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Útdráttur 
Eftirfarandi ritgerð er unnin með það fyrir augum að skoða samfélagsstöðu einstæ ðra mæ ðra í 

námi og þann stuðning sem er í boði fyrir þæ r í íslensku samfélagi. Framkvæ md var eigindleg 

rannsókn á fjórum einstæ ðum mæ ðrum í Háskóla Íslands þar sem athugaður hvaða stuðningur er 

í boði fyrir þæ r á meðan á náminu stendur og hversu mikilvæ gur hann er þeim. Áhersla var lögð 

á stuðning frá barnsföður, fjölskyldu, vinum, ríki, leikskóla barnanna og stuðning á svokölluðum 

álagstímum.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hver er staða einstæ ðra mæ ðra í 

samfélaginu, bæ ði á Íslandi og erlendis, síðustu 25 ár; hvaða stuðningur er til staðar fyrir 

einstæ ðar mæ ður á Íslandi, bæ ði formlegur og félagslegur; hvers vegan er mikilvæ gt fyrir 

einstæ ðar mæ ður að mennta sig og loks hvaða stuðningur er til staðar fyrir einstæ ðar mæ ður í 

Háskóla Íslands og hversu mikilvæ gur er hann. Erfitt var að túlka niðurstöður ritgerðar sökum 

lítils úrtaks í eigin rannsókn höfundar ásamt því að lítið er til af fræ ðilegum íslenskum 

heimildum um þennan málaflokk. Einnig eru margar af þeim fræ ðilegu heimildum sem til eru 

fremur gamlar. Þrátt fyrir slíka erfiðleika þá komst höfundur að því að samkvæ mt tiltæ knum 

rannsóknum virðist stuðningur mjög mikilvæ gur fyrir einstæ ðar mæ ður, bæ ði formlegur og 

félagslegur. Að lokum kom í ljós, í athugun minni á einstæ ðum mæ ðrum við HÍ, að allur 

stuðningur, sem í boði er, er mikilvæ gur. Þá kom einnig í ljós að  svokallaðir álagstímar eru 

erfiðustu tímarnir hjá einstæ ðum mæ ðrum í Háskóla Íslands. Þessar niðurstöður eru 

sambæ rilegar við þæ r rannsóknir sem höfundur skoðaði og styrkir það rannsóknarniðurstöðurnar.  

 Á heildina litið telur höfundur þessar niðurstöður kalla á ítarlegri rannsókn hvað varðar 

einstæ ðar mæ ður við Háskóla Íslands. Ekki er vitað til að aðrar íslenskar rannsóknir hafa verið 

gerðar á einstæ ðum mæ ðrum í háskóla og því má líta á þessa rannsókn sem brautryðjanda á 

sviðinu. Höfundur komst ekki í tæ ri við erlendar rannsóknir á einstæ ðum mæ ðrum í námi þrátt 

fyrir mikla leit. Hann telur mjög mikilvæ gt að það verði skoðað nánar í náinni framtíð þar sem 

gildi fyrir menntun einstæ ðra mæ ðra er mikið bæ ði fyrir viðkomandi einstaklinga og þjóðfélag. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er skrifuð til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræ ði við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við ritgerðina var Dr. Guðný Guðbjörnsdóttir 

og kann ég henni bestu þakkir fyrir gott samstarf og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka 

þátttakendum mínum, sem veittu mér viðtöl við framkvæ md rannsóknarinnar. Ennfremur vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir stuðning og hjálp þá mánuði sem rannsóknin og ritgerðarskrifin 

stóðu yfir. 

Að lokum vil ég þakka kæ rastanum mínum, Grétari Karli, sérstaklega fyrir mikið 

umburðarlyndi, stuðning og hjálp síðustu mánuði og dóttur minni, Sögu, fyrir að vera góð og 

yndisleg við mömmu sína meðan á skrifunum stóð. 
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1. Inngangur 

Er það mikilvæ gt að styðja við einstæ ðar mæ ður samfélagslega og í námi? Markmið þessarar 

ritgerðar er í fyrsta lagi að skoða stöðu einstæ ðra mæ ðra, bæ ði hér á landi og erlendis síðustu 25 

ár og komast að því hvað það er sem gerir þeim kleift að lifa sæ milegu lífi, vinna fulla vinnu 

ásamt því að sjá einar um börnin sín. Í öðru lagi æ tlar höfundur að kanna hvaða stuðning 

einstæ ðar mæ ður á Íslandi eiga almennt rétt á. Í þriðja lagi skoðar höfundur mikilvæ gi þess að 

einstæ ðar mæ ður mennti sig og í fjórða og síðasta lagi hefur höfundur mikinn áhuga á að skoða 

þann stuðning sem einstæ ðar mæ ður við HÍ fá og hversu mikilvæ gur hann er þeim. Við gerð 

þessarar ritgerðar verður stuðst við hinar ýmsu heimildir, bæ ði nýjar og gamlar, erlendar sem 

innlendar. Einnig verður stuðst við eigindlega athugun sem höfundur gerði.  

 Eins og höfundur upplifir umræ ðu samfélagins í dag, um einstæ ðar mæ ður, einkennist 

hún af því að tengja þessa fjölskyldutegund við fátæ kt. Staðalmyndir íslenskra einstæ ðra mæ ðra 

eru þannig að þæ r eru ávallt að berjast í bökkum við að halda heimilinu gangandi, eru alltaf 

þreyttar og pirraðar og hafa mikla ábyrgð á öxlunum. Þæ r lifa á félagslega kerfinu, búa í 

leiguhúsnæ ði og fá sjaldan aðstoð til þess að njóta sín í eigin skinni. Það er því mikilvæ gt að 

varpa ljósi á þæ r einstæ ðu mæ ður sem eru brautryðjendur í íslensku samfélagi, þæ r sem standa á 

eigin fótum, þæ r sem stunda háskólanám og mennta sig til fulls því þæ r vilja tryggja örugga 

framtíð, bæ ði fyrir þæ r sjálfar og börnin sín. Með þessu móti geta þæ r einstæ ðu mæ ður, sem 

ljúka háskólanámi og festa sig í góðri framtíðarvinnu, staðið uppi sem góðar fyrirmyndir fyrir 

aðrar einstæ ðar mæ ður út í samfélaginu. Markmið ritgerðarinnar er því að skoða þæ r aðstæ ður 

sem einstæ ðar mæ ður við HÍ búa við, hvort sá stuðningur sem í boði er fyrir þæ r standi undir sér 

og hvort vert sé að bæ ta hann.  Við gerð þessarar ritgerðar verður stuðst við hinar ýmsu 

heimildir, bæ ði nýjar og gamlar, erlendar sem innlendar. Einnig verður stuðst við eigindlega 

athugun sem höfundur gerði.  

  Lengi hefur verið deilt um það hvort telja mæ tti fjölskyldur einstæ ðra mæ ðra sem eðlilegt 

eða æ skilegt fjölskylduform. Erlendir fræ ðimenn skilgreina fjölskylduna sem ,,tvæ r eða fleiri 

kynslóðir einstaklinga sem tengjast hjúskap, fæ ðingu eða æ ttleiðingu og þeir sem búa saman og 

deila sameiginlegum fjárhag” (Wallace og Wallace, 1985). Þetta er ólíkt því sem á við um 

íslenskar fjölskyldur. Samkvæ mt Hagstofunni telst kjarnafjölskylda vera hjón og/eða fólk í 
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óvígðri sambúð og einhleypt fólk með börn sem eru 17 ára og yngri. Hjón og sambúðarfólk án 

barna telst einnig kjarnafjölskylda (Hagstofa Íslands, e.d.a). Árið 1998 voru kjarnafjölskyldur 

landsins 145.581 talsins og einstæ ðar mæ ður voru alls 8.196 en tíu árum seinna, eða árið 2008, 

voru kjarnafjölskyldur landsins orðnar 171.649 og einstæ ðar mæ ður voru alls 11.166 eða um 

15% af kjarnafjölskyldum (Hagstofa Íslands, e.d.b). Fjölgun kjarnafjölskyldna stafar af því að 

árið 2000 urðu þæ r breytingar að einstæ ðar mæ ður, einstæ ðir feður, barnlaus pör og einstaklingar 

voru tekin með sem hefðbundið kjarnafjölskylduform. 

 Á Íslandi hafa barneignir utan hjúskapar lengi tíðkast og má rekja jákvæ ð viðhorf í garð 

einstæ ðra mæ ðra til þess. Hlutfall þeirra hefur verið nokkuð stöðugt hér á landi undanfarna 

áratugi miðað við önnur Norðurlönd. Á níunda áratugnum höfðu önnur norðurlönd skipað sér í 

svipað sæ ti og Ísland varðandi barneignir utan hjónabands (Stefanía Traustadóttir, 1984). En 

þrátt fyrir jákvæ ð viðhorf í garð einstæ ðra mæ ðra hér á landi hefur það ekki alltaf verið svoleiðis. 

Í sögu Íslands má lesa um skelfilegar afleiðingar barneigna utan hjúskapar bæ ði hvað varðar 

útburð á börnum og hegningu mæ ðra og feðra. Þetta var helsti vandi kvenna fyrir tíma 

getnaðarvarna (Inga Huld Hákonardóttir, 1992).  

Erlendar rannsóknir hafa almennt gefið dapurlega mynd af fjölskyldum einstæ ðra mæ ðra 

enda hafa rannsakendur aðallega beint sjónum sínum að veikleikum þessara fjölskyldna í stað 

styrkleika þeirra (Worrel, 1989). Þetta virðist vera að breytast eftir því sem fjölskylduformið 

verður algengara (Mednick, 1987; Kissman og Allen, 1993). Enn hafa rannsóknir þó lítið varpað 

ljósi á áhrif þess að vera einstæ ð móðir á konuna sjálfa (Thompson og Ensminger, 1989).  

Á síðustu árum hafa heyrst raddir meðal einstæ ðra mæ ðra um að þæ r vilji láta kalla sig 

,,sjálfstæ ðar mæ ður”. Vegna hins tvöfalda hlutverks, sem mæ ður og fyrirvinnur, hafa margar 

konur læ rt að vera sjálfstæ ðar og ábyrgar fyrir fjölskyldu sinni og er þetta þeirra styrkur sem vert 

er að gefa gaum (Guðný Kristjánsdóttir, 1989). Í dag er samfélagið öðruvísi og jafnrétti kynjanna 

í fyrirrúmi og þess vegna eru einstæ ðar mæ ður ekki teknar sérstaklega fyrir þegar umræ ðan snýst 

um minnihlutahópa. Í flestum nútímafjölskyldum, þar sem par býr með barn eða börn, eru bæ ði 

karlinn og konan fyrirvinnur heimilisins ásamt því að vera foreldrar barna sinna enda er 

samfélagið að þróast í átt að jafnrétti kynjanna. 

 Í gegnum tíðina hafa einstæ ðar mæ ður átt erfiðara með að mennta sig heldur en  þæ r 

konur sem ekki eiga börn eða eru í sambúð með barnsföður sínum. Fjárhagsleg aðstoð frá ríkinu 
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hefur ekki verið nógu mikil til þess að fleyta þeim í gegnum nám og erfitt er fyrir einstæ ðar 

mæ ður að sjá fyrir sér og barninu á meðan þæ r stunda námið (Þskj. 112, 1989-1990). Þetta á þó 

aðallega við um þæ r einstæ ðu mæ ður sem stunda nám sitt í framhaldsskóla því það nám er ekki 

lánshæ ft. Einstæ ðar mæ ður í Háskóla Íslands eiga rétt á að fá námslán, líkt og aðrir 

háskólanemar, og geta þess vegna framfleytt sér fjárhagslega ásamt því að þiggja styrki og bæ tur 

frá ríkinu.  Það virðist ekki vera heiglum hent að vera ein með barn og sinna heimili, barni og 

námi, hvorki fjárhagslega né andlega. Hafa rannsóknir hafa sýnt fram á að andleg líðan einstæ ðra 

mæ ðra er verri en andleg líðan giftra mæ ðra eða mæ ðra sem eru í sambúð.  

 Höfundur telur mikilvæ gt að draga þetta efni fram í dagsljósið og deila því með öðrum. 

Einstæ ðar mæ ður eru minnihlutahópur í samfélaginu og eins og almennt er vitað eiga 

minnihlutahópar það til að vera undir hvað varðar jafnrétti. Þess vegna telur höfundur mikilvæ gt 

að skoða stöðu einstæ ðra mæ ðra í sögulegu ljósi og veita lesanda sýn inn í líf þeirra einstæ ðra 

mæ ðra sem leggja allt í sölurnar til að búa bæ ði sér og börnum sínum betri framtíð.  

 

Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurningarnar sem hér verður leitast við að svara eru fjórar. Tvæ r fyrstu snúa að bæ ði 

fræ ðilegum sem og öðrum heimildum. Þriðja spurningin snýst um mikilvæ gi þess að einstæ ðar 

mæ ður mennti sig og sú fjórða beinist að rannsókn höfundar um stuðning við einstæ ðar mæ ður í 

HÍ. Spurningarnar eru eftirfarandi: 

 

1. Hver er staða einstæ ðra mæ ðra í samfélaginu, bæ ði á Íslandi og erlendis, síðustu 25 ár? 

Með stöðu er átt við efnahagsstöðu, menntun, fyrirvinnu og líðan.  

2. Hvaða stuðningur er til staðar fyrir einstæ ðar mæ ður á Íslandi, bæ ði formlegur og 

félagslegur? 

3. Hvers vegna er  mikilvæ gt fyrir einstæ ðar mæ ður að mennta sig? 

4. Hvaða stuðningur er til staðar fyrir einstæ ðar mæ ður í Háskóla Íslands og hversu 

mikilvæ gur er hann?  

 

Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur en  þar er gert grein fyrir 

markmiðum ritgerðarinnar og rannsóknarspurningum. Í öðrum kafla er fræ ðileg umfjöllun um 
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einstæ ðar mæ ður almennt, fátæ kt, jafnrétti, mikilvæ gi menntunar, húsnæ ðismál og stuðning fyrir 

einstæ ðar mæ ður. Í þeim kafla gerir höfundur grein fyrir tengingum á milli fátæ ktar og einstæ ðra 

mæ ðra, af hverju sú tenging á sér stað og hvað er hæ gt að gera til að koma í veg fyrir hana. 

Einnig kemur höfundur inn á það hversu mikilvæ gt er fyrir fólk að mennta sig og hversu 

mikilvæ gt það er fyrir einstæ ðar mæ ður að hafa menntun. Að lokum greinir höfundur frá þeim 

formlega og félagslega stuðningi sem einstæ ðar mæ ður á Íslandi eiga rétt á til þess að framfleyta 

sér og fjölskyldu sinni án þess að missa andlega og líkamlega heilsu. Í þriðja kafla fjallar 

höfundur ítarlega um framkvæ md rannsóknarinnar, þátttakendur eru kynntir, gerð er grein fyrir 

þeirri rannsóknaraðferð  sem notuð er, gagnasöfnun er lýst ásamt skráningu og  úrvinnslu gagna. 

Fjórði kafli ritgerðarinnar inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar. Þar er greining viðtalanna sett 

saman ásamt beinum tilvitnunum þátttakenda til þess að veita lesandanum meiri innsýn inn í 

rannsóknina. Í fimmta og síðasta kaflanum er efnið tekið saman og hugleiðingar höfundar 

ræ ddar. Loks eru lokaorð á  persónulegum nótum. 

 Í þessum inngang hefur verið gerð grein fyrir markmiðum ritgerðarinnar í heild sinni og 

þeim rannsóknarspurningum sem svarað verður. Í næ sta kafla er fræ ðilegt yfirlit um stöðu 

einstæ ðra mæ ðra. 
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2. Fræðilegt yfirlit 
Eftirfarandi kafli inniheldur fræ ðilega umfjöllun um efnahagsástand einstæ ðra mæ ðra, 

húsnæ ðismál, fyrirvinnuhlutverkið, mikilvæ gi menntunar og stuðning við einstæ ðar mæ ður í 

námi. Einnig talar höfundur um þann stuðning sem í boði er fyrir einstæ ðar mæ ður á Íslandi 

almennt. Í byrjun kaflans er fjallað um kenningarlegan bakgrunn, sem er vistfræ ðilegt sjónarhorn 

með kvennafræ ðilegu ívafi, sem höfundur mun styðja sig við í ritgerðinni. 

