnar á 

fjölskyldunni má skoða skilgreiningu Valgerðar Halldórsdóttur (2012) á stjúpfjölskyldunni, en 

hún er eftirfarandi: „Stjúpfjölskylda er fjölskylda þar sem annar eða báðir aðilar sem til hennar 

stofna eiga barn eða börn með öðrum aðila/um“. Valgerður (2016) hefur jafnframt skilgreint 

hugtakið stjúpfjölskylda út frá stöðu barnanna sjálfra, en samkvæmt henni á barn 

stjúpfjölskyldu ef annað eða báðir foreldrar þess eiga maka, sem ekki er líffræðilegt foreldri 

barnsins og/eða barnið á hálfsystkini og/eða stjúpsystkini.  

Skilgreiningar á hugtakinu stjúpfjölskylda eru þó nokkrar, en ein slík skilgreining sem hlotið 

hefur talsvert lof kemur frá Emily B. Visher og John S. Visher, sem skilgreina hugtakið sem par, 

þar sem að minnsta kosti annar aðilinn á barn úr fyrra sambandi eða hjónabandi (1982). 

Franski sálfræðingurinn Jean-Francois Mignot (2008) skilgreinir stjúpfjölskyldu, líkt og 

Valgerður Halldórsdóttir, sem fjölskyldu þar sem annar eða báðir aðilar sem til sambandsins 

stofna eiga barn/börn með öðrum aðila. Mignot gerir enn fremur ráð fyrir því að foreldrar sem 

hafa bundið enda á samband sitt eða hjónaband og foreldri sem verður ekkill/ekkja og hefur 

svo stofnað til nýs sambands, eigi það sameiginlegt að geta talist til stjúpfjölskyldna. Hann 

setur þó ólíkt öðrum fræðimönnum inn í skilgreininguna kröfu um búsetu, að parið búi með 

barninu, en á hann þá við að barnið búi á heimilinu ásamt líffræðilegu foreldri sínu og 

makanum sem þá er stjúpforeldri barnsins. Skilgreiningar Valgerðar, Visher hjónanna og 

Mignot eiga það allar sameiginlegt að annar eða báðir aðilarnir sem til stjúpfjölskyldunnar 

stofna eiga barn/börn. Skilgreining Mignot er þó talsvert þrengri, en tekur hann einnig inn í 

sína skilgreiningu að aðilar innan stjúpfjölskyldunnar þurfi að búa undir sama þaki.  

Skilgreiningar fræðimanna eru byggðar á svipuðum hugmyndum um fjölskylduformið en 

mun höfundur að mestu styðjast við skilgreiningu Valgerðar Halldórsdóttur (2012), þar sem sú 

snýr eingöngu að því hvernig tengslum er háttað. Þessi skilgreining er nokkuð víð og á vel við 
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þennan margbreytilega hóp sem tilheyrir stjúpfjölskyldum. Stjúpfjölskyldur eru stærri og 

flóknari einingar en kjarnafjölskyldur þar sem fleiri einstaklingar tengjast henni og þar er að 

finna mun fjölbreyttari tengsl (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Stjúpfjölskylda er langt því frá 

að vera afmarkaður og einsleitur hópur, en hún getur hvort sem er myndast út frá 

samkynhneigðu pari sem og gagnkynhneigðu, ungum einstaklingum eða eldri. Ólíkar 

samsetningar koma til vegna þess að misjafnt er hvort barn eða börn fylgi öðrum eða báðum 

einstaklingum í nýja sambandinu og hvort börnin séu tilkomin vegna eins fyrra sambands eða 

fleiri. Stjúpfjölskyldan getur myndast í kjölfar skilnaðar foreldra eða eftir andlát annars 

foreldrisins og í sumum tilvikum hafa foreldrar jafnvel aldrei verið í sambandi/sambúð. Þó 

börnin búi ekki hjá stjúpfjölskyldunni að staðaldri eru þau hluti af henni og barn getur verið 

hluti af tveimur stjúpfjölskyldum ef báðir blóðforeldrar þess eignast nýja maka (National 

Stepfamily Resource Center, 2011; Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Stjúpfjölskyldur glíma við svipuð verkefni og aðrar fjölskyldugerðir en hafa að auki aðrar 

skyldur og verkefni, sem geta verið sérstök í hverri samsetningu fyrir sig og eiga ekki við í 

klassískum kjarnafjölskyldum. Styrkleikar stjúpfjölskyldunnar eru margir en í henni axla fleiri 

einstaklingar ábyrgð á foreldrahlutverkinu. Börnin njóta góðs ef jákvætt viðhorf og samvinna 

ríkir á meðal allra viðkomandi aðila og eykur það fjölda fullorðinna bakhjarla sem barnið hefur. 

Það er mikill styrkur í heildina litið þegar vel tekst til en veldur sársauka og tekur mikla orku ef 

til átaka kemur. Þörfin á samræmingu og samstillingu innan stjúpfjölskyldu einingarinnar er rík 

og verður mörgum ofviða (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Helsti kostur stjúpfjölskyldunnar er talinn 

vera dreifð ábyrgð á börnunum, sem veitir einstaklingum aukinn tíma og svigrúm og þegar 

foreldrasamvinnan er góð njóta börnin þess líka. Í stjúpfjölskyldum er möguleiki á fleiri 

jákvæðum fyrirmyndum og oft batnar fjárhagur einstaklinga vegna þess að fleiri aðilar deila 

fjárhagslegri ábyrgð (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

2.2.1 Stjúpblinda 

Viðhorf til stjúpfjölskyldna er mjög ólíkt eftir heimshlutum, en í Asíu hefur hugtakið 

stjúpfjölskylda mjög neikvæða merkingu og er oft líkt við „notaða vöru“. Neikvætt viðhorf til 

stjúpfjölskyldna er þó ekki allstaðar jafn áberandi þó svo að lagarammi samfélagsins 

endurspegli ekki endilega viðhorf þess, eins og raun ber vitni á Íslandi. Þar er þessi stimpill 

minna sjáanlegur en lagalegar viðurkenningar hafa ekki enn fengist. Segja má að stjúpblinda 

hafi einkennt samfélagið hérlendis þar sem stjúptengsl hafa nánast verið ósýnileg og lítið 
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fjallað um þau auk þess eru þau ekki áberandi í opinberri tölfræði. Hugtakið stjúpblinda er 

notað til að lýsa aðgerðaleysi stjórnvalda og vegna þess er sá lagarammi sem stjúpfjölskyldur 

starfa eftir breytilegur eftir hverjum tíma eða tímabili, en það er því dæmi um áhrif frá 

sögulegum tíma og félagslegu samhengi (Pryor, 2014; Valgerður Halldórsdóttir, 2012; 

Velferðaráðuneytið, e.d.). 

2.3 Tengsl  

Börn mynda náin tengsl á fyrstu mánuðum ævinnar við ummönnunaraðila sína. Snerting sem 

barn fær frá ummönnunaraðilum veitir barninu öryggi og ást, og eykur á sama tíma 

tengslamyndun milli þeirra. Börn mynda yfirleitt sterk tengsl við frumumönnunaraðila sína, en 

til þess að tengslin verði sterk þarf sá aðili að svara þörfum barnsins með viðeigandi 

ummönnun. Tengsl barna fyrstu árin leggja grunninn að framtíð þeirra og eru frumtengsl því 

mikilvæg fyrir þroska einstaklings hvort sem um er að ræða tilfinninga-, félags-, og/eða 

vitsmunalega þroska (Duhn, 2013). 

Við skilnað og myndun stjúpfjölskyldu þarf að huga að breyttum tengslum og 

tengslamyndun. Foreldrar óttast oft að börn hafi ekki lengur þörf á þeim þegar þau eignast 

stjúpforeldra eða að þau taki stjúpforeldrið fram yfir sig. Við þessar breytingar myndast sterkar 

tilfinningar og bregðast sumir við með því að draga sig alfarið út úr samskiptum við börn sín á 

meðan aðrir vilja meiri samskipti til að verja og viðhalda tengslunum sem þeir óttast að missa 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  
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3 Áhrif skilnaðar á tengsl foreldra og barna 

Samfélagsleg þróun hefur skapað með sér nýtt sambúðarform með þeim breytingum sem hafa 

orðið á lífsháttum bæði, í framleiðsluháttum, á vinnumarkaði,í samskiptum og á lífsstíl (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008). Í vaxandi mæli bíður það skilnaðarbarns að eignast stjúpforeldri, 

stjúpsystkini og hálfsystkini strax í kjölfar skilnaðar eða síðar. Sú breyting reynir oft á en getur 

með tímanum auðgað líf barns ef vel tekst til (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þó skilnuðum fjölgi og 

opnari umræða auðveldi börnum að takast á við þá umbreytingu og tilfinningakreppu sem 

fylgir skilnaði foreldra, virðast þau oftast óviðbúin og berskjölduð gagnvart breytingum þegar 

kemur að þeirra eigin foreldrum og þeim sjálfum. Viðbrögð hvers barns eru einstök og huga 

þarf að líðan barnsins með tilliti til þess, en algengustu bráðaviðbrögð barna við skilnaði 

foreldra eru kvíði og sorg. Þau óttast um tilveru sína, finna til vanmáttar innra með sér og þurfa 

minna til að verða hrædd og óörugg í eigin umhverfi, bæði heima og í skóla (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

Tengsl einstæðs foreldris og barns getur auðgast eftir skilnað en þegar stjúpforeldri kemur 

inn í myndina getur barnið horft á viðkomandi einstakling sem boðflennu. Við komu 

stjúpforeldris breytast reglur og venjur fjölskyldunnar og þar getur skapast ringulreið á meðan 

stjúpfjölskyldan er að aðlagast og ná jafnvægi (Newman og Grauerholz, 2002). Börn geta tekið 

sér meira vald eftir skilnað en áður og telja sig oft verða nauðsynlegir þáttakendur í ýmsum 

