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Ágrip		

	

Markmiðið	ritgerðarinnar	er	að	opna	umræðu	um	hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	

foreldra	að	nýta	fæðingarorlofið	til	að	tengjast	nýfædda	barninu	sínu.	Í	ritgerð	er	leitast	

eftir	að	svara	þremur	rannsóknarspurningum.	Hvers	vegna	er	tengslamyndun	ungabarns	

við	foreldra	sína	mikilvægt?	Hvaða	leiðir	virðast	gagnast	foreldrum	vel	til	að	skapa	góð	

tengsl	við	nýfædd	börn	sín?	Hvernig	gagnast	fæðingarorlofið	nýbökuðum	feðrum	og	

mæðrum	hér	á	landi	til	að	mynda	tengsl	við	nýfætt	barnið	sitt?		

Svara	er	leitað	með	því	að	rýna	í	fræðileg	skrif	um	tengslamyndun	foreldra	ungra	

barna	við	börn	sín.	Stuðst	er	við	tengslakenningar	og	nýrri	rannsóknir	sem	hafa	varpað	

nýju	ljósi	á	mikilvægi	föður	og	áhrifa	ytri	þátta	á	tengslamyndun	foreldra	og	barna.	Einnig	

er	athugað	hvernig	fæðingarorlofslöggjöfin	hér	á	landi	ýtir	undir	samskipti	ferða	og	

mæðra	við	ung	börn	sín	í	orði	og	verki.	Megin	markmið	löggjafarinar	er	að	tryggja	að	börn	

fái	að	njóta	umönnunar	beggja	foreldra	og	að	feður	og	mæður	fái	jöfn	tækifæri	til	að	

samræma	fjölskyldu-	og	atvinnulíf.		

Helstu	niðurstöður	eru	að	tengsalmyndun	beggja	foreldra	við	ung	börn	sín	eru	

undirstaða	velferðar	barnanna.	Markmið	fæðingarorlofslöggjafarinnar	hefur	hins	vegar	

ekki	skilað	því	jafnrétti	sem	búist	var	við	hvorki	í	umönnun	barnanna	né	atvinnuþátttöku	

foreldranna.	Feður	verða	fyrir	meiri	hindrunum	þegar	kemur	að	því	að	taka	fæðingarolof,	

þá	sértaklega	vegna	tekna	og	viðhorfa	í	samfélaginu.	En	sýndu	rannsóknir	að	lengd	

fæðingarorlofsins	sem	feður	tóku	var	eitt	af	lykilatriðum	til	að	mynda	snemma	náin	tengsl	

við	barn	sitt.	Því	miður	virðast	börn	og	foreldrar	tapa	á	því	fyrirkomulagi	sem	skapast	

hefur	um	skiptingu	fæðingarorlofs	á	milli	foreldra.		

Niðurstöður	ritgerðarinnar	geta	gagnast	foreldrum	sem	eru	að	fara	í	fæðingarorlof	og	

varpað	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	feður	nýti	sér	rétt	sinn	til	fæðingarorlofs.	
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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	14	eininga	lokaverkefni	til	BA-prófs	í	uppeldis-	og	menntunarfræði	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.		

Hefur	áhugi	minn	um	tengslamyndun	foreldra	og	barna	lengi	blundað	í	mér	og	ákvað	

ég	fyrir	nokkru	að	það	yrði	umfjöllunarefni	mitt	í	BA-ritgerðinni	minni.	Þar	sem	ég	geng	

með	mitt	fyrsta	barn	var	ég	byrjuð	að	velta	mikið	fyrir	mér	fæðingarolofinu,	nýtingu	þess	

og	skiptingu.	Vaknaði	þá	upp	sú	hugmynd	að	tengja	tengslamyndun	foreldra	og	ungabarns	

við	fæðingarorlofið	hér	á	landi.		

Leiðbeinandi	ritgerðarinnar	er	Þórdís	Þórðardóttir	og	vil	ég	þakka	henni	fyrir	gott	

samstarf,	góðan	stuðning	og	leiðsögn	í	gengum	skrif	ritgerðarinnar.	Vil	ég	þakka	fjölskyldu	

minni	og	vinum	fyrir	að	hafa	stutt	vel	við	bakið	á	mér.	Vil	ég	einnig	sértaklega	þakka	

Alexander	fyrir	að	hafa	ekki	einungis	verið	mín	stoð	og	stytta	í	gengum	skrifin	á	rigerðinni	

heldur	einnig	í	gegnum	námið	í	heild	sinni.		

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	
Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	

verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	

sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf(ur)	ábyrgð	á	því	sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

	

_________________________________	 _________________________________	
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1. Inngangur	

Að	verða	foreldri	er	stór	stund	í	lífi	einstaklings.	Foreldrar	fá	í	hendurnar	smáan	

ósjálfbjarga	einstakling	sem	þau	þurfa	alfarið	að	sjá	um,	elska	og	koma	til	þroska.	

Fæðingarorlof	sem	íslenskir	foreldrar	eiga	rétt	á	er	ætlað	til	þess	að	báðir	foreldrar	kynnist	

barni	sínu,	læri	inn	á	hegðun	þess	og	myndi	tengsl	við	það.	Mikilvægt	er	fyrir	barn	að	ná	

að	mynda	tengsl	við	móðir	og	föður	(Lamb,	2010;	Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).	Rannsóknir	á	

tengslamyndun	milli	föður	og	barns	hafa	m.a.	sýnt	fram	á	að	börn	geri	ekki	mun	á	kyni	

foreldra	sinna	og	myndi	tengsl	við	báða	foreldra	(Grossmann,	Grossmann	og	Waters,	

2006;	Lamb,	2010).	Er	því	mikilvægt	að	faðir	líkt	og	móðir	nýti	fæðingarorlofið	vel	til	að	

byggja	upp	samband	við	barnið	og	tengjast	því	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007;	Haas	og	

Hwang,	2008;	Ásdís	Aðalbjörg	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	

Flestar	rannsóknir	á	tengslmyndun	foreldra	og	nýfæddra	barna	beinast	að	móður	og	barni	

en	þó	sýna	nýrri	rannsóknir	að	tengslamyndun	feðra	og	barna	er	ekki	síður	mikilvæg.	Til	

dæmis	benda	niðurstöður	Cabrera,	Tamis-LeMonda,	Bradley,	Hofferth	og	Lamb	(2000)	og	

Jaffee,	Moffitt,	Caspi	og	Taylor	(2003)	til	þess	að	börn	sem	njóta	hlýju,	stuðnings,	

umhyggju	og	áherslu	á	tilfinningatengsl	feðra	sinna	frá	fæðingu,	búi	að	meðaltali	yfir	meiri	

félagsfærni	en	börn	sem	fara	á	mis	við	þessa	þátttöku	feðra	eða	annarra	náinna	

fullorðinna	í	frumbernsku.		

Í	ritgerðinni	er	fjallað	um	þróun	fæðingarorlofsins	og	hvernig	foreldrar	nýta	það	til	að	

mynda	tengsl	við	nýburann.	Lögð	er	áhersla	að	skoða	hvernig	foreldrum	tekst	að	nýta	

fæðingarorlofið	til	að	uppfylla	þau	tvö	markmið	að	mynda	tengsl	við	barnið	og	auka	

jafnrétti	foreldra	til	þátttöku	í	atvinnulífi.	Markmiðið	með	rigerðinni	er	að	opna	umræðu	

um	hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	foreldra	að	nýta	fæðingarorlofið	til	að	tengjast	barninu.	

Fjallað	er	um	hversu	mikilvæg	tengsl	barns	og	foreldra	eru	fyrir	velferð	barnsins	og	

fjölskyldunnar.	Rætt	er	um	mikilvægi	þess	að	foreldrar	myndi	traust	og	örugg	tengsl	við	

börn	sín	frá	fæðingu	þeirra	en	tengslamyndun	er	talin	vera	undirstaða	velferðar	barna.	

Stuðst	er	við	tengslakenningar	og	nýrri	rannsóknir	sem	hafa	varpað	nýju	ljósi	á	mikilvægi	

föður	og	áhrifa	ytri	þátta	á	tengslamyndun	foreldra	og	barna.	Með	það	í	huga	verður	

leitast	við	að	svara	eftir	farandi	rannsóknarspurningum:	

• Hvers	vegna	eru	tengslamyndun	foreldra	og	nýfæddra	barna	mikilvæg?	

• Hvaða	leiðir	virðast	gagnast	foreldrum	vel	til	að	skapa	góð	tengsl	við	nýfædd	

börn	sín?	

• Hvernig	gagnast	fæðingarorlofið	hér	á	landi	nýbökuðum	foreldrum	til	að	

mynda	tengsl	við	nýfætt	barnið	sitt?	
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Þessi	ritgerð	getur	gagnast	foreldrum	sem	eru	að	fara	í	fæðingarorlof	og	varpað	ljósi	á	

mikilvægi	þess	að	feður	nýti	sér	rétt	sinn	til	fæðingarorlofs.	
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2. Lagalegar	skyldur	foreldra	á	Íslandi	

Ýmsar	breytingar	hafa	orðið	á	fjölskyldulífi	og	fjölskyldugerð	seinustu	30	ár	(Lamb,	2010).	

Sem	dæmi	má	nefna	fæðingarolofið,	fæðingarolrof	mæðra	var	mun	skemmra	en	það	er	

nú	og	ekki	er	langt	um	liðið	síðan	feður	fengu	rétt	til	fæðingarolofs.	Fyrstu	réttindi	feðra	

til	fæðingarorlofs	komu	árið	1980	en	gat	þá	móðrin	óskað	eftir	að	faðrinn	fengi	einn	

mánuð	ef	hennar	olofi,	en	fengu	þeir	ekki	lögfesta	sjálfstæðan	rétt	fyrr	en	árið	2000	

(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).	Samt	hefur	hlutverk	foreldra	lítið	breyst	

þegar	kemur	að	því	að	tengja	barnið	við	samfélagið,	hlúa	að	því,	leyfa	því	að	þroska	

tilfinningar	sínar	og	mynda	við	það	tengsl	(Sigrún	Júlísdóttir,	2001).	Uppeldi	er	þó	litið	á	

sem	flóknari	mál	nú	en	áður	þar	sem	betri	þekking	er	á	þeim	málum.	Í	grein	Hrundar	

Þórðardóttur	og	Sigrúnar	Aðalbjarnardóttur	(2010)	um	sýn	foreldra	á	uppeldishlutverk	sitt	

taka	þær	fram	að	foreldrar	séu	ekki	eins	öryggir	í	foreldrahlutverkinu	eins	og	áður.	

Uppeldi	krefst	skilnings,	þekkingar,	orku	og	tíma	(Hrund	Þórðardóttir	og	Sigrún	

Aðalbjarnardóttir,	2010).	Foreldrar	bera	ábyrgð	á	börnum	sínum	og	að	skapa	þeim	lífsgildi	

sem	byggja	á	traustum	grunni	sem	nýtist	þeim	seinna	á	lífsleiðinni.	Foreldrar	þurfa	að	gefa	

barninu	tíma	og	vera	samstilltir	til	að	geta	skapað	því	tengsl	sem	hafa	áhrif	á	velgengi	þess	

og	hamingju	(Sigrún	Júlísdóttir,	2001).		

Lagalegar	skyldur	sem	fylgja	því	að	verða	foreldri	eru	tilgreindar	í	28.	grein	barnalaga	

og	eru	m.a.	þessar:		

Barn	á	rétt	á	forsjá	foreldra	sinna,	annars	eða	beggja,	uns	það	verður	sjálfráða	

og	eru	þeir	forsjárskyldir	við	það.	Foreldrum	ber	að	annast	barn	sitt	og	sýna	

því	umhyggju	og	virðingu	og	gegna	forsjár-	og	uppeldisskyldum	sínum	svo	sem	

best	hentar	hag	barns	og	þörfum.	Forsjá	barns	felur	í	sér	skyldu	foreldra	til	að	

vernda	barn	sitt	gegn	hvers	kyns	ofbeldi	og	annarri	vanvirðandi	háttsemi	
(Barnalög	nr.	76/2003)	

Einnig	eiga	börn	rétt	á	því	að	þekkja	báða	foreldra	sína	samkvæmt	1	gr.	Barnalaga	nr.	
76/2003.	Foreldrar	bera	sameignlega	ábyrgð	á	því	að	ala	upp	barn	og	koma	því	til	þroska	

(Lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	Sama	kemur	

fram	í	1	gr.	Barnarvernarlaga	nr.	80/2002	en	þar	er	svo	bætt	við	við	að	þeir	sem	sjá	um	

umönnun	og	uppeldi	barns	sé	óheimilt	að	beita	börn	ofbeldi	og	skuli	sýna	þeim	virðingu	

um	umhyggju.		

Öll	þessi	hugtök	eru	samofin	tengslamyndun	við	ungabörn.	Til	þess	að	foreldrar	geti	
axlað	uppeldsiábyrgðina	þurfa	þeir	að	vera	næmir	á	þarfir	barna	sinna.	Meðal	annars	með	
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því	geta	lesið	í	merki	sem	ungabörnin	gefa	frá	sér	og	brugðist	við	þeim	þannig	að	barn	

öðlist	öryggi,	geta	þeir	gert	það	til	dæmis	með	að	ná	augsambandi	við	barnið	(Wallin,	

2007;	Sæunn	Kjartansdóttir,	2009;	Duhn,	2010).	Grundvallarþörf	barns	er	að	finna	í	

augnaráði	foreldra	umhyggju	og	nærveru	og	að	foreldri	gefi	sér	tíma	í	að	horfa	í	augu	

barnsins.	Að	foreldrar	séu	samkvæmir	sjálfum	sér,	færir	barninu	öryggi	og	sjálfstraust	og	

gefur	skýr	skilaboð	um	hegðun	og	viðeigandi	viðbrögð	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2002).	Talið	er	

að	færni	í	að	skapa	nánd,	skuldbindingar	og	samskipti	við	ungabarnið	séu	mikilvægir	

eignleikar	foreldra	(Schenk,	Kelley	og	Schenk,	2005).	Til	þess	að	barn	þroskist	eðlilega	þarf	

ekki	aðeins	að	sinna	líkamlegum	þörfum	þess	heldur	einnig	tilfinngarlegum	þörfum	þess.	