 

Kenningarlegur bakgrunnur 

Vistfræðilegt sjónarhorn með kvennafræðilegu ívafi 

Vistfræ ðilegt sjónarhorn gengur út á að líðan, hegðun, þroski og líf einstaklinga ákvarðist að 

miklu leyti af því umhverfi sem hver og einn býr við. Einnig gengur það út frá því að ekki sé 

hæ gt að horfa á einstaklinginn eða á fjölskylduna nema í samhengi við umhverfið. Vinnan hefur 

til dæ mis áhrif á fjölskyldulífið og fjölskyldulífið hefur áhrif á einstaklinginn. Gamalt og gróið 

samfélag býr yfir gömlum og grónum viðhorfum sem fest hafa ræ tur í vitund samfélagsins og 

huga einstaklinga. Þessu er ekki svo auðveldlega breytt þar sem líf og vitund einstaklinga hefur 

mótast af tilteknum viðhorfum (Bronfenbrenner, 1986). 

 Vistfræ ðileg nálgun gerir ekki sérstaklega ráð fyrir að umhverfi einstaklingsins sé 

mismunandi vegna kyns hans sjálfs. Kvennabaráttan hefur barist fyrir jafnrétti kynjanna og 

misrétti allt frá fyrstu tíð. Þegar jafnrétti kynjanna náðist í orði eins og í sambandi við menntun 

og kosningarétt var eftir ójöfn staða kynjanna vegna kynferðis. Staða kvenna byggir á viðhorfum 

en ekki náttúrulegum lögmálum. Þar af leiðandi er sú hugmyndafræ ði sem liggur að baki 

kvennabaráttu pólitísk (Tong, 1989). Kvennarannsóknir eru unnar af konum og hafa það 

markmið að styrkja þæ r og efla. Þess vegna geta kvennarannsóknir nýst vel á einstæ ðum 

mæ ðrum og verið í þágu þeirra (Harding, 1987). 

Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvort staða einstæ ðra mæ ðra tengist stöðu kvenna í 

þjóðfélaginu almennt eða hvort staða þeirra sé aðstæ ðubundin eða jafnvel persónubundin. 

Kissman og Allen (1993) hafa stuðst við vistfræ ðilega nálgun með kvennafræ ðilegu ívafi í 

athugun sinni á fjölskyldum einstæ ðra mæ ðra. Lögð er áhersla á að skoða tengslin milli 
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einstaklinga og pólitískrar reynslu kvenna ásamt stöðu þeirra í fjölskyldunni og innan 

samfélagsins. Skilningur á samspili einstaklinga við umhverfið er skerptur með því að athuga 

hvernig vandamál einstæ ðra mæ ðra tengist stöðu kvenna í þjóðfélaginu; hið persónulega er 

pólitískt. Margar einstæ ðar mæ ður telja að vandamál þeirra séu af persónulegum ástæ ðum en 

ekki vegna aðstæ ðna byggðum á pólitískum ákvörðunum. Ef horft er út frá vistfræ ðilegu 

sjónarhorni má sjá að pólítískar ákvarðanir hafa áhrif á ríkjandi viðhorf til getu kvenna til að ráða 

yfir og að framfleyta fjölskyldu sinni. Þæ r telja mikilvæ gt að hafa rétt til að gera reynslu sína 

sýnilega því það eykur sjálfsskilning og eflir þar af leiðandi sjálfsmynd þeirra. Með þessa nálgun 

að leiðarljósi vill höfundur athuga aðstæ ður einstæ ðra mæ ðra út frá vistfræ ðilegri nálgun með 

kvennafræ ðilegu ívafi. 

 

Einstæ ðar mæ ður 
Almenn skilgreining á hugtakinu einstæ ð móðir er sú að móðir telst vera einstæ ð ef hún ein sér 

um framfæ rslu á barni sínu, sem er undir 18 ára aldri og hefur lögheimili hjá henni. Þetta hugtak 

getur þó verið breytilegt milli þjóða og trúar. Móðir getur orðið einstæ ð af  ýmsum ástæ ðum, t.d. 

vegna skilnaðar, æ ttleiðingar, tæ knifrjóvgunar staðgöngumæ ðrunar eða þungunar utan 

hjónabands (Callister og Burks, 2008). Að vera einstæ ð móðir er oft táknað sem tímabil í lífi 

kvenna frekar en endanlegt fjölskylduform. Það kemur fram í rannsókn Hellenar M. 

Gunnarsdóttur og Þorbjörns Broddasonar (1984) en þau vilja meina að mjög margar einstæ ðar 

mæ ður eignist maka fyrr eða síðar og komast þannig frá því að bera tiltilinn „einsæ ð móðir“. 

Hinar hverfa sjálfkrafa úr þessum þjóðfélagshópi, líkt og aðrir foreldrar, við að börn þeirra vaxa 

úr grasi. Samkvæ mt Hagstofunni (2009) eru einstæ ðir foreldrar mjög algengt fjölskylduform. 

Þeir teljast til hefðbundinna fjölskyldugerðar líkt og hjón, sambúðarfólk og einstaklingar. Sú 

breyting átti sér stað árið 1999. Margar vangaveltur koma fram í huga höfundar þegar hún hugsar 

um hugtakið einstæ ð móðir og stöðu þeirra í íslensku þjóðfélagi. Fjárhagsvandamál og 

erfiðleikar eru hugtök sem virðast loða við einstæ ðar mæ ður þrátt fyrir breytta tíma.  

 

Efnahagsstaða einstæðra mæðra 
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Hugtakið kvennafátæ kt (e. Feminization of poverty) vísar til þess að konur séu meirihluti 

fátæ kra, bæ ði í Bretlandi og í Bandaríkjunum, en þar eru um það bil 50% þeirra sem búa við 

fátæ kt, einstæ ðar mæ ður (Mednick, 1987). Þæ r einstæ ðu mæ ður í Bandaríkjunum, sem lokið 

hafa háskólaprófi eru líklegri til að finna góða vinnu og lifa yfir fátæ ktarmörkum. Þetta bendir til 

þess að þæ r konur sem ljúka háskólaprófi eru líklegri til að lifa betra lífi ásamt því að búa betur 

að börnum sínum heldur en þæ r konur sem aðeins klára skyldunám (Pandey og Kim, 2008). Þó 

að staða einstæ ðra mæ ðra á Norðurlöndum sé talin betri en annarsstaðar (Kissman og Allen, 

1993) þá eru 40% þeirra sem leita sér hjálpar í Danmörku, vegna fátæ ktar, einstæ ðar mæ ður. 

Þegar einstaklingur getur ekki séð fyrir sér og sínum með nauðsynjum á borð við fæ ði, húsnæ ði, 

klæ ði, læ knishjálp, félagsstörf og fleira er talað um nútímafátæ kt (Hansen, Möller og Smidth-

Fibiger, 1987).   

Í Bandaríkjunum eru einstæ ðar, „litaðar“ (e. colored) atvinnulausar mæ ður, sem búa í 

stórborgum, sá hópur sem flestir telja meðlimi undirstéttarinnar. Það er fjarri því að einstæ ðar 

mæ ður fylli þennan hóp, sem líklegastur er að vera fátæ kur til lengri tíma því ellilífeyrisþegar, 

fatlaðir og lítill hópur vinnandi láglaunafólks er stór hópur undirstéttarinnar samkvæ mt 

bandarískum rannsóknum.  

Erfitt er að gefa svör um hvort nútímafátæ kt er til staðar á Íslandi því rannsóknir á 

fyrirbæ rinu eru fátíðar. Frá árinu 1985-1995 leituðu 18% Reykvíkinga aðstoðar hjá 

Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar (Guðný Björk Eydal, 1995). Samkvæ mt 

Efnahagsbandalagi Evrópu er einstaklingur skilgreindur fátæ kur ef tekjur hans eru 50% af 

meðaltekjum landa hans (Guðný Björk Eydal, 1995). Sigrún Júlíusdóttir (2008) bendir á að á 

Íslandi eru um þriðjungur einstæ ðra mæ ðra sem lifir við lágtekjumörk en sambæ rilegt hlutfall 

fyrir foreldra í hjónabandi (með börn á framfæ ri) er 5%. Einstæ ðar mæ ður vinna hlutfallslega 

fleiri stundir í viku og eru því meira fjarri heimilinu og undir meira álagi en foreldrar í öðrum 

fjölskyldugerðum. Sigrún nefnir einnig að einstæ ðar mæ ður hafi lélegan bílakost eða hafa alls 

ekki bíl til umráða og vill meina að það feli oft í sér auka útgjöld, torveldar leiðir til vinnu, 

(leik)skóla og heimilis auk þess sem það hindrar hagstæ ðar innkaupaferðir og uppbyggilega 

menningarneyslu. Einstæ ðar mæ ður þurfa að jafnaði meira á fjárhagsaðstoð að halda en aðrar 

fjölskyldugerðir. Í ársskýrslu Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna (2006) kemur fram að á 
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tímabilinu 2004 – 2006 eru einstæ ðar mæ ður stæ rsti hópur foreldra sem leitar ráðgjafar vegna 

greiðsluerfiðleika eða 35%. Hjón með börn leita mun minna þangað eða um 20%. 

Líf einstæ ðra mæ ðra einkennist meðal annars af því að konan er eina fyrirvinnan fyrir 

heimilið. Áður fyrr var talað um að ekki væ ri gert ráð fyrir að fjölskyldum væ ri framfleytt af 

einum einstaklingi, hér á landi sem og annars staðar. Þrátt fyrir hátt tekju- og menntunarstig hafa 

til dæ mis margar einstæ ðar mæ ður í Bandaríkjunum áhyggjur af fjármálum þó það bitni ekki á 

líðan þeirra né á fjölskyldunni (Quinn og Allen, 1989; Krantz, 1988). Í dag eru einstæ ðar mæ ður 

fjárhagslega verr staddar en þæ r mæ ður sem eru í hjónabandi og þurfa meira á fjárhagsaðstoð að 

halda (Ráðgjafastofa um fjármál heimilanna, 2006). Á Íslandi, hér áður fyrr, voru karlmenn í 

flestum tilfellum fyrirvinnur fjölskyldna sinna og var til að mynda launamunur kynjanna 

réttlæ ttur út frá þeirri hugmynd að karlinn var fyrirvinnan og konan heimavinnandi. Þetta á sér 

ekki ræ tur að rekja í nútímaþjóðfélagi, sérstaklega ekki hér á landi. Á undanförnum áratugum 

hefur atvinnuþátttaka íslenskra kvenna aukist og hugmyndin um karla sem fyrirvinnur og konur 

eingöngu sem húsmæ ður er á undanhaldi (Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 

2007). Til þess að ítreka þá staðreynd að konur taki mikinn þátt í atvinnulífinu hér á landi þá er 

mun algengara að konur séu fyrirvinnur á heimilum þar sem um eina fyrirvinnu er að ræ ða 

(Launamunur kynjanna 19.5%, 2008)  

Miklar breytingar hafa orðið á fjölskyldulífi Íslendinga síðustu ár. Konur eru meira og 

minna farnar út á vinnumarkaðinn en eru ekki viðhengi við eiginmenn sína. Auk þess hefur 

menntun íslenskra kvenna aukist síðustu ár en rúmlega helmingur nema við Háskóla Íslands eru 

konur. Ástæ ðan fyrir þessum breytingum er sú að jafnvæ gi milli atvinnu og einkalífs hefur aukist 

mikið. Fæ ðingarorlofslöggjöfin hefur breyst sem varð til þess að feður taka meiri þátt í 

fjölskyldulífinu nú en áður (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna nr 106/2008).  

 

Húsnæ ðismál og heilsufar einstæ ðra mæ ðra 

Vegna lágra tekna hafa einstæ ðar mæ ður í Bandaríkjunum  minni möguleika á að verða sér úti 

um eigið eða varanlegt húsnæ ði og eru tíðir búferlaflutningar algengir hjá þeim en þeir eru ein 

aðalorsökin fyrir depurð kvenna í öllum stéttum þar í landi því það er talið ögra sjálfsmynd 

mæ ðranna að vera sífellt að flytja (Thompson og Ensminger, 1989). Þetta á ekki aðeins við um 

bandarískar einstæ ðar mæ ður því heilsa einstæ ðra íslenskra mæ ðra er oft á tíðum verri en hjá 
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íslenskum mæ ðrum sem eru í hjúskap. Svefntruflanir, bakverkir og höfuðspenna tengist oft 

áhyggjum um eigin afkomu og afkomu barnanna og einnig í sambandi við  ákvarðanir vegna 

fjárhagsskuldbindinga sem þæ r einar bera ábyrgðina á (Sigrún Júlíusdóttir, 2008). 

Húsnæ ðismál íslenskra einstæ ðra mæ ðra voru bágborin hér áður fyrr og virðast vera það 

enn í dag. Árið 1984 var gerð könnun á kjörum og félagslegri stöðu einstæ ðra foreldra á Íslandi. 

Þar kom í ljós að tryggt húsnæ ði sé eitt brýnasta mál þessa samfélagshóps. Á áttunda áratugnum 

bjó helmingur einstæ ðra mæ ðra í leiguhúsnæ ði og um 35% bjuggu í foreldrahúsum eða hjá 

æ ttingjum. Þetta bendir til þess að einstæ ðar mæ ður (og einstæ ðir feður) treysta sér ekki til að 

reka eigið heimili (Hellen M. Gunnarsdóttir og Þorbjörn Broddason, 1984). Sigrún Júlíusdóttir 

(2008) sagði í erindi sínu, sem hún flutti á málþingi um fjölskyldumál í október 2008, að 

staðreyndin væ ri sú að einstæ ðar mæ ður búa oft við bágbornar og ótraustar húsnæ ðisaðstæ ður. 

Þæ r búa, þegar á heildina er litið, í fæ rri fermetrum og fæ rri herbergjum á mann heldur en par 

eða hjón með barn/börn. Einnig er staðsetning og gæ ði húsnæ ðis lakara en hjá öðrum 

fjölskyldugerðum í sömu stöðu og sjaldnast eru einstæ ðar mæ ður í eigin húsnæ ði. Lítið virðist 

því hafa breyst að þessu leyti á þessum 24 árum. Enn í dag er meirihluti einstæ ðra foreldra í 

leiguhúsnæ ði og húnsæ ðisaðstæ ður mun lakari en hjá hjónum eða pörum í sambúð með börn. 

Ekki er vitað til þess að einstæ ðar mæ ður búi mikið inn á foreldrum sínum í dag líkt og áður fyrr. 

 

Mikilvæ gi menntunar 
Menntun er fyrst og fremst mannréttindi og grunnurinn að því að fólk fái að  njóta þeirra 

samfélagslegu kosta sem í kringum það er, hvort sem  þeir eru efnahagslegir, menningarlegir eða 

félagslegir. Menntun gefur einstaklingum kost á því að brjóta sér leið úr fátæ kt í að vera virkir 

þátttakendur í þjóðfélaginu. Menntun er mikilvæ g til að auka réttindi kvenna, virkja stöðu þeirra 

í nútímasamfélagi og efla þæ r sem einstaklinga. Hún verndar börn gegn hverskonar misnotkun, 

hún er mikilvæ g til að virkja mannréttindi, lýðræ ðið og síðast en ekki síst eykur hún skilning 

fólks á mikilvæ gi umhverfisverndar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Menntun gegnir því hlutverki að búa einstaklinginn undir lífið (Fríða Björk Pálsdóttir, 

1985). Guðmundur Finnbogason (1994) segir að menntun sé eina vopnið sem dugar til sóknar og 

varnar í lífsbaráttunni, hvort sem það er gegn blindum öflum náttúrunnar eða sjáandi samkeppni 

annarra þjóða. Almenn menntun er sú menntun sem á að styrkja einstaklinga til þess að átta sig á 
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eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt þekkingu og fæ rni við daglegt líf og umhverfi.  

Menntun er undirbúningur fyrir það sem koma skal, líf og starf í lýðræ ðisþjóðfélagi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Nútímasamfélag reiðir sig á býsna flókið skipulag til að halda 

utan um samfélagið og  það þarf mikla menntun, bæ ði til að vita hvernig maður getur komist af í 

þessu skipulagi  og til að vinna málum sínum brautargengi. Menntun er einn af inntaksþáttum 

lýðræ ðis. Með hugtakinu menntun er ekki endilega átt við menntun sem bundin er við 

skólagöngu heldur er hún eitthvað sem eflir manneðlið í heild sinni. Hún verður að koma á 

samræ mi milli allra líkams- og sálarafla mannsins (Ólafur Páll Jónsson, 2008). Menntun hvers 

einstaklings er metin eftir því hversu hæ fur sá einstaklingur er til að lifa og starfa í mannlegu 

samfélagi, þannig að lífið verður, með hverjum deginum, mikilvæ gara fyrir hann sjálfan og aðra. 

Því þó svo að lífið sé betra en dauðinn er meira líf betra en minna líf (Guðmundur Finnbogason, 

1994).  