ákvörðunartökum, en þegar stjúpforeldrið kemur inn í myndina upplifa börnin það sem ógn 

við tengsl sín við foreldri sitt og hið nýfengna vald (Afifi, 2008). Mikilvægt er að börn fái tíma 

til að verja eitt með kynforeldri sínu og er það mikilvægt að börnin upplifi ekki að þeim sé ýtt 

til hliðar við komu nýja makans. Með því að viðhalda gæðastundum með barninu einu fær 

barnið aukna athygli og viðhelst þannig traust og öryggi á milli foreldris og barns (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2004). 
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4 Tölfræði 

Árin um og í kringum 1960 táknuðu mikið umrótaskeið í alþjóðasamhengi og voru árin almennt 

séð tímamótatákn fyrir frjálslyndið. John F. Kennedy hafði sigur að hólmi í forsetakosningum 

Bandaríkjanna og í Evrópu var talað um gullöldina, en þá var réttindabarátta kvenna og 

samkynhneigðra mjög sýnileg (Wojcihowski, 2013). Á sama tíma jókst skilnaðartíðni á 

heimsvísu og hækkaði hratt í Evrópu (Office for National Statistics, 2014) og í Bandaríkjunum, 

en þar er talið að rétt rúmlega annað hvert hjónaband hafi endað með skilnaði (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008). Ísland var engin undantekning og jókst hér tíðni lögskilnaða, sem áður 

höfðu talið á milli 5-700 árlega, en telja nú frá árinu 1978 um 1.000-1.200. Nýjustu tölur 

Hagstofunnar eru frá árinu 2011 og voru þá 1.271 pör sem enduðu hjúskap sinn. Hlutfall 

skilnaða hér á landi hefur nokkur veginn verið það sama síðustu 25 ár en ekki hefur orðið 

mælanleg fjölgun skilnaða á tímabilinu eftir efnahagshrunið 2008. Hérlendis endar þriðja hvert 

hjónaband með skilnaði sem er svipað og í öðrum vestrænum samfélögum, en ógilding 

giftingar er þó ekki hluti af þessari tölfræði. Ferlið frá því að hugmyndin um skilnað kemur fyrst 

upp og þar til tvær fjölskyldur aðlagast breyttum aðstæðum getur reynt á. Einkenni íslenskra 

nútímafjölskyldna benda til þess að misgengi sé á milli gildismats og veruleika (Hagstofa 

Íslands, e.d., 2011a; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Auk skilnaðar og sambúðaslita getur stjúpfjölskylda myndast við foreldramissi og þegar 

barn verður til utan sambúðar. Á vef Hagstofunnar eru engar upplýsingar um fjölda barna í 

stjúpfjölskyldum en börn geta orðið hluti af stjúpfjölskyldu á þrjá vegu. Það er í kjölfar skilnaðar 

foreldra eða andláts annars foreldrisins, eða að foreldrar hafi einfaldlega aldrei verið í 

sambandi/sambúð. Á 18 ára tímabili, frá árunum 1994-2011, eru í heildina 32.949 börn fædd 

utan sambúðar eða lentu í skilnaði eða sambúðarslitum foreldra sinna. Þetta eru um 41,8% 

barna á Íslandi, en mögulega eru þau orðin eða munu verða hluti af einni eða tveimur 

stjúpfjölskyldum. Þar af eru 11.009 börn fædd utan sambúðar, 10.497 börn úr lögskilnuðum 

og 11.443 börn úr sambúðarslitum. Inn í þessar tölur vantar þó þann fjölda barna sem hafa 

misst foreldri sitt en hvorki er haldið utan um þær upplýsingar hjá Hagstofu Íslands né 

Tryggingastofnun ríkisins. Tryggingastofnun hefur þó tölu á þeim fjölda barna sem 

forráðamenn sækja um barnalífeyri fyrir vegna foreldramissis, en rétt er að taka það fram að 

ekki sækja allir um þann lífeyri. Fjöldi barna á árunum 1994-2011 sem forráðamaður fékk slíkar 



14 

bætur fyrir voru 20.027 börn eða í heildina litið gætu því allt að 52.976 íslenskra barna orðið 

hluti af stjúpfjölskyldu (Hagstofa Íslands, 2011b, 2011c, 2013; Heimir Hilmarsson, 2014; Þóra 

Jónsdóttir munnleg heimild, 2.maí 2016). 
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5 Löggjöf 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvernig íslensk löggjöf snýr að stjúpforeldrum bæði 

þegar kemur að réttindum þeirra og skyldum. Lög sem varða stjúpfjölskyldur snúa að 

hagsmunum barna innan réttarkerfisins og þegar kemur að forsjá þeirra, framfærslu og arfi. 

5.1 Barnalög nr. 76/2003 

Samkvæmt 4. gr. barnalaga nr. 76/2003 er tekið fram að við skilnað foreldra eða slit á sambúð 

sem skráð er í þjóðskrá fái foreldrar sameiginlega forsjá nema kveðið sé á um annað. Ákveða 

þarf þó hjá hvoru foreldrinu barnið er skráð með lögheimili og hvernig búsetumálum barnsins 

skuli háttað. Með þingfestri breytingu á barnalögum frá árinu 2013 var stoðum rennt undir 

réttindi stjúpforeldra og þeim gert kleift að fá sameiginlega forsjá með kynforeldri, sbr. 29. gr. 

barnalaga, en samhliða því var afnumið það fyrirkomulag að stjúpforeldrar fengju sjálfkrafa 

forsjá yfir stjúpbarni. Stjúpforeldrar geta fengið forsjá stjúpbarns og forsjá þá orðið 

sameiginleg með kynforeldri ef það fór áður eitt með forsjána, en þarf það að gerast með 

umsögn þess foreldris sem ekki fer með forsjá barns og samþykki sýslumanns. Ef formlegt 

samþykki sýslumanns fæst og til skilnaðar kemur hjá stjúpforeldri og kynforeldri helst forsjá 

yfir barninu sameiginleg nema um annað hafi verið samið. Í seinni málsgrein 53. gr. barnalaga 

er tekið fram að stjúpforeldri sé skylt til að framfæra stjúpbarni sínu eins og sínu eigin barni 

fari það með forsjá þess, en hafi einstaklingur hafið samband með kynforeldri barns sem fer 

með sameiginlega forsjá hefur sá einstaklingur sem er stjúpforeldri barnsins engum lagalegum 

skyldum að gegna gagnvart barninu. 

Við andlát forsjárforeldri fær stjúpforeldri sem hefur farið með forsjá barnsins að halda 

því áfram, ef það er talið barninu fyrir bestu og annað hefur ekki verið tekið fram, sbr. 30. gr. 

barnalaga. Ef um sameiginlega forsjá á milli kynforeldra var að ræða þá á stjúpforeldri engan 

rétt á forsjá barns við andlát maka síns, sbr. 1. mgr. 30. gr. barnalaga. 

5.2 Erfðalög nr. 8/1962 

Í 1. gr. erfðalaga nr. 8/1962 er fjallað um lögerfingja þar sem erfðarréttur byggist á skyldleika 

erfingja við hinn látna. Þá er talað um skylduerfingja en þar falla undir maki og börn 

arfleiðanda, kjörbörn og aðrir niðjar. Þarna undir falla þó ekki stjúpbörn þar sem þau njóta 

ekki erfðarréttar og eru því réttlaus þegar kemur að andláti stjúpforeldra sinna. Í 8.gr. sömu 
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laga segir þó að eftirlifandi maki geti setið í óskiptu búi gegn samþykki stjúpbarna sinna eða 

forsjáraðila þeirra, en óháð samþykki þeirra fari hann sjálfur með forsjá. Hafi hinn látni mælt 

sérstaklega fyrir setu hins eftirlifandi maka í óskiptu búi í erfðaskrá sinni, geta stjúpniðjar ekki 

gert kröfu á að hann víki þaðan. Stjúpniðjar geta þó kallað eftir skiptingu bús innan þriggja 

mánaða eftir að þeir verða fjárráða, en annars með árs fyrirvara samkvæmt. 14. gr. sömu laga. 

5.3 Hegningarlög nr.19/1940 

Í hegningarlögum nr. 19/1940 kemur forskeytið „stjúp“ einungis einu sinni upp, en það er í 

201. gr. sem fjallar um að kynferðisbrot gagnvart stjúpbörnum séu refsiverð líkt og við önnur 

börn. 

5.4 Meðferð sakamála nr. 88/2008 

Í 3. mgr. 117. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 er tekið fram að þeir sem eru náskyldir 

eða tengdir sakborningi í sakamáli geta fríað sig undan því að gefa skýrslu sem vitni að öllu 

leyti eða einhverju og tekur þessi skilgreining einnig til stjúpniðja.  
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6 Kenningar 

Það er einungis fyrst núna á síðustu áratugum sem settur hefur verið fræðilegur rammi utan 

um rannsóknir á stjúpfjölskyldum. Það er nauðsynlegt að hanna og þróa spurningar og tilgátur 

til gagnasöfnunnar og túlkunar á þeim gögnum til þess að betrumbæta rannsóknir fræðimanna 

á stjúpfjölskyldum (Pryor,2014). 

6.1 Fjölskyldu seigla  

Allar fjölskyldugerðir glíma við einhverskonar vandamál og á það ekki eingöngu við um 

stjúpfjölskyldur. Fjölskyldu seigla (e. family resilience) er hugtak sem stuðst er við þegar skoða 

á hvernig fjölskyldur takast á við vandamál sín innbyrðis. Seiglan felur í sér hæfni einstaklinga 

til þess að vaxa og dafna í stað þess að bugast og gefast upp, en slíkt hið sama má finna í öllum 

fjölskyldum (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Önnur skilgreining er sú að einstaklingar taki til 

sín það sem þeir hafa lært af fyrri reynslu og láti tilfinningar sem valda óöryggi hverfa. 