Að	foreldri	sinni	báðum	þessum	þörfum	barnsins	er	talin	grunnur	góðrar	geðheilsu	hjá	

einstaklingi	seinna	meir.	Mikilvægt	er	því	fyrir	ungabörn	að	fá	næringu,	nálægð,	örvun,	

hvíld	og	að	því	sé	sinnt	að	alúð.	Einnig	að	það	sé	í	nánum	og	miklum	samskiptum	við	

foreldra	sína	(Music,	2011).	Líkamleg	og	tilfinningaleg	nálægð	með	augnsambandi,	

umhyggjusamri	snertingu	og	gagnvirkni	er	mikilvæg	þegar	kemur	að	samskiptum	barns	og	

foreldris	og	viðheldur	það	tengslum	þeirra.	Samskipti	af	þessu	tagi	fara	eftir	því	hversu	

góðir	foreldrarnir	eru	að	aðlagast	foreldrahlutverkinu	og	ytri	aðstæðum	fjölskyldunnar	s.s.	

atvinnuöryggi,	heilsu,	o.fl.	(Howe,	T.	2012).	Þeir	læra	að	bregðast	við	þörfum	barnsins,	

þekkja	það	og	lesa	í	merki	þess	(Goulet,	Bell,	Tribble,	Paul	og	Lang,	1998).	Með	nánum	

tengslum	á	mili	barns	og	foreldris	fær	barnið	staðfestingu	á	því	að	því	sé	ætlaður	tími	og	

að	foreldrarnir	hafi	rými	fyrir	það	í	lífi	sínu.	Tími	foreldrana	sem	er	svo	nýttur	í	að	hlusta,	

horfa	og	staðfesta	og	leiðrétta	styrkir	þessi	tengsl	og	staðfestingu	barnsins	á	sambandi	

þeirra	(Sigrún	Júlíusdóttir,	2002).		

Í	næsta	kafla	er	fjallað	um	tengslamyndun	og	tengslakenningar	og	hvernig	tengsl	á	

milli	foreldris	og	barns	byggjast	á	því	að	foreldraskyldum	sé	sinnt	vel.	Rætt	er	um	

mikilvægi	þátttöku	beggja	foreldra	í	umönnun	og	uppeldi	ungabarnsins.	
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3. Tengslakenningar	

Hugtakið	tengslamyndun	vísar	í	tilfinningaleg	tengsl	á	milli	foreldra	og	barns.	Í	þessari	

ritgerð	er	bæði	átt	við	foreldra	og	aðra	nána	umönnunaraðila	þegar	fjallað	er	um	

tengslamyndun	foreldra	og	barna.	Tilfinningaleg	tengsl	barna	og	foreldra	þróast	gegnum	

umönnun,	umhyggju,	virðingu	og	tíma	sem	foreldrar	veita	börnum	sínum	(Ainsworth,	

Blehar,	Waters	og	Wall,	1978).	Mikilvægasti	þátturinn	í	tengslamyndun	er	að	foreldrarnir	

séu	næmir	fyrir	þörfum	barnsins	og	beri	alltaf	hagsmuni	þess	fyrir	brjósti	(Lickenbrock	og	

Braungart	-Riekerb,	2015).	Með	nánu	og	stöðugu	sambandi	við	foreldra	eða	

umönnunaraðila	þróast	þörf	barnsins	fyrir	trausti,	öryggi	og	nánd.	Bowlby	(1969)	taldi	að	

börn	byggju	yfir	líffræðilega	hvöt	til	að	vilja	til	að	tengjast	annari	lífveru.	Að	mynda	örugg	

tengsl	fullnægir	þessari	hvöt	(Bowlby,	1969).	Barn	sem	býr	við	eðilegar	aðstæður	myndar	

tengsl	við	foreldra	sína.	Cummings	og	Cummings	(2002)	telja	því	mikilvægara	að	beina	

sjónum	að	gæðum	tengslanna	og	öruggri	tengslamyndun	heldur	en	að	athuga	hvort	þau	

séu	til	staðar.	

Bowlby	(1969)	segir	að	Sigmund	Freud	sé	talinn	sá	fyrsti	til	að	benda	á	mikilvægi	

tengsla	móður	og	ungabarns	en	hann	taldi	að	öll	framtíðarsambönd	réðust	af	tengslum	í	

frumbernsku	(Bowlby,	1969).	John	Bowlby	og	Mary	Ainsworth	(1969)	voru	bæði	undir	

hans	áhrifum	þegar	þau	þróuðu	tengslakenningarinnar	(e.	attachment	theory)	
(Bretherton,	1991;	Bowlby,	1969;	Ainsworth,	1969).		

Bowlby	er	talinn	helsti	frumkvöðull	kenninga	um	tengslamyndun	(Cummings	og	

Cummings,	2002)	og	er	fjallað	stuttlega	um	kenningar	hans.	Þá	er	fjallað	um	kenningar	

Ainsworth	samstarfskonu	hans	sem	þróaði	kenningar	hans	áfram.	Síðan	eru	nýrri	

rannsóknir	á	tengslamyndun	kynntar	en	þær	beinast	í	auknum	mæli	að	tengslmyndun	

beggja	foreldra	við	börn	sín.		

	

3.1	Tengslakenningar	Bowlby	
John	Bowlby	(1907-1990)	taldi	að	tengsl	væru	ein	af	frumþörfum	ungbarna	og	þróaði	

kenningu	og	nýtt	fræðilegt	sjónarhorn	á	tengsl	foreldra	og	barna	(Cummings	og	

Cummings,	2002).	Í	fyrstu	beindust	rannsóknir	hans	að	börnum	sem	höfðu	misst	tengsl	

við	mæður	sínar,	sem	endaði	með	því	að	þeim	var	komið	fyrir	á	munaðarleysingjahælum.	

Seinna	var	athyglinni	beint	að	margbreytileika	samskipta	foreldra	og	

barna.Tengslakenningar	Bowlby‘s	eru	taldar	hafa	markað	tímamót	í	hugsun	fræðimanna	

um	umönnun	ungbarna	(Keller,	2013)	en	lykilatriðið	í	kenningum	hans	er	hvernig	
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aðstæður	barna	í	frumbernsku	til	að	tengjast	nánum	umönnunaraðila	móta	tegnslahæfni	

fólks	(Page,2016).	Kenningar	Bowlby‘s	snúast	að	mestu	um	umönnunaraðila	og	ungabörn	

þótt	hann	beini	orðum	sínum	aðallega	til	mæðra.	Bowlby	(1969)	fjallar	um	í	bók	sinni	

Attachment	and	loss	að	hann	teldi	að	aðskilnaður	barns	frá	móðir	gæti	haft	langtíma	

skaðleg	áhrif	á	barnið.	Þessar	hugmyndir	breyttust	þó	á	sjöunda	áratug	síðustu	aldar	

þegar	áhersla	á	þátttöku	feðra	í	umönnun	barna	jókst	samhliða	aukinni	atvinnuþátttöku	

kvenna	(Bowlby,	1969;	Cummings	og	Cummings,	2002).	

Í	tengslakenningu	Bowlby‘s	(1969)	er	litið	svo	á	að	börn	sem	byggja	upp	örugg	tengsl	

við	eitt	foreldri	noti	það	sem	einskonar	griðarstað	eða	örugga	höfn	þaðan	sem	það	getur	

skoðað	og	kannað	umhverfi	sitt.	Bowlby	taldi	að	með	nánu	og	stöðugu	umgengi	barns	við	

móður	eða	annan	umönnunaraðila	þróist	öryggi,	nánd	og	traust.	Ef	slík	nánd	er	ekki	til	

staðar	ná	börn	ekki	að	byggja	upp	traust	og	örugg	tengsl	við	móður	sína	eða	annan	

umönnuaraðila.	Bowlby	(1969)	segir	að	afleiðingar	óöruggra	tengslmyndunar	séu	þær	að	

barnið	geti	ekki	þróað	með	sér	innra	öryggi	sem	hann	taldi	vera	undirstöðu	sjálfstæðis	

einstaklinga.	Auk	þess	byggja	börn	upp	hræðslu	og	óöryggi	sem	geta	dregið	úr	

tilfinningalegum	þroska	(Bowlby,	1969).	Til	þess	að	örugg	tengsl	myndist	þurfa	foreldrar	

að	vera	næmir	á	tjáningarform	barna	sinna.	Þeir	þurfa	m.a.	að	skilja	að	augnsamband	

foreldra	og	barns	er	boðskiptaleið	þar	sem	hvor	um	sig	túlkar	svipbriðgi	og	líkamstjáningu	

hins	og	að	öll	sjálfsprottin	samskipti	nýbura	og	foreldra	fara	fram	í	gegnum	líkamlega	

skynjun	augliti	til	auglitis	(Bowlby,	1969).	

Í	tengslakenningu	Bowlby	(1969)	eru	fjögur	stig.	Fyrsta	stigið	í	er	frá	fæðingu	barns	að	

8-12	vikna	aldri.	Á	þeim	tíma	gerir	Bowlby	ráð	fyrir	að	foreldrar	læri	að	þekkja	merki	

barnsins	og	horfir	barnið	á	foreldra	sína,	fylgir	rödd	þeirra	með	höfðinu	og	sýnir	þeim	

athygli.	Annað	stig	er	frá	8-12	vikna	til	6	mánaðar	aldurs.	Á	þessu	stigi	veður	barnið	háð	

þeim	einstaklingum	sem	það	umgengst	mest,	oftast	foreldrunum	og	nánustu	

fjölskyldumeðlimum.	Þriðja	stigið	er	frá	6	mánaða	til	24	mánaða	þá	grætur	barnið	eða	

sýnir	önnur	streitueinkenni	ef	foreldrar	eru	ekki	til	staðar.	Barnið	hættir	að	gráta	þegar	

foreldrar	snúa	til	baka	og	heldur	í	það	í	sumum	tilfellum	áfram	til	að	tryggja	ekki	annan	

aðskilnað.	Tengslin	eru	þá	orðin	nokkuð	traust	um	eins	árs	aldur	og	á	sama	tíma	er	gert	

ráð	fyrir	að	börn	fari	smátt	og	smátt	að	átta	sig	á	eigin	sjálfstæði.	Fjórða	og	síðasta	stigið	

er	frá	24	mánaða	aldri	og	fram	eftir	aldri	en	þá	er	öryggi	barnsins	búið	að	styrkjast,	barnið	

sér	foreldra	sem	sjálfstæða	perónur	og	gerir	sér	grein	fyrir	að	þau	séu	ekki	alltaf	á	

staðnum	(Bowlby,	1969).		

Kenningar	Bowlby	hafa	verið	gagnrýndar	fyrir	að	leggja	ofuráherslu	á	að	aðskilnaður	

barns	frá	móður	hafi	alvarlegar	afleiðingar	í	för	með	sér	en	þær	niðusrstöður	byggði	hann	
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á	rannsóknum	af	börnum	sem	glímdu	við	mismunandi	raskanir	(Page,	2016).	Gagnrýnin	

beinist	einnig	að	því	gera	ekki	ráð	fyrir	þeim	áhrifum	sem	menningalegur	munur	hefur	á	

uppeldi	og	þroska	barnsins.	Rannsóknir	þeirra	styðjast	mikið	fólk	úr	vestrænum	

millistéttum	og	horfa	framhjá	þeim	áhrifum	sem	aðrar	stéttir	og	umhverfi	geta	haft	

(Keller,	2013:	Page,	2016).	

	

3.2	Tengslakenningar	Ainsworth	
Mary	Ainsworth	þróaði	tengslakenningar	Bowlby	áfram.	Fyrstu	niðurstöður	hennar	leiddu	

í	ljós	að	næmi	foreldra	á	tjáningu	barna	m.a.	grát,	útréttar	hendur,	svipbrigði	o.fl.	höfðu	

mikil	áhrif	á	örugga	tengslamyndun	barna	og	foreldra.	Hún	komst	að	því	að	börn	grétu	

minna	fyrstu	þrjá	mánuðina	þegar	mæður	voru	næmar	fyrir	því	þegar	börnin	notuðu	

hendur,	svipbrigði	og	hljóð	til	að	tjá	sig	frekar	en	grát	(Bretherton,	1992).	

Ein	af	þekkustu	rannsókaraðferðum	hennar	voru	athuganir	á	ókunnum	aðstæðum	(e.	
Strange	situation)	sem	hún	vann	í	Úganda.	Tilgangurinn	var	að	greina	tengslamyndun	út	

frá	viðbrögðum	eins	árs	barna	við	aðskilnað.	Móðir	og	barn	voru	höfð	í	herbergi	með	

leikföngum.	Eftir	nokkrar	mínútur	birtist	ókunnug	manneskja	í	herberginu	og	spjallar	

aðeins	við	barnið	og	móðirina.	Móðirin	fer	svo	út	úr	herberginu	og	skilur	barnið	eftir	með	

ókunnugu	manneskjunni.	Eftir	nokkrar	mínútur	kemur	móðirin	svo	til	baka	og	ókunnuga	

manneskjan	fer	út.	Næst	fer	móðirin	út	úr	herberginu	og	skilur	barnið	eitt	eftir,	kemur	þá	

ókunnuga	menneskjan	fljótlega	inn.	Móðirin	kemur	svo	að	lokum	aftur	inn	í	herbergið	og	

ókunnuga	manneskjan	fer	út.	Ferlið	var	kvikmyndað	og	tók	um	það	bil	hálftíma.	Hegðun	

barnsins	gagnvart	móðirinni,	ókunnugu	manneskjunni	og	þegar	það	var	eitt	var	skoðuð	og	

greind	(Ainsworth,	Blehar,	Waters	og	Wall,	1978).	