 Menntun og nýsköpun er mikilvæ g fyrir framþróun í íslensku atvinnulífi í hnattvæ ddum 

heimi. Menntakerfið á Íslandi þarf að þróast í takt við alþjóðlegar kröfur atvinnulífsins en þar er 

lögð mikil áhersla á skapandi hugsun, raungreinar, tungumálakunnáttu og siðferði. Einnig er 

mikil áhersla lögð á frumkvæ ði og framtakssemi einstaklingsins. Nemendum á háskólastigi hér á 

landi hefur fjölgað um 75% frá árinu 1997 og vill rektor Háskóla Íslands stefna að því að HÍ 

verði í röð 100 bestu háskóla í heiminum. Það markmið er mjög metnaðarfullt og verðugt að 

fylgja eftir en til þess að það muni ræ tast þarf að setja fram samstillt átak margra aðila 

(Forsæ tisráðuneytið, 2006).   

 Menntun er þroskun og efling manneðlisins í heild sinni. Öll þekking á að auka fæ rni 

okkar og leikni því eini áreiðanlegi mæ likvarðinn fyrir því hvað við vitum er hvað við getum. Sú 

þekking, sem ekki gerir okkur neitt fæ rari en við áður vorum, er lítils virði. Þess vegna er 

mikilvæ gt að hver nemandi fái tilefni til þess að nýta alla sýna fæ rni og þekkingu sem hann 

öðlast og nota hana sem undirstöðu eða máttarstoð annarrar þekkingar eða sem leiðarljós ytri 

athafna. Þegar þekkingin er notuð, skýrist hún, vex og festist í minni og verður þar af leiðandi 

betra verkfæ ri (Guðmundur Finnbogason, 1994). Menntun er ekki auðfengin og hún verður alls 

ekki fengin nema menn reyni á sig og glími við eigin tilveru. Menntun verður fengin með því að 

hugsa sjálfur, studdur eða óstuddur, um vandamál, bæ ði stór og smá. Mikilvæ gasta menntunin er 

sú sem verður til í glímunni við tilgang lífsins. Þar myndast þau gildi sem líf manns byggist á og 
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hvernig hæ gt sé að lifa í samræ mi við þessi gildi í hversdagslegum kringumstæ ðum (Ólafur Páll 

Jónsson, 2008).  

Það er brýnt í nútímaþjóðfélagi að búa sig sem best undir lífsstarf og með síauknum 

menntunarkröfum verður skólaganga æ  mikilvæ gari í þeim undirbúningi. Það er því engin 

ofrausn að koma til móts við einstæ ða foreldra í þessum efnum og gera þeim betur fæ rt að afla 

sér þeirrar menntunar sem þeir sæ kja, þeim sjálfum og börnum þeirra til hagsbóta (Þingskjal 112, 

1989-1990). Þetta telur höfundur sýna að mjög mikilvæ gt er fyrir fólk að mennta sig og þá 

sérstaklega einstæ ðar mæ ður því þæ r eru eina fyrirvinna heimilis síns og því byggir allt á því 

hversu góð innkoma þeirra er. Að mati höfundar er mikilvæ gt að einstæ ðar mæ ður fái allan þann 

stuðning sem í boði er til þess að geta menntað sig. Menntun er lykilinn að velgengni í 

framtíðinni og með henni eru allir vegir fæ rir því eins og máltæ kið segir þá er mennt mikill 

máttur. 

 

Jafnréttismál og stuðningur fyrir einstæ ðar mæ ður í námi  

Einstæ ðar mæ ður í Bandaríkjunum hafa að jafnaði lágt menntunarstig og skort á atvinnureynslu. 

Þæ r hafa afsalað sér menntun og starfi fyrir barneignir og eru neyddar til að taka störf sem eru 

illa launuð (Jensen og Kingston, 1986). Þrátt fyrir að einstæ ðar mæ ður séu í fullri vinnu þá bæ tir 

það ekki fjárhagsstöðu þeirra vegna þess að tekjur kvenna eru með engu móti samanburðarhæ far 

við tekjur karla. Þetta á sér skýringu sem fólgin er í kynjamisrétti, læ gra menntunarstigi og 

vanmati á kvennastörfum (Mednick, 1987). Þetta átti einnig við um Ísland á sínum tíma því 

jafnrétti var ekki í hávegum haft hér á landi fyrir 20 árum síðan. Kvennahreyfingar hafa barist 

fyrir jafnrétti í gegnum tíðina og hefur þróunin verið í rétta átt.  Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla tóku fyrst gildi árið 1995 en hafa verið endurskoðuð nokkrum sinnum eftir það. 

Núverandi lög tóku gildi 18 mars 2008. Tilgangur þeirra er  að koma á og viðhalda jafnrétti og 

jöfnum tæ kifæ rum kvenna og karla hér á landi og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga sömu möguleika á að þroska hæ fileika sína, óháð 

kyni. Þessu markmiði skal náð til dæ mis með því að vinna gegn launamisrétti og annarri 

mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði. Í 19. grein laganna er fjallað um launamun 

kynjanna: 
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Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og 

skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæ t störf. Með jöfnum launum er 

átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið 

sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. 

Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa 

svo (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 2008). 

 

Þrátt fyrir þessi markmið er ekki hæ gt að tala um að jafnrétti hafi náðst. Launamunur kynjanna er 

talsverður, konur hafa almennt minni völd en karlar, bæ ði í stjórnmálum eða atvinnulífi, að 

ógleymdri þeirri staðreynd að ábyrgð á heimilishaldi hvílir enn að stórum hluta á konum. 

Kynjamisrétti er viðhaldið í íslensku samfélagi með staðalímyndum kynjanna sem eru sterkari en 

nokkru sinni fyrr. Rannsóknir á viðhorfum grunnskólabarna gefa tilefni til að æ tla að enn sé langt 

í land með að fólk sé metið út frá hæ fileikum en ekki kyni (Katrín Jakobsdóttir, e.d.). Gott er að 

hafa misrétti kynjanna í huga þegar kemur að því að skoða stöðu einstæ ðra mæ ðra á Íslandi því 

það er augljóst að ef konur hafa læ gri laun en karlar er erfiðara fyrir einstæ ðar mæ ður að sjá fyrir 

sér og börnum sínum auk þess sem menntun verður æ  mikilvæ gari til þess að auka líkur á vel 

launaðri framtíðarvinnu. 

Einstæ ðar mæ ður á Íslandi skila sér illa í framhaldsskólanám, aðeins 32.9% þeirra sem 

eru 19 ára eða yngri stunda nám á framhaldsskólastigi. Einstæ ðar mæ ður á aldrinum 20-29 ára 

eru nokkuð virkar í framhaldsskóla, eða um 16%.  Þá eru rúm 4% einstæ ðra mæ ðra 30 ára og 

eldri við nám á framhaldsskólastigi. Þetta sýnir að einstæ ðar mæ ður dragast verulega aftur úr 

jafnöldrum sínum í námi. Hlutfall einstæ ðra foreldra, feðra og mæ ðra, á aldrinum 20-29 ára sem 

stunda nám á háskóla- eða sérskólastigi er álíka og í framhaldsskólum, eða 15.1%: (Hlynur 

Hallsson, 2005-2006). 

Í frumvarpi til laga 1989-1990, um breytingu á lögum nr. 72/1982 um námslán og 

námsstyrki (1989-1990) kemur fram að yngstu einstæ ðu foreldrarnir virðast hafa mun minni 

skólagöngu en sambæ rilegur hópur úti í þjóðfélaginu. Barneignir hafa að sjálfsögðu miklar 

breytingar í för með sér  í sambandi við högun fólks og fátt er líklegra til að koma fyrir kattarnef 

námsáformum kvenna en barneign. Allir vita að það unga fólk sem leggur út í lífið að grunnskóla 

loknum, eru settar mun þrengri skorður en hinum sem hafa aflað sér viðbótarmenntunar eða 
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jafnvel starfsréttinda. Samkvæ mt þessu munu þeir, sem ekki ganga menntaveginn lengur en 

skyldan segir, standa höllum fæ ti á vinnumarkaði því samkeppnin þar úti verður æ  meiri í náinni 

framtíð.  Ungir einstæ ðir foreldrar fylla flokk hinna skemmst menntuðu í óvenju ríkum mæ li. 

Þetta unga fólk er að hefja lífsbaráttuna með þyngri byrði en flestir jafnaldrar þeirra. Í fyrrnefndri 

greinargerð á frumvarpi til laga kemur fram að margir einstæ ðir foreldrar tala um að það sé á 

valdi foreldra þeirra hvort þeir fari í áframhaldandi nám því það er í þeirra höndum að veita þeim 

einhverja fjárhagsaðstoð. Það er óviðunandi að framtíð og möguleikar fólks til náms og starfa sé 

háð efnahag og skilningi foreldra. Jafnframt segir að fáum einstæ ðum foreldrum er æ tlað að 

stunda nám ásamt því að sjá fyrir barni og heimili og annast hvortveggja á eigin spýtur. 

Nauðsynlegt er að gera einstæ ðum foreldrum kleift að ljúka almennu framhaldsnámi því það 

nám er ekki lánshæ ft. Einnig er gert ráð fyrir að ýmis konar námsskeið eða styttra nám, sem 

tengist þjálfun eða undirbúningi til ákveðinna starfa, verði lánshæ f. Þar má nefna einkaritaranám, 

tölvunám, málanám o.s.frv. Slíkt nám er oft á tíðum mjög dýrt og getur reynst fjárvana fólki 

þungt í skauti (Þingskjal 112, 1989-1990). 

Árið 2005 flutti Hlynur Hallsson tillögu til þingsályktunar á Alþingi um stuðning við 

einstæ ða foreldra í námi. Sú greinargerðin gekk út á að fela menntamálaráðherra að skipa 

starfshóp sem móti tillögur um aðgerðir til að bæ ta aðstöðu einstæ ðra foreldra í námi með 

fjárhagslegum og félagslegum stuðningi með það að markmiði að einstæ ðir foreldrar geti fylgt 

jafnöldrum sínum í námi á framhaldsskólastigi og stundað nám á efri skólastigum til jafns við 

aðra. Slíkur starfshópur á að hafa það að markmiði að einstæ ðir foreldrar geti fylgt jafnöldrum 

sínum í námi á framhaldsskólastigi og stundað nám á efri skólastigum til jafns við aðra. Þann 1. 

desember 1989 voru á Íslandi 7000 einstæ ðar mæ ður og 500 einstæ ðir feður með börn á 

framfæ ri. Þann 1.desember 2003 voru á Íslandi 11.006 einstæ ðar mæ ður og 895 einstæ ðir feður 

með börn á framfæ ri. Á 14 árum hefur einstæ ðum foreldrum fjölgað talsvert, eða um 37%. Þessi 

þjófélagshópur er mjög stór og getur átt harla erfitt um vik þegar kemur að því að afla sér 

menntunar og stunda nám sitt. Eini stuðningurinn sem er til boða fyrir þessa foreldra eru 

námsstyrkir úr sjóði sem komið var á fót af Rauða Krossi Íslands í samvinnu við Félag einstæ ðra 

foreldra um miðjan síðasta áratug. Fimm til sjö styrkjum er úthlutað úr þessum sjóði tvisvar á ári 

og eru þeir um 50 -100 þúsund krónur hver. Þó svo að þessi styrkur hjálpi mörgum yfir erfiða 

hjalla hvað varðar peningamál er það nokkuð ljóst að svo lítill lánasjóður getur engan veginn 
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jafnað aðstöðu barnafólks í framhaldsskólum eins og hér er lagt til. Mun fleiri umsóknir um 

styrki berast inn heldur en styrkirnir eru margir. Allir námsmenn hafa rétt á að sæ kja um þennan 

tiltekna styrk sem eru í félaginu, hvort sem þeir séu á framhaldsskólastigi, háskólastigi, í 

verknámi, starfsnámi eða á styttri námsskeiðum. Sjóðurinn er um það bil að tæ mast og er framtíð 

hans þess vegna óviss (Hlynur Hallsson, 2005-2006). Þó svo að þessi þingsályktun sé mikilvæ g 

fyrir menntun einstæ ðra foreldra var hún ekki samþykkt á alþingi. 

 Háskólamenntun einstæ ðra mæ ðra hefur lítið verið skoðuð og ekki eru til upplýsingar um 

fjölda einstæ ðra mæ ðra í Háskóla Íslands. Almennt er vitað að þæ r einstæ ðu mæ ður sem stunda 

nám við Háskóla Íslands eiga rétt á framfæ rslulánum frá Lánasjóði íslenskra námsmanna en sú 

lán eru tekjutengd. Ef einstæ ð móðir með eitt barn er í námi við Háskóla Íslands og með 750 

þúsund krónur í laun árið áður er skerðingin 10%. Framfæ rslulán fyrir 60 ECTS-einingar eru 

1.312.320 krónur yfir eitt skólaár. Einnig á hún rétt á bókaláni að upphæ ð 48 þúsund krónum. 

Eftir 10% skerðinguna standa eftir 1.160.320 krónur sem gera um 129 þúsund krónur á mánuði 

(Lánasjóður íslenskra námsmanna, e.d.). Með fullri virðingu fyrir menntamálum hér á landi þá 

telur höfundur afar ólíklegt að einstæ ð móðir í námi geti framfleytt sér og barni sínu á 129 

þúsund krónum á mánuði. Þess vegna er mikilvæ gt fyrir einstæ ðar mæ ður að fá góðan stuðning, 

bæ ði félagslegan og formlegan. Hér á eftir mun höfundur fjalla um þann stuðning sem er í boði 

fyrir einstæ ðar mæ ður almennt og hversu mikilvæ gur hann er þeim. 

 Þar sem vistfræ ðileg nálgun gerir ekki ráð fyrir að umhverfi einstaklingsins sé 

mismunandi vegna kyns hans sjálfs brýtur það í bága við jafnréttisbaráttu kvenna síðustu 

áratugina. Ef kynið skipti ekki máli þá væ ri jafnrétti milli kynja fullkomið. Almenn vitneskja 

samfélagsins er sú að konur hafa barist fyrir jafnrétti kynjanna í mörg ár og enn er ekki búið að 

brúa bilið í þeim málum. Þess vegna er erfitt að skoða þennan málaflokk út frá vistfræ ðilegri 

nálgun nema að bæ ta við kynjafræ ðilegum sjónarmiðum.  

 

Formlegur stuðningur fyrir einstæ ðar mæ ður á Íslandi 
Á Íslandi njóta einstæ ðar mæ ður stuðnings af ýmsum toga. Þæ r fá til dæ mis barnabæ tur, 

húsaleigubæ tur, umönnunarbæ tur (ef þæ r eiga fatlað barn), stuðningsfjölskyldu (sem er þó 

aðstæ ðubundið) og meðlag svo eitthvað sé nefnt. Einnig hafa einstæ ðar mæ ður, sem búa við 

bágborin lífskjör, aðgang að Kvennasmiðjunni. Í könnun Hellenar M. Gunnarsdóttur og 
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Þorbjörns Broddasonar (1984) kemur fram að áður fyrr áttu einstæ ðar mæ ður meðal annars rétt á 

meðlagi, barnalífeyri, mæ ðrastyrk og húsaleigubótum. Flestar af þeim einstæ ðu mæ ðrum sem 

tóku þátt í þeirri könnun áttu erfitt með að framfleyta sér og börnum sínum á þeim launum sem 

þæ r fengu og þeim fjárhagslega stuðning sem í boði var á þessum tíma. Þæ r sem höfðu verið í 

skóla áður en þungunin átti sér stað hæ ttu flestar í námi vegna fjárhagslegra erfiðleika. Einnig 

kemur fram að mæ ðra- og feðralaun voru mjög lág og varla hæ gt að moða úr þeim. Í dag virðist 

þetta vera að breytast samanber rannsóknina hér að aftan. Hér á eftir verður sá stuðningur, sem í 

boði er fyrir einstæ ðar mæ ður á Íslandi, skoðaður hver fyrir sig til þess að varpa ljósi á hvað 

samfélagið er að gera til þess að koma til móts við þæ r hér á landi. 

 

Barnabæ tur 

Barnabæ tur eru greiddar út fjórum sinnum á ári. Ríkissjóður greiðir barnabæ tur til framfæ randa 

barns sem er yngra en 18 ára, er heimilisfast hér á landi og er á framfæ ri þeirra sem skattskyldir 

eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt. Þetta miðast við fjölskyldustöðu 31. desember árið á undan.  

Framfæ randi er sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast framfæ rslu þess í lok tekjuársins. 

Tekjutengdar barnabæ tur eru greiddar með hverju barni innan 18 ára aldurs á tekjuárinu. Hjá 

einstæ ðu foreldri eru greiðslur barnabóta um 79 þúsund krónur með einu barni yngra 7 ára, en 

159 þús. séu börnin tvö (Lög um tekjuskatt nr. 164/2008). 

 Einstæ tt foreldri fæ r greiddar óskiptar barnabæ tur með barni sem það hefur á framfæ ri. 