Fjölskyldu seigla er geta fjölskyldunnar til þess að sigrast á þeim áskorunum sem upp koma í 

fjölskyldulífinu, eins og skilnaði og tengslum innan stjúpfjölskyldu (Roehelkepartain og 

Syversten, 2014). Walsh (1998) komst að því með rannsókn sinni að það er misjafnt eftir 

einstaklingum hvernig þeir bregðast við álagi og hversu mikið þeir trúa á sjálfa sig og sína getu. 

Það kom í ljós að þeir sem búa yfir mikilli seiglu bregðast öðruvísi við álagi en þeir sem hafa 

litla seiglu. Það að hafa mikla seiglu er því vísbending um að sá einstaklingur eigi möguleika á 

betri lífsgæðum. Þó seigla snúist aðallega að því að komast í gegnum erfiðar stundir í lífi 

einstaklings þá snýr hún einnig að persónueinkennum og lífsþrótti hans. 

Þegar unnið er að því að efla fjölskylduseiglu hjá meðferðaraðilum er áhersla lögð á 

styrkleika fjölskyldunnar og reynt er að draga fram það jákvæða úr aðstæðum hvers og eins 

einstaklings ásamt því að hvetja hann áfram, í stað þess að einblína einungis á veikleika hans 

(Walsh, 1998). 

6.2 Fjölskyldukerfiskenningin 

Talað er um fjölskylduna sem kerfi þar sem allir meðlimir innan fjölskyldunnar gegna 

ákveðnum reglum, viðmiðum og hlutverkum sem þarf að fylgja. Hver einstaklingur innan 

fjölskyldunnar er hluti af gagnvirku samskiptaneti þar sem reglur, viðmið og hlutverk innan 

hennar hafa áhrif á hegðun fjölskyldumeðlima eða undirkerfa sem breytir hegðun annarra 



18 

undirkerfa. Þessi undirkerfi geta verið systkinaum, hjúskap eða samband foreldris og barns 

(Bavelas og Seagal, 2006).  

Lykilþátturinn í fjölskyldukerfiskenningunni (e. family systems theory) er geta 

fjölskyldunnar til þess að koma á stöðugleika í óstöðugum aðstæðum og aðlagast breytingum 

með því að finna rétt jafnvægi á milli stöðugleika og sveigjanleika (Pryor, 2014). 

Hlutverkin, reglurnar og undirkerfi fjölskyldulífsins ásamt öðrum þáttum breytast á fyrstu 

stigum við myndun stjúpfjölskyldu, en það getur haft gífurleg áhrif á samskipti innan 

fjölskyldunnar og sambandið við nýja makann (Pryor, 2014). Samkvæmt 

fjölskyldukerfiskenningunni nær stjúpfjölskyldan jafnvægi í nýjum aðstæðum þegar hæfni 

fjölskyldunnar til að koma á stöðugleika samsvarar hæfni hennar til þess að endurskipuleggja 

sig á tímum breytinga (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Þeir sem rannsaka stjúpfjölskyldur hafa 

nýtt sér fjölskyldukerfiskenninguna til þess að skýra það hvernig myndun nýs fjölskyldukerfis í 

gegnum nýtt samband/hjónaband hefur áhrif á aðra þætti sem koma að fjölskyldunni (Baham, 

Weimer, Braver og Fabricius, 2008). 

6.3 Tengslakenning 

Breski sálfræðingurinn John Bowlby (1969) var einn helsti frumkvöðull tengslakenningarinnar 

(e. attachment theory). Hann taldi að við aðskilnað og missi upplifi börn söknuð og kvöl líkt og 

fullorðnir. Hann skoðaði þroska barna og hvernig tilfinningaþroski þeirra þróaðist. Bowlby taldi 

að tilfinningaleg tengsl við aðra skiptu miklu máli fyrir einstaklinga varðandi þróun 

nauðsynlegra hæfileika og getu til þess að mynda góð félagsleg tengsl. Bowlby taldi tengsl í 

frumbernsku vera mikilvæg og að þau hefðu áhrif á tilfinningar og færni einstaklings til að 

mynda félagsleg tengsl á fullorðinsárunum. Mikilvægustu tengslin sagði hann vera þau sem 

barnið ætti við sinn aðal ummönnunaraðila, og ef til kæmi til röskunnar á því sambandi gæti 

það haft langvarandi áhrif á tengslamyndun einstaklingsins þegar á fullorðinsár væri komið, 

sem jafnframt eykur líkurnar á sálfræðilegum vandamálum (Berk, 2010). 

Skilnaður foreldra og átök sem myndast geta út frá skilnaði hafa áhrif á tengsl barna og 

aðlögun þeirra að nýjum aðstæðum. Við skilnað foreldra og þegar foreldrar eignast nýja maka 

getur í kjölfarið myndast óöryggi hjá barni vegna þess að það fær takmarkaðri aðgang að 

foreldrum sínum, sem einnig verða minna næmir á þarfir barns við myndun nýrrar 

stjúpfjölskyldu. Tengsl innan stjúpfjölskyldna fara mikið eftir því hvernig gæði tengsla voru á 

milli ummönnunaraðila og barns fyrstu þrjú ár barnsins. Góð tengslamyndun getur átt sér stað 
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milli stjúpforeldris og barns, en því þarf að gefa tíma, vegna þess að traust tengsl myndast 

þegar tíma er varið saman og stjúpforeldrið og barn sýni hvort öðru áhuga (Planitz, Feeney og 

Peterson, 2009). Rannsókn á tilfinningatengslum innan ólíkra fjölskyldugerða staðfesti að 

mestu tengslin eru á milli kynforeldris og barns, en tengsl og stuðningur var mælanlega lægstur 

á milli stjúpforeldis og stjúpbarns (Björnberg og Ekbrand, 2008). 

Mary Ainsworth var samstarfskona Bowlby og þróaði hún tengslakenningu hans áfram í 

starfi sínu. Hún rannsakaði ásamt samstarfsfólki sínu tengsl mæðra og barna í ókunnugum og 

framandi aðstæðum og hvernig viðbrögð barna geti verið ólík í tilraun sinni Strange Situation. 

Ferlið var þannig uppsett að hægt var að fylgjast með viðbrögðum og hegðun barna í umhverfi 

sem líkti eftir flæði þeirra einstaklinga, kunnugra og ókunnugra, sem komast í samband við 

barnið. Fyrsta skref tilraunarinnar felur í sér að umönnunaraðili og barn eru kynnt fyrir áður 

óþekktu herbergi og í kjölfarið skilin þar eftir þar sem barnið leikur sér án afskipta 

umönnunaraðilans. Næst kemur ókunnugur aðili inn í herbergið og á samskipti við 

umönnunaraðilann en nálgast svo barnið á meðan umönnunaraðilinn lætur lítið á sér bera og 

fer fram. Umönnunaraðilinn kemur svo aftur inn í herbergið og fylgst er með samfundum 

barns og umönnunaraðila, barnið er huggað ef þörf þykir áður en umönnunaraðilinn yfirgefur 

herbergið aftur og barnið er skilið eftir eitt á nýjan leik. Ókunnugi einstaklingurinn kemur svo 

aftur inn og leikur við barnið í takt við hegðun barnsins. Að lokum kemur umönnunaraðilinn 

aftur inn, heilsar barninu og tekur það upp á meðan ókunnugi aðilinn lætur sig hverfa svo lítið 

beri á (Ainsworth og Bell, 1970). 

Ainsworth skipti börnunum í fjóra flokka út frá mismunandi viðbrögðum þeirra í 

ókunnugum aðstæðum. Rannsóknin sýndi fram á viðbrögð barnanna við brottför og 

endurkomu umönnunaraðila síns ásamt því hversu viljug þau eru við að skoða og leika sér með 

leikföng á gefnu tímabili. Jákvæðar niðurstöður voru skilgreindar á grundvelli þess hóps sem 

upplifði örugg tengsl (e. secure attachment). Neikvæðum niðurstöðum var svo skipt í þrenns 

konar óörugg tengsl, forðunar tengsl (e. insecure-avoidant), tvíbendin tengsl (e. insecure 

ambivalent) og ringluð tengsl (e. insecure-disoranized). Í ljós kom að barn finnur fyrir öryggi 

við það eitt að hafa móður sína eða annan umönnunaraðila í herberginu og að barnið upplifir 

ekki sama öryggi með ókunnugum. Því nánari tengsl sem barn átti við umönnunaraðila sinn 

því öruggara var það eitt með ókunnugu manneskjunni því það treysti á að foreldið kæmi aftur. 

Aftur á móti voru þau börn sem áttu mæður sem ekki voru næmar á þarfir þeirra, líklegri til 
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þess að þjást af kvíða og verða óörugg þar sem þau treysta ekki á móður sína þegar hún 

yfirgefur herbergið. Þróun tengsla á milli barns og foreldris á fyrstu árum barns eru því 

gífurlega mikilvæg en þau hafa áhrif á hegðun barna þegar horft er til framtíðar (Ainsworth og 

Bell, 1970). 

6.4 Lífsstefnu kenningar 

Lífsstefna er það þroskaferli sem á sér stað hjá einstaklingi á lífsleiðinni en stefnan er til marks 

um það ferli sem einstaklingar ganga í gegnum og hefur bæði góð og slæm áhrif á líðan þeirra. 