Viðbrögð	barna	við	endurkomu	móðirinnar	lýsir	formgerð	tengsla	þeirra.	Samkvæmt	

Ainsworth	er	hægt	að	skipta	tengslamynduninni	í	fjóra	flokka	eftir	viðbrögðum	þeirra	við	

ókunnugum	aðstæðunum	(Bretherton,	1992).	Einn	flokkurinn	innihélt	örugg	tengsl	(e.	
secure	attachment).	Börn	sem	höfðu	þróað	með	sér	örugg	tengls	leituðu	til	móður	sinnar	í	

bæði	fyrra	og	seinna	skipti	þegar	hún	snýr	til	baka.	Börnin	grétu	þegar	hún	fór	og	leituðu	

huggunar	og	nálægðar	þegar	hún	kom	til	baka.	Þessi	börn	voru	fljót	að	jafna	sig	og	fara	

leika	aftur.	Annar	flokkurinn	kallast	óörugg	tengsl	(e.	insecure	attachment)	en	undir	þau	
falla	tvíbent	(e.	ambivalent	attachment	og	ruglingsleg	tengsl	(e.	disorganised	attachment).	
Óörugg	tengsl	einkennast	af	því	að	börn	kippa	sér	ekki	upp	við	að	móðirin	fari	út	úr	

herberginu,	þótt	þau	sjái	hana	fara.	Þegar	hún	snýr	til	baka	sýna	þau	engin	viðbrögð,	

líkamlegt	snerting	yfirleitt	lítil.	Flokkurinn	tvíbent	tengsl	einkennist	af	því	að	börn	sýna	
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sterk	viðbrögð	þegar	móðirinn	fer	út	úr	herberginu,	bregðast	við	með	miklum	gráti.	Að	

þessu	loknu	tekur	langan	tíma	að	hugga	barnið	eftir	að	móðir	kemur	til	baka.	Þegar	móðir	

reynir	að	hugga	barnið	getur	það	brugðist	við	með	því	að	sparka	eða	lemja	móður.	

Ruglingsleg	tengsl	birtast	þegar	börn	virðast	eiga	erfitt	með	að	skilgreina	hvernig	þeim	

líður,	geta	til	dæmis	hlaupið	að	móður	þegar	hún	kemur	inn	en	snúið	svo	við.	Þau	geta	

einnig	frosið	eða	sýnt	önnur	hræðsluviðbrögð	(Ainsworth,	Blehar,	Waters	og	Wall,	1978;	

Sadock	og	Sadock,	2007).	

Ainsworth	taldi	að	munur	á	tengslamyndun	mætti	rekja	til	þess	hvernig	foreldið	kæmi	

fram	við	barnið	fyrsta	árið.	Örugg	tengsl	myndast	þegar	foreldri	sýnir	barninu	áhuga,	veitir	

því	athygli	og	svarar	þörfum	þess.	Aftur	á	móti	myndast	óörugg	tengsl	ef	

umönnunaraðilar	eru	ekki	fyrirsjánlegir,	óöruggir	og	ónærgætnir	(WHO,	2004).	Í	skýslu	

WHO	(2004)	The	importance	of	caregiver-child	interactions	for	the	survival	and	healthy	
development	of	young	children;	segir	að	það	séu	tveir	grundvallarþættir	sem	ákvarða	

hæfni	fólks	til	að	veita	ungum	börnum	áhrifaríka	umönnun.	Annars	vegar	er	um	að	ræða	

næmi	fyrir	þörfum	ungra	barna	og	hins	vegar	að	búa	yfir	úrræðum	til	að	bregðast	við	

þörfum	þeirra.	

	

3.3 Nýrri	tengslakenningar	

Þegar	Bolwby	og	Ainsworth	lögðu	grunninn	að	tengslarannsóknum	var	megin	áherslan	

lögð	á	samband	móðurs	og	barns	og	lítið	fjallað	um	tengsl	barna	og	feðra.	Seinni	

rannsóknir	lögðu	aukna	áherslu	á	rannsóknir	á	tengslum	feðra	og	barna.	Niðurstöður	

þeirra	benda	til	þess	að	börn	séu	jafn	líkleg	til	þess	að	mynda	örugg	tengsl	óháð	kyni	og	

getur	barn	myndað	tengsl	við	fleiri	en	einn	aðila	(Cummings	og	Cummings	,	2002;	Ludolph	

og	Dale,	2012).		

Ludolph	og	Dale	(2012)	segja	að	næstum	tvö	af	hverjum	þremur	börnum	myndi	örugg	

tengsl	við	móður	eða	föður.	Taka	þeir	fram	að	börn	mótmæli	með	sama	hætti	aðskilnaði	

við	báða	foreldra	frá	eins	árs	til	þriggja	ára.	Ekki	er	mælanlegur	munur	á	tengslamyndun	

barns	við	annað	hvort	foreldrið.	Frá	því	að	rannsóknir	hófust	á	tengslamyndun	föður	við	

barn	sitt	hefur	ítrekað	komið	í	ljós	tengslamyndun	þeirra	sé	eins	og	tengslamyndun	móður	

og	barns.	Þessar	niðurstöður	renna	stoðum	undir	að	foreldrarnir	séu	báðir	jafn	mikilvægir	

fyrir	barnið	(Ludolpdh	og	Dale,	2012;	Cummings	og	Cummings,	2002).		

Lamb	(1982;2010)	hefur	skoðað	tengsl	feðra	við	ung	börn	sín.	Í	fyrstu	rannsóknum	

hans	taldi	hann	vera	mun	á	tengslamyndun	mæðra	og	feðra	við	börn	sín.	Taldi	hann	að	

feður	eyddu	meiri	tíma	í	að	örva	börnin	líkamlega	og	leika	við	þau	en	mæður	meiri	tíma	í	

að	halda	á	þeim,	sýna	þeim	ástúð	og	huga	að	þeim	(Lamb,	Frodi,	Hwang,	Frodi	og	
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Steinberg,	1982).	Eftir	frekari	rannsóknir	næstu	30	árin	virtust	þessar	niðurstöður	ekki	

halda	(Lamb	2010)	þar	sem	niðurstöður	seinni	rannsókna	bendi	til	að	feður	sýndu	börnum	

sínum	ástúð	eða	hlýju	jafnt	mæðrunum	og	að	mæður	léku	ekkert	síður	við	börnin	sín	en	

feður.	Lamb	(2010)	telur	það	ekki	skipta	máli	hversu	löngum	tíma	feður	og	mæður	eyða	

með	börnum	sínum	daglega,	heldur	skipta	gæði	tímans	sem	varið	er	saman	megin	máli	

fyrir	tengslamyndun	feðra	og	barna.	Niðurstöður	Brown,	Magelsdorf	og	Neff	(2012)	eru	í	

samræmi	við	niðurstöður	Lamb	(2010).	Sem	dæmi	um	gæði	samveru	má	nefna	að	talið	er	

mikilvægara	að	leika	saman	eða	fara	í	sund	heldur	en	horfa	á	sjónvarpið	saman	(Lamb,	

2010;	Brown,	Magelsdorf	og	Neff	2012)	

Brown,	Magelsdorf	og	Neff	(2012)	rannsökuðu	mikilvægi	næmi	og	þátttaöku	feðra	í	

tengslamyndun	við	börn	sín	fyrstu	þrjú	árin.	Niðurstöður	þeirra	bentu	til	að	næmi	feðra	sé	

mikilvægasti	áhrifaþáttur	til	að	að	byggja	upp	örugg	tengsl	við	barnið.	Með	næmi	er	átt	

við	að	feður	séu	næmir	fyrir	þörfum	barna	sinna,	hlusti	á	þau	og	sinni	þeim.	Þátttaka	var	

líka	talin	mikilvægur	þáttur	í	tengslamyndun	feðra	og	barna.	Þáttaka	feðra	fólst	í	að	hafa	

samskipti	við	börnin	sín,	vera	til	staðar	þegar	á	þurfti	að	halda	og	taka	ábyrgð	á	heilsu	og	

velferð	þeirra	(Brown,	Magelsdorf	og	Neff,	2012).		

Grossman,	Grossman	og	Waters	(2006)	gerðu	langtímarannsókn	um	tengslamyndun	

hjá	ungabörnum	og	áhrifum	hennar	á	sambönd	þeirra	á	unglingsárum.	Rannsókn	þeirra	

bendir	til	þess	að	örugg	tengsl	mótist	af	reynslu	með	báðum	foreldrum	í	gegnum	helstu	

þroskaárin.	Reynslan	af	tengslum	við	foreldra	virðist	móta	hvernig	börnin	og	ungmenni	

hugsa	og	haga	sér	þegar	þau	verða	fyrir	tilfinngalegum	áskorunum	á	unglingsárum.	

Mæður	og	feður	sem	sýna	börnum	sínum	viðurkenningu,	eru	næmir	fyrir	þörfum	þeirra	

og	stuðningsríkir	efla	andlegt	öryggi	þeirra	frá	fæðingu	sem	spannar	svo	yfir	næstu	20	ár.		

Í	nýrri	rannsóknum	á	tengslmyndun	hafa	ýmsir	fræðimenn	velt	fyrir	sér	þeim	ytri	

þáttum	sem	geta	haft	áhrif	á	tengslamyndun	barna	og	foreldra	(Cummings	og	Cummings,	

2002).	Nú	er	lögð	aukin	áhersla	á	gæði	sambands	milli	foreldra	og	barna	fyrir	velferð	

þeirra.	Ef	börn	finna	fyrir	öryggi	í	samskiptum	við	foreldra	styrkjast	tengslin	(Cummings	og	

Cummings,	2002).	Sömu	niðurstöður	má	sjá	hjá	Lickenbrock	og	Braungart-	Riekerb	(2015)	

en	þeir	telja	mikilvægt	að	líta	ekki	aðeins	á	nærliggjandi	þætti	eins	og	næmi	foreldra	þegar	

tengslamyndun	milli	foreldra	og	ungabarna	er	skoðuð.	það	þarf	ekki	síður	að	skoða	þætti	

eins	og	efnahagslega	stöðu	foreldra,	þátttöku	foreldra	í	umönnun	og	gæði	sambands	

þeirra.	Nú	er	talið	að	ytri	þættir	geti	haft	ólík	áhirf	á	tengslamyndun	milli	foreldra	og	

barna.	Hjá	feðrum	virðast	gæði	sambands	við	móður	hafa	áhrif	á	tengslamyndun	föður	og	

ungabarns	en	samband	foreldra	er	einn	af	mikilvægum	áhrifaþáttum	í	tengslmyndun	við	

börnin.	Samband	foreldra	sem	hafa	lægri	tekjur	hefur	meiri	áhrif	á	tenglsamyndun	milli	
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barns	og	föður.	Þar	sést	að	ef	óhamingjusemi	er	til	staðar	í	sambandinu	fjarlægist	faðirinn	

ekki	aðeins	maka	heldur	einnig	heimilið	sem	minnka	þá	einnig	samskipti	hans	við	barnið	

(Lickenbrock	og	Braungart-	Riekerb,	2015).	Lickenbrock	og	Braungart-	Riekerb	(2015)	

beindu	ekki	sjónum	á	hvort	slæmt	samband	hafði	áhirf	á	tengslamyndun	móður	og	barns	

en	væri	áhugavert	að	sjá	niðurstöður	þess.	