Með einstæ ðu foreldri er átt við þá sem hafa barn sitt hjá sér og annast einir um framfæ rslu þess. 

Það foreldrið sem ekki hefur barnið hjá sér, en greiðir meðlag, fæ r ekki greiddar barnabæ tur. Í 

þjóðskrá er engin sérmerking fyrir einstæ ða foreldra. Til að staðfesta að framteljandi sé einstæ tt 

foreldri þarf hann að merkja í þar til gerðan reit á skattaframtali (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

 

Meðlag 

Meðlag er greiðsla með eigin barni til foreldris sem hefur forræ ði yfir barninu. Það foreldrið sem 

hefur forræ ði yfir barninu fæ r meðlagið greitt á sínu nafni en á að nota það í þágu barnsins. 

Foreldrum ber skylda að framfæ ra barn sitt til 18 ára aldurs. Það þýðir að foreldrum er skylt að 

fæ ða og klæ ða barn og sjá því fyrir húsnæ ði, eða að leggja til fjárframlög í þessum tilgangi. 



Gildi stuðnings fyrir menntun einstæ ðra mæ ðra� Sjöfn Kristjánsdóttir�

 

 
20 

Stjúpforeldri eða sambúðarforeldri  ber einnig skylda til að framfæ ra barn maka síns en sú 

framfæ rsluskylda er bara virk meðan hjúskapur eða sambúð við foreldri barns varir og einungis 

ef viðkomandi fer með forsjá barnsins ásamt foreldri þess. Framfæ rsluskyldu foreldra lýkur við 

18 ára aldur barns. Ef barn giftir sig fyrir 18 ára aldur fellur framfæ rsluskyldan niður nema að 

sýslumaður ákveði að hún skuli haldast til 18 ára aldurs (Sýslumaðurinn, e.d.). 

 Einfalt meðlag er það sem nemur barnalífeyri Tryggingastofnunar ríkisins, eins og hann 

er á hverjum tíma. Óheimilt er fyrir foreldra að semja um læ gra meðlag en einfalt meðlag og 

einnig er óheimilt að úrskurða um læ gra meðlag. Ef meðlagsgreiðandi hefur tök á því að borga 

meira en einfalt meðlag getur sýslumaður úrskurðað þannig að viðkomandi eigi að borga slíka 

greiðslu (Sýslumaðurinn, e.d.).  

Meðlag fyrir eitt barn er nú um 20 þúsund krónur á mánuði og á sá peningur að fara í 

uppihald á barninu. Oft á tíðum tekur pabbinn engan þátt í umönnun barns síns/barna sinna og er 

þetta þá eina fjárhagslega innkoman sem frá honum kemur, til einstæ ðar móður, til að fæ ða og 

klæ ða barn þeirra. 

 

Húsaleigubæ tur 

Lög um húsaleigubæ tur nr. 138/1997 tóku gildi 1. janúar 1998. Markmið þeirra er að læ kka 

leigukostnað tekjulágra leigjenda og draga úr aðstöðumun á húsnæ ðismarkaðnum. Í tengslum við 

lögin er starfandi þriggja manna samráðsnefnd sem fylgist með framkvæ md laga og reglugerða 

um húsaleigubæ tur. Hlutverk þessarar nefndar er að vera samráðsvettvangur ráðuneytisins og 

Samband íslenskra sveitarfélaga um lög og reglugerðir um húsaleigubæ tur. Hún fjallar um 

tillögur og breytingar á lögum og reglugerðum um húsaleigubæ tur, metur kostnað slíkra 

breytinga og önnur áhrif. Einnig miðlar nefndin upplýsingum til sveitarfélaga.  

 Breytingarlög nr. 52/2001 tóku gildi 13. júní 2001. Þæ r breytingar, sem meðal annars áttu 

sér stað þá, voru þæ r að áhrif skyldleikatengsla voru minnkuð og réttur til húsaleigubóta 

rýmkaður til að koma betur til móts við þá hópa sem búa við sérstakar aðstæ ður, svo sem fatlaða 

á sambýlum og námsmenn á framhalds- eða háskólastigi sem leigja á heimavist eða á 

námsgörðum. Meðal þeirra sem sæ kja um húsaleigubæ tur er hlutfall einstæ ðra foreldra 26% en 

hlutfall hjóna/sambúðarfólks 4.4% (Sigrún Júlíusdóttir, 2008). Þetta telur höfundur vera vegna 
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þess að fjárhagsstaða einstæ ðra foreldra er mun bágbornari heldur en fjárhagsstaða hjóna auk 

þess sem húsaleigubæ tur einstæ ðra foreldra eru mun hæ rri en fyrir hjón eða sambúðarfólk. 

 

Stuðningsfjölskylda 

Stuðningsfjölskylda er aðili eða aðilar sem taka á móti barni í gegnum barnaverndarnefnd inn á 

einkaheimili sín. Stundum er það svo að bæ ði barn og foreldrar þurfa á slíkum stuðning að halda. 

Þetta er gert í því skyni að tryggja barni öryggi, létta álagi af bæ ði barni og fjölskyldu þess og 

styrkja foreldra barnsins og styðja þá í uppeldishlutverkinu. Starf stuðningsfjölskyldunnar krefst 

þess að hún myndi náin tengsl við barnið (og í sumum tilvikum fjölskylduna alla), kynnist gleði 

þess og sorgum og oft og tíðum erfiðum upplifunum og reynslu. Markviss handleiðsla er því 

nauðsynleg um leið og meta þarf reynsluna af starfinu. Hafa þarf í huga hvort stuðningurinn sé 

að ná tilæ tluðum árangri eða hvort breyta þurfi áherslum í starfinu með barnið. (Reglugerð um 

úrræ ði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæ mt ákvæ ðum barnaverndarlaga nr. 652/2004).  

 Þæ r einstæ ðu mæ ður sem ekki hafa stuðning frá barnsföður sínum, eiga rétt á að sæ kja 

um stuðningsfjölskyldu fyrir barn sitt/börn sín. Þannig léttir bæ ði undir móður og barni/börnum 

því allir þurfa tíma til að vera einstaklingar og draga andann. Andleg sem og líkamleg heilsa 

skiptir máli og þess vegna er nauðsynlegt að fá „mömmufrí“ öðru hvoru. 

 

Kvennasmiðjan  

Kvennasmiðjan var sett á stofn í apríl árið 2000. Hún er samstarfsverkefni Tryggingastofnunar 

ríkisins, Félagsþjónustunnar í Reykjavík (sem heitir nú Þjónustumiðstöð Reykjavíkur) og 

Miðgarðs sem er fjölskylduþjónusta í Grafarvogi. Markmið hennar er að auka lífsgæ ði einstæ ðra 

mæ ðra sem búa við mikla félagslega erfiðleika og styðja þæ r til sjálfshjálpar. Helst er gengið út 

frá því að menntun umbreyti þeim konum sem sæ kja kvennasmiðjuna, geri þæ r að nýjum og 

betri manneskjum sem gengur betur að takast á við líf sitt. Ella Kristín Karlsdóttir, félagsráðgjafi 

hjá Félagsþjónustunni, segir að það sé skylda samfélagsins að hjálpa einstæ ðum og 

atvinnulausum mæ ðrum að fóta sig í lífinu því skólakerfið hafi brugðist þeim á sínum tíma. Ekki 

eru allar konurnar sem ná að klára endurhæ finguna en flestar yfirgefa þæ r smiðjuna vonbetri, 

með meira sjálfstraust og með væ ntingar um betra líf (Vala S. Valdimarsdóttir, 2005). 
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 Kvennasmiðjan samanstendur af 16-18 kvenna hópum sem fara í 18 mánaða nám. 

Konurnar sæ kja skriflega um að komast að og skrifa undir þátttökusamning og áæ tlun ef þæ r fá 

inngöngu. Námið er þríþæ tt: hagnýtt, sjálfstyrkjandi og skapandi. Átta námsþæ ttir eru kenndir á 

sex mislöngum önnum. Meðal námskeiða sem kennd eru á fyrstu önn eru námstæ kni, tjáning, 

enska, íslenska, heimilisbókhald, stæ rðfræ ði og félagsfræ ði svo eitthvað sé nefnt. Á annarri 

önninni, sem stendur yfir sumarið,  er stundað jóga, farið er í gönguferðir, dans, handmennt og 

kynningarferðir á söfn. Á loka önninni er farið í Mími-Símenntun til að undirbúa sig frekar fyrir 

lífið sjálft. Þá eru konurnar oft að huga að frekara námi og kenndur er undirbúningur fyrir 

þátttöku á vinnumarkaði (Vala S. Valdimarsdóttir, 2005). 

 Hugmyndin af Kvennasmiðjunni er rakin til Kaupmannahafnar. Þangað fór Ella Kristín 

að heimsæ kja skóla því henni fannst vanta úrræ ði fyrir bágstaddar, einstæ ðar mæ ður á Íslandi til 

lengri tíma. Konurnar, sem sæ kja nám hjá Kvennasmiðjunni, fá 18 mánaða endurhæ fingalífeyrir 

frá Tryggingastofnun á meðan á þátttökunni stendur en Reykjavíkurborg greiðir endurhæ finguna 

sem þæ r fá. Þarna skapaðist í fyrsta sinn á Íslandi tæ kifæ ri fyrir konur til að fara í endurhæ fingu 

sem spannaði þetta langan tíma. Konurnar eru með mæ tingaskyldu á meðan á þátttöku stendur 

og þurfa þæ r sérstaklega að tilkynna sig ef um veikindi er að ræ ða, hvort sem það eru veikindi 

barna eða hjá þeim sjálfum.. Þæ r konur, sem hafa ekki verið tilbúnar að setjast á skólabekk, 

mæ ttu illa og hæ ttu þátttöku. Vegna þessa er mikið brottfall eða um 40%. Þæ r konur sem klára 

þessa 18 mánuði eru mjög ánæ gðar og sáttar, bæ ði með sjálfa sig og námið. Þæ r konur sem 

sæ kja um inngöngu í Kvennasmiðjuna vilja rífa sig upp, mennta sig og verða virkir 

samfélagsþegnar. Þar fá þæ r annað tæ kifæ ri, bæ ði á að mennta sig og að fá stuðning frá 

samfélaginu meðan þæ r byggja sig upp fyrir lífið (Vala S. Valdimarsdóttir, 2005). Höfundur 

telur Kvennasmiðjuna vera gott að úrræ ði fyrir þæ r einstæ ðu mæ ður sem ekki hafa náð að standa 

jöfnum fótum líkt og jafningjar þeirra út í samfélaginu.  

 

Félagslegur stuðningur 
Það getur haft afgerandi þýðingu í lífinu að fá stuðning og þá sérstaklega frá æ ttingjum og 

vinum. Stefanía Traustadóttir (1984) sýndi fram á með rannsókn sinni á einstæ ðum mæ ðrum á 

Íslandi að afskipti æ ttingja  gátu bæ ði verið fjárhags- og tilfinningalegur stuðningur og aðstoð 

við að hugsa um börnin, líta eftir þeim og þess háttar.  
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 Aðstoð frá vinum og æ ttingjum er mikilvæ g og á sama tíma algeng leið hjá einstæ ðum 

mæ ðrum í Bandaríkjunum til að mæ ta fjárhagsáskorunum sínum og einnig til að koma í veg fyrir 

slæ ma andlega líðan (Mednick, 1987). Einstæ ðum mæ ðrum líður að jafnaði betur ef stuðningur 

frá fjölskyldu er góður. Þetta sýndi Richards (1989) fram á í Bandaríkjunum. Þæ r mæ ður sem 

stóðu sig vel í að bjarga sér sjálfar áttu velviljuga fjölskyldu og vini sem veitti þeim ríkulega 

aðstoð. Þetta á einnig við íslenskar einstæ ðar mæ ður í dag. Þæ r hafa kost á því að borða hjá t.d. 

foreldrum og vinum auk þess sem þæ r fá hjálp með börnin svo þæ r gæ tu sinnt vinnu eða læ rdóm, 

bæ ði á kvöldin og um helgar (Richards, 1989). Margar einstæ ðar mæ ður upplifa sig mjög 

bundnar á kvöldin yfir barninu og geta þar af leiðandi ekki unnið kvöldvinnu og algengt er að 

þæ r leiti allra leiða sem til eru áður en þæ r sæ kja sér hjálp hjá félagsstofnun (Mednick, 1987). 

Weinraub og Wolf (1983) sýndu fram á að einstæ ðar mæ ður, í samanburði við mæ ður í 

sambúð/giftar , voru oftar félagslega einangraðar, fengu minni tilfinningalegan stuðning og 

félagsleg tengsl þeirra voru síður viðvarandi. Aldur skiptir miklu máli þegar kemur að myndun á 

nánum félagslegum tengslum við aðra fullorðna. Ungar konur eiga mun auðveldara að mynda 

tengsl við aðra heldur en þæ r konur sem komnar eru yfir fertugt. Afleiðingin er sú að eldri konur 

eru óánæ gðari ef þæ r eru einar og það tekur lengri tíma fyrir þæ r að aðlagast nýjum aðstæ ðum 

(Wallerstein, 1986).  

 Ekki líta þó allar einstæ ðar mæ ður á stuðning frá vinum og æ ttingjum sem jávæ ða athöfn 

heldur virkar hann stundum eins og tvíeggja sverð fyrir þæ r. Þæ r finna fyrir mikilli niðurlæ gingu 

yfir því að vera háðar öðrum, bæ ði hvað varðar fjárhaginn, með barnið og einnig tilfinningalega 

(Mednick, 1987). Í rannsókn sem Aamodt, Aamodt og Jörgensen (2002) gerðu á 24 einstæ ðum 

mæ ðrum í Osló í Noregi, kom í ljós að 44% af þeim hitta eða heyra í foreldrum eða systkinum 

sínum einu sinni í mánuði eða sjaldnar.  Aðrar höfðu dagleg eða vikuleg samskipti við foreldra 

og/eða systkini. Fáar eða um 10% höfðu lítil sem engin samskipti við foreldra og/eða systkini. 

Konurnar virtust vera í nánara sambandi og meiri samskiptum við vini og/eða vinkonur. Nánast 

allar mæ ðurnar, eða um 88%, höfðu dagleg samskipti við vini og/eða vinkonur.  

Í þessum kafla hefur höfundur gert grein fyrir heimildum um stöðu einstæ ðra mæ ðra 

almennt, bæ ði erlendum og íslenskum. Einnig fór höfundur út í það að skoða þróun jafnréttis hér 

á landi í sambandi við launamun og atvinnu- og menntunartæ kifæ ri. Þá var orðræ ðan um 
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einstæ ðar mæ ður skoðuð, bæ ði hér áður fyrr og í dag. Í næ sta kafla mun höfundur fjalla um 

framkvæ md rannsóknarinnar. 
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3. Framkvæ md rannsóknar 
Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir aðferðum eigindlegu viðtalsrannsóknarinnar, þ.e. 

rannsóknaraðferð, þátttakendum, gagnasöfnun auk skráningu og úrvinnslu gagna.  

 

Rannsóknaraðferð 
 Í rannsókninni studdist höfundur við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem eru vel til þess fallnar 

að dýpka þekkingu um þá merkingu og þann skilning sem einstaklingar gefa lífi sínu og reynslu. 

Þannig er reynt að setja sig í spor viðmæ lenda með það að markmiði að sjá hlutina út frá þeirra 

sjónarmiði (Rannveig Traustadóttir, 1993). Eigindlegar aðferðir geta því sérstaklega átt við þegar 

skoða á upplifun fólks, tilfinningar, hugmyndir, markmið eða reynslu sem er erfitt að kanna á 

annan hátt (Taylor & Bogdam, 1998). Einnig henta þæ r vel þegar skoða á hluti í eðlilegu 

umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

 Helstu aðferðir sem notaðar eru við gagnasöfnun eigindlegra aðferðafræ ða eru 

hálfstöðluð og óstöðluð opin einstaklingsviðtöl, þátttökuathuganir, rýnihópaviðtöl og 

orðræ ðugreining á fyrirliggjandi gögnum (Esterberg, 2002).  Fyrir þetta rannsóknarefni henta 

hálfstöðluð opin viðtöl vegna þess að það er talið góð leið til að fá fram hugmyndir og skilning 

fólks á tilteknum málefnum sem í þessu tilfelli voru stuðningur og álagstímar. Hálfstöðluð viðtöl 

eru fremur óformleg og líkjast meira samtali þar sem viðmæ landanum gefst tæ kifæ ri á að tjá sig 

á opinn hátt (Esterberg, 2002). Þrátt fyrir að rannsakandinn hafi ákveðinn ramma um það, sem 

fjallað verður um í viðtalinu, hlustar hann af athygli og reynir að fylgja viðmæ landanum vel eftir 

með því að spyrja nánar út í hlutina (Esterberg, 2002). Þátttökuathugun hæ fði einnig rannsókn 

minni en í henni felst að fara á tiltekinn vettvang, kanna það sem fram fer og í mörgum tilfellum 

er einnig nauðsynlegt að taka virkan þátt. Þannig er talið best að upplifa ákveðnar aðstæ ður á 

eðlilegan hátt. Að athugun lokinni er skráð niður nákvæ m lýsing á aðstæ ðum (Esterberg, 2002).  