Fyrri reynsla einstaklinga og hvernig þeim gekk að vinna úr henni hefur áhrif á það hvernig 

einstaklingar takast á við nýjar áskoranir. Í lífsstefnu kenningum (e. life course theories) er talað 

um fjórar grundvallar lífsstefnur og er sú fyrsta sögulegur tími og staður (e. historical time and 

place). Fjölskyldur og fjölskyldu breytingar verða á tilteknum tímum sögulega séð og á 

tilteknum landsvæðum en bæði tími og landfræðileg staðsetning hefur áhrif á 

stjúpfjölskylduna þegar kemur að samfélagslegum viðhorfum og hvort þær líði skömm vegna 

tilveru sinnar eða ekki (Pryor, 2014).  

Önnur grundvallar lífsstefnan er tímasetning innan lífshlaupsins (e. timing within lives). 

Hún gengur út á það að tímasetning í lífi einstaklings þegar atburður á sér stað er mikilvægur 

þegar skoða á og skilja áhrif hans og verkun. Aldur barna við skilnað og myndun stjúpfjölskyldu 

hefur til að mynda áhrif á það hvernig þau takast á við slíkar breytingar. Yngri börn eiga 

auðveldara með breytingar sem slíkar og eru líklegri til að samþykkja návist stjúpforeldris. Á 

unglingsárunum hinsvegar eru afskipti frá annarri foreldra ímynd (e. parent figure) líklegri til 

að vera erfið fyrir barnið/unglinginn. Ef sambandi barns og stjúpforeldris er í andstöðu getur 

það haft áhrif á samband kynforeldris og stjúpforeldris sem gæti þá stuðlað að upplausn 

stjúpfjölskyldunnar. Þar af leiðandi getur aldur haft mikil áhrif á börn og alla fjölskylduna 

(Pryor, 2014). 

Þriðja grundvallar lífsstefnan er mannleg áhrif og einstaklingsbundinn mismunur (e. 

human agency and individual difference). Þar er fjallað um einstaklingsmun og hvernig mat 

einstaklinga á atburðum getur verið ólíkt. Það er einnig einstaklingsbundið hvernig afleiðingar 

af fyrri reynslu hafa áhrif á hegðunarmynstur einstaklinga, persónuleika þeirra og 

skapgerðarþætti, en hið síðastnefnda skiptir miklu máli því eftir þeim hafa þau mismunandi 

leiðir til aðlögunar við myndun stjúpfjölskyldu. Einstaklingar móta sitt eigið lífsskeið í gegnum 

ákvarðanir sínar með því að takast á við tækifæri og áskoranir (Pryor, 2014). 
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Fjórða og síðasta grundvallar lífsstefnan er samþætt líf (e. linked lives). Líf allra einstaklinga 

er samtengt öðrum einstaklingum og á það sérstaklega við þegar talað er um fjölskyldur. 

Fjölskyldutengsl verða fyrir áhrifum í gegnum tíma og við mismunandi aðstæður, það er því til 

að mynda ómögulegt að íhuga velferð stjúpfjölskyldu og virkni án áherslu á tengsl bæði utan 

hennar og innan. Lífsstefnukenningar bjóða upp á ramma með margbreytilegri þróun og taka 

inn í reikninginn samhengi út frá öllum sjónarhornum auk uppsafnaðra áhrifa. Áhersla er lögð 

á lífsreynslu og ferli sem eru stöðugar breytingar á og að fyrri atburðir hafi mikil áhrif á síðari 

atburði og vellíðan einstaklinga (Pryor, 2014). 

6.5 Félagsauður fjölskyldunnar  

Félagsauður fjölskyldunnar (e. family social capital) getur verið skilgreindur sem þau úrræði 

sem felast í félagslegum samskiptum og auðveldar sameiginlegar aðgerðir en hugtakið lýsir 

einnig mikilvægi þess að mynda sambönd í samfélaginu. Undir félagsauð falla öll þau samskipti 

og tengsl sem myndast á milli einstaklinga og leiða af sér traust og gagnkvæm samskipti. 

Áhersla er lögð á net sem veitir þau úrræði sem þarf til að hámarka virkni í fjölskyldum, að 

virkja þær bjargir í þeim félagslegu tengslum sem einstaklingur tilheyrir. Félagsauður tekur 

ekki eingöngu til eins atviks heldur til margra ólíkra atvika sem eiga þó ávallt tvo sameiginlega 

þætti sem vísa til félagslegra uppbyggingu og annarra tiltekinna aðgerða (Pryor, 2014). 

Coleman gerði grein fyrir þremur gerðum auðs í fjölskyldum og skiptir almennum auði niður í 

fjármagns-, mann-, og félagsauð. Fjármagnsauðurinn eru tekjur heimilisins sem fjölskyldan lifir 

á. Mannauðurinn snýr að menntun foreldra og hvort uppeldisskilyrði barnanna geri foreldrum 

kleift að örva börn sín vitsmunalega. Félagsauðurinn lýsir svo samskipti á milli foreldra og 

barna en Coleman lýsir honum sem auðlind eða björgum sem einstaklingar geta nýtt sér 

(Coleman, 1988). 

Í vestrænum samfélögum er talað um að fjölskyldur séu byggðar á þeim félagsauð sem 

myndast út frá pari sem setur fram reglur, væntingar, siði og eftir því sem tíminn líður, 

sameiginlegar minningar sem í sameiningu skapar sérstaka menningu innan fjölskyldunnar. 

Önnur uppspretta félagsauðs er miðlun þvert á kynslóðir, þar sem fjölskyldumiðuð viðhorf og 

gildi eru þróuð og miðlað kynslóða á milli (Pryor, 2014). 

Gagnkvæmt traust á milli meðlima fjölskyldunnar er miðpunktur á gagnlegri nýtingu 

auðlinda en fer það þó eðlilega eftir einstaklingum hvernig þeir kjósa að nýta félagsauð sinn. 

Stjúpfjölskyldur standa frammi fyrir sérstökum áskorunum við það að búa til og nýta félagsauð 
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fjölskyldu sinnar. Í þeim eru pör sem hafa ekki haft tækifæri til að mynda sín eigin gildi áður 

en þau eignuðust börn, heldur koma þau inn í fjölskylduna með börn og ólík fjölskyldugildi. 

Þau standa frammi fyrir því að koma á gagnkvæmu trausti og tilfinningunni um að tilheyra, í 

ljósi þess að siðir og viðhorf geta stangast á við myndun stjúpfjölskyldu. Spurningin um hver 

tilheyrir fjölskyldunni og hverjir flokkast til meðlima hennar framkallar ekki alltaf sama svarið, 

en það á einnig við um siði tengdum einstaka atburðum líkt og að fagna jólum og afmælum en 

það getur verið uppspretta átaka. Stjúpfjölskyldum takast á við verkefnið að sameina þætti á 

borð við siði og venjur frá tveimur fjölskyldum og að gera að nýjum sameiginlegum þáttum 

(Pryor, 2014). 
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7 Innlendar rannsóknir 

Ákaflega erfitt getur reynst að áætla nákvæmlega hversu mörg börn eru hluti af 

stjúpfjölskyldum hérlendis. Hagstofa Íslands heldur til hlítar tölfræði yfir áætlaðan fjölda barna 

sem falla inn í slíkt fjölskyldumót, en erfitt er að staðfesta þá tölu þar sem lítið hefur verið um 

rannsóknir á íslenskum stjúpfjölskyldum (Stjúptengsl, 2005). Valgerður Halldórsdóttir stofnaði 

Félag Stjúpfjölskyldna árið 2005 og með því skapaði hún vettvang fyrir stjúpfjölskyldur á Íslandi 

til þess að hittast, deila reynslu sinni með öðrum og fá ráðleggingar, en auk þess stuðlar félagið 

að fræðslu og rannsóknum á málefnum íslenskra stjúpfjölskyldna (Stjúptengsl, 2005). 

7.1 Áhrif skilnaða á börn 

Árið 1994 var ein fyrsta íslenska rannsóknin á málefnum stjúpfjölskyldna framkvæmd hér á 

landi í tilefni þess að haldið var upp á „Ár fjölskyldunnar“, en verkefnið hlaut sérstaka styrki úr 

ríkissjóði (Svar nr.808/1994-95). Rannsóknin var framkvæmd af félagsráðgjöfunum dr. Sigrúnu 

Júlíusdóttur og Nönnu Sigðurðardóttur MSW, í samvinnu við sálfræðingana dr. Friðrik H. 

Jónsson og dr. Sigurði J. Grétarsson og var henni ætlað að varpa ljósi á viðhorf og reynslu 

foreldra og barna af skilnaðarmálum og hvernig uppeldisskilyrðum barna í fimm ólíkum 

fjölskyldugerðum væri háttað. Fyrsta fjölskyldugerðin var gift fólk og í sambúð, önnur var 

einhleypingar sem aldrei höfðu verið í sambúð eða gifst, þriðja voru ekkjur og ekklar, sú fjórða 

innihélt fráskilda foreldra sem höfðu forsjá með börnum sínum og sú fimmta og jafnframt 

síðasta, innihélt fráskilda foreldrar án forsjáar. Til þess að verða hluti af úrtakinu þurftu 

einstaklingarnir að uppfylla skilyrði um að eiga að minnsta kosti eitt barn undir 16 ára aldri 

þegar rannsóknin var framkvæmd. Rannsóknin náði til 846 fjölskyldna og var svarhlutfall gott 

eða um 74%. Viðhorfsmunurinn var augljós og ólíkar áherslur kynjanna sýnilegar, en það sem 

einnig kom í ljós voru ólík viðhorf einstaklinganna til foreldrasamstarfsins. Foreldrar sem einir 

fóru með forsjá og voru í flestum tilvikum mæður, sögðust almennt vera sáttir með 

fyrirkomulagið eða hefðu ekki neina sérstaka afstöðu til þess, einungis 20% þeirra einstæðu 

vildu frekar sameiginlega forsjá. Foreldrar sem höfðu ekki forsjá með barni sínu og voru í 

flestum tilvikum feður, óskuðu í 74% tilfella eftir sameiginlegri forsjá og voru þeir mun ósáttari 

með það hvernig sinn hlutur í skilnaðarferlinu var í samanburði við forsjáforeldrið, hvað varðar 

forsjárfyrirkomulag, umgengni, tilfinningalegt uppgjör og eignaskipti. Í ljós kom einnig að 
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einstæðir foreldrar bjuggu við lakari kjör en giftir, sem þá skapar óhagstæðari 

uppvaxtarskilyrði fyrir börnin. Þar að auki sýndi rannsóknin fram á að heilsa og samskipti við 