Áhugavert	er	einnig	að	beina	sjónum	á	nýrri	rannsóknir	sem	hafa	sýnt	fram	á	þá	

læknisfærðilegu	hlið	tengslamyndunar.	Í	rannsókn	Music	(2011)	fjallar	hann	um	að	

hormónar	geta	einnig	átt	þátt	í	tengslamyndun	barna	og	foreldra.	Þar	má	nefna	hormónið	

Oxytocin	sem	hefur	mikið	verið	rannsakað	í	tengslum	við	tengslamyndun.	Þegar	við	

upplifum	ánægjulega	stundir,	eins	og	til	dæmis	þegar	við	verðum	ástfangin	framleiðum	

við	þetta	hormón	(Music,	2011).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	ef	mæður	mælast	með	hátt	

hlutfall	oxytocins	í	blóðinu	snemma	á	meðgöngu	og	það	helst	hátt	út	meðgöngu	og	eftir	

fæðingu	eiga	þær	auðveldara	með	tengslamyndun	við	barnið	sitt	en	þær	mæður	sem	

mælast	með	lágt	hlutfall	hormónsins.	Oxytocin	virðist	undirbúa	mæður	strax	á	meðgöngu	

undir	móðurhlutverkið	og	voru	þær	mæður	með	hátt	hlutfall	hormónsins	með	jákvæðara	

viðhorf	gangnvart	ófæddu	barni	sínu	(Feldman,	2007).	Ekki	er	aðeins	að	finna	mun	á	

þessum	hormón	hjá	móðir	heldur	einnig	föður.	Magnið	af	oxytocin	mælist	svipað	hjá	

móður	og	föður	á	meðgöngu	og	eftir	fæðingu	barns	og	undirstikar	það	hlutverk	

hormónsins	í	undirbúningi	foreldrahlutverksins	(Feldman,	Gordon	og	Zagoory-Sharon,	

2011).	Niðurstöður	Gordon,	Zagoory-Sharon,	Leckman	og	Feldman	(2010)	sýndu	þó	

kynbundin	mun	á	auknu	oxytocin	í	blóði.	Þar	sást	að	mikið	magn	af	hormóninu	í	blóði	

föður	tengdist	örvandi	samskiptum	eins	og	leik	en	tengdist	ástúðlegum	samskiptum	hjá	

móður.	Niðurstöðurnar	sýndu	einnig	að	aukning	oxytocins	var	mest	á	fyrstu	sex	mánuðum	

barnsins.	Nefndu	þeir	tvær	mögulegar	ástæður	þess.	Fyrri	var	að	þessa	fyrstu	mánuði	

þroskast	barnið	mikið	og	samskipti	þess	við	foreldrana	verða	gangvirkari.	Síðari	ástæðan	

var	sú	að	hækkun	hormónsins	gæti	verið	til	að	hjálpa	foreldrum	að	takast	á	við	streituna	

sem	þeir	takast	á	við	fyrstu	mánuði	barnsins.	Oxytocin	hefur	áhrif	á	félagslega	reynslu	

barns	og	eru	það	helstu	kostur	hormónsins.	Ungabörn	sem	fá	meiri	snertingu	og	athygli	

frá	forleldri	hafa	þéttari	net	af	oxytocini	í	heilanum	sem	sér	um	félagsleg	tengsl.	Geta	þau	

því	sinnt	sínum	börnum	betur	í	framtíðinni	og	tekist	betur	á	við	streitu	(Feldman	o.fl.,	

2011).	Nýfædd	börn	eru	viðkvæm	fyrir	áreiti	í	umhverfinu,	þar	sem	fyrstu	vikur	þess	og	

mánuði	er	heilaþroski	þess	sem	mestur	(Halligan,	Herbert,	Goodyer	og	Murray,	2004).	Eitt	

af	því	sem	hefur	áhrif	á	þroska	heilans	er	streita	og	samskipti.	Ánægjuleg	samskipti	hafa	

góð	áhrif	á	heilan	og	næra	þroska	hans.	Einnig	á	það	við	þegar	foreldrar	lesa	vel	í	merki	

barns	og	sinna	því	að	alúð	og	ást.	Aftur	á	móti	hefur	streita	og	erfið	reynsla	neikvæð	áhrif	

á	þroska	og	mótun	barnsins.	Ungabörn	eru	sérstaklega	viðkvæm	fyrir	streitu	og	eykst	
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viðkvæmnin	ef	barnið	finnur	fyrir	óöryggi,	eins	og	aðskilnað	við	foreldri.	Eins	og	tekið	var	

fram	áður	er	barn	háð	öðrum,	afar	ósjálfbjarga	og	þarf	því	að	treysta	á	aðra	til	að	uppfylla	

þarfir	sínar.	Ef	foreldri	hefur	ekki	getu	til	að	sinna	þessum	þörfum	nægilega	veldur	það	

streitu	hjá	barninu.	Streita	barnins	veldur	offramleiðislu	kortisóls	í	líkama	þess.	Of	mikið	

kortisól	hefur	slæm	áhrif	á	þroska	heila-	og	taugakerfi	barnsins	(Gerhardt,	2004).		

	

3.4 Mikilvægi	tengslamyndunar	fyrir	velferð	barna	

Þegar	barn	fæðist	þarfnast	það	meðal	annars	að	finna	fyrir	öryggiskennd	og	fá	félagslega	

örvun.	Í	niðurstöðum	Duhn	(2010)	kemur	fram	að	ungabörn	hafi	mikla	þörf	til	að	tengjast	

öðrum	og	búi	yfir	sterkum	samskiptahæfileika.	Það	má	m.a.	merkja	af	því	að	nýfætt	barn	

snýr	höfði	sínu	í	átt	að	rödd	foreldra	og	leitar	að	andlitum.	Þá	ríður	á	að	foreldrarnir	skynji	

hreyfingar	barnsins	og	bregðist	við	þeim	á	uppbyggjandi	hátt.	Lífshæfni	barns	og	hæfni	

þess	til	mannlegra	samskipta	byrjar	í	fangi	umönnunaraðlia	(Duhn,	2010)	en	nærandi	

samskipti	barns	og	foreldra	eru	nauðsynleg	þegar	kemur	að	tryggja	barni	heilbrigðan	

tilfinnga,	félags,	mál-	og	vitsmunaþorska.	Barnið	bregst	við	þeirri	umönnun	sem	það	fær	

og	þeim	aðstæðum	sem	það	býr	við	(Duhn,	2010).	

Ungabörn	eru	ólíkir	einstaklingar	með	ólíkar	þarfir	og	ólíkt	lundarfar.	Ekki	er	nóg	að	

passa	að	þau	fari	sér	ekki	að	voða	og	gefa	þeim	að	borða.	Hvert	barn	þarfnast	aðila	sem	

bregst	við	líðan	þess,	sem	sér	og	bregst	við	hegðun	þeirra.	Foreldrar	sem	bregðast	við	

hegðun	barnins	síns,	til	dæmis	með	því	að	brosa	þegar	það	brosir	eða	sýna	svipbrigði	sem	

lýsa	leiða	þegar	barnið	virðist	leitt,	kenna	barninu	að	þekkja	sjálft	sig.	Um	leið	lærir	barnið	

að	þekkja	líðan	sín	og	bregðast	við	henni	(Wallin,	2007;	Sæunn	Kjartansdóttir,	2009).	Frá	

fæðingu	hafa	ungabörn	sitt	eigið	tjáningarform	og	merkjamál.	Grátur	er	fyrsta	leið	barns	

þess	til	að	tjá	líðan	eins	og	þreytu,	svengd	eða	þörf	fyrir	nærrveru.	Barnið	grætur	minna	ef	

það	finnur	fyrir	öryggi	og	því	er	vel	sinnt	(Embætti	Landlæknis,	2013).	Til	þess	að	hnyggja	á	

hversu	alvarleg	áhirf	engin	tengsl	geta	haft	á	börn	veðrum	við	að	líta	í	þær	rannsóknir	sem	

til	eru,	sem	eru	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	í	munaðarleysingjarhælum.	Þar	má	

nefna	rannsókn	sem	gerð	var	í	munaðarleysingjarhælum	í	Rúmeníu	á	börnum	sem	lágu	í	

rúmi	fyrstu	ár	ævi	sinnar	og	áttu	ekki	nein	tengsl	við	foreldra	kom	í	ljós	að	hluti	heilans	

þeirra	hafi	ekki	þroskast.	Var	það	vegna	þess	að	þroski	heilans	er	háður	umhverfinu	og	

ánægjulegum	tengslum	við	aðra	menneskju.	Ánægja	ungabarns	þróast	við	snertingu	

foreldra,	rödd	þeirra,	augnsambandi	eða	lykt	þeirra.	Ungabarnið	þroskast	best	þegar	

foreldri	heldur	á	því	og	nýtur	þess.	Ef	barninu	er	sinnt	af	aðila	sem	gleðst	yfir	þvi	hefur	það	

bein	áhrif	á	þroska	heilans	hjá	því	(Schore,	2003).		
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Eftir	að	hafa	greint	hér	fyrir	ofan	um	mikilvægi	tengslamyndunar	foreldra	og	

ungabarna	er	mikilvægt	að	skoða	hvernig	foreldrum	eru	tryggð	skilyrði	í	nútímasamfélagi	

til	að	mynda	tengsl	við	börn	sín.	Í	því	sambandi	er	nærtækt	að	skoða	hvort	og	þá	hvernig	

fæðingarorlof	gagnast	foreldrum	til	að	sinna	nýfæddum	börnum	sínum.	Ekki	þarf	að	líta	

langt	aftur	til	að	finna	upphaf	fæðingarorlofslöggjafar	hér	á	landi	og	tengist	það	að	hluta	

til	aukinni	atvinnuþátttöku	kvenna	á	opinberum	vinnumarkaði	á	sjöunda	áratug	síðustu	

aldar	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).	Með	auknum	réttindum	kvenna	á	seinni	hluta	20.	aldar	

fór	hugmyndinn	um	að	móðirin	ætti	að	vera	innan	veggja	heimilsins	og	að	ábyrgðin	um	

velferð	heimilins	lægi	aðeins	á	hennar	höndum	að	úreldast	(Auður	Styrkársdóttir,	1997).	

Eftir	að	mæður	fóru	að	fara	í	meira	magni	út	á	vinnumarkaðinn	fóru	feður	einnig	að	vera	

að	vera	meiri	þátttakendur	innan	heimilisins	(Guðný	Björk	Eydal,	2007).	Réttindi	feðra	

fóru	þá	að	aukast	sem	ýtti	undir	þátttöku	þeirra	í	umönnun	barnana	og	þar	má	einnar	

helst	nefna	breytingar	á	fæðingarorlofinu	árið	1980	þar	sem	fyrstu	skerfin	voru	tekin	í	að	

auka	réttindi	feðra	til	fæðingarorlofs	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007;	Guðný	Björk	Eydal	og	

Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).	
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4 Áhrif	fæðingarorlofs	á	möguleika	ungbarnaforeldra	til	að	

mynda	góð	tengsl	við	börn	sín		

Í	þessum	kafla	verður	fyrst	skoðað	hvernig	fæðingarorlofið	hefur	þróast	hér	á	landi	og	svo	

nánar	farið	út	í	hvernig	það	er	nú	í	dag.	Næst	verður	svo	skoðað	hvernig	foreldrar	skipta	

fæðringarorlofinu	og	því	næst	veður	litið	á	áhirf	ytri	aðstæðna	á	töku	fæðingarorlofs.	

Leitast	er	við	að	finna	áhrif	þessara	þátta	á	tengslamyndun	foreldra	og	barna	við	íslenskar	

aðstæður.	

	

4.1 Sögulegt	yfirlit	um	fæðingarorlof	á	íslandi	

Frá	árinu	1943	fengu	mæður	greiðslur	til	að	koma	á	móts	við	þann	kostað	sem	fylgdi	því	

að	eignast	barn	og	þá	aðeins	í	boði	svokallaður	fæðingarstyrkur.	Fæðingarorlofsgreiðslur	

komu	svo	fyrst	til	sögu	árið	1954	þegar	opinberir	starfsmenn	ásamt	starfsmönnum	

nokkurra	stéttarfélaga	fengu	rétt	til	fæðingarorlofsgreiðslna	(Guðný	Björk	Eydal	og	

Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).		

Árið	1975	var	í	fyrsta	skipti	opinberlega	fjallað	um	að	feður	ættu	einnig	að	fá	rétt	til	

fæðingarorlofs.	Var	stór	ástæða	þess	að	móðirin	þyrfti	að	jafna	sig	eftir	fæðingu	og	þyrfti	

hún	því	á	aðstoð	föðurins	að	halda	til	að	sinna	bæði	barni	og	hvílast.	Einnig	var	talið	

mikilvægt	að	feður	fengju	tækifæri	til	þess	að	tengjast	börnum	sínum	sem	fyrst	(Ingólfur	

V.	Gíslason,	2007).	Lög	voru	sett	um	rétt	mæðra	á	vinnumarkaði	þetta	sama	ár,	1975,	um	

rétt	til	þriggja	mánaðar	greiðslna	í	fæðingarorlofi	(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	

Gíslason,	2008).		

Lög	um	fæðingarorlof	nr.	97/1980	voru	svo	samþykkt	á	Alþingi	en	samkvæmt	þeim	

lögum	átti	foreldri	með	lögheimili	á	Íslandi	rétt	á	þriggja	mánaða	fæðingarorlofi.	Í	þessari	

fæðingarorlofslöggjöf	fengu	feður	vissan	rétt	til	fæðingarorlofstöku.	Móðirin	gat	þá	óskað	

eftir	því	að	faðirinn	fengi	seinasta	mánuðinn	af	þessum	þrem	mánuðum	(Ingólfur	V.	

Gíslason,	2007).	

Árið	1987	var	tekin	sú	ákvörðun	að	lengja	fæðingarorlofið	í	áföngum,	árið	1990	var	þá	

fæðingarorlofið	orið	sex	mánuðir.	Með	þeirri	lagabreytingu	fylgdi	sú	breyting	að	eftir	að	

móðir	væri	búin	að	taka	fyrsta	mánuðinn	í	orlof	gátu	foreldrar	skipt	hinum	fimm	

mánuðunum	sem	eftir	voru	á	milli	sín	eins	og	þeim	hentaði	best.	Mjög	fáir	feður	nýttu	sér	

þessi	auknu	réttindi.	(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).	Frá	árinu	1987	

voru	mörg	frumvörp	flutt	til	að	reyna	tryggja	feðrum	rétt	til	fæðingarorlofstöku	en	komust	

aldrei	í	gegn.	Árið	1998	tók	Alþingi	þá	ákvörðun	að	breyta	lögum	um	fæðingarorlof	á	þann	
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veg	að	feður	ættu	rétt	á	tveggja	vikna	orlofi	eftir	fæðingu	barns	(Guðný	Björk	Eydal	og	

Ingólfur	V.	Gíslason,	2014).	