 Í eigindlegum rannsóknum þarf að lokum að hafa í huga að rannsakandinn sjálfur er 

rannsóknartæ kið. Reynsla hans, skoðanir og bakgrunnur hefur áhrif á hvaða efni verður fyrir 

valinu, hvernig sjónarhornið er á það og hvaða atriði verða tekin nánar fyrir í rannsókninni 
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(Taylor & Bogdan, 1998). Höfundur hefur beina reynslu af rannsóknarefninu og þekkir því vel 

til, hún var sjálf einstæ ð móðir við Háskóla Íslands.  

 

Lýsing á þátttakendum  
Þátttakendur voru fjórar einstæ ðar mæ ður við Háskóla Íslands og voru valdir markvisst að því 

leyti að þeir þurftu að falla undir skilgreininguna einstæðar mæður í Háskóla Íslands (Esterberg, 

2002). Höfundur býr á stúdentagörðum við Eggertsgötu. Það hús er fullt af háskólafólki með 

börn. Í því húsi kannast höfundur við þrjár ungar konur sem eiga það sameiginlegt að vera 

einstæ ðar mæ ður auk þess að stunda nám við Háskóla Íslands. Fjórða konan býr í almennu 

leiguhúsnæ ði í Reykjavík. Í þessu tilfelli var auðvelt að finna viðmæ lendur og fleiri hefðu viljað 

taka þátt en þörf var fyrir sem endurspeglar að einhverju leyti þörfina fyrir opna umræ ðu um 

einstæ ðar mæ ður í háskólanámi. Til þess að mæ ðurnar þekkist ekki er nöfnum þeirra breytt. 

Þátttakendur voru eftirfarandi: 

 

Drífa er 29 ára gömul. Hún er í hjúkrunarfræ ði, er á þriðja ári og er í fullu námi. Auk þess vinnur 

hún 30% vinnu með skólanum. Hún býr á stúdentagörðum við Eggertsgötu og hefur búið þar 

síðan í júní 2005. Hún á einn son sem er fæ ddur 2005 og var því þriggja ára þegar viðtalið fór 

fram.  

 

Jóna er 29 ára gömul og er í fullu meistaranámi í bókmenntafræ ði. Hún var búin að vera í fullu 

grunnnámi í bókmenntafræ ði í um það bil eitt ár þegar hún varð ófrísk af tvíburum. Árið 2005, 

eftir 24 vikna meðgöngu fæ ddust þeir. Annar lést 26 tímum eftir fæ ðingu. Hinn tvíburinn er 

drengur og var þriggja ára þegar viðtalið fór fram. Þess má geta að hann er með CP lömun, en 

það er lömun á öðrum helming líkamans. 

 

Edda er 24 ára gömul og er á öðru ári í félagsfræ ði og er í fullu námi. Hún á dóttur sem fæ ddist í 

október árið 2006 og var því tveggja ára þegar viðtalið fór fram. Edda vinnur 20% vinnu með 

skólanum ásamt því að vera í sjálfboðastarfi í Konukoti nokkra klukkustundir í mánuði.  
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Yrja er 26 ára gömul og er í fullu námi í félagsráðgjöf en hún var að hefja þar nám aftur eftir 

tveggja ára hlé. Hún vinnur ekki með náminu. Dóttir hennar er fæ dd í nóvember árið 2006 og var 

tveggja og hálfs árs þegar viðtalið fór fram. Hún bjó með barnsföður sínum þangað til dóttir 

þeirra varð 6 mánaða en þá slitu þau samvistum.  

 Viðmæ lendurnir tóku allir þátt í rannsókn minni með opnum hug og af miklum áhuga 

enda er það þeim ofarlega í huga að reyna að bæ ta hag einstæ ðra mæ ðra í námi. Það gekk misvel 

að fá konurnar til að tala opinskátt en með því á höfundur við að sumar voru mjög lokaðar og 

óviljugar við að tala um þæ r sjálfar í samfelldu máli. Aðrar voru mjög opnar og þurfti höfundur 

lítið að styðja sig við viðtalsspurningar sínar því aðalatriðin komu oft á tíðum fram af sjálfu sér.   

 

Gagnasöfnun 
Gagnaöflun fór þannig fram að eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda. Viðtölin voru 

hálfstöðluð, opin viðtöl og fóru þau öll fram inn á heimilum viðmæ lenda minna í tengslum við 

námsskeiðið Inngangur að eigindlegum rannsóknaraðferðum sem höfundur sat haustið 2008. 

Höfundur og viðmæ lendur hennar tókum þá sameiginlegu ákvörðun að hittast heima hjá þeim en 

það taldi höfundur vera betra til þess að skapa þæ gilegra andrúmsloft og veita þeim meira öryggi. 

Viðtölin voru öll byggð á opnum viðtalsspurningum sem höfundur hafði undirbúið fyrir hvert 

viðtal. Þæ r voru þó breytilegar milli viðtala vegna þess að því lengra sem leið á rannsóknina því 

betur áttaði höfundur sig á því hvað það var sem hún vildi fá upplýsingar um í samanburði við 

aðra þátttakendur. Jafnframt var viðmæ lendum gefinn kostur á að tjá sig nánar um annað sem 

þeir töldu mikilvæ gt. Meginmarkmið viðtalanna var því að afla upplýsinga um reynslu og 

skoðanir viðmæ lenda. Reynt var að laða fram hugleiðingar viðmæ landans um ýmis mál, þar á 

meðal stuðning, álagstíma, fjárhag, læ rdóm og fleira. Sérstök áhersla var lögð á að fá 

viðmæ lendurna til að útskýra skoðanir sínar og tilfinningar og hugsa um hvers vegna þeim þæ ttu 

ákveðin atriði mikilvæ g, erfið, nauðsynleg og svo framvegis. Þess má geta að lögð var áhersla á 

það í viðtölunum að þau fæ ru fram eins og samtal en ekki eins og formlegt viðtal (Esterberg, 

2002).  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu september 2008 til mars 2009. Á þessu tímabili voru tekin 

fjögur viðtöl við fjórar konur. Rannsakandi upplýsti þátttakendur um markmið og tilhögun 

viðtals og um gang rannsóknarinnar ásamt því að þeim var tjáð nauðsyn þess að viðtalið yrði 
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tekið upp. Viðtölin stóðu yfir í 30 – 60 mínútur hvert. Viðmæ lendur veittu munnlegt samþykki 

og samþykktu þar af leiðandi þátttöku sína í rannsókninni, með þá vitneskju um hvað hún snérist. 

Að lokum skal tekið fram að öllum viðmæ lendum var tjáð að forsenda þátttöku væ ri að fyllsta 

trúnaðar yrði gæ tt varðandi persónulegar upplýsingar um þæ r.  

  

Skráning og úrvinnsla gagna 
Viðtölin voru öll tekin upp á segulband og síðar afrituð orðrétt ásamt því að athugasemdum 

rannsakanda var bæ tt við. Eftir að allra gagna hafði verið aflað og skráningu þeirra lokið hófst 

úrvinnsla og greining. Við greiningu voru viðtölin marglesin yfir og dregin fram meginþemu 

með opinni og lokaðri kóðun.  Opin kóðun var notuð í upphafi greiningar þar sem farið var yfir 

gögnin og merkt við allt sem gæ ti skipt máli (Esterberg, 2002: bls. 158). Því næ st var lokaðri eða 

markvissri kóðun beitt með því að greina ákveðin þemu á kerfisbundinn hátt (Esterberg, 2002). 

Þá kom fram þemað stuðningur, sem hafði undirþemun stuðningur frá foreldrum/fjölskyldu, 

stuðningur frá vinum/vinkonum, stuðningur frá ríkinu, fjárhagslegur stuðningur og síðast en ekki 

síst stuðningur frá barnsföður. Seinna þemað var álagstímar og undir því kemur stuðningur og 

andleg líðan á álagstímum.  

Þetta eru þau þemu rannsóknarinnar sem hér er fjallað um. Fleiri þemu voru fundin við 

greiningu gagnanna, fjárhagur, búseta og  námsárangur, en þau verða ekki notuð í þessari 

ritgerð. Við nálgun á viðfangsefninu var notuð aðleiðsla. Þá er unnið út frá opnum 

rannsóknarspurningum, gögnum er safnað, þau flokkuð með því að leita að einkennum sem 

sameina og greina í sundur. Við mótun rannsóknarspurninga var gengið út frá grundaðri 

kenningu sem felst í því að rannsóknin mótist af greiningu þeirra vettvangsgagna sem hefur verið 

aflað  (Esterberg, 2002). Hér á eftir verður gerð grein fyrir þessum meginþemum og greiningin 

studd með beinum tilvitnunum frá viðtölum til að rödd viðmæ lendanna skili sér sem best til 

lesanda.  

 Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir framkvæ md rannsóknarinnar, þeirri aðferð 

sem notuð var, gagnasöfnun, lýsingu á þátttakendum, skráningu og úrvinnslu gagna. Það sem hér 

fer á eftir byggir á greiningu viðtala við mæ ðurnar fjórar. 
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4. Niðurstöður athugunar á einstæ ðum mæ ðrum í HÍ 
Eftirfarandi kafli fjallar um frásögn og upplifun þeirra fjögurra mæ ðra á því hvernig það er að 

vera einstæ ð móðir í námi við Háskóla Íslands, hvaða stuðningur er í boði fyrir þæ r og hversu 

mikilvæ gur hann er þeim. Einnig verða álagstímar teknir fyrir, hvernig mæ ðurnar komast í 

gegnum námið þegar börnin eru lasin, þegar prófatíðin skellur á og þegar verkefnavinna stendur í 

hæ stu hæ ðum.  

 

Stuðningur 
Í þessum hluta kaflans er gerð grein fyrir þeim stuðningi sem í boði er fyrir mæ ðurnar fjórar. 

Eftir að höfundur fór að greina viðtölin kom í ljós að allir viðmæ lendurnir tala mikið um 

stuðning og hversu mikilvæ gur hann er. Stuðningur skiptist niður í fimm flokka, það er stuðning 

frá barnsföður, frá fjölskyldu, frá vinum, frá ríkinu og loks stuðning frá leikskólanum.  

 

Stuðningur frá barnsföður 

Upplifun viðmæ lenda minna á barnsfeðrum sínum er ólík. Drífa fæ r til að mynda enga hjálp frá 

sínum barnsföður, hann hefur aldrei hitt strákinn, sem nú er þriggja ára. Hann er í takmörkuðu 

sambandi við Drífu en þau samskipti fara aðeins fram í gegnum Internetið. Barnsfaðir Drífu er 

danskur og býr í Danmörku. Þegar höfundur spurði hana út í stuðning frá honum þá svaraði hún: 

,,Hann er bara enginn. Hann hefur aldrei hitt hann!” og átti hún þá við að barnsfaðir hennar 

hefur aldrei hitt son þeirra, aðeins séð hann á myndum. Drífa telur að það væ ri miklu auðveldara 

að vera einstæ ð móðir í námi ef hún fengi fullan stuðning frá honum. Hún segir: 

  

Jahá! Aldeilis! Þá væ ri náttúrulega einhver annar sem væ ri alveg jafnmikið 

foreldri hans og ég sem gæ ti verið að hugsa um hann til móts við mig. Þá þyrfti 

ég ekki alltaf að vera að biðja einhvern um að passa eða biðja einhvern um að 

gera eitthvað fyrir mig því það væ ri bara hluti af hans hlutverki að sjá um hann.  
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Jóna hefur í gegnum tíðina ekki haft mikinn stuðning frá barnsföður sínum en síðustu mánuði 

hefur þetta verið að aukast og hann er orðin virkari í að sinna syni þeirra og sýna honum áhuga: 

 

[...] hann byrjaði að hitta pabba sinn eitthvað svona, fyrir alvöru fyrir svona tæ pu 

ári.  Það er svona einn og hálfur mánuður síðan að pabbi hans fór að hitta hann 

alveg vikulega og taka hann og passa hann alveg vikulega. Þetta hefur bara stig 

magnast. 

 

Jóna sér fyrir sér að framtíðartengsl feðganna verði nánari en þau eru í dag, hún er bjartsýn og 

jákvæ ð og það hjálpar henni áfram í náminu. En hún tekur það fram að barnsfaðir sinn þurfi þá 

að búa hérlendis til þess að það verði eitthvað úr því sambandi en Jóna segir líklegt að hann fari 

erlendis í lengri tíma. Hún talar um að auðveldara væ ri að vera í námi ef að stuðningur frá 

honum væ ri meiri en á móti kemur að hún hefði meiri áhyggjur af barninu sem veldur röskun á 

hugarró hennar en hugarróin hjálpar henni mikið að læ ra ef hún er til staðar: 

 

[...] hugarró hjálpar mér rosalega að læ ra. Þú veist af því að ég er örugg með 

barnið mitt ég veit hvar það er. Ég get fengið að ráða öllu [hik] ég þarf ekki að 

samhæ fa allt með hinum manninum eða eitthvað. Ef ég hef hugarróna þá get ég 

bara farið að læ ra um leið og barnið fer að sofa eða eitthvað. En jú, ef hann væ ri 

æ ðislegur maður kannski, ef hann væ ri aðeins ábyrgari í foreldrahlutverkinu og 

gæ ti tekið hann alveg aðra hvora helgi, það [hik] ég tala nú ekki um aðra hvora 

viku sem að mig langar ekkert endilega í, en sumir eru með mjög ábyrgt foreldri 

á móti. 

 

Yrja leitar ekki til barnsföður síns eftir aukinni aðstoð frá honum: ,,[...] hann tekur hana bara 

föstu umgengnina sína og aukalega ef honum hentar. Hann er ekki í stuðningsnetinu mínu”. Föst 

umgengni hans er frá miðvikudegi til laugardags aðra hvora viku. Yrja segist ekki leita til hans í 

sambandi við fjárhagslegan stuðning, eins og til dæ mis þegar dóttur þeirra vantar útigalla, 

kuldaskó, ef upp kemur að hún þurfi læ knisaðstoð og þess háttar. Þá segist hún leita frekar til 
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foreldra sinna. Hún  tekur það samt sem áður fram að það hafa komið upp tilvik sem hann hefur 

lagt út fyrir slíkum hlutum: 

 

Ef hann sér að henni vantar eða ef hann veit að henni vantar eitthvað þá hefur 

það komið upp að hann hefur boðist til þess að borga eitthvað en [hik] það sem 

hann kaupir geymir hann hjá sér.  

 

Edda virðist fá mestan stuðning frá barnsföður sínum af viðmæ lendum mínum. Föðurfjölskylda 

dóttur hennar tekur hana alltaf aðra hvora helgi og einu sinni í viku í nokkra tíma á meðan að 

barnsfaðir hennar býr erlendis. Þetta er vísbending um það að ekki sé jafnmikið álag á Eddu og 

Yrju eins og á Drífu og Jónu því bæ ði Edda og Yrja fá fasta daga þar sem börn þeirra eru hjá 

feðrum sínum. Það fá Drífa og Jóna ekki.  Jóna segir til dæ mis að það væ ri miklu auðveldara að 

vera í náminu ef stuðningur frá barnsföður væ ri meiri og í föstum skorðum. Það sama á við um 

Drífu. Þeim finnst báðum mikið álag á sér. Þetta bendir til þess að góðir og ábyrgir barnsfeður 

eru mikilvæ gur stuðningur fyrir einstæ ðar mæ ður í námi. 

 

Stuðningur frá fjölskyldu 

Upplifun viðmæ lenda af stuðning frá fjölskyldum sínum er ólík. Þæ r fá mismikinn stuðning frá 

t.d. foreldrum, systkinum og ömmum og öfum. Drífa segir að mikilvæ gt sé að hafa gott og 

öruggt fjölskyldunet í kringum sig, sérstaklega í þeirri stöðu sem hún er í. En þrátt fyrir stuðning 

frá fjölskyldunni þá myndi hún vilja að fjölskyldan væ ri virkari í að bjóða fram aðstoð sína: 

 

Ég myndi alveg vilja að það væ ri meira og það væ ri meira svona ,,spontant” 

stuðningur heldur en ég fæ . Ég þarf alltaf að biðja um hann en ég veit alveg að 

hann er þarna og að ég get alltaf beðið um hann en stundum væ ri samt fínt líka 

að þurfa ekki alltaf að biðja um það. Það væ ri alveg glatað ef það væ ri enginn. 