ættingja voru lakari og óstöðugari hjá fráskildum foreldrum en giftum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar renndu stoðum undir þær ályktanir og tilgátur rannsakenda að skilnaður sé 

ein af þeim breytingum í lífi bæði barna og fullorðinna sem veldur röskun og álagi, en talið er 

að tengslarof hafi hvað mest áhrif á börn, líkt og brottflutningur föðurs og lítil tengsl við hann 

og foreldra hans eftir skilnað (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

Helga Þórðardóttir (1994) rannsakaði átta íslenskar stjúpfjölskyldur og var markmiðið 

hennar að skoða hvernig vandamál væru leyst meðal fjölskyldumeðlima og að gera grein fyrir 

því hvort munur væri á svokölluðum venjulegum fjölskyldum og stjúpfjölskyldum. Niðurstaðan 

var sú að vandamál stjúpfjölskyldna voru frekar tilkomin vegna flókinna tengsla og formgerðar 

hennar, en þá er átt við þær aðstæður sem myndast þegar börn tilheyra tveimur heimilum þar 

sem ólíkar reglur og venjur ríkja. Þar að auki sýndi rannsóknin fram á að í stjúpfjölskyldum eru 

verkefnin ólík og þar þurfa foreldrarnir að semja um fjármál og umgengni sín á milli, en því 

fylgir oft andlegt álag og til sundrunar getur komið innan fjölskyldunnar ef ekki er gengið rétt 

til verks við úrlausn slíkra vandamála. Að skilgreina hverjir tilheyra fjölskyldunni getur reynst 

þrautinni þyngri og orðið grundvöllur vandamála þegar upp kemur ósætti í málum á borð við 

uppeldi barna. Getur það reynst ógerlegt fyrir einstaklingana að tala saman á málefnalegum 

grunni. Enn fremur sýndi rannsóknin fram á að á meðal þeirra kosta sem form 

stjúpfjölskyldunnar býður upp á er dreifð ábyrgð á börnunum sem veitir einstaklingum aukið 

svigrúm og tíma. 

Í rannsókninni Ungmenni og ættartengsl, rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarungmenna 

sem framkvæmd var af Sigrúnu Júlíusdóttur, Jóhönnu Rósu Arnardóttur, og Guðlaugu 

Magnúsdóttur (2008) var rýnt í viðhorf og eigin reynslu nemenda í þriðja bekk framhaldsskóla 

af skilnaði foreldra þeirra. Þriðjungur barnanna hafði upplifað að foreldrar þeirra segðu þeim 

í sameiningu frá skilnaðinum og sambærilegur fjöldi ungmenna upplýsti að þeir hefðu enga 

sérstaka tilkynningu fengið af fyrirhuguðum skilnaði. Í ljós kom að 26-31% foreldra hófu nýja 

sambúð innan árs frá skilnaði og 34-37% hófu nýju sambúð einu til fjórum árum seinna. 

Rannsóknin sýndi einnig fram á að um 25% foreldra áttu tvær eða fleiri sambúðir að baki og í 

59% tilvika mynduðust stjúptengsl. Niðurstöður rannsóknarinnar ýta undir þá ályktun að 

skilnaður hafi í för með sér röskun á lífi ungmenna sem setji þau í áhættuhóp og geti leitt af 
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sér lakari lífsgæði, en sérstaklega mikilvægt er að fylgjast með þessum ungmennum. 

Talsverðar breytingar geta orðið á ytri aðstæðum barna; svo sem flutningar, skólaskipti og 

lakari efnahagur og þegar kemur að tilfinningalegri líðan þeirra, ábyrgð og áhyggjum, en 

niðurstöður benda til þess að sérstök þörf sé á að fylgjast með þeim og vera á varðbergi 

gagnvart mögulegum langtímaáhrifum. Einn af röskunarþáttum skilnaðar snýr að 

sambúðarháttum foreldranna, en um 70% svarenda sögðu að móðir hefði hafið nýja sambúð 

eftir skilnaðinn og um 77% að faðir hefði gert það. Auk þess sögðu 38% að móðir hefði eignast 

barn með nýjum maka og 45% svarenda sögðu að faðir hefði eignast barn með nýjum maka. 

Það verða því miklar breytingar á fjölskyldusamsetningunni og stöðu þeirra barna sem upplifað 

höfðu skilnað foreldra sinna og með breytingum að þessu tagi getur einnig orðið riðlun á röð 

systkina með tilkomu hálf- og stjúpsystkina. Ungmenni sem horft höfðu upp á skilnað foreldra 

sinna telja sig í meira mæli vera utanveltu og telja sig ekki vera jafn gilda þátttakendur í sinni 

nánustu fjölskyldu í samanburði við þá sem ekki höfðu lent í skilnaði. Í ljós kom einnig að þau 

börn sem hafa reynslu af skilnaði foreldra sinna töluðu sjaldnar við foreldra sína á hverjum 

degi en önnur börn, en það á sérstaklega við um samskipti barna við föður. Breytingar eiga sér 

stað í fjölskyldusamskiptum ungmennanna eftir skilnað foreldra, en faðir fjarlægist og tengsl 

við hann dvína, auk þess sem vægi föðurömmu og föðurafa í lífi barns kulnar eftir skilnað, þar 

sem staða þeirra og nálægð breytist. Skilnaðarbörn leitast meira eftir því en önnur börn að 

auka fjölskyldusamskipti og skera sig úr að því leyti að þau kjósa síður að foreldrar láti þau í 

friði (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008).  

Auk þess fjallar rannsóknin Ungmenni og ættartengsl um hvort breytingar eigi sér stað á 

aðstæðum ungmenna eftir skilnað foreldra þeirra og benda niðurstöður hennar til þess að í 

kjölfar skilnaða verði talsverðar breytingar á lífi barna. Um 40% ungmenna fluttu í minna 

húsnæði með öðru foreldri sínu, 15% þeirra skiptu um skóla og 7% ungmenna hófu störf með 

skóla. Þátttakendur voru einnig spurðir í hve miklu eða litlu mæli breytingar hefðu orðið á 

högum þeirra eftir skilnaðinn. Um 81% þátttakenda sögðu að breytingarnar væru talsverðar 

þegar kæmi að fjárhagi heimilisins en í flestum tilvikum hefði hann þrengst. Auk þess sögðu 

78% ungmennanna að ábyrgð þeirra á heimilishaldi hafi aukist og um 71% taldi að ábyrgð 

þeirra gagnvart systkinum hafi sömuleiðis aukist. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í 

ljós að svarendur sem höfðu reynslu af skilnaði foreldra sinna greiddu frekar sjálfir fyrir 

uppihald sitt en þeir svarendur sem áttu gifta foreldra. Það er einnig sjáanlegur hlutfallslegur 

munur milli hópanna þegar skoðað er hver greiðir fyrir tómstundir og samgöngur, en þeir 



26 

þátttakendur sem áttu foreldra sem höfðu gengið í gegnum skilnað höfðu í 72% tilvika greitt 

fyrir tómstundir sínar sjálfir og 65% þeirra greiddu fyrir samgöngur sínar. Til samanburðar 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar fram á að af þeim þátttakendum sem eiga gifta foreldra, 

greiddu 56% sjálfir fyrir tómstundir sínar og 44% fyrir samgöngur sínar. Líkleg skýring á þessum 

mun getur verið sú, að við skilnað foreldra minnkar mögulegt fjármagnsframlag til barnanna 

en auk þess getur ástæðan verið sú að eftir skilnað foreldra verða börnin sjálfstæðari og fari 

að taka meiri ábyrgð á lífi sínu (Sigrún Júlíusdóttir o.fl, 2008). 

Í sömu rannsókn og greint var frá hér að framan voru þátttakendur sem upplifað höfðu 

skilnað foreldra sinna einnig spurð út í það hvort þeir teldu sig fá meiri eða minni tíma ein með 

foreldrum sínum; annars vegar með því foreldri sem þau áttu lögheimili hjá eftir skilnaðinn og 

hins vegar því foreldri sem þau höfðu umgengi við. Niðurstöðurnar voru þær að eftir skilnað 

væri samvera með því foreldri sem barnið átti skráð lögheimili hjá óbreytt eða meiri, en 

áhugavert þykir að 8% svarenda töldu að samvera hafði minnkað eftir skilnaðinn. Í 40% tilvika 

voru samvistir óbreyttar við umgengisforeldrið eftir skilnað, en 50% ungmennanna töldu sig 

fá minni tíma eitt með því foreldri en áður og 10% töldu sig fá meiri tíma með því foreldri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sameiginleg forsjá kemur að einhverju leiti í veg fyrir 

tengslarof hjá börnum og að góð samvinna eykur vellíðan þeirra (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 

2008). 