Árið	2000	var	samþykkt	ný	löggjöf	um	fæðingarorlof	og	eru	þau	enn	í	gildi.	Fá	

foreldrar	alls	níu	mánuði	í	fæðingarorlof	sem	skiptast	þannig	niður	að	móðir	og	faðir	fá	

þrjá	mánuði	hvort	og	aðra	þrjá	mánuði	sem	þeir	geta	skipt	sín	á	milli	af	vild	eða	3+3+3	

mánuðir	(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).	Var	þá	Ísland	

síðast	af	norðurlandaþjóðunum	til	að	lögfesta	sjálfstæðan	rétt	feðra	til	fæðingarorlofs	

(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2014).	Þó	nokkur	sveigjanleiki	er	í	töku	

fæðingarorlofsins	en	foreldrar	mega	taka	það	á	sama	tíma	ef	þeir	vilja	og	má	einnig	taka	

orlofið	samhliða	hlutastarfi.	Móðir	verður	þó	að	taka	fæðingarorlof	að	minnsta	kosti	í	

tvær	vikur	eftir	fæðingu	barnsins	en	að	því	undanskyldu	ráða	foreldrar	hvernig	þeir	skipta	

þessum	tíma	á	milli	sín	sé	það	gert	innan	18	mánuði	frá	fæðingu	barns	(Lög	um	fæðingar-	

og	foreldraorlof	nr.	95/2000).	Markmiðið	með	þessum	lögum	var	að	tryggja	að	börn	

fengju	að	njóta	umönnun	frá	báðum	foreldrum	og	einnig	til	að	bæði	karlar	og	konur	

fengju	tækifæri	til	þess	að	samræma	fjölskyldu-	og	atvinnulíf	(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	

Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).		

Þessi	tvö	markmið	eru	tilraun	til	að	tryggja	að	börn	njóti	samvista	jafnt	við	mæður	og	

feður	styrki	tengsl	við	báða	foreldra.	Tengsl	feðra	og	mæðra	eru	talin	jafn	mikilvæg	fyrir	

börn	(Belsky,	1999;	Cummings	og	Cummings,	2002;	Lamb,	2010)	og	mikilvægt	að	afbyggja	

ríkjandi	staðalímyndir	um	að	faðirinn	sé	fyrirvinna	heimilisins	og	móðirin	sjái	um	

umönnun	barnana	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).	Í	skýrslu	velferðarráðuneytisins	(2016)	um	

framtíðarstefnu	í	fæðingarorlofsmálum	kemur	fram	að	bæði	þessi	markmið	juku	jafnrétti	

kynjanna	í	fyrstu.	Feður	tóku	lengra	fæðingarorlof	og	meira	jafnvægi	skapaðist	hjá	

foreldrum	í	fjölskyldu-	og	atvinnulífi.	Hins	vegar	fór	það	svo	að	fæðingarorlofstaka	feðra	

dvínaði	þegar	þak	var	sett	á	fæðingarorlofsgreiðslurnar.		

Þegar	lögin	voru	sett	var	ekkert	þak	á	greiðslum	til	foreldra	(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	

Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	Greiðslurnar	voru	tekjutengdar	en	árið	2004	var	

sett	þak	á	greiðslur	til	foreldra	í	fæðingarorlofi.	Hafði	það	aðeins	áhrif	á	greiðslur	til	2.6%	

feðra	og	0,4%	mæðra,	þar	sem	þakið	var	sett	það	hátt	að	aðeins	þeir	tekjuhæstu	rákust	í	

þakið.	Eftir	efnahagshrunið	2008	var	þakið	á	greiðslum	til	foreldra	lækkað	þrisvar	á	einu	

ári.	Nú	fá	foreldrar	greidd	80%	af	meðaltali	heildarlauna	sinna	og	eru	hámarksgreiðslur	

350	þúsund	krónur	á	mánuði	(Velferðarráðuneytið,	2016).	Vegna	þessara	

hámarksfjárhæðar	urðu	margir	nýbakaðir	foreldrar	fyrir	skerðingu	eða	45,7%	feðra	og	

19%	mæðra	(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	

Skerðingin	sem	feður	urðu	fyrir	drógu	úr	því	að	þeir	tækju	fæðingarorlof	
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(Velferðarráðuneytið,	2016).	Lengd	fæðingarorlofs	sem	feður	taka	er	eitt	af	mikilvægum	

þáttum	þess	að	feður	myndi	snemma	náin	tengsl	við	barnið	(Haas	og	Hwang,	2008;	Wall,	

2014).	Wall	(2014)	gerði	eigindlega	rannsókn	á	14	feðrum	í	Portúgal	sem	allir	hefðu	verið	

einir	í	fæðingarorlofi	með	barninu	í	30	daga	eða	meira.	Niðurstöður	hennar	sýndu	að	

feður	töldu	að	til	þess	að	mynda	sterk	tilfinngarlega	tengsl	við	barnið	þurfi	feður	að	eyða	

löngum	tíma	einir	með	barninu	(Wall,	2014).	Er	þetta	í	takt	við	niðurstöður	úr	

viðtalsrannsókn	Snjólaugar	Aðalgeirsdóttur	(2015)	við	Háskóla	Ísland,	þar	sem	hún	

rannsakaði	mat	foreldra	á	mikilvægi	þess	að	báðir	foreldrar	taki	fæðingarorlof,	en	þær	

benda	til	að	feður	sem	taka	fæðingarorlof	einir	gefi	barninu	tækifæri	til	að	kynnast	sér	

jafnvel	og	móðurinni.	Þar	af	leiðandi	leiti	barnið	jafnt	til	föður	og	móður.	

Í	samanburði	við	hin	Norðurlöndin	var	Ísland	með	stysta	fæðingarorlofið	en	lengsta	

orlof	fyrir	feður	sem	ekki	var	hægt	að	úthuta	til	hins	foreldrisins	eða	90	daga	(Ásdís	A.	

Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	Lengd	fæðingarorlofs	er	

mikilvægt	þegar	kemur	að	tenglsamyndun.	Lengd	fæðingarorlofs	á	Norðurlöndunum	ætti	

að	veita	foreldrum	nægan	tíma	til	þess	að	tengjast	barni	sínu,	en	sumir	feður	taka	

skemmra	fæðingarorlof	en	þeim	stendur	til	boða	(Brandth	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2011).	

Haas	og	Hawng	(2008)	sem	hafa	lengi	rannsakað	fæðingarorlof	feðra	í	Svíþjóð,	telja	að	ef	

tengsl	myndast	snemma	aukast	líkur	á	góðum	tengslum	á	milli	föður	og	barns	til	lengri	

tíma.	Þeir	feður	sem	tóku	lengra	orlof	voru	líklegri	til	þess	að	hafa	jákvæð	áhrif	á	líf	

barnsins	og	taka	meira	þátt	í	því.	Einnig	voru	þeir	feður	sem	tóku	lengra	orlof	líklegastir	til	

þess	að	lýsa	því	yfir	hversu	ánægðir	þeir	væru	með	samskipti	milli	sín	og	barnsins	síns	

(Haas	og	Hwang,	2008).	Viðmælendur	í	rannsókn	Snjólaugar	Aðalgerisdóttir	(2015)	voru	

sammála	um	að	bæði	barn	og	foreldrar	mundu	hagnast	á	því	ef	fæðingarolrofið	hér	á	

landi	yrði	lengt	upp	í	eitt	ár.	Fannst	þeim	þá	að	það	ætti	að	skipta	orlofinu	jafnt	á	milli	

foreldra	svo	faðrinn	gæti	átt	lengri	tíma	með	barninu.	

	

4.2 Skipting	fæðingarorlofs	milli	mæðra	og	feðra	

	Fæðingarorlofið	er	mikilvægt	fyrir	foreldra	til	að	læra	á	hið	nýja	hlutverk	sitt	sem	

foreldrar	og	átta	sig	hvað	felst	í	að	annast	barnið.	Af	átta	feðrum	í	rannsókn	Snjólaugar	

Aðalgeirsdóttur	(2015)	sögðust	flestir	hafða	litla	þekkingu	á	umönnun	ungbarna	og	áttuðu	

sig	ekki	á	hversu	mikil	vinna	væri	að	sjá	um	barn.	Mæðurnar	sem	voru	12	talsins	í	

rannsókninni	voru	líklegri	til	að	hafa	sinnt	umönnun	á	börnum	áður	en	þær	eignast	barn	

sjálfar	og	áttuðu	sig	þar	af	leiðandi	meira	á	hvað	fælist	í	umönnunni.	Þó	voru	einnig	

mæður	sömu	sporum	og	feðurnir.	Auður	Arna	Arnardóttir	(2008)	er	með	svipaðar	
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niðurstöður	úr	meigindlegari	rannsókn	sinni	um	hvort	fæðingarorlofið	hafi	árhif	á	atvinnu-

,	fjölskyldu-	og	heimilislíf	foreldra,	þar	svöruðu	alls	683	feður	og	makar	þeirra	

spurningarlistum.	Þar	kom	fram	að	skoðun	foreldra	er	almennt	sú	að	samvera	með	

barninu	fyrstu	mánuði	lífs	ýti	undir	betri	tengsl	milli	þeirra	og	barnsins.	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	fyrsta	markmiðið	með	lögum	nr.	95/2000	um	

fæðingar	og	foreldraorlof	að	tryggja	að	börn	fengju	að	njóta	umönnun	frá	báðum	

foreldrum.	Í	þessum	kafla	verður	nú	skoðað	hvort	þetta	markmið	hafi	náð	að	skilað	sér	til	

foreldra.	

Mæður	nota	að	meðaltali	þá	þrjá	mánuði	sem	eru	eyrrnarmerktir	þeim	auk	þeirra	

þriggja	mánaða	sem	foreldrarnir	geta	skipt	á	milli	sín,	að	meðatali	um	178	til	187	daga	í	

fæðingarorlofi	af	þeim	252	sem	eru	í	boði.	Auk	þess	lengja	þær	fæðingarorlofstímann	

með	ýmsum	ráðum	(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2015).	

Brynju	Rutar	Villhjálmsdóttur	(2013)	gerði	eigindlegarannsókn	hér	á	landi	á	breytingum	í	

parsambandi	eftir	fæðingu	fyrsta	barns,	þar	sem	hún	tók	viðtöl	við	10	pör.	Í	rannsókn	

hennar	tóku	allar	mæður	það	fram	að	þeim	þætti	fæðingarorlofið	of	stutt	og	ekki	tilbúnar	

að	fara	frá	barninu	um	sex	mánaða	aldur	(Brynju	Rutar	Villhjálmsdóttur,	2013).	Lengja	

mæður	oft	fæðingarorlofið	sitt	upp	í	allt	að	ári,	með	að	dreifa	annað	hvort	greiðslunum	

eða	vera	á	launum	frá	Vinnumálastofnun.	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Ásdís	A.	Arnalds,	

Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013;	2015;	Snjólaug	Aðalgerisdóttir,	2015;	

Brynju	Rut	Villhjálmsdótt,	2013).	Þessar	niðurstöður	benda	til	að	þótt	lögin	um	fæðingar-	

og	foreldraorlof	hafi	verið	sett	með	jafnrétti	á	milli	foreldra	í	huga	eru	mæður	í	meirihluta	

með	börnin	heima	í	fæðingarorlofi.	

Næstum	allir	feður	nýta	sér	sinn	rétt	fæðingarorlofins	innan	árs	frá	fæðingu	barns.	Að	

meðaltali	tóku	þeir	100	daga	í	fæðingarorlof	frá	árinu	2000	fram	að	efnahagshruni	2008	

en	þá	dró	úr	nýtingu	þess	niður	í	um	85	daga.	En	að	meðaltali	nýta	feður	sér	um	90	daga	

(Ásdís	A.	Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013;	2015;	Auður	Arna	

Arnardóttir,	2008).	Í	rannsókn	Snjólaugar	Aðalgerisdóttir	(2015)	kemur	fram	að	það	sé	

mjög	misjafnt	hvort	feður	tækju	fæðingarorlofið	með	móður,	eftir	henni	eða	dreyfðu	því	

yfir	lengri	tíma.	Í	niðurstöðum	Auðar	Örnu	Arnardóttur	(2008)	kemur	fram	að	feðrum	

fannst	fæðingarorlfostakan	hafi	aukið	tilfinngaleg	tengsl	þeirra	við	börnin.	Voru	þar	þá	

sértaklega	yngri	feður,	á	aldrinum	26	til	36	ára,	og	þeir	sem	hefðu	nýtt	sér	betur	

fæðingarorlofið	sem	lýstu	yfir	aukinni	ánægju	og	skilning	yfir	þörfum	barnsins	á	þessum	

tíma.	Niðurstöður	Wall	(2014)	hníga	í	sömu	átt	voru	feður	sammála	um	að	vera	einir	með	

barninu	í	fæðingarorlofi	styrkti	samabands	þeirra	við	barnið,	þar	sem	samverustundirnar	

fólust	í	nánd,	umhyggju,	gagnkvæmum	skilningi	og	þátttöku	í	lífi	barnsins.	Það	hafði	einnig	
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góð	áhrif	á	samband	við	maka	og	við	nánustu	fjölskyldu	þar	sem	foreldrar	þeirra	sýndu	

mikinn	áhuga	á	gengi	þeirra	með	börnunum	(Wall,	2014).	Tanaka	og	Waldfoge	(2007)	

tóku	saman	gögn	úr	breskri	langtímarannsókn	til	að	rannsaka	hvernig	fæðingarorlof	og	

vinnutími	hefur	áhrif	á	þáttöku	feðra	í	umönnun	barna	sinna.	Niðurstöður	þeirra	sýndu	að	

feður	sem	taka	fæðingarorlof	taka	meiri	þátt	í	umönnun	barnsins	síns.	Þegar	barnið	var	8-

12	mánaða	voru	þeir	feður	sem	tóku	fæðingarorlof	líklegri	til	þess	að	skipta	um	bleyjur,	

gefa	þeim	að	borða	og	vakna	með	þeim	á	nóttinni	heldur	en	þeir	feður	sem	tóku	ekki	orlof	

(Tanaka	og	Waldfoge,	2007).	Er	það	í	takt	við	niðurstöður	úr	sænskri	rannsókn	Duvander	

og	Jans	(2009)	um	lengd	feðra	í	fæðingarorlofi	og	tengsl	feðra	við	börnin	seinna	meir.	Því	

lengra	fæðingarorlof	sem	feðurnir	tóku	því	minni	tíma	eyddu	þeir	í	vinnunni	seinna	meir	

sem	gerði	það	að	verkum	að	þeir	höfðu	meiri	tíma	með	börnunum	(Duvander	og	Jans,	

2009).	