 

Jóna hefur aðra reynslu heldur en Drífa í sambandi við stuðning frá foreldrum sínum. Móðir 

hennar hjálpar henni mikið. Hún tekur strákinn mikið um helgar þegar það eru t.d. álagstímar í 

skólanum hjá Jónu: 
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Já móðir mín sérstaklega, hún er alveg eins og klettur. Aðrir meðlimir 

fjölskyldunnar eru miklu minna en þeir eru þarna. 

 

Þegar sonur Jónu var lítill og sem veikastur fékk hún mikinn stuðning frá foreldrum sínum. Þau 

voru dugleg að skiptast á að hjálpa henni við að sinna drengnum, ganga með hann um gólf og 

sitja hjá honum þegar hún þurfti að skreppa frá. Hann grét stanslaust í fjóra mánuði og hún var 

að verða klikkuð, eins og hún orðaði það. Hún hafði engan utanaðkomandi stuðning því hún 

segist ekki hafa haft tíma til að leita eftir honum eða þeim réttindum sem hún hafði. Þar af 

leiðandi voru  foreldar hennar kletturinn í hennar lífi á þessum tíma.  

Edda fæ r mikla aðstoð hjá foreldrum sínum og hefur greiðan aðgang að pössun: 

 

[...] en ég get alltaf fengið mömmu til að passa þegar ég þarf að gera eitthvað 

verkefni eða eitthvað. Hún er alltaf tilbúin. Þannig að það háir mér ekkert að 

vera ein með barn. 

 

Hún talar um að ef hún er sein með verkefni eða illa gangi í skólanum þá sé það algjörlega henni 

sjálfri að kenna því hún hefur mjög greiðan aðgang að hjálp hjá móður sinni. Einnig hefur hún 

stuðning frá ömmu sinni og afa en þau búa í Vestmannaeyjum og koma suður af og til á þeim 

forsendum að aðstoða Eddu þegar illa stendur á: 

 

Eins og þegar dóttir mín fór í nefkirtlaaðgerð, þá bara eitthvað kom amma til 

Reykjavíkur til að passa hana til að ég gæ ti farið í skólann. Þannig að það er 

meira að segja líka stuðningur þaðan. Ég held að amma verði meira að segja 

hérna þegar hún byrjar í aðlögun á nýjum leikskóla.  

 

Foreldrar Yrju búa á austurlandi og eru því ekki inn í hennar innsta stuðningsneti hvað varðar 

aðstoð með barnið. Aftur á móti búa amma hennar og afi í Reykjavík og styðja mikið við bakið á 

henni þegar illa stendur á: 
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Amma mín sæ kir hana einu sinni í viku í leikskólann og er með hana til hálf sex af 

því ég er svo lengi í tíma [hik] og þú veist þau passa fyrir mig ef mig vantar 

pössun og sögðu svo við mig þegar ég byrjaði í skólanum að þegar álagstímar 

koma eða þegar ég þarf að læ ra undir próf eða skila verkefnum þá taki þau hana 

fyrir mig. 

 

Stuðningur frá vinum 

Mæ ðurnar fjórar tala allar um vinkonur sínar. Drífa, Jóna og Edda tala allar um að meiri 

stuðningur sé frá þeim vinkonum sem eiga börn heldur en frá barnlausum vinkonum. Drífu finnst 

þæ r vinkonur sínar, sem ekki eiga börn, ekki átta sig á því hversu föst hún er yfir barninu: 

 

[...] og átta sig ekki á þessu, að maður sé einhvern veginn alveg fastur heima og 

geti ekki komið að hitta þau og eitthvað. 

 

Drífa talar einnig um að það sé mikill stuðningur frá vinkonum á stúdentagörðunum. Þæ r eru 

allar í sömu stöðu og geta hjálpað hver annarri. Jóna talar aðallega um þæ r vinkonur sem búa á 

stúdentagörðunum og eiga börn. Hún segir að þar ríki gagnkvæ mur skilningur og að þæ r geti 

hjálpað hver annarri: 

 

 [...] sem er rosalega dýrmæ tt ef maður þarf að hlaupa út í búð eða þarf að komast 

í tíma þegar barnið er lasið eða eitthvað. Eða eitthvað svona sérstakar aðstæ ður, þá 

höfum við reddað hvor annarri mjög mikið. Oooog [hik]  og það er rosalegur stuðningur 

að hafa einhvern. 

 

Edda segir að vinkonur sínar hjálpi henni ekki mikið en ástæ ðan fyrir því er sú að hún er ekki að 

biðja þæ r um hjálp. Henni finnst hún ekki þurfa á henni að halda. Hún talar um eina á 

stúdentagörðum sem tekur stelpuna stundum ef hún þarf að skjótast eitthvað en barnlausu 

vinkonur hennar aðstoða hana ekki: 
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[...] ein hér í húsinu, hún tekur hana stundum fyrir mig. En ekki frá barnlausu 

vinkonum mínum. Eða þú veist, ég meina ég hef aldrei einhvern veginn beðið þæ r 

um það.  

 

Yrja er ekki á sama máli og hinar þrjár og segir að sá stuðningur sem kemur frá vinkonum 

hennar sé frá þeim sem ekki eiga börn. Hún segist þó ekki leita mikið til þeirra en ef það kemur 

upp þá eru þæ r ávalt mjög jákvæ ðar: 

 

Ég lenti í vandræ ðum um daginn þannig að ég hringdi í eina vinkonu mína og 

spurði hvort hún gæ ti verið með hana [dóttur hennar], því mér væ ri boðið í 

bíó og langaði að fara og það var ekkert mál. Hún sat yfir henni. Ég gæ ti 

alveg leitað til þeirra en ég bara geri það ekki. 

 

Yrja talar um að hún leiti frekar til þeirra vinkvenna sem ekki eiga börn því það sé auðveldara 

fyrir þæ r að koma og sitja yfir barninu í tvo til þrjá tíma. Hún hefur það ekki í sér að biðja þæ r 

vinkonur, sem eiga börn og fá sjaldan frí, um hjálp til að passa hennar barn. Henni finnst þæ r 

eiga nóg með sitt og óþarfi að bæ ta fleiri börnum á þæ r. 

 

Stuðningur frá ríki 

Mæ ðurnar voru spurðar út í stuðning frá ríkinu og eru þæ r allar að fá aðstoð þaðan.  

Drífa fæ r niðurgreiðslur á leikskólagjöldum og borgar þess vegna um 12 þúsund krónur á 

mánuði fyrir átta tíma vistun. Hún fæ r hæ rri húsaleigubæ tur sem nema um 32 þúsund krónur á 

mánuði og meðlag sem er tæ par 22 þúsund krónur á mánuði. Að auki fæ r hún barnabæ tur fjórum 

sinnum á ári, 78 þúsund krónur í hvert skipti.  

Jóna hefur þegið meiri aðstoð frá ríkinu en Drífa en ástæ ðan fyrir því er sú að hún er með 

fatlaðan dreng á framfæ ri. Vegna þess fæ r hún umönnunarbæ tur, 74 þúsund krónur, einu sinni í 

mánuði auk þess sem hún fæ r húsaleigubæ tur, 32 þúsund krónur á mánuði, meðlag sem er tæ par 

22 þúsund krónur á mánuði, niðurgreiðslur á leikskólagjöldum, og er þess vegna að borga um 12 

þúsund krónur á mánuði fyrir átta tíma vistun. Að lokum fæ r hún barnabæ tur fjórum sinnum í 
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mánuði, 78 þúsund krónur í hvert skipti. Einnig fékk Jóna tímabundna heimilisaðstoð þegar 

sonur hennar var yngri og sem veikastur, en þegar leið á mánuðina sagði hún henni upp: 

 

Ég fékk á tímabili heimilisaðstoð, þrif, vikulega. Ömmmm en taldi mig ekki þurfa 

á þeim að halda lengur. Það var einhver smá tími, kannski minna en ár, tæ pt ár. 

 

Jóna var einnig með stuðningsforeldra um tíma sem tóku drenginn hennar eina nótt í mánuði. En 

fljótlega missti hún traust á þeim og gaf þann stuðning upp á bátinn.  

Edda fæ r meðlag sem er tæ par 22 þúsund krónur á mánuði, húsaleigubæ tur sem eru um 

32 þúsund krónur á mánuði, barnabæ tur sem greiddar eru út fjórum sinnum á ári og eru um 78 

þúsund krónur í hvert skipti auk þess sem hún fæ r niðurgreiðslur á leikskólagjöldum og er að 

borga um 12 þúsund krónur fyrir átta tíma vistun.  

Yrja fæ r svipaðan stuðning frá ríkinu og hinar mæ ðurnar. Hún fæ r meðlags em er tæ par 

22 þúsund krónur, húsaleigubæ tur sem eru um 25 þúsund krónur á mánuði, niðurgreiðslu á 

leikskólagjöldum og er að borga um 12 þúsund krónur á mánuði og barnabæ tur sem hún fæ r 

greiddar út fjórum sinnum á ári og eru um 78 þúsund krónur í hvert skipti. Ástæ ðan fyrir því að 

Yrja er með læ gri húsaleigubæ tur en hinar þrjár er sú að hún er nýkomin af vinnumarkaðinum 

þar sem hún var í fullri vinnu og þess vegna með læ gri húsaleigubæ tur.  

Allar telja þæ r fjárhagslegan stuðning frá ríkinu vera mjög mikilvæ gan fyrir skólagöngu 

sína og aðspurð segir Yrja að líklega kæ mist hún aldrei af fjárhagslega ef hún hefði ekki þennan 

stuðning frá ríkinu: „Ég er með 104 þúsund kall á mánuði í námslán. Ég gæ ti þetta ekki. Eða jú 

ég gæ ti það með því að selja sálu mína og líkama.“ Líkt og Jóna þá hefur Drífa rétt á því að hafa 

stuðningsforeldra þar sem barnsfaðir hennar tekur engan þátt í uppeldi sonar þeirra en hún telur 

sig ekki þurfa á þeim að halda. Edda og Yrja hafa ekki rétt á umönnunarfjölskyldu því 

barnsfeður þeirra taka fullan þátt í umönnun og uppeldi barnanna. 

 

Stuðningur frá leikskóla 

Mæ ðurnar voru spurðar út í stuðning frá leikskólanum. Í ljós kom að þæ r upplifðu hann á 

misjafnan hátt. Drífa finnur fyrir stuðningi frá þeim leikskóla sem sonur hennar er á. Henni finnst 

vera meiri sveigjanleiki fyrir sig heldur en fyrir hina foreldrana sem eru í sambúð: 
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[...] þæ r hrósa mér voða mikið og einhvern veginn ef ég er sein að sæ kja hann 

þá er það aldrei neitt mál og eitthvað svona. Ég veit svo sem ekkert hvort það 

sé út af því að ég sé ein en ég held það samt. Ég held alveg að þæ r hugsi það  

[...] 

 

Hvorki Jóna né Edda finna fyrir stuðningi frá leikskólum sinna barna og segja báðar að 

sveigjanleikinn sé ekki meiri fyrir þæ r en fyrir aðra foreldra og telja sig fá sömu meðhöndlun og 

aðrir foreldrar innan leikskólans. Yrja telur að sveigjanleikinn á leikskóla dóttur sinnar sé ekki 

mikill. Hún segir samt sem áður að hæ gt sé að tala um það við starfsfólkið að hafa sveigjanleika 

á vistunartíma yfir próf og þess háttar en sjálf myndi hún ekki nýta sér það: „Það getur vel verið 

að það sé hæ gt að tala við þæ r en af einhverjum furðulegum ástæ ðum þá myndi ég ekki biðja um 

það. Þá myndi ég frekar biðja ömmu um hjálp“.  

 

Álagstímar  
Allir viðmæ lendurnir töluðu um álagstíma en það eru  þeir tímar sem mikið álag leggst á 

mæ ðurnar, t.d. þegar börnin eru veik, þegar prófatíminn stendur yfir, skila þarf verkefnum og 

fleira. Þæ r virðast þó ekki allar vera sammála um hversu erfiðir þessir tímar eru. Drífa og Jóna 

tala báðar um að álagstímar hjá þeim séu mjög erfiðir, hvort sem þæ r eru í prófum, 

verkefnaskilum eða með veikt barn. Drífa segir það bitna mikið á barninu þegar álagstímar ganga 

yfir: 

 

Það er oft mjög erfitt. Oft bitnar það alveg á þú veist [hik]  maður er kannski 

ekkert að hugsa neitt brjálæ ðislega vel um barnið á meðan. Eða svona, verður 

stressaður og leiðinlegur og setur hann í pössun. 

 

Þrátt fyrir erfiði álagstímanna finnst Drífu þeir vera miserfiðir. Prófatíma segir hún mjög erfiða 

og álagið vera mikið þá. Einnig vill hún meina að það skipti máli hvernig liggur á henni, hvernig 

henni líður og þess háttar. Jóna finnur mikið fyrir álagstímum. Henni finnst þeir tímar mjög 

erfiðir, hún finnur fyrir miklum pirring og upplifir svefnleysi sem bitnar svo á barninu. Henni 

finnst mjög erfitt að samræ ma nám og fjölskyldulíf á álagstímum og lýsir því svona: 
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Og hérna [hik] bæ ði að finna tíma til þess að læ ra nóg og reyna að finna mörkin 

um hvað maður eigi að fórna miklum tíma í læ rdóminn án þess að það fari að 

bitna mikið á barninu og fjölskyldulífinu einhvern veginn. Álagstímar eru bara 

erfiðir [hik]  já! 

 

Edda finnur ekki mikið fyrir álagstímum og finnst þeir ekkert erfiðari en aðrir tímar ársins. Hún 

vill meina að ef henni gengur illa í einhverju er það algjörlega henni sjálfri að kenna: 

 

[...] þú veist, ef það er eitthvað [hik]  ef ég er sein með eitthvað eða gengur ekki 

vel í einhverju þá er það bara af því að ég hefi ekki nýtt tímann minn. Þú veist, 

það er bara leti. Af því að ég get alltaf fengið pössun. 

 

Yrja talar ekki mikið um erfiði álagstíma eða hvernig þeir leggjast í hana heldur talar hún meira 

um hvernig hún skipuleggur sig þegar þessir tímar ganga yfir. Þegar mikið er að gera í skólanum 

reynir hún að hagræ ða tímanum sínum eftir bestu getu: 

 

Ég fer með hana [dóttur sína] á leikskólann milli átta og hálf níu á morgnanna. 

Þá reyni ég að nota tímann til fjögur sem mest. Eins og þegar ég þarf að skila 

verefnum og svona þegar ég fer að læ ra fyrir próf [hik]  allavega eins  og núna 

og kem til með að gera.   

 

Hún segir dóttur sína mjög þæ gilega og oft þegar hún kemur heim af leikskólanum vill hún vera í 

ró og næ ði og horfa á sjónvarpið. Þá getur Yrja haldið áfram að vinna í verkefnum í einhvern 

tíma í viðbót. Hún tekur það fram að þetta gæ ti hún samt ekki ef hún þyrfti að einbeita sér við 

erfiðan texta eða eitthvað slíkt. Yrja nýtir hvorki kvöld né helgar til þess að læ ra. Ástæ ðan fyrir 

því er mikil þreyta á kvöldin eftir annasama daga og auk þess þá er dóttirin heima aðra hvora 

helgi og helminginn af þeirri helgi sem hún fer til pabba síns. Þar af leiðandi telur Yrja ekki 

mikinn tíma til þess að setjast niður við námsbæ kurnar.  
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Stuðningur og andleg líðan á álagstímum 

Viðmæ lendur mínir fá allir stuðning á álagstímum en mismikinn. Drífu finnst álagstímar 

virkilega erfiðir, sérstaklega vegna þess að þá er hún alveg ein með ábyrgðina, bæ ði á barninu og 

heimilinu. Fyrsta árið í skólanum var mjög erfitt og hún lýsir því svona: 

 

[...] þá bjó mamma í útlöndum og pabbi minn vinnur rosalega mikið og hefur ekki 

mikinn tíma til að vera að passa. Fyrsti veturinn var mjög erfiður því þá hafði ég 

enga pössun og námið var mjög erfitt og krefjandi. Ég þurfti alveg að senda hann 

burt til þeirra [mömmu sinnar og stjúppabba] til þess að geta verið í skólanum af 

því að það var ekki hæ gt með engan til að hjálpa.  