Í rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar Sigurðardóttur (2013), Eftir skilnað, skoðuðu 

þær samstarf foreldra, kynslóðatengsl, og uppeldishagi barna eftir skilnað foreldra þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að í flestum tilvikum væri um sameiginlega forsjá að 

ræða þó eitthvað væri um það að annað foreldrið færi eitt með forsjá. Aðrar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að börn sem eiga foreldra sem fara með sameiginlega forsjá sýna fram á 

betri tilfinningalegan líðan en börn foreldra sem ekki deila forsjá. Þar að auki hafa rannsóknir 

ítrekað sýnt fram á að þau börn sem hafa jafnan aðgang að báðum foreldrum eftir skilnað 

gengur almennt betur að aðlagast bæði tilfinningalega og félagslega að því gefnu að báðir 

foreldrar séu virkir þátttakendur í lífi þeirra (Bauserman, 2002; Cartwright,2008). Í 

rannsókninni Eftir skilnað kom einnig í ljós að meiri umgengi er við umgengisforeldri en áður 

var venja til, og virðist umgengni við það foreldri koma að jöfnu við umgengni við það foreldri 

sem barnið deilir lögheimili með. Foreldrar virtust líta á ákvörðun um skilnað og framkvæmd 

hans sem sitt einkamál og kusu að ræða hvorki við börn sín né foreldra um hann fyrr en á því 
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stigi sem breytingar komu til framkvæmda. Ástæða þess að foreldrar halda þessum málum 

fyrir sig er í flestum tilvikum sú að þeir vilja koma í veg fyrir áhrif eða íhlutun fjölskyldunnar. 

Foreldrar réttlæta einnig þá ákvörðun sína að deila ekki fyrirætlunum sínum með börnum 

sínum á þeim forsendum að þau vilji ekki raska ró þeirra, valda þeim óþarfa áhyggjum eða 

trufla daglegt líf þeirra óþarflega snemma. Önnur ástæða fyrir því að þau kjósa að ræða ekki 

of snemma við foreldra sína er sú að þau vilja ekki íþyngja þeim með áhyggjum. Ömmur og 

afar eru mikilvægt bakland og veita þarf bæði þeim og börnum stuðning (Sigrún Júlíusdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). 

7.2 Rannsóknir á stjúpfjölskyldum 

Þóroddur Bjarnason og Stefán Hrafn Jónsson (2007) gerðu rannsókn á geðheilsu og líkamlegri 

heilsu ungmenna, þar sem ungmenni á aldrinum 10-17 ára svöruðu spurningum um heilsu sína 

í svokallaðari HBSC könnun. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þau börn sem bjuggu 

hjá báðum kynforeldrum sínum höfðu að meðaltali betri geðheilsu en þau ungmenni sem 

bjuggu eingöngu með öðru kynforeldri sínu. Með návist stjúpforeldris á heimili með 

kynforeldri bjó batnaði þó ekki geðheilsa ungmennanna þrátt fyrir návist tveggja 

foreldraímynda á heimilinu. Niðurstöður leiddu einnig í ljós að félagslegur stuðningur er 

mikilvægur fyrir börn til að stuðla að bættri geðheilsu, og það að fá stuðning frá kynforeldrum 

jafnt sem stjúpforeldrum getur ýtt undir góðan félagslegan stuðning og bætt þannig líðan 

ungmenna. Samheldni innan fjölskyldunnar er því einkar mikilvæg, ásamt andlegum stuðningi 

við ungmenni til að stuðla að góðri geð- og líkamlegri heilsu þeirra. Rannsóknin leiddi einnig í 

ljós að ungmenni sem búa með einu kynforeldri sínu eða kynforeldri og stjúpforeldri eiga við 

fleiri vandamál að stríða líkt, og félagsleg vandamál en börn sem búa hjá báðum kynforeldrum 

sínum. Nærvera stjúpforeldris virðist þó ekki draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem verða í 

kjölfar fjarveru hins kynforeldris. 

Félagsráðgjafinn, Valgerður Halldórsdóttir (2006) framkvæmdi rannsókn byggða á 

viðtölum við foreldra og stjúpforeldra. Þar skoðar hún upplifun viðmælenda á því hvaða 

einstaklingar þeir telja hluta af stjúpfjölskyldunni, hverskonar stuðning þeir upplifa og hvað 

geti eflt stjúpfjölskylduna að þeirra mati. Valgerður greinir þess meðfram þrjú megin þemu 

sem skilgreina upplifun þeirra. Þemun voru upplifun viðmælenda á því hver tilheyrir 

stjúpfjölskyldunni , stuðningur sem fólk upplifir sig fá og hvað eflt getur stjúpfjölskylduna að 

mati viðmælenda. Niðurstöðurnar sýndu að upplifun á því hver tilheyrði fjölskyldunni var ólík 
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auk þess hvaða stöðu innan fjölskyldunnar viðmælendurnir gegndu og hvernig viðmælendur 

upplifðu stuðning og samvinnu á afar mismunandi hátt. Talsverður munur var á því hvar 

einstaklingarnir drógu línu á milli stuðnings og afskiptasemi, en flestir voru sammála um það 

að miklu máli skipti hver það var sem veitti stuðninginn. Enn fremur voru flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar sammála um að fræðsla og umræða styrki stjúpfjölskylduna og efli hana.  
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8 Erlendar rannsóknir 

Á erlendum vettvangi eru bandarísku hjónin John og Emily Visher frumkvöðlar þegar kemur 

að málefnum stjúpfjölskyldna, en þau eru bæði sálfræðingar að mennt. Þau stofnuðu saman 

Amerísku stjúpfjölskyldna samtökin í kjölfar þess að setja á stofn stjúpfjölskyldu sína. Þau 

framkvæmdu ítarlegar rannsóknir á málaflokknum og gáfu í kjölfarið úr bókina Stepfamilies – 

A guide to work with stepparents and stepchildren árið 1979. Eitt helsta áherslumál þeirra 

hjóna er sú staðreynd að oft séu lagðar óraunhæfar væntingar á ást og aðlögun bæði stjúp 

barna og foreldra á of stuttum tíma. Þau ítreka mikilvægi þess að í upphafi er nóg fyrir 

stjúpbörn og foreldra að leyfa sér einungis að umbera og samþykkja tilvist hvors annars og 

leyfa ástinni að koma síðar til þess að koma í veg fyrir að fjölskyldan flosni í sundur (Visher og 

Visher, 1982). 

8.1 Rannsóknir á tengslum kynforeldra og barna í stjúpfjölskyldum 

Fyrri rannsóknir gefa vísbendingar um að þegar einstaklingar gifta sig aftur geti það haft áhrif 

á nálægðina sem ríkir á milli kynforeldris og barns í stjúpfjölskyldum. Í rannsókn Heatherington 

(1989) lýsir hann sambandi mæðgna eftir skilnað, en samkvæmt henni ríkir gott samband 

þeirra á milli í allt að sex ár frá því aðskilnaðurinn á sér stað, það er að segja ef skilnaður á sér 

stað þegar börnin eru yngri en 10 ára. Í samanburði var einnig rýnt í samband mæðgna þar 

sem móðirin hafði gifst á ný, sex árum eftir skilnað voru ennþá deilur og dæturnar voru 

krefjandi, óvinalegar og áttu ekki jafn hlýlegt samband við mæður sínar í samanburði við 

stúlkur sem áttu einstæða foreldra og gifta foreldra. Með tímanum virtust þær þó aðlagast 

aðstæðum og hegðun þeirra batna, en þó tveimur árum eftir að foreldrið giftist á ný voru 

stúlkurnar meira mótsnúnar og fjarlægðust foreldri sínu meira en þær stúlkur úr hinum 

tveimur fjölskyldugerðunum. Á hinn bóginn þegar skoðuð eru tengsl einstæðra mæðra við syni 

sína þá einkennist sambandið af þvingunaraðferðum og átökum þegar kemur að hegðun 

drengjanna. Þetta hegðunarmynstur breyttist þó þegar mæðurnar giftust á ný, í byrjun var 

hegðun þeirra erfið en með tímanum batnaði hún. Tveimur árum seinna sýndu drengirnir í 

stjúpfjölskyldum ekki hærra stig af árásagirni og brotahegðun inn á heimilum eða skólum 

samanborið við drengina sem áttu gifta foreldra (Cartwright, 2008). 
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Rannsókn frá Bray og Kelly (1998) sýnir fram á að tengsl á milli kynforeldris og barns geti 

oft verið kvíðvænlegt á fyrstu stigum stjúpfjölskyldunnar. Þegar samband mæðgna þar sem 

mæður eru í sínu fyrsta hjónabandi er borið saman við samband mæðgna þar sem móður 

hefur gifst aftur má sjá marktækan mun á andlegu jafnvægi mæðranna. Þær eru með þrisvar 

sinnum hærra streitu magn en þær sem eru í sínu fyrsta hjónabandi auk þess sem þær upplifa 

aukna hegðunarerfiðleika með börnin sín. Móður-/föðureðli foreldranna virtist dvína og 

mæðurnar virtust gera sér minni grein fyrir þörfum barna sinna á þessu tímabili, en þar að auki 

virtust sum barnanna keppa við nýja stjúpforeldrið um tíma og orku kynforeldrisins. 

Heatherington og Clingempeel (1992) komust að því með rannsókn sinni að samband á 

milli kynforeldra og barna raskaðist á fyrstu stigum stjúpfjölskyldunnar. Samskipti unglinga og 

mæðra í stjúpfjölskyldum stönguðust frekar á en hjá þeim sem bjuggu með báðum 

kynforeldrum, en auk þess kom í ljós að mæður í stjúpfjölskyldum sýndu fram á aukna 

neikvæðni og minni jákvæðni gagnvart sínum eigin börnum úr fyrra hjónabandi. Þrátt fyrir þá 

staðreynd leiddi rannsóknin ljós að mæðurnar höfðu að mestu leyti náð sér og viðhorf þeirra 

gagnvart sínum eigin börnum batnað eftir tvö ár. Lítill munur var á milli þeirra mæðra sem 

voru í stjúpfjölskyldum og þeim sem voru í fyrsta hjónabandi að þeim tíma liðnum. 