Stutt	fæðingarorlof	feðra	miðað	við	mæður	er	áhyggjuefni	bæði	hér	á	landi	sem	og	á	

hinum	Noðurlöndunum.	Flestir	feður	í	Noregi	nýta	sér	sína	daga	í	fæðingarorlofi	en	nýting	

á	dögunum	sem	eru	til	skiptanna	er	verulega	lág	(Naz,	2010).	Í	Svíþjóð	tóku	mæður	79%	af	

fæðingarorlofinu	árið	2007	en	feður	21%	(Haas	og	Hwang,	2009).	Í	Svíþjóð	hefur	verið	

brugðist	við	þessu	með	jafnréttisbónusi.	Markmiðið	með	honum	var	að	ýta	undir	og	

auðvelda	foreldrum	að	skipta	fæðingarorlofinu	jafnt	á	milli	sín.	Fá	þá	foreldrar	um	800	

íslenskar	krónur	borgað	aukalega	á	dag	fyrir	jafna	skiptingu	(Babyhjälp,	e.d.).		

Wissö	og	Platin	(2015)	gerðu	eigindlega	rannsókn	í	Svíþjóð	þar	sem	þau	tóku	viðtöl	við	

30	foreldra	um	stuðnig	sem	feður	og	foreldrar	fá	í	daglegu	lífi	með	fjölskyldu.	Feðurnir	

sem	tóku	þátt	í	rannsókn	þeirra	voru	allir	sammála	um	að	deila	umönunni	jafnt	á	milli	

foreldra	og	að	vera	til	staðar	fyrir	börnin	væri	mikilvægt.	Bættu	þeir	svo	við	að	

nauðsynlegt	væri	fyrir	tengslamyndun	að	eyða	tíma	með	barninu	á	fyrstu	árum	þess	og	

ætti	því	foreldrar	að	nýta	sér	sinn	rétt	til	fæðingarorlofs	(Wissö	og	Platin,	2015).	Miðað	við	

svör	flestra	feðra	í	þeim	rannsóknum	sem	fjallað	er	um	hér	að	framan	virðast	þeir	vilja	

taka	lengra	fæðingarorlof.	Það	vekur	upp	spurningar	um	hvað	hindri	þá.	Því	er	fjallað	um	

ytri	aðstæður	sem	mögulega	valda	þessum	mun	á	fæðingarolofsdögum	mæðra	og	feðra	í	

næsta	kafla.	
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4.3	Áhrif	ytri	aðstæðna	á	ákvarðanir	feðra	um	töku	
fæðingarorlofs	

Snjólaug	Aðalgeirsdóttir	(2015)	segir	að	nú	sé	lögð	áhersla	á	þáttöku	beggja	foreldra	í	

umönnun	barna	og	að	feður	séu	farnir	að	taka	aukin	þátt	í	umönnun	barna	sinna.	Enn	er	

þó	til	staðar	sú	staðalímynd	að	móðirin	eigi	að	sjá	meira	um	barnið	en	faðirinn.	Í	

meigindlegri	rannsókn	Söndru	Daggar	Pálsdóttur	(2015)	við	Háskóla	Íslands	lagði	hún	

spurningarlista	til	að	rannsaka	álit	nemenda	á	áhirf	barneigna	á	starfsframa,	tóku	þar	alls	

58	manns	þátt,	45	konur	og	13	karla.	Í	niðurstöðum	rannsókn	hennar	kom	í	ljós	að	karlar	

voru	jafn	tilbúnir	og	konur	að	setja	starfsframa	sinn	á	bið	vegna	fjölskylduaðstæðna.	Enn	

ríkir	þó	talsvert	ójafnvægi	í	skipitngu	á	fæðingarorlofi	sem	skýra	má	með	kröfum	

vinnumarkaðar	og	starfsframa	(Sandra	Dögg	Pálsdóttir,	2015).	

Ingólfur	V.	Gíslason	(2007)	skrifaði	um	hugsanlegar	skýringar	á	ójafnvægi	skiptingar	á	

fæðingarorlofi.	Hann	bendir	á	nokkra	þætti	sem	snerta	vinnumarkað	foreldra.	Helsta	

ástæðan	virðist	vera	launaójöfnuður	kynjanna.	Í	niðurstöðum	Snjólaugar	Aðalgeirsdóttur	

(2015)	kemur	fram	að	foreldrar	segja	fjáhaginn	skipta	miklu	máli	þegar	þeir	skipuleggja	

fæðingarorlofið.	Karlar	eru	yfir	höfuð	tekjuhærri	en	konur,	árið	2014	fengu	karlar	að	

meðaltali	460	þúsund	krónur	en	konur	380	þúsund	krónur	á	mánuði	(Hagstofa	Íslands,	

e.d.).	Verður	heimilið	því	fyrir	meiri	tekjutapi	þegar	faðirinn	tekur	fæðingarorlofið	heldur	

en	móðirin	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).	Snjólaug	Aðalgeirsdóttir	(2015)	tekur	undir	þetta	

og	telur	að	feður	geti	síður	tekið	fæðingarorlof	vegna	hversu	lágt	þakið	sé	á	

orlofsgreiðslunum.	

Fram	kemur	í	niðurstöðum	Snjólaugar	Aðalgeirsdóttur	(2015)	að	minna	var	um	að	

tekjuhærra	fólk	tæki	fæðingarorlof	heldur	en	tekjulægri.	Hugsanlegar	ástæður	þess	eru	að	

breyttar	aðstæður	fyrir	og	eftir	efnahagshrun	þegar	þak	á	fæðingarorlofsgreiðslur	var	sett	

á.	Þegar	foreldrarnir	í	rannsókn	Snjólaugar	Aðalgeirsdóttur	(2015)	litu	nú	til	

tekjuskerðingar	sem	myndu	verða	fyrir	við	töku	fæðingarolofs	sáu	þau	ekki	fram	á	að	

faðirinn	myndi	nýta	sér	sinn	rétt.	Er	það	í	takt	við	niðurstöður	rannsóknar	Ásdís	A.	

Arnalds,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason	(2015)	en	þar	kom	fram	að	stjórnendur	

eru	ólíklegri	til	þess	að	fullnýta	sér	sína	þrjá	mánuði	miðað	við	feður	í	örðum	starfshópum.	

Auður	Arna	Arnardóttir	(2008)	fékk	einnig	þá	niðrstöðu	í	rannsókn	sinni	það	er	að	feður	

sem	hafa	mannaforráð	á	vinnustað	og	feður	sem	hafa	lokið	doktorsprófi	nýttu	orlofsrétt	

sinn	verr	en	hinir	sem	hvorki	höfðu	mannaforráð	né	doktorspróf.	Rannsóknin	var	gerð	rétt	

eftir	að	þak	á	hámarksgreiðlsum	var	lækkað	og	því	líklegt	að	ástæðurnar	tengist	

tekjuskerðingum.		
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Fleiri	þættir	virðast	hafa	áhrif	á	töku	feðra	á	fæðingarorlofi.	Naz	(2010)	rannsakaði	

áhrifaþætti	á	skiptingu	fæðingarorlofs	í	Noregi	og	kom	þar	í	ljós	að	feður	kjósi	frekar	að	

taka	lengra	orlof	ef	móðirin	er	í	fullri	vinnu	og	hefur	hærri	tekjur	eða	menntun	en	hann.	

Einnig	voru	feður	líklegri	til	að	taka	lengra	fæðingarorlof	ef	tekjur	og	menntun	foreldranna	

var	jöfn.	Ingólfur	V.	Gíslason	bendir	á	það	í	riti	sínu	að	konur	eru	líklegri	að	starfa	hjá	hinu	

opinbera	og	að	vegna	öryggisins	sem	fylgir	því	verði	sjálfsöryggi	kvenna	meira	í	vinnunni	

sem	getur	leitt	til	þess	að	auðveldara	er	fyrir	þær	að	taka	fæðingarorlof	(Ingólfur	V.	

Gíslason,	2007).		

Viðhorf	atvinnurekenda	skiptir	máli	þegar	kemur	að	skiptingu	fæðingarorlofs.	Mikill	

meirihluti	foreldra	taldi	vinnuveitanda	sína	vera	jákvæða	gagnvart	fæðingarorlofstöku.	Þó	

töldu	fleiri	feður	en	mæður	vinnuveitanda	sinn	neikvæðan	gagnvart	fæðingarorflofstöku	

þeirra	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Sandra	Dögg	Pálsdóttir,	2015).	Vinnuveitendur	

virðast	því	líta	á	karla	sem	meira	ómissandi	í	starfi	en	konur	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007)	og	

viðhalda	þannig	úreltum	saðalímyndum	um	kynin.		

Haas	og	Hwang	(2009)	geðru	víðtæka	rannsókn	í	Svíþjóð	um	hvort	feður	sem	tækju	

fæðingarorlof	nytu	stuðnings	frá	vinnuveitendum,	notuðust	þeir	við	meigndlega	

rannsóknaraðferð	þar	sem	þeir	sendu	spurningarlista	til	fyrirtækja	og	fengu	svör	til	baka	

frá	200	fyrirtækjum	árið	1993	og	244	fyritækjum	árið	2006.	Í	niðustöðum	þeirra	kom	í	ljós	

að	stór	hluti	ástæðna	fyrir	því	að	feður	höfðu	ekki	tekið	fæðingarorlof	væri	vegna	

vinnutengdra	erfileika.	Einnig	kom	það	í	ljós	að	stór	hluti	sænskra	fyrirtækja	studdu	en	

ekki	nógu	vel	við	feður	og	fæðingarorlof.	Hvorki	samstarfsfólk	né	yfirmenn	tækju	vel	í	það	

að	verðandi	feður	vildu	taka	fæðingarorlof	sem	leiddi	til	þess	að	margir	feður	tækju	ekki	

mikið	orlof.	Þau	fyrirtæki	sem	tóku	best	í	orlofstöku	feðra	voru	þau	sem	höfðu	stærri	

hluta	kvennmanna	í	stjórnendastöðum	(Haas	og	Hwang,	2009).	Merkilegt	að	sjá	að	það	er	

í	takt	við	niðurstöður	Naz	(2010)	sem	segir	líklegra	að	feður	taki	lengra	orlof	ef	þeir	eru	í	

starfi	sem	konur	eru	í	meiri	hluta.	

Eins	og	kom	fram	fyrr	í	kaflanum	var	markmið	löggjafarinnar	sem	nú	gildir	um	

fæðingar-	og	foreldraorlof	að	tryggja	að	börn	fengju	að	njóta	umönnun	frá	báðum	

foreldrum	og	einnig	til	að	bæði	karlar	og	konur	fengju	tækifæri	til	þess	að	samræma	

fjölskyldu-	og	atvinnulíf.	Í	fyrstu	tóku	feður	tóku	lengra	fæðingarorlof	og	meira	jafnvægi	

skapaðist	hjá	foreldrum	í	fjölskyldu-	og	atvinnulífi.	Eftir	að	þak	var	sett	á	

fæðingarorlofsgreiðslurnar	styttist	sá	tími	sem	feður	taka	í	fæðingarolof	og	er	staðan	

þannig	að	mæður	eru	að	taka	stóran	hluta	fæðingarorlofinsins.	Laun	og	viðhorf	

atvinnurekenda	og	vinnufélaga	til	fæðingarorlofs	feðra	hamlar	því	að	þeir	treysti	sér	til	að	

taka	langt	fæðingarorlof	þrátt	fyrir	niðurstöður	um	að	þeir	vilji	það	gjarnan	og	telji	þann	
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tíma	dýrmætan	þegar	kemur	að	tengslamyndun	þeirra	við	barn	sitt.	Skoða	þarf	því	nánar	

þær	hindrarnir	sem	feður	verða	fyrir	við	tengslamyndun	þeirra	við	barnið	sitt.	
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5 Hindranir	við	tengslamyndun	feðra	og	barna	

Eins	og	greint	hefur	verið	frá	hér	að	framan	virðist	jákvæðara	viðhorf	til	umönnunar	feðra	

á	börnum	sínum	stranda	á	tekjum	og	staðalmyndum	kynjanna.	Í	eigindlegri	rannsókn	sem	

Roggman,	Boyce,	Cook	og	Cook	(2002)	gerðu	í	Bandaríkjunum	á	72	feðrum	til	að	rannsaka	

þátttöku	þeirra	í	umönnun	nýfæddra	barna	sinna	komu	í	ljós	nokkrar	hindranir.	

	Fyrsta	hindrunin	sem	þau	nefna	er	efnahagur	og	menntun.	Þeir	feður	sem	eru	meira	

menntaðir	taka	meiri	þátt	í	lífi	barnsins.	Það	virðist	tengjast	því	að	feður	sem	eru	minna	

menntaðir	þurfa	að	vinna	lengri	vaktir	og	fleiri	tíma	en	feður	sem	hafa	hærra	

menntunarstig	til	að	skapa	tekjur	fyrir	fjölskylduna.	Lengri	vinnutími	virðist	því	skerða	

tíma	sem	annars	nýttist	til	samveru	með	barninu	sínu.	Niðurstöður	Lickenbrock	og	

Braungart-	Riekerb	(2015)	benda	jafnframt	til	að	feður	sem	eru	tekjuhærri	hafa	oft	meiri	

tíma	til	að	vera	með	börnunum	sínum	en	þeir	sem	eru	tekjulægri	og	auðveldar	það	þeim	

tengslamyndun	við	barnið	sitt.	Lickenbrock	og	fl.	(2015)	taka	fram	að	ýmislegt	bendi	til	að	

tekjulægri	feður	geti	átt	sömu	möguleika	og	þeir	tekjuhærri	til	að	byggja	upp	örugg	tengsl	

við	börn	sín	ef	þeir	nýttu	vel	þann	tíma	sem	þeim	gefst	með	barninu.	Því	eins	og	áður	

hefur	komið	kom	fram	skipta	gæði	tímans	meira	máli	en	lengd	hans	(Lamb,	2010;	Brown,	

Mageldorf	og	Neff,	2012).	