 

Móðir og stjúpfaðir Drífu eru flutt heim til Íslands og samkvæ mt henni er þetta allt annað og 

miklu auðveldara núna en áður. Mamma hennar hefur getað passað fyrir hana því hún hefur verið 

heimavinnandi. Hún býr að vísu upp á Akranesi en hefur aðstoðað hana þegar aðstæ ður eru 

erfiðar. Þrátt fyrir þann stuðning sem hún fæ r frá móður sinni þá er hann af skornum skammti, 

bæ ði hvað varðar andlegan stuðning og eins stuðning í sambandi við pössun. Henni finnst hún 

alltaf þurfa að gera eitthvað markvisst þegar drengurinn er hjá móður hennar, eins og til dæ mis 

vinna, læ ra fyrir próf eða fara í brúðkaup svo eitthvað sé nefnt. Henni finnst hún ekki geta beðið 

um pössun bara til þess að hún geti hvílt sig og slappað af.  

Drífa talar um að hana vanti stuðning innan heimilisins þegar álagstímar standa yfir, að 

einhver sé til staðar til þess að hugsa um barnið, eldi kvöldmat og þess háttar. Hún nefnir að þetta 

sé eitt af því sem er erfitt við að vera einstæ ð móðir hvað álagstíma varðar. Henni finnst 

álagstímar vera mjög erfiðir andlega séð og segir að stundum sé alveg ömurlegt að standa í þessu 

ein, það er að segja að ala drenginn upp, sjá um hann og halda heimilinu gangandi. Hún verður 

reið og sár á þessum tímum og öfundast út í þæ r stelpur sem eiga börn og maka og geta setið 

lengur við skólabæ kurnar og þar af leiðandi læ rt betur. Drífa þarf alltaf að hæ tta að læ ra rétt fyrir 

fjögur til að sæ kja drenginn. Einnig talar hún um jólatímann, hversu erfitt það er að vera í 

jólaprófum og geta ekki tekið þátt í jólaundirbúningnum með drengnum.   

Jóna lýsir álagstímum á svipaðan hátt og Drífa. Hún talar um að það vanti þennan 

stöðuga stuðning, að einhver sé til staðar til að sinna barninu og heimilinu á meðan próf standa 
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yfir eða þegar verkefnavinna er í fullum gangi. Eins talar hún um að oft vanti stuðning þegar 

barnið er veikt. Móðir hennar er eins og klettur á þessum tímum og er alltaf til staðar: 

 

Móðir mín tekur hann alveg aðra hvora helgi í sólarhring eða hverja helgi á 

álagstímum og líka ef það þarf meira.  

 

Jóna telur sig vera orðna vana miklu álagi frá því að sonur hennar var sem veikastur. Áður fyrr 

var strákurinn alltaf lasinn og álagið á bæ ði Jónu og drengnum var mikið, bæ ði andlegt álag sem 

og líkamlegt. Þá hafði hún oft lítinn tíma í læ rdóm: 

 

Einu sinni veiktist hann og ég átti að skila fyrstu ritgerðinni minni og ég var bara 

að deyja. Ég hafði ekki haft neinn tíma því hann [sonur hennar] var nýbúinn að 

vera veikur og ég þurfti að senda hann til Keflavíkur til systur mömmu til þess að 

ég hefði einn sólarhring til að gera ritgerð, annars væ ri ég bara [hik]  þú veist.  

 

Í dag tekur Jóna álagstímum með meiri ró og spekt enda líður henni mun betur andlega. Eddu 

finnst ganga mjög vel að vera ein í námi með barn. Hún fæ r greiðan aðgang að pössun hjá móður 

sinni þegar álagstímar standa yfir, t.d. ef það eru verkefnaskil eða próf: 

  

[...] en ég get alltaf fengið mömmu til að passa þegar ég þarf að gera eitthvað, 

verkefni eða eitthvað. Hún er alltaf tilbúin. Þannig að það háir mér ekkert að 

vera ein með barn.  

 

Edda talar um að auðvitað sé það erfitt þegar dóttir hennar er lasin og þess háttar og hún þurfi að 

sitja heima og geti ekki sinnt skólanum af heilum hug en segir jafnframt að mamma hennar komi 

mikið til þeirra þegar þannig liggur á og aðstoði hana með stelpuna og heimilið: 

 

Hún [móðir hennar] hefur alltaf svo miklar áhyggjur af því að ég geti ekki hitt og 

þetta. Þannig að hún er alltaf bara eitthvað boðin og búin. 
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Eins og áður kom fram hefur Edda einnig mikinn stuðning frá ömmu sinni og afa og hafa þau 

ávalt rétt fram hjálparhönd við erfiðar aðstæ ður sem upp koma hjá Eddu. Yrju finnst mjög 

mikilvæ gt að hafa stuðning þegar álagstímar standa yfir. Hún leitar hiklaust í stuðningsnet sitt. 

Hún telur það, að geta leitað til æ ttingja sinna á álagstímum, mjög mikilvæ gt og nefnir hún dæ mi 

eins og ef að barnið er veikt, hún þarf að mæ ta í verkefnavinnu og ef hún þarf að vera fram yfir 

hefðbundinn leikskólatíma í skólanum, þá þarf hún að fá hjálp og leitar í stuðningsnetið sitt. Hún 

segir að það hafi komið til tals að senda dóttur hennar austur til foreldra sinna á meðan 

prófatíminn stendur yfir: 

 

Já, það hefur líka komið í umræ ðuna, þegar kemur að prófatíð, að senda hana 

austur. Þú veist, þó það sé vika [hik]  því að þau [foreldrar hennar] geta skipt 

með sér deginum. Senda hana kannski langa helgi, svona rétt fyrir prófin. 

 

Yrja telur stuðninginn frá fjölskyldu vera mjög mikilvæ gan. Þegar álagstímarnir skella á, þar sem 

hún þarf að vera viðstödd lengur en frá 08:00 – 16:00, sem er algengur dvalartími fyrir barnið á 

leikskólanum, þá er mjög mikilvæ gt að einhver sé til staðar til að létta undir. Einnig segir hún að 

mjög mikilvæ gt sé að fá svigrúm til að anda að sér súrefni og halda geðheilsunni. En með því á 

hún við að nauðsynlegt er að fá hvíld frá barninu án þess að ástæ ða sé fyrir því. Yrja telur sig 

samt sem áður geta stundað skólann án stuðnings frá fjölskyldu sinni og segir: 

 

Já já [hik] auðvitað gæ ti ég það, held ég [hik]  já er það ekki! Jú ég held það 

[hik] ég hugsa að maður gæ ti það alveg en maður þarf að leggja brjálæ ðislega 

mikið á sig og vera ógeðslega skipulagður með geðveikt mikinn sjálfsaga, eyða 

kvöldunum geðveikt mikið í að læ ra [...] 

 

Amma og afi Yrju búa í Reykjavík og aðstoða hana eftir bestu getu þegar Yrja þarf á hjálp að 

halda. Þau hafa boðið fram aðstoð sína og sögðu við Yrju þegar hún byrjaði aftur í skólanum að 

þau væ ru til staðar fyrir hana og þá sérstaklega ef það er mikið að gera hjá henni. 

Álagstímar virðast vera mjög erfiðir hjá einstæ ðum mæ ðrum í háskólanámi. Flestar tala 

þæ r um að þetta sé bæ ði erfitt fyrir fjölskylduna og námið. Edda virðist upplifa álagstíma á 
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annan hátt heldur en til dæ mis Jóna og Drífa. Hún segir að þeir séu ekki erfiðari heldur en aðrir 

tímar. Höfundur telur þetta vera vegna þess að hún fæ r mikinn stuðning jafnt og þétt yfir árið. 

Bæ ði Drífa og Jóna fá einungis stuðning þegar þæ r þurfa virkilega á honum að halda og þá 

sérstaklega Drífa. Yrja kemur lítið inn á sína andlegu líðan tengda álagstímum en segir þó 

mikilvæ gt að hafa stuðningsnet þegar þeir skella á. Það virðist ekki vera nóg að fá frí frá barninu 

einungis þegar álagstímar eru í skólanum. Stundum er nauðsynlegt að fá að vera maður sjálfur, 

hvíla sig og vera til. 

 Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknar og greiningu viðtala. 

Beinar tilvitnanir úr viðtölum viðmæ lenda eru einnig settar inn í til að leggja áherslu á orð þeirra 

og dýpka skilning lesanda á niðurstöðum rannsóknar. Hér á eftir verður efni ritgerðarinnar dregið 

saman í samantektarkafla ásamt stuttum lokaorðum höfundar. 
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5. Samantekt og umræ ða 
Í þessum kafla verður efnið dregið saman og leitast við að svara rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar, í þeirri röð sem þæ r eru taldar upp í inngangi, og þæ r ræ ddar með hliðsjón af 

fræ ðilega kaflanum. 

 

Svör við rannsóknarspurningum 
Fyrsta rannsóknarspurningin var um stöðu einstæ ðra mæ ðra í samfélaginu,  á Íslandi og erlendis, 

síðustu 25 ár? Í fræ ðilega kaflanum var farið yfir nokkur atriði varðandi fjárhagsstöðu einstæ ðra 

mæ ðra, húsnæ ðismál, kynhlutverk, andleg líðan þeirra og mikilvæ gi þess að afla sér menntunar. 

Í ljós kom að efnahagsstaða einstæ ðra mæ ðra er bágborin miðað við mæ ður í hjónabandi eða 

sambúð. Um 30% einstæ ðra mæ ðra á Íslandi lifa við lágtekjumörk en sambæ rilegt hlutfall fyrir 

foreldra í hjónabandi, með börn á framfæ ri, er 5%. Þetta getur stafað af því að í fyrsta lagi er 

aðeins ein fyrirvinna í fjölskyldum einstæ ðra mæ ðra. Hún sér ein um allt saman, allt frá því að 

þvo þvott yfir í að skipta um dekk. Í Ársskýrslu Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna (2006) 

kemur fram að einstæ ðar mæ ður þurfa að jafnaði meiri fjárhagsaðstoð heldur en aðrar 

fjölskyldugerðir. Höfundur telur að ástæ ðan sé sú að minni innkoma kemur inn á heimilið þegar 

aðeins ein fyrirvinna er til staðar, auk þess sem laun kvenna eru ennþá læ gri heldur en laun karla 

þrátt fyrir aukna jafnréttisumræ ðu og  atvinnuþátttöku kvenna síðustu ára. Síðast en ekki síst þá 

hafa einstæ ðar mæ ður ekki tök á því að vinna yfirvinnu og hafa því síður tæ kifæ ri á að afla 

aukatekna inn á heimilið þegar hart er í ári. Einnig má æ tla að erfitt sé fyrir margar að afla sér 

menntunar sem myndi hæ kka hjá þeim launin.  

 Samkvæ mt heimildum eru húsnæ ðismál einstæ ðra mæ ðra mun lakari en húsnæ ðismál 

annarra fjölskyldugerða, bæ ði hér á landi og erlendis. Höfundur telur ástæ ðuna vera að lág 

innkoma, lítil menntun og láglaunuð vinna valda því að einstæ ðar mæ ður búa meira og minna í 

leiguhúsnæ ði og standa reglulega í búferlaflutningum. Samkvæ mt rannsókn höfundar búa margar 

einstæ ðar mæ ður, sem stunda háskólanám, í stúdentaíbúðum. Þar er leigan læ gri en á almennum 

markaði auk þess sem aðstæ ður eru góðar og henta þessum samfélagshópi vel. Svo virðist sem 

húsnæ ðismál einstæ ðra mæ ðra séu í sama farvegi og fyrir um tveimur áratugum síðan fyrir utan 
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mikilli fjölgun stúdentaíbúða en þæ r gera íslenskum námsmönnum, þar með talið einstæ ðum 

mæ ðrum í háskólanámi, kleift að leigja góðar íbúðir/herbergi á viðráðanlegu verði. Annars er 

lítið gert til þess að betur sé búið að einstæ ðum mæ ðrum út í samfélaginu hvað þessi mál varðar. 

 Fram til 1970 voru karlmenn gjarnan fyrirvinnur heimilanna og var launamunur kynjanna 

réttlæ ttur út frá þeirri hugmynd að karlinn ynni úti og konan væ ri heimavinnandi. Í dag hefur 

atvinnuþátttaka kvenna aukist og kynhlutverkin blandast. Réttur feðra á fæ ðingarorlofi hér á 

landi er til að mynda orðinn mun meiri en hann var en það ýtir undir jafnrétti á vinnumarkaði og 

gerir konum auðveldara með að fá háar stöður. Einstæ ð móðir sér bæ ði um föður- og 

móðurhlutverkin á sínu heimili og það getur tekið verulega á, sérstaklega hvað varðar 

umburðarlyndi, þolinmæ ði og þrautseigju. 

 Almennt er vitað að streita, álag og kvíði eru oft afleiðing fjárhagserfiðleika einstaklinga. 

Einstæ ðar mæ ður eru oft á tíðum heilsuverri en aðrar mæ ður sem gæ ti verið vísbending um 

mikið álag. Þæ r gera allt til að reyna að ná endum saman sem gengur oft illa sökum lítillar 

fjárhagslegrar innkomu, lágra launa og lítillar menntunar. Margt bendir til þess að einstæ ðar 

mæ ður berjast oft í bökkum til að eiga fyrir því nauðsynlegasta, komast í gegnum lífið og hlúa að 

börnum sínum. Samkvæ mt heimildum eru tengsl á milli einstæ ðra mæ ðra og bágborinnar 

efnahagslegrar stöðu kvenna. Að auki er talað um að þeir sem ekki mennta sig munu alltaf búa 

við lágtekjumörk og eigi síðri möguleika á að lifa góðu lífi. Höfundur styður þetta sjónarmið og 

telur það mjög mikilvæ gt fyrir einstæ ðar mæ ður að mennta sig því þæ r hafa aðeins sjálfa sig til 

að vinna fyrir heimilinu.  

Einnig telur höfundur að einstæ ðar mæ ður komist miklu lengra í lífinu ef þæ r mennta sig 

því þó að menntun sé ekki læ kning við fátæ kt þá er hún svo sannarlega upphaf betra lífs. Hún er 

vopnið sem dugar til sóknar og varnar í lífsbaráttunni og er undirbúningur fyrir það sem koma 

skal, líf og starf í lýðræ ðisþjóðfélagi. Að mati höfundar er því mikilvæ gt að einstæ ðar mæ ður fái 

allan þann stuðning sem í boði er til þess að geta menntað sig. Menntun er lykilinn að velgengni í 

framtíðinni og með henni eru allir vegir fæ rir því eins og máltæ kið segir þá er mennt mikill 

máttur. 

  Önnur rannsóknarspurningin var um þann stuðning sem er til staðar fyrir einstæ ðar 

mæ ður á Íslandi, bæ ði formlegur og félagslegur og hvaða  stuðningur sé í boði fyrir einstæ ðar 

mæ ður sem vilja mennta sig? Sá formlegi stuðningur sem einstæ ðar mæ ður á Íslandi eiga rétt á 
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er til að mynda barnabæ tur, meðlag, húsaleigubæ tur og stuðningsfjölskylda. Einnig hafa 

einstæ ðar mæ ður rétt á að leita til Kvennasmiðjunnar. Samkvæ mt rannsókn höfundar virðist 

formlegur stuðningur frá ríkinu gegna veigamiklu hlutverki á framfæ rslu þeirra.   

 Félagslegur stuðningur er ekki síður mikilvæ gur fyrir einstæ ðar mæ ður. Með honum er 

átt við bæ ði andlegan stuðning frá vinum, æ ttingjum og fleirum ásamt því að fá aðstoð á 

álagstímum, t.d. þegar börnin eru veik eða þegar mikið er að gera í skólanum og/eða í vinnunni. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeim einstæ ðu mæ ðrum sem gengur vel í lífinu og standa á eigin 

fótum eru þæ r sem eiga stóra og stuðningsríka fjölskyldu og vini sem standa vel við bakið á þeim 

og leggja fram hjálparhönd þegar mest á reynir. Erlendar rannsóknir (Mednick, 1987) hafa sýnt 

fram á að ekki líta allar einstæ ðar mæ ður félagslegan stuðning jákvæ ðum augum. Margar líta á 

hann sem niðurlæ gingu og vilja ekki láta líta út eins og þæ r séu hjálparþurfi og geti ekki hugsað 

um sig sjálfar. Aðrar rannsóknir (t.d. Aamodt, Aamodt og Jörgensen, 2002) sýna fram á að 

einstæ ðar mæ ður eru í meiri tengslum við vinkonur sínar og vini heldur en við fjölskyldu sína. 

Þetta getur höfundur tekið undir, því af eigin reynslu veit hún að vinkonur standa einstæ ðum 

mæ ðrum oft á tíðum næ r en eigin fjölskylda, skilja þæ r betur og geta frekar sett sig í þeirra spor. 