Niðurstöður úr rannsóknum Bray (1999) og Heatherington (1999) leiddu í ljós að á 

unglinsárunum aukast vandamál á milli foreldra og barna á ný í samanburði við þá sem enn 

eru í sínu fyrsta hjónabandi. Þessi áhrif eru afar eðlileg þegar kemur að uppvexti barna og 

þróun þeirra inn á unglingsárin, en hafa þó neikvæð áhrif á samband þeirra við foreldara sína. 

Aðrir rannsakendur hafa einnig komist að því að unglingar í stjúpfjölskyldum yfirgefa heimili 

sín fyrr en þeir unglingar sem eiga foreldra sem eru í sínu fyrsta hjónabandi og unglingar 

einstæðra foreldra. Það er þó marktækur munur á milli kynjanna, en stúlkur í stjúpfjölskyldum 

fara yfirleitt fyrr að heiman en drengir (Cartwright, 2008; Mitchell, Wister og Burch, 1989). 

Röskun á samskiptamynstri kynforeldra og barna í stjúpfjölskyldum getur einnig komið 

fram snemma á fullorðinsárunum. White (1992) rýndi í gögn frá „American National Survey of 

Families and Households“ og rannsakaði áhrif skilnaða og endurgiftinga kynforeldra á stuðning 

við uppkomin börn sín. Hún skoðaði félagslegan-, fjárhagslegan-, og andlegan stuðning 

kynforeldra við börn sín. White varð þess áskynja að marktækur munur væri á stuðningi 

foreldra við unglinga sína þegar bornir voru saman fráskildir foreldrar og foreldrar sem að 

höfðu gifst á ný. White dró þá ályktun að fráskildir foreldrar sýndu almennt minni samstöðu 
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með barni sínu samhliða því að vera minna strangir í foreldrahlutverkinu. Þessi skortur á 

stuðningi var hins vegar ekki aðeins að hálfu foreldranna, heldur kom í ljós að unglingar í 

stjúpfjölskyldum sýndu meira skeytingarleysi í garð foreldra sinna og sambands við þá, þar 

sem foreldrarnir gáfu minna af sér til þeirra. Samvæmt ályktun White skynja unglingar í 

stjúpfjölskyldum minni stuðning frá foreldrum sínum en unglingar sem ekki tilheyra 

stjúpfjölskyldum. 

Þessar niðurstöður benda sterklega til þess að endurgifting hafi áhrif á börn. Mikil 

togstreita getur myndast í sambandi barna og foreldra við endurgiftingu, en börnin standa 

frammi fyrir áskorunum sem eiga sér ekki stað þar sem foreldrar eru enn giftir eða hjá 

einstæðum foreldrum. Fyrstu tvö árin eftir stofnun nýs sambands foreldris við nýja maka, er 

samband barns og þess sama foreldris sérstaklega viðkvæmt. Hættan á aukinni togstreitu 

eykst aftur þegar barnið kemst á unglingsárin sem getur leitt til þess að börn upplifi minni nánd 

og stuðning frá foreldrum sínum. Viðbrögð barna geta þó verið breytileg eftir aldri og kyni 

þeirra en jafnvel ung börn sem almennt virðast hafa aðlagast breyttu fjölskyldumynstri, geta 

lent í erfiðleikum með úrvinnslu tilfinninga sína í garð aðstæðna. Stúlkur eru sérstaklega 

viðkvæmar og þá helst stúlkur á unglingsaldri, sem finnst nærvera stjúpforeldris síns ógna 

hlutverki og stöðu sinni. Það er þó ekki algilt og sum börn, foreldrar og stjúpforeldrar finna 

leiðir til að aðlagast, styðja og mynda stjúpfjölskyldu sem veitir oft gott umhverfi fyrir þroska 

barna og unglinga (Cartwright, 2008). 

Nýjsálenski sálfræðingurinn Claire Cartwright (2008) stýrði rannsókn á sviði 

fjölskylduumbreytinga, í formi skilnaða og endurgiftinga með tilliti til tengsla og foreldra en sú 

rannsókn sýndi að sum börn og unglingar upplifa skort á samskiptum við foreldra sína þegar 

foreldri eignast nýjan maka. Börnin sögðu að þeim fyndist þau ráðvillt, sár og að þau upplifðu 

svik þegar foreldrarnir ráðfærðu sig ekki lengur við þau um ákvarðanir sem höfðu áhrif á líf 

þeirra. Niðurstöður sýndu að börnum finnst þau fá minni athygli og stuðning frá mæðrum 

sínum þegar þær eignast nýjan maka og segja rannsakendur það vera vegna þess að börnin 

fari í samkeppni við nýja makann um tíma og athygli móðurinnar. Nýtt samband þarfnast tíma 

og athygli, en án slíkra umhyggju getur það valdið vanlíðan, reiði og uppreisn hjá sumum 

börnum. Það virðist þó ekki hafa afgerandi áhrif á tilfinningar barna gagnvart stjúpfeðrum, að 

stjúpfeðurnir séu vingjarnlegir og sýni barninu stuðning eða séu jafnvel afskiptalausir í garð 

þeirra. Sum börn hafna stjúpföðurnum einfaldlega á þeim forsendum að hann sé óvelkominn 
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keppninautur í lífi þeirra, en með tímanum geta börn þó aðlagast. Þegar farið er varlega í 

breytingar og börn og tilfinningar þeirra höfð til hliðsjónar er aðlögunin líklegri til að vera 

auðveld og ganga vel, ásamt því að samband barnsins við foreldrið viðhelst eins og það var 

fyrir breytingarnar (Cartwright, 2008). 

Pör stofna til stjúpfjölskyldu í þeirri trú að þau og börnin þeirra munu aðlagast aðstæðum 

auðveldlega í nýju fjölskyldunni og hafa óraunhæfar væntingar um tafarlausa ást frá upphafi. 

Við myndun stjúpfjölskyldu þarf þó að endurskipuleggja hlutverk einstaklinga og reglur til þess 

að koma í veg fyrir árekstra. Heatherington (1999) telur að það taki lengri tíma fyrir börn að 

aðlagast því að búa í stjúpfjölskyldu heldur en hjá einstæðu foreldri, en samkvæmt Cartwright 

(2008) er áætlaður aðlögunartími stjúpfjölskyldna allt frá tveimur til þremur árum upp í sjö ár, 

en þá ætti fjölskyldan að geta starfað sem ein heild. Börn upplifa oft erfiðleika og eiga erfitt 

með að sætta sig við og aðlagast maka foreldris og nærveru stjúpforeldris í lífi þeirra. 

Sérfræðingar benda á að hægt sé að minnka þessi áhrif ef börnin fá tíma til að aðlagast skilnaði 

foreldra sinna og tíma til að kynnast stjúpforeldrinu (Cartwright, 2008). 
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9 Félagsráðgjafar og stjúpfjölskyldur 

Félagsráðgjafar eru heilbrigðisstarfsmenn með lögverndað starfsheiti sem gefið er út af 

landlækni. Þeir starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990, siðareglum íslenskra 

félagsráðgjafa auk annarra laga og starfsreglna. Hugmyndafræðileg nálgun félagsráðgjafa er 

heildarsýn og er kjarninn í vinnuaðferðum þeirra að vinna út frá heildarsýn. Merkir það að 

aðstæður og mál eru skoðuð út frá öllum mögulegum sjónahornum. Markmið félagsráðgjafar 

er að vinna út frá styrkleikum einstaklinga og eitt af grunngildum þeirra er virðing fyrir 

manngildi og trú á getu einstaklinga til að nýta hæfileika sína (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Eins og fram hefur komið stofnaði Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi Félag 

Stjúpfjölskyldna árið 2005 og með því skapaði hún vettvang stjúpfjölskyldna hérlendis. Félagið 

veitir stuðning og ráðgjöf til fjölskyldna og einstaklinga sem tilheyra stjúpfjölskyldu, auk þess 

að stuðla að fræðslu og rannsóknum á málefninu hérlendis. Einnig beita samtökin sér sem 

ákveðið afl í samfélagsumræðunni og skapa þannig aukinn skilning, ásamt því að hvetja 

stjórnvöld til aðgerða þegar kemur að samfélagslegri og lagalegri samþykkt fjölskylduformsins. 

Stjúptengsl bjóða upp á fjölbreytta ráðgjöf þegar kemur að stjúpfjölskyldum en þar er til að 

mynda í boði einstaklings, para- og fjölskylduráðgjöf. Auk þess er í boði námskeið líkt og 

stjúpuhittingar, þar sem stjúpmæður hittast og ræða saman, stjúptengsla námskeið fyrir 

fagfólk og handleiðsla fyrir fagfólk Stjúptengsl, 2005). 
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10 Umræður og lokaorð 

Við myndun stjúpfjölskyldna og með tilkomu nýrra þáttakanda í heimilislífinu geta tengsl barna 

og foreldra beðið hnekki og jafnvel úr þeim dregið. Bæði börn og fullorðnir geta verið á ólíkum 

stöðum í lífi sínu þegar til stjúpfjölskyldunnar er stofnað og hafa ber í huga að slíkar breytingar 

geta haft mikil áhrif og þá sérstaklega á börn og ungmenni. Yngri börn eiga oftast auðveldara 

með aðlögun að hinu nýja stjúpfjölskyldu formi en þau eldri, en oft reynist einstaklingum á 

unglingsárum sérstaklega erfitt að taka á móti nýrri foreldra ímynd sem þá getur oft valdið 

talsverðum árekstrum. Annar áhrifaþáttur á umfang breytinganna stjórnast af þeim tengslum 

sem fyrir voru og hvort börn hafi áður búið með báðum foreldrum sínum eða einungis deilt 

heimili með öðru þeirra en við myndun nýrra stjúpfjölskyldu geta foreldrar einnig orðið 