Geðheilsa	feðra	var	önnur	hindrunin	sem	Roggman	o.fl.	(2002)	nefndu.	Feður	sem	

glíma	við	til	dæmis	kvíða	eða	þunglyndi	voru	líklegri	en	þeir	sem	voru	lausir	við	slíkar	

raskanir	til	að	halda	aftur	að	sér	í	umönnun	barnsins.		

Þriðja	hindrunin	voru	ýmsar	staðlímyndir	um	karlmenn.	Feðrum	getur	fundist	það	að	

taka	mikinn	þátt	í	umönnun	barnsins	ógna	ímynd	karlmennsku	þeirra	(Roggman	o.fl,	

2002).	Þetta	er	í	samræmi	við	niðurstöður	úr	eigindlegri	rannsókn	Kazura	(2000)	um	

þátttöku	feðra	í	umönnun	og	áhrif	þess	á	tengslamyndun	þeirra	við	barn	sitt.	Þar	kemur	

fram	að	karla	skorti	fyrirmyndir	um	hlutverk	feðra	í	umönnun	barna	og	annarra	

fjölskyldumeðlima.	Ungir	feður	eru	flestir	virkari	í	umönnun	barna	sinna	en	feður	þeirra	

voru	og	eiga	því	í	örðugleikum	með	að	samsama	sig	við	þeirri	föðurímynd	sem	þeir	þekkja	

(Sæunn	Kjartansdóttir,	2009).	Án	skýrra	viðmiða	reyna	yngri	feðurnir	að	móta	

föðurhlutverkið	og	að	falla	ekki	í	þau	gömlu	viðmið	sem	feður	þeirra	fóru	eftir.	Kazura	

(2000)	tekur	gott	dæmi	þar	sem	hún	segir	að	í	rannsókn	sinni	hafi	nokkrir	feður	dæmt	sinn	

eigin	föður	fyrir	að	hafa	ekki	eytt	meiri	tíma	með	þeim	vegna	vinnu,	en	notuðu	síðan	

kröfur	í	vinnunni	sem	afsökun	fyrir	eigin	fjarveru	frá	börnunum.	Þessi	dæmi	má	túlka	sem	

merki	um	áhrif	hamlandi	fyrirmynda	feðra	við	að	byggja	upp	tengsl	við	börnin	sín	(Kazura,	

2000).	
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Samband	foreldra	hefur	einnig	áhrif	á	á	tengslamyndun	feðra	og	barna	(Lickenbrock	

og	Braungart-	Riekerb,	2015).	Ef	faðir	er	hamingjusamur	í	sambandinu	sínu	er	hann	líklegri	

til	að	vera	virkari	þátttakandi	í	lífi	barnsins	heldur	en	sá	sem	er	ekki	hamingjusamur	og	

þess	vegna	meira	fjarverandi	frá	heimilinu	(Roggman	o.fl.,	2002;	Lickenbrock	og	

Braungart-	Riekerb,	2015).	Gæti	því	verið	jafn	gott	fyrir	föður,	sem	hefur	ekki	náð	að	

tengjast	barni	sínu	vegna	tregðu	í	sambandi	við	móður,	að	vinna	í	sambandinu	við	hana	

eins	og	að	leika	við	barnið.	Hafa	ber	í	huga	samband	foreldra	er	betra	ef	faðirinn	tekur	

virkan	þátt	í	lífi	barnsins	(Roggman	o.fl.,	2002).		

Kazura	(2000)	bendir	á	að	það	skorti	rannsóknir	sem	skoða	áhrif	móður	á	samband	

föður	og	barns.	En	það	er	síðasta	hindrunin	sem	Roggman	o.fl.	(2002)	nefna.	Þau	telja	að	

áhrif	móður	á	þáttöku	feðra	í	umönnun	barna	vera	vanmetnari	en	áður	nefndar	hindranir	

(Roggman	o.fl.,	2002).	Staðalmyndirnar	um	mæður	geta	valdið	sektarkennd	hjá	mæðrum	

sem	eru	virkar	á	vinnumarkaði	sem	getur	gert	þeim	erfitt	fyrir	með	að	deila	ábyrgðinni	

með	föðurnum.	Ábyrgð	á	umönnun	barna	inniheldur	tímastjórnum	og	vegna	

staðalímynda	um	kynin	getur	móðir	fallið	í	þá	gryfju	að	úthluta	föðurnum	skemmri	tíma	í	

umönnunina	vegna	eigin	væntinga	um	svokallaða	sérþekkingu	mæðra	á	þessu	sviði	

(Kazura,	2000).	Roggman	o.fl.	(2002)	segja	mæður	vera	einskonar	hliðverði	þegar	kemur	

að	þátttöku	feðra	í	umönnun	barna	sinna	sem	lýsir	sér	þannig	að	annað	hvort	biðji	þær	

feðurna	um	hjálp	og	hvetji	þá	til	að	vera	vikir	í	umönnunni	eða	þær	gagnrýni	þá	og	dragi	

úr	þeirra	hlut	í	uppeldi	barnsins.	(Roggman	o.fl.,	2002).	Möguleiki	er	því	að	móðirin	sé	

vanmetin	hindrun	þegar	feður	eru	að	mynda	tengsl	við	barnið	sitt.	Kaflinn	hér	á	eftir	

fjallar	um	hvernig	staðalímyndir	um	hlutverk	foreldra	sé	möguleg	ástæða	þess	að	feður	

taka	styttra	fæðingarorlof	en	mæður.	

	

5.1 Staðalímyndir	um	mæður	sem	ýta	undir	að	feður	velji	
vinnu	umfram	fæðingarorlof.	

Ingólfur	V.	Gíslason	(2007)	skrifar	um	að	fyrsta	hugsanlega	skýringin	sé	að	úreld	viðhorf	

séu	enn	í	föstum	skorðum.	Litið	sé	á	mæður	sem	betri	umönnunaraðila	og	feður	sem	betri	

fyrirvinnur	þrátt	fyrir	breytta	hlutverkaskipan	foreldra	síðustu	30	ár.	Feður	upplifa	

stundum	meiri	erfiðleika	við	að	samræma	væntingar	frá	nýju	fjölskyldunni,	atvinnunni	og	

persónulegar	þarfir	en	mæðurnar.	Það	birtist	meðal	annars	í	því	að	fyrsta	árið	er	algengt	

að	feður	haldi	félagslífi	og	atvinnu	óbreyttu	en	mæður	draga	úr	félagaslífi	og	atvinnu	til	að	

sinna	daglegum	þörfum	barnsins	(Genesoni	og	Tallandini,	2009).	Þetta	kom	þannig	fram	í	

niðurstöðum	Auðar	Örnu	Arnardóttir	(2008)	að	mæður	sjá	um	60%	af	heildarumönnun	en	
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feður	40%.	Niðurstöður	hennar	eru	sambærilegar	við	sams	konar	kannanir	á	hinum	

Norðurlöndunum	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2005).		

Mæður	virðast	eiga	erfitt	með	að	sleppa	ábyrgðinni	á	barni	og	heimilisstörfunum	

(Ingólfur	V.	Gíslason,	2005;	Kazura,	2000).	McKay	og	Doucet	(2010)	gerðu	eigindlega	

rannsókn	í	Kanada	um	ákvörðunartöku	foreldra	á	skiptingu	fæðingarorlofsins,	í	

niðurstöðum	þeirra	kom	fram	að	þegar	foreldrar	skipulögðu	fæðingarorlofstöku	réðu	

mæðurnar	ferðinni.	Aðeins	einn	faðir	af	þeim	25	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	hafði	

mótmælt	ákvörðun	móðurinnar	og	krafðist	lengra	fæðingarorlofs	til	að	fá	meiri	tíma	með	

barninu	sínu	(McKay	og	Doucet,	2010).	Í	niðurstöðum	Snjólaugar	Aðalgeirsdóttur	(2015)	

töldu	viðmælendur	að	viðhorf	til	fæðingarorlofs	og	foreldrahlutverks	mótist	á	

uppvaxtarárunum.	Foreldrar	í	dag	hafa	alist	upp	við	móður	sem	sá	mest	megnið	um	

umönnun	barnanna,	þar	sem	faðurinn	hafði	ekki	þann	sama	rétt	til	fæðingarorlofs	og	

feður	í	dag	og	höfðu	því	ekki	sömu	möguleika	til	þess	að	sjá	um	börnin.	Mæður	taka	

móður	sína	til	fyrirmyndar	í	uppeldishlutverkinu.	Mæður	þeirra	sáu	um	umönnun	

barnanna	ásamt	störfum	utan	heimilis	en	það	hefur	áhrif	á	hvernig	þær	skipuleggja	

umönnun	eigin	barna,	þrátt	fyrir	að	tilraunir	þeirra	til	að	reyna	að	deila	henni	jafnt	með	

föðurnum	(Snjólaug	Aðalgeirsdóttir,	2015).	Viðhorf	til	vinnu	og	fjölskydlulífs	eru	opnari	nú	

en	þegar	foreldrar	ólust	upp	og	það	skapar	feðrum	aukna	möguleika	á	að	taka	þátt	í	

umönnun	barna	sinna	(Snjólaug	Aðalgeirsdóttir,	2015;	McKay	og	Doucet,	2010).	

Fyrirmyndir	mæðranna	og	feðranna	virðast	vera	gagnkvæmar	hindrarnir	í	tengslamyndun	

feðra	og	barna.	

Auk	staðalímyndanna	nefnir	Ingólfur	V.	Gíslason	líkamlega	endurhæfingu	móður,	sem	

þurfi	tíma	til	að	jafna	sig	eftir	meðgöngu	og	fæðingu	sem	ástæðu	fyrir	dræmari	þátttöku	

feðra	í	umönnun	barna	sinna	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).	Margir	feður	taka	hluta	orlofs	

með	móður	fyrstu	tvær	vikur	eftir	fæðingu	(McKay	og	Doucet,	2010)	og	líta	á	það	sem	sitt	

hlutverk	að	hlúa	að	móður	og	barni.	Þetta	gefur	föðurnum	einnig	meiri	tíma	fyrir	

tengslamyndun	við	barn	sitt	(Sæunn	Kjartansdóttir,	2009).	Foreldrar	reyna	saman	að	læra	

á	barnið	sitt	og	styðja	hvort	annað.	Sjá	þau	þennan	tíma	oft	sem	tækifæri	til	samvinnu	í	

umönnunni	(McKay	og	Doucet,	2010).		

Þriðja	skýring	Ingólfs	V.	Gíslasonar	(2007)	á	skemmri	fæðingarorlofum	feðra	en	

mæðra	er	brjóstagjöf.	Hann	bendir	á	að	Alþjóða	heilbrigðisstofnunin	(WHO)	mæli	með	því	

börnum	sé	gefið	á	brjóst	fystu	sex	mánuðina.	Einnig	eru	íslenskar	mæður	bæði	á	

meðgöngu	og	eftir	hana	hvattar	til	brjóstagjafar	(Karítas	Ívarsdóttir	og	Ragnheiður	

Bachmann,	2008).	Bæði	niðurstöður	úr	rannsókn	Snjólaugar	Aðalgerisdóttir	(2015)	og	

McKay	og	Doucet	(2010)	styðja	við	þetta,	en	þar	var	brjóstagjöfin	talin	megin	ástæða	þess	
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að	mæður	tækju	lengra	fæðingarorlof.	Mæður	og	feður	voru	sammála	um	að	ungabörn	

væru	háðari	móður	sinni	vegna	brjóstagjafar	og	því	gætu	feður	ekki	sinnt	barninu	eins	vel	

á	þeim	tíma	(Snjólaug	Aðalgeirsdóttir,	2015).	Fannst	foreldrum	að	brjóstagjöf	ætti	að	

minnsta	kosti	að	standa	yfir	í	sex	mánuði	sem	þeir	töldu	að	lokaði	fyrir	möguleika	feðra	á	

að	vera	í	orlofi	á	þeim	tíma	(McKay	og	Doucet,	2010).	Þegar	kemur	að	tenglsum	barns	og	

móður	hefur	brjóstagjöf	verið	talin	góð	vegna	þess	að	hún	skapar	nánd	(Jansen,	de	

Weerth	og	Riksen-Walraven,	2008).	Ingólfur	bendir	þó	á	að	brjóstagjöf	loki	ekki	fyrir	

möguleika	á	að	stunda	vinnu.	Til	dæmis	gæti	faðirinn	komið	með	barnið	til	hennar	í	

vinnuna	eða	hún	skotist	heim	til	að	sinna	brjóstagjöfinni	(Ingólfur	V.	Gíslason,	2007).		

Mikilvægt	er	að	ítreka	mikilvægi	þess	að	báðir	forldrar	séu	til	staðar	í	lífi	barnsins	

þegar	það	er	unnt.	Lamb	(2004)	leggur	megináherslu	á	þrjá	þætti	um	mikilvægi	þátttöku	

beggja	foreldra.	Fyrsti	þátturinn	er	að	þegar	foreldrar	vinna	gegn	staðalímyndun	kynjanna	

eru	börnin	ólíklegri	til	þess	að	hafa	staðlaðar	hugmyndir	um	kynin.	Í	öðru	lagi	hagnast	

börn	á	því	að	hafa	fleiri	en	einn	náinn	umönnunaraðila	sem	tekur	mikinn	þátt	í	lífi	þeirra.	

Þá	fá	börn	fjölbreyttari	fyrirmyndir	en	ella	sem	er	gott	fyrir	vitsmunalegan	þroska	þeirra.	

Þriðji	og	síðasti	þátturinn	er	að	þegar	foreldrar	deila	ábyrgð	í	umönnun	geta	þau	bæði	

tekið	að	sér	hlutverk	sem	þeim	finnst	gefandi	og	fullnægjandi.	Báðir	foreldrar	fá	tækifæri	

til	að	tengjast	börnunum	sínum	og	til	að	ná	markmiðum	sínum	í	starfi.	Í	niðurstöðum	Wall	

(2014)	kom	fram	að	mörgum	feðrum	fannst	þeir	frekar	vera	að	hjálpa	til	en	axla	ábyrgð	á	

umönnuninni	ef	móðirin	var	til	staðar.	Við	það	að	vera	einir	með	barninu	óx	

ábyrgðartilfinningin	og	þannig	lærðu	þeir	að	vera	sjálfstæðir	og	sjálfbjarga	í	umönnun	

barnsins.	
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6 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	ritgerðarspurningunum	sem	höfundur	lagði	upp	með	svarað.	Hvers	

vegna	eru	tengslamyndun	foreldra	og	nýfæddra	barna	mikilvæg?	Hvaða	leiðir	virðast	

gagnast	foreldrum	vel	til	að	skapa	góð	tengsl	við	nýfædd	börn	sín?	Hvernig	gagnast	

fæðingarorlofið	hér	á	landi	nýbökuðum	foreldrum	til	að	mynda	tengsl	við	nýfætt	barnið	

sitt?	Niðurstöðunum	er	skipt	niður	í	þrjá	kafla	þar	sem	einni	spurningu	er	svarað	út	frá	

umfjölluninni	hér	að	ofan	um	skrif	fræðimanna	á	sviðinu.		

	

6.1 Mikilvægi	tengslamyndunar	foreldra	og	nýfæddra	barna	

Hérna	verður	svarað	fyrstu	rannsóknarspuningunni	sem	lögð	var	fyrir	í	byrjun:	Hvers	
vegna	er	tengslamyndun	foreldra	og	nýfæddra	barna	mikilvæg?		

Bowlby	(1969)	heldur	því	fram	að	börn	hafi	líffræðilega	þörf	til	að	tengjast	annari	

manneskju	og	með	því	að	ná	öruggum	tengslum	er	þeirri	þörf	fullnægt.	Þroski	heilans	er	

háður	umhverfinu	og	ánægjulegum	tengslum	við	aðra	manneskju.	Ánægja	ungabarns	

þróast	við	snertingu	foreldra,	rödd	þeirra,	augnsambandi	eða	lykt	þeirra,	Það	er	einmitt	

eitt	af	grundvallarþörfum	nýfædds	barns	að	finna	í	augnaráði	foreldra	öryggi	og	umhyggju	

(Sigrún	Júlíusdóttir,	2002).	Ekki	nægir	að	sinna	líkamlegum	þörfum	barns	heldur	þarf	að	

hlúa	samhliða	að	tifinnigarlegum	þöfum	þess	svo	það	þroskist	eðlilega.	Ef	foreldrar	sinna	

líkamlegum	og	tilfinningaleggum	þörfum	ungabarns	vel	styrkist	tengslmyndunin	sem	er	

grunnur	góðar	geðheilsu	einstaklings	seinna	meir	(Music,	2011).	Nærandi	samskipti	milli	

barns	og	foreldris	er	nauðsynleg	þegar	kemur	að	því	að	tryggja	barni	heilbrigðan	

tilfinninginga-,	félags-,	mál-	og	vitsmunaþroska.		

Ef	barn	nær	ekki	að	öruggum	tengslum	við	foreldri	getur	það	ekki	þróað	með	sér	innra	

öryggi	og	þá	skapast	hræðsla	og	óöryggi	hjá	þeim	sem	dregur	úr	tilfinningalegum	þroska	

þess	(Bowlby,	1969).	Heilaþroski	nýfædds	barns	er	mestur	fyrstu	vikur	þess	og	mánuði	og	

heilinn	er	mótttækilegri	en	nokkurn	tíma	síðar	á	lífsleiðinni	fyrir	áreitum	úr	umhverfinu	

(Halligan	o.fl.,	2004).	Barn	sem	upplifir	óörugg	tengsl	við	foreldri	sitt	upplifir	streitu	og	

óöryggi	sem	hefur	slæm	áhrif	á	þroska	heila	þeirra.		

Tengslamyndun	í	frumbernsku	er	talin	hafa	mikil	áhrif	á	vellíðan	barns	og	velferð	þess	

um	ókomin	ár.	Þau	börn	sem	upplifa	andlegt	öryggi	frá	fæðingu	eru	líklegri	til	að	búa	yfir	

sama	öryggi	næstu	20	árin.	Reynsla	af	tengslum	við	foreldra	virðist	móta	hvernig	

ungmenni	hugsa	og	haga	sér	þegar	þau	takast	á	við	tilfinningalegum	áskorunum	á	

unglinsárunum	(Grossman,	Grossman	og	Waters,	2006).	Tengslamyndun	er	einnig	

mikilvæg	fyrir	félagsleg	tengsl	barnsins.	Þau	börn	sem	fá	næga	snertingu	og	athygli	frá	
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foreldrum	sínum	þróa	með	sér	ýmsa	færni	til	að	takast	á	við	umheiminn	tilfinninga-	

félags-	og	tilfinningalega	(Feldman	o.fl.,	2011).	

Niðurstöðurnar	gefa	til	kynna	að	örugg	tengsl	við	foreldra	séu	mikilvæg	fyrir	þroska	og	

vellíðan	barnsins.	Löngun	foreldra	til	að	mynda	örugg	tengsl	við	börnin	sín	er	staðfest	með	

lýsingu	á	foreldraskyldum	í	Barnalögum	nr.73/2003	þar	sem	segir	að	foreldrum	beri	

skylda	til	að	annast	barn	sitt,	sýna	því	virðingu	og	umhyggju	og	gegna	forsjár	og	

uppeldisskyldum	sínum	þannig	sem	best	hentar	þörfum	barnsins.		

	

6.2 Leiðir	foreldra	til	að	skapa	góð	tengls	við	ungabörn	sín		

Eftir	að	hafa	tekið	fyrir	hversu	mikilvæg	tegnslamyndun	er	fyrir	barn	liggur	vel	við	að	svara	

næstu	rannsóknarspurningu	sem	lögð	var	fyrir	í	byrjun:	Hvaða	leiðir	virðast	gagnast	
foreldrum	vel	til	að	skapa	góð	tengls	milli	þeirrra	og	barnanna?		

Mikilvægasti	þátturinn	í	tengslamyndun	foreldri	og	barns	er	að	foreldrar	séu	næmir	

fyrir	þörfum	barnsins	og	beri	hagsmuni	þeirra	fyrir	brjósti	(Lickenbrock	og	Braungart-

Riekerb,	2015).	Að	læra	að	þekkja	merki	barnsins	er	mikilvægt	fyrir	foreldra.	Til	dæmis	

þurfa	foreldrar	að	læra	hvenær	og	hvernig	barnið	gefur	merki	um	þreytu,	svengd	eða	þörf	

fyrir	nærveru.	Ef	foreldri	svara	merkjum	þess	á	réttan	hátt	myndar	hann	þannig	örugg	

tengsl	við	barnið	Ef	barn	upplifir	ítrekað	að	merki	þess	sé	ekki	svarað	þróar	það	með	sér	

varnir	til	að	forðast	þannig	framkomu.	(WHO,	2004).	

	Líkamleg	og	tilfinningaleg	nálægð	með	augnsambandi,	umhyggjusamri	snertingu	og	

gangvirkni	eru	mikilvæg	þegar	kemur	að	tengslamyndun	foreldra	og	barna	(Goulet	o.fl.,	

1998).	Að	gefa	barninu	tíma	með	því	að	hlusta	á	það,	horfa,	staðfesta	og	leiðrétta	

styrkjastr	tengsl	foreldra	og	barna	og	þau	fá	staðfestingu	á	að	foreldrarnir	hafi	rými	fyrir	

þau	í	lífi	sínu	(Sigrún	Júlísdóttir,	2002).	En	mikilvægt	er	að	nefna	að	þegar	kemur	að	því	að	

mynda	tengsl	við	barnið	sitt	er	gæði	tímans	með	barninu	mikilvægari	en	lengd	hans	

(Lamb,	2010;	Brown,	Mageldorf	og	Neff,	2012).		

Niðurstöður	benda	til	þess	að	báðir	foreldrar	hafi	jafna	möguleika	til	tengjast	barninu	

sínu	(Cummings	og	Cummings,	2002;	Ludolph	og	Dale,	2012).	Mikilvægt	er	að	barn	myndi	

tengsl	við	báða	foreldra	sína.	Fleiri	nánir	umönnunaraðilar	skapa	fjölbreyttari	fyrirmyndir	

og	jöfn	þátttaka	foreldra	í	umönnun	barna	sinna	auka	vellíðan	í	fjölskyldum	(Lamb,	2004).	

Ýmsir	ytri	þættir	geta	þó	hindrað	tengslamyndun	foreldris	og	barns.	Má	þá	helst	nefna	

efnahagsleg	staða	foreldra,	gæði	sambands	foreldra	og	ónóg	þátttaka	foreldra	í	

umönnunni	(Lickenbrock	og	Braungart-Riekerb,	2015).	Tengslamyndun	föðurs	og	barns	er	
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hættara	á	að	verða	fyrir	skerðingu	vegna	þessara	hindrana	þar	sem	enn	er	litið	á	mæður	

sem	megin	umönnunaraðila	í	fjöskyldum	(Ingólfur	V.	Gíslason	2005).		

Góðar	leiðir	fyrir	foreldrar	til	að	mynda	tengsl	við	barnið	sitt	eru	fyrst	og	fremst	

líkamleg	og	tilfinngarleg	nálægð,	bregðast	við	þörfum	þess,	geta	lesið	í	merki	þeirra,	og	

eiga	gæðastundir	með	þeim.		

	

6.3 Hvernig	gagnast	fæðingarorlofið	hér	á	landi	nýbökuðum	
foreldrum	til	að	mynda	tengsl	við	nýfætt	barnið	sitt?	

	

Eftir	að	hafa	svarað	spurningum	um	mikilvægi	tengslamyndunar	og	hvernig	foreldrar	geti	

myndað	tengsl	við	börnin	sín	kemur	að	því	að	svara	spurningunni:	Hvernig	gagnast	
fæðingarorlofið	hér	á	landi	nýbökuðum	foreldrum	til	að	mynda	tengsl	við	nýfætt	barnið	
sitt?		

Þátttaka	feðra	í	umönnun	barna	þeirra	tók	breytingum	þegar	mæður	fóru	að	vera	

meira	úti	á	vinnumarkaðinum	á	sjöundaáratug	síðustu	aldar.	Breytngar	á	fæðingarorlofinu	

er	eitt	af	því	sem	hefur	styrkt	þátttöku	feðra	í	umönnun	barna	sinna	á	síðustu	árum	

(Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).	Löggjöfin	tekur	einnig	til	þátttöku	

beggja	foreldra	eins	og	til	dæmis	kemur	fram	í	Lögum	um	samning	Sameinuðu	þjóðana	

um	réttindi	barnsins	nr.	19/2013.	Þar	segir	að	foreldrar	beri	sameiginlega	ábyrgð	á	því	að	

ala	upp	börnin	sín	og	koma	þeim	til	þroska.	Löggjöfin	um	fæðingarorlofið	sem	nú	stendur	

var	samþykkt	árið	2000.	Fá	foreldrar	þá	alls	9	mánuði	í	orlof	móðir	og	faðir	fá	þrjá	mánuði	

hvor	og	þrjá	mánuði	til	viðbótar	sem	foreldrarnir	geta	skipt	á	milli	sín.	Markmiðið	með	

þessum	lögum	var	að	tryggja	að	börn	fái	að	njóta	umönnunar	frá	báðum	foreldrum	og	

einnig	til	að	bæði	mæður	og	feður	fengju	tækifæri	til	þess	að	samræma	fjölskyldu-	og	

atvinnulíf	(Ásdís	A.	Arnaldsóttir,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).	Því	er	

mikilvægt	að	velta	fyrir	sér	hvort	og	þá	hvernig	þessi	markmið	hafi	náðst?	Fengu	foreldrar	

aukin	tækifæri	til	að	mynda	tengsl	við	börnin	sín	í	kjölfar	þeirra?	Hafa	staðalímyndir	

kynjana	verið	brotnar	upp?		

Skrif	fræðimanna	sem	reifuð	eru	hér	að	framan	benda	til	að	í	fyrstu	hafi	náðst	til	að	

uppfylla	þessi	markmið	að	hluta.	Feður	fóru	að	taka	lengra	fæðingarorlof	og	meira	

jafnrétti	náðist.	Eftir	efnahagshrunið	2008	dró	úr	fæðingarorlofstöku	feðra.	Nú	taka	

mæður	um	187	daga	að	meðatali	en	feður	um	85	daga,	af	þeim	252	sem	eru	í	boði	

(Velferðarráðurneytið,	2016).	Feður	bera	því	skarðan	hlut	frá	borði	en	þeir	nýta	ekki	að	

meðaltali	allan	sinn	rétt