Stuðningur við einstæ ða foreldra í námi virðist vera af skornum skammti. Lagðar hafa verið fram 

tillögur um aukinn stuðning við einstæ ða foreldra til þess að ljúka framhaldsskólanámi, til þess 

að fylgja jafnöldrum sínum. Eini stuðningurinn sem er í boði eru námsstyrkir úr sjóði sem komið 

var á fót af Rauða krossi Íslands í samvinnu við Félag einstæ ðra foreldra um miðjan síðasta 

áratug. Fimm til sjö styrkjum er úthlutað úr þessum sjóði tvisvar á árið og er hver styrkur frá 50–

100 þúsund krónur. Þess má geta að háskólanemar hafa einnig rétt á að sæ kja um þennan styrk. 

Þetta finnst höfundi mjög ófullnæ gjandi. Þrátt fyrir að þessi styrkur hjálpi um 14 einstæ ðum 

foreldrum á ári að komast í gegnum framhaldsskólanám þá sitja enn fleiri eftir með sárt ennið og 

sjá ekki fram á að geta klárað nám sitt sökum fjárskorts. Höfundur fór á fund Oktavíu 

Guðmundsdóttur, félagsráðgjafa hjá Félagi einstæ ðra foreldra, í febrúar 2009. Oktavía sagði 

henni frá því að eftir bankahrunið mikla tapaðist allur sá sjóður sem félagið hafði safnað í 

gegnum árin og þurfti því að byrja upp á nýtt. Þetta finnst höfundi mjög slæ m tíðindi því þetta 

var það eina sem til var til að styrkja einstæ ðar mæ ður til náms í framhaldsskóla.  

 Líkt og fram kemur í ritgerðinni þá hefur háskólamenntun einstæ ðra mæ ðra lítið verið 

skoðuð og upplýsingar um fjölda einstæ ðra mæ ðra eru ekki skráðar í háskólum hérlendis. Eins 
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og almennt er vitað þá eiga þæ r einstæ ðu mæ ður, sem stunda nám við háskóla hérlendis sem og 

erlendis, rétt á framfæ rsluláni frá LÍN. Höfundur vill meina að engin einstæ ð móðir kæ mist í 

gegnum háskólanám án þess að fá lán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna nema þá að vera í 

100% vinnu. Þess vegna er það augljóst að LÍN gegnir mjög veigamiklu hlutverki í sambandi við 

námsmöguleika einstæ ðra mæ ðra í háskólanámi.  

 Eins og sjá má er mikil þörf á því að finna lausnir til að einstæ ðir foreldrar fái tæ kifæ ri á 

því að mennta sig og tryggja þannig framtíð þeirra sjálfra og barna sinna. Eitthvað þarf að gera til 

að þessi minnihlutahópur sitji ekki eftir vegna þess eins að þeir eignuðust barn á óheppilegum 

tímapunkti í lífinu. Allir eiga að hafa sama rétt á menntun, sama hver samfélagsstaða þeirra er.  

 Þriðja rannsóknarspurningin beinist að menntun einstæ ðra mæ ðra eða hvers vegna 

mikilvæ gt er fyrir einstæ ðar mæ ður að mennta sig. Vegna síaukinna menntunarkrafna sem fylgir 

íslensku nútímaþjóðfélagi er menntun einstæ ðra mæ ðra eitt mikilvæ gasta vopn þeirra til að búa 

sig sem best fyrir framtíðina, bæ ði hvað varðar framtíð þeirra sjálfra og barna sinna. Ísland er 

mikið velferðarríki og þrátt fyrir að ekki séu skráð sérstök velferðarlög þá eru ýmis lög hér á 

landi sem flokkast undir slík lög, t.d. leikskólalög, grunnskólalög og barnaverndarlög ásamt því 

að eiga rétt á t.d. fæ ðingarorlofi, örorkubótum og atvinnuleysisbótum. Þetta gerir einstæ ðum 

mæ ðrum í háskólanámi kleift að afla sér menntunar. Þæ r eiga rétt á hinum ýmsu styrkjum og 

bótum, t.d. námslánum, barnabótum og húsaleigubótum og geta þar af leiðandi fleytt sér áfram í 

gegnum námið. Án slíkra bóta, styrkja og námslána væ ri mjög erfitt fyrir þæ r að komast af 

fjárhagslega og í raun ekki mögulegt fyrir þæ r að mennta sig.  

Þrátt fyrir gott og stöðugt velferðarkerfi hér á landi þá er það ekki staðreynd í löndum 

eins og Bandaríkjunum, enda virðast einstæ ðar mæ ður þar ekki hafa það eins gott. Í 

Bandaríkjunum hefur ríkt mikil fátæ kt síðustu áratugi hjá minnihlutahópum eins og einstæ ðum 

mæ ðrum. Með velferðarlögunum sem sett voru árið 1996 breyttist margt þar í landi, t.d. greiðsla 

ýmissa bóta auk þess sem einstæ ðar mæ ður áttu möguleika á að komast út á vinnumarkaðinn líkt 

og aðrar mæ ður. Þó fylgdu ýmsir erfiðleikar þessum lögum því margir fóru að misnota aðstöðu 

sína og þiggja styrki og bæ tur á röngum forsendum (Cherlin, 2002). 

Í stefnuyfirlýsingu Samfylkingarinnar á ársþingi þeirra í mars 2007 kemur meðal annars 

fram að kvennahreyfingin vill bæ ta stöðu einstæ ðra mæ ðra, meðal annars með því að tryggja rétt 

þeirra til að ljúka námi í framhaldsskóla með náms- og framfæ rslustyrk, óháð búsetu og ekki síst 
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þarf að draga verulega úr tekjutengingu barnabóta (Oddný Sturludóttir, 2007). Höfundur telur að 

þrátt fyrir gott velferðarkerfi hér á landi þá er mjög mikilvæ gt að styðja vel við bakið á 

einstæ ðum mæ ðrum varðandi menntun. Nauðsynlegt er að þæ r fái allan þann stuðning sem í boði 

er til að  mennta sig því menntun er lykillinn af bjartri og gæ furíkri framtíð, bæ ði fyrir þæ r 

sjálfar, börn þeirra og um leið fyrir samfélagið allt. Þæ r einstæ ðu mæ ður, sem ekki mennta sig, 

munu standa höllum fæ ti á vinnumarkaði með tilheyrandi samfélagslegum kostnaði. Samkeppnin 

þar kemur eingöngu til með að harðna, ekki síst í ljósi núverandi efnahagsástands.  

Fjórða rannsóknarspurningin beinist að rannsókn höfundar eða hvaða stuðningur er til 

staðar fyrir einstæ ðar mæ ður í Háskóla Íslands og hversu mikilvæ gur er hann er? Spurninguna 

flokkaði höfundur niður í fimm liði; stuðningur frá barnsföður, stuðningur frá fjölskyldu, 

stuðningur frá vinum, stuðningur frá ríki og stuðningur frá leikskóla. 

Í viðtölum við viðmæ lendur höfundar kom í ljós að stuðningur frá barnsföður er mjög 

mikilvæ gur hvað varðar andlega heilsu og líðan einstæ ðra mæ ðra. Þæ r mæ ður sem fá svokallaðar 

pabbahelgar finnst þetta ekki eins erfitt og þeim mæ ðrum sem ekki fá pabbahelgar. Hvorki Drífa 

né Jóna fá stuðning frá barnsfeðrum sínum í tengslum við syni þeirra. Aftur á móti fá bæ ði Edda 

og Yrja reglulegar pabbahelgar. Þetta bendir til þess að auðveldara er fyrir Eddu og Yrju að 

stunda nám sitt ásamt því að ræ kta líkama og sál heldur en fyrir Drífu og Jónu. Jafn og þéttur 

stuðningur yfir árið er dýrmæ tur og þegar pabbahelgarnar standa yfir eiga bæ ði Edda og Yrja 

tíma fyrir sig og geta eytt honum til dæ mis í læ rdóm, svefn, skemmtanalíf og þess háttar. Jóna og 

Drífa fá einungis pössun þegar þæ r þurfa virkilega á henni að halda og fá þar af leiðandi ekki 

tíma fyrir sjálfar sig. Stuðningur frá barnsföður skiptir einnig máli hvað varðar börnin. Drífa 

nefnir að þegar jólaprófin standa yfir þá er enginn til að vera með syni hennar, skoða jólaljósin, 

kaupa jólagjafir og njóta lífsins. Hún sjálf hefur ekki tíma sökum prófalesturs og þar af leiðandi 

fæ r sonur hennar ekki heldur að njóta jólaundirbúningsins. Hún telur að ef pabbi hans tæ ki 

einhvern þátt þá gæ ti hann sinnt slíkum hlutum. 

Niðurstöður rannsóknar minnar leiddi í ljós að stuðningur frá fjölskyldu virðist vera mjög 

mikilvæ gur í augum viðmæ lenda minna. Allar hafa þæ r fjölskyldu sína til þess að leita til ef 

eitthvað bjátar á en þó mismikinn. Edda fæ r til að mynda mjög mikla hjálp frá móður sinni og 

segir að hún gæ ti þetta aldrei án foreldra sinna. Foreldrar Yrju búa út á landi og eru því ekki í 

stuðningsneti hennar hér í Reykjavík en hún hefur aftur á móti mikinn stuðning frá ömmu sinni 
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og afa og telur hann mjög mikilvæ gan. Jóna fæ r mestan stuðning frá móður sinni og eins og hún 

segir sjálf þá er hún eins og klettur og án hennar væ ri erfitt að komast í gegnum fullt 

meistaranám, ein með fatlað barn. Drífa fæ r minnstan stuðning frá fjölskyldu af þeim fjórum. 

Hún talar um að hann sé til staðar en hann mæ tti vera meiri og oftar.  

 Höfundur telur að stuðningur frá fjölskyldu sé mjög mikilvæ gur því auðveldara er að leita 

til hennar en annarra þegar eitthvað bjátar á. Það virðist vera sem svo að fólk líti á það sem 

sjálfsagðan hlut að foreldrar einstæ ðra mæ ðra taki fullan þátt í uppeldi og umönnun barna þeirra. 

Höfundur telur þetta vera fásinnu því að foreldrar einstæ ðra mæ ðra lifa sínu lífi og barnabörnin 

eru ekki á þeirra ábyrgð.  

Stuðningur frá vinum og vinkonum er einnig mikilvæ gur. Í viðtölunum við mæ ðurnar 

fjórar kom í ljós að þæ r hann á misjafnan hátt. Drífa, Jóna og Edda finna fyrir meiri stuðningi frá 

þeim vinkonum sem eiga börn heldur en þeim sem eru barnlausar. Yrja er ekki á sama máli og 

segist frekar leita til þeirra sem ekki eiga börn. Drífa og Jóna virðast leita meira til vinkvenna 

sinna í sambandi við pössun og slíkt heldur en Edda og Yrja. Þetta telur höfundur vera vegna 

þess að bæ ði Edda og Yrja fá stuðning frá barnsfeðrum sínum en ekki Drífa og Jóna. Þess vegna 

leita þæ r meira til vinkvenna sinna til að fá pössun. Höfundur telur að sá tími sem Edda og Yrja 

fá þegar dæ tur þeirra dvelja hjá feðrum sínum sé mjög mikilvæ gur. Þennan tíma fá Drífa og Jóna 

ekki og þurfa þess vegna að leita á önnur mið. 

Í viðtölunum, sem tekin voru við mæ ðurnar, kom í ljós að allar þiggja þæ r stuðning frá 

ríkinu. Einnig fá þæ r allar framfæ rslulán frá Lánasjóði íslenskra námsmanna en þau eru of lág til 

þess að hæ gt sé að lifa eingöngu á þeim eins og Yrja nefnir.  

 Þó svo að mæ ðurnar, allar nema Yrja, hafa ekki nefnt það sérstaklega þá bendir allt til 

þess að stuðningur frá ríkinu, sérstaklega fjárhagslegur, sé mjög mikilvæ gur fyrir einstæ ðar 

mæ ður í Háskóla Íslands. Þegar fjárhagslegur stuðningur við hverja og eina er lagður saman 

hljóðar hann upp á  um 80 þúsund krónur á mánuði fyrir utan niðurgreiðslur á leikskólagjöldum. 

Auk þess eru greiðslur frá LÍN afar mikilvæ gar fyrir mæ ðurnar og eru stór hluti af fjárhagslegri 

innkomu þeirra. Höfundur telur að án þessa stuðnings  væ ri erfitt fyrir mæ ðurnar að komast af 

fjárhagslega. 

Mæ ðurnar virðast hafa misjafna upplifun í sambandi við stuðning frá leikskólanum. 

Höfundur sér ekki að mikill stuðningur komi beint frá leikskólum barnanna heldur virðast sömu 
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reglur ganga yfir alla foreldra, hvort sem þeir eru einstæ ðir eða í sambúð/hjónabandi. Námsmenn 

njóta þó ákveðinna réttinda í þessum málum (t.d. læ gri leikskólagjöld) og þar með einstæ ðar 

mæ ður. Einnig telur höfundur það vera hagsmunamál fyrir börnin að vera frekar hjá ömmu og 

afa eða öðrum fjölskyldumeðlimum heldur en að vera lengur á leikskólanum,  ef slíkt er í boði.  

 Niðurstöður rannsóknar höfundar eru að ýmsu leyti óljósar en ástæ ðan fyrir því er sú að 

úrtakið var of lítið og gögnin eru ómettuð og því erfitt að fá raunhæ far niðurstöður þegar úrtakið 

er aðeins fjórir viðmæ lendur. En þrátt fyrir það þá eru niðurstöður höfundar svipaðar og aðrar 

fræ ðilegar erlendar rannsóknir sýna fram á hvað varðar mikilvæ gi stuðnings frá fjölskyldu, 

vinum og ríkinu. Þessar niðurstöður eru í samræ mi við niðurstöður Mednick (1987) og einnig eru 

þæ r í samræ mi við niðurstöður Richards (1989). 

 Í sambandi við fræ ðilega hluta ritgerðarinnar þá eru margar af heimildunum gamlar eða 

frá árunum 1980-1990 og mikið er til af rannsóknum og fræ ðilegum efnum um einstæ ðar mæ ður 

frá þessum tíma. Höfundur dregur þá ályktun að þetta efni hafi verið einstaklega áhugavert til 

rannsókna á þessum tíma og veltir fyrir sér hvort um uppgötvun um minnihlutahóp innan 

samfélagsins hafi verið að ræ ða. Þá er mikið um bandarískar og breskar rannsóknir og einnig 

voru gerðar rannsóknir á einstæ ðum mæ ðrum hér á landi. Í dag er ekki mikið efni til um 

einstæ ðar mæ ður í námi, sérstaklega ekki á Íslandi en þar lá áhugi höfundar. Megnið af þeim 

heimildum sem fundust eru tölur frá Hagstofu, vefsíðum ríkisstofnanna, lög/reglugerðir frá 

Alþingi og greinar úr dagblöðum og tímaritum.  

 Höfundur hefur mikinn áhuga á að skoða  og rannsaka líf einstæ ðra mæ ðra, sérstaklega 

þæ r einstæ ðu mæ ður sem stunda háskólanám. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort staða 

einstæ ðra mæ ðra tengist stöðu kvenna í þjóðfélaginu eða hvort hún sé aðstæ ðubundin eða jafnvel 

persónubundin. Höfundur vill meina, að miðað við nútímasamfélag, þá samtvinnast þetta allt 

saman. Heilsufar, bakgrunnur og persónumunur einstæ ðra mæ ðra skiptir máli þegar slíkar 

vangaveltur eru skoðaðar því miðað við jafnréttisbaráttu síðustu ára þá á kynið eitt og sér ekki að 

skipta höfuðmáli. 

 

Lokaorð 
Höfundur telur vinnuna að baki þessarar ritgerðar og við rannsóknina í heild sinni hafa vakið upp 

fleiri spurningar sem vert væ ri að skoða í framhaldinu. Engu að síður hefur höfundur fræ ðst um 
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margt, hvort sem það er við lestur fræ ðilegra heimilda eða vinnu við eigin rannsókn, en lítið 

hefur komið á óvart. Á heildina litið hefur þetta verið mjög læ rdómsríkt og skemmtilegt tímabil 

en einnig mjög erfitt, krefjandi og hefur reynt mikið á þolinmæ ði og þrautseigju höfundar. 

 Sá læ rdómur sem höfundur getur dregið af vinnu við þessa ritgerð er aðallega sá að temja 

sér sjálfsaga og gefast ekki upp. Einnig hefur verið áhugavert að skoða heimildir gamalla tíma og 

sjá hvernig líf einstæ ðra mæ ðra var þá. Að lokum hefur höfundur læ rt að vinna sjálfstæ tt, standa 

og falla með eigin skoðunum og rökræ ða við sjálfa sig um ýmsar skoðanir sem hún hef ekki geta 

leitað með til annarra. 
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