ónæmari á þarfir barna sinna. Þær breytingar að fá nýjan fjölskyldumeðlim inn á heimilið getur 

skapað spennu og togstreitu á milli kynforeldris og barns. Börn sem hafa búið ein með 

einstæðu foreldri horfa oft á stjúpforeldri sem boðflennu við myndun stjúpfjölskyldunnar, þar 

sem börnin hafa myndað sterkari tengsl við einstæða foreldrið. Mikilvægt er að fjölskyldan 

geti komið á stöðugleika í óstöðugum aðstæðum og aðlagast þessu breytta fjölskylduformi, en 

þegar foreldrar eignast nýja maka getur oft myndast óöryggi meðal barna þar sem tími þeirra 

og aðgangur að foreldrinu minnkar í kjölfarið. Við myndun stjúpfjölskyldu koma saman tvö sett 

af fjölskyldum með ólík gildi og það er ákveðin áskorun fyrir þessar fjölskyldur að ná 

sameiningu um hvaða gildi og hefðir á að halda í. Skilnaðarbörn búa samkvæmt rannsóknum 

við lakari lífsgæði en þau börn sem eiga foreldra í sambúð, en við skilnað er algengt að börn 

skipti um skóla, flytji í minna húsnæði og búi almennt við lakari efnahag (Sigrún Júlíusdóttir 

o.fl., 2008). Í niðurstöðum úr rannsókninni Ungmenni og ættartengsl kom fram að um 70% 

ungmenna voru farin að búa með stjúpforeldri eftir skilnað foreldra sinna. Þar kom í ljós að 

ungmenni sem voru í stjúpfjölskyldu upplifðu sig utanveltu og töldu sig ekki jafna þátttakendur 

í hinni nánustu fjölskyldueiningu samanborið við þá sem ekki áttu fráskila foreldra. Í sömu 

rannsókn kom fram að breytingar eiga sér stað í fjölskyldusamskiptum ungmennanna eftir 

skilnað foreldra, en staða föðurs fjarlægist og tengsl við hann dvína auk þess sem vægi 

föðurömmu og afa í lífi barns getur kulnað eftir skilnað þar sem staða feðra og nálægð þeirra 

breytist þegar barn býr hjá móður sinni (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). Nærvera stjúpforeldris 



35 

virðist þó ekki draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem verða í kjölfar fjarveru hins kynforeldris 

(Þóroddur Bjarnason og Stéfan Hrafn Jónsson, 2007).  

Visher hjónin eru frumkvöðlar í málefnum stjúpfjölskyldna á erlendum vettvangi, en þau 

hafa viðurkennt að þau vanræktu að endurhugsa og skipuleggja samband sitt við hvert og eitt 

barna sinna við myndun stjúpfjölskyldunnar, en við sameiningu stjúpfjölskyldu verða 

breytingar á sambandi milli kynforeldra og barna. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þegar 

einstaklingar gifta sig aftur getur það haft áhrif á nálægð á milli foreldris og barns úr fyrra 

hjónabandi (Cartwright, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á að samband fráskildra mæðra og 

dætra þeirra geti veið meira krefjandi og innihaldið minni hlýju í samanburði við samband 

mæðgna þar sem móðirin hafði ekki gengið í gegnum lögskilnað og í tilfellum hins fyrrnefnda 

hóps hætti dætrum til þess að vera óvinalegri en ella. Slíkt mæðgnasamband virðist þó í 

flestum tilvikum batna með tímanum og dætur almennt aðlagast aðstæðum, en tveimur árum 

eftir að foreldrið giftist á ný hættir þeim til þess að verða aftur mótsnúnar og fjarlægjast 

foreldri sínu meira en stúlkur úr hinum tveimur fjölskyldugerðunum (Heatherington, 1998). 

Rannsókn Bray og Kelly (1998) sýndi fram á að tengsl milli foreldra og barna verða oft 

kvíðvænleg á fyrstu stigum stjúpfjölskyldunnar. Streita hjá mæðrunum eykst og 

hegðunarerfiðleikar barna aukast en mæður virðast gera sér minni grein fyrir þörfum barna 

sinna á þessu tímabili. Þess að auki virtust börnin keppast við nýja stjúpforeldrið um athygli 

foreldrisins sem hafði eftir tilkomu stjúpforeldrisins ekki verið jafn aðgengilegt og áður. 

Rannsókn Heatherington og Clingempeel (1992) sýndi fram á svipaðar niðurstöður en varpaði 

einnig ljósi á að samband milli foreldris og barns gæti truflast á fyrstu stigum mótunar og 

samþéttingar stjúpfjölskyldunnar og styðja aðrar rannsóknir þær kenningar, en Cartwright 

(2008) taldi einnig að flestar breytingar á tengslum og samskiptum foreldra ættu sér stað á 

hinum fyrstu stigum stjúpfjölskyldunnar, sem einnig eru þau viðkvæmustu. Í rannsóknum Bray 

(1999) og Heatherington (1999) kom einnig í ljós að þegar börn í stjúpfjölskyldum fara á 

unglingsárin á sér stað annað umrótarskeið, en börn í stjúpfjölskyldum eyða flest minni tíma 

með foreldrum sínum og heima hjá sér í samanburði við börn sem eiga foreldra í sínu fyrsta 

hjónabandi. Börn úr fyrrnefndum hóp eru einnig talin líklegri til þess að hleypa heimdraganum 

talsvert fyrr en þau úr samanburðarhópnum. 

Í upphafi þessa verks var lögð fram rannsóknarspurning sem snýr að því hvort og þá hvaða 

áhrif nýr maki hefur á tengslasamband foreldris og barns úr fyrra sambandi og 
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meginmarkmiðið var að skoða tengsl sem fyrir eru á milli barna og einhleypra foreldra þegar 

myndun nýrra stjúptengsla á sér stað og hvort tilkoma nýs maka hefur áhrif á það samband og 

þau tengsl sem fyrir ríkja og þá hverslags, og virðast niðurstöður þeirra rannsókna sem farið 

hefur verið yfir hér að framan allar benda til þess að nýr maki hafi áhrif á tengsl kynforeldris 

og barns. Við myndun stjúpfjölskyldu myndast streita á milli foreldris og barns sem þess að 

auki standa frammi fyrir nýjum og krefjandi áskorunum sem tengjast myndun og samsetningu 

stjúpfjölskyldunnar, en byggja ekki síður síður þroska einstaklingsins á sínu uppvaxtarskeiði. 

Samband barns og foreldris er í hvað mestri hættu fyrstu tvö árin eftir að foreldrið tekur sér 

nýjan maka, og myndast aftur viðkvæmt ástand á unglingsáunum. Slíkir tímar og óvissuástand 

getur leitt af sér að barn upplifi minni nánd og stuðning frá foreldri sínu og finnist það 

utanveltu við fjölskyldueininguna. Hver fjölskylda er þó mismunandi og viðbrögð hvers barns 

ólík og breytileg eftir aldri og kyni, en stúlkur á unglingsaldri líta til að mynda sérstaklega á 

nærveru stjúpforeldris síns sem ógn. Ein af niðurstöður rannsóknar Cartwright (2008) var að 

þegar kynforeldri eignast nýjan maka verður skortur á samskiptum milli kynforeldris og barns. 

Sama rannsókn sýndi fram á að börn upplifa ráðaleysi, sárindi, og beiskju í garð foreldra sinna 

og finnst þau almennt hafa verið svikin þegar foreldrarnir hafa ekki beint samráð við þau þegar 

kemur að ákvörðunum sem hafa bein áhrif á líf þeirra. Börn skynja að athygli foreldrisins 

dreifist við tilkomu nýs maka og virðist sem svo að stuðningur mæðra sérstaklega minnki, sem 

þá veldur því oft að börn fara frekar í samkeppni við nýja makann um tíma og athygli 

móðurinnar. 

Líkleg skýring þess að Hagstofa Íslands, Alþingi og Íslenskri orðabók skilgreina hugtakið 

„stjúpfjölskylda“ ekki sérstaklega er mögulega sú að samfélagið hafi ekki enn tekið fyllilega á 

móti þessu breytta fjölskyldumynstri, og þarf af leiðandi hafa yfirvöld ekki talið þörf á því að 

aðlaga sig að því. Stjúpbörn og stjúpforeldrar hafa ekki mikil réttindi þegar kemur að íslenskum 

lögum, og njóta til að mynda stjúpbörn ekki neinna sérstakra réttinda í málum sem snúa að 

erfðarétti og eru þau því með öllu réttarlaus þegar kemu að andláti stjúpforeldris. Í lögum um 

meðferð sakamála falla stjúpbörn undir að vera tengdir sakborningi og má því áætla að í 

þessum lögum sé gert ráð fyrir því að tengsl séu komin þar á milli og ákveðin hollusta. 

Fyrri rannsóknir hafa aðallega beinst að tengslum milli stjúpforeldris og barns og hvernig 

tengslin eru þar á milli við myndun stjúpfjölskyldu. Afar lítið hefur verið rannsakað hérlendis 

hvort tengsl milli foreldris og barns breytist þegar foreldrið eignast nýjan maka en þó nokkrar 
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rannsóknir hafa verið framkvæmdar erlendis, þörf er því á fleiri rannsóknum sem snúa að 

þessu málefni. Það er óhætt að segja að með þróun fjölskyldumyndarinnar kemur aukin þörf 

samfélagsins á rannsóknum og skilningi á hegðunarmynstri barna og annarra meðlima 

stjúpfjölskyldna og þykir því æskilegt að rannsaka stöðu þeirra frekar. Til þess þarf réttarstaða 

stjúpforeldra að aðlagast samfélagslegri stöðu og stjórnvöld að vera þátttakendur í því að bæta 

lagaleg skilyrði slíkra fjölskyldna. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Inga Sigríður Björnsdóttir 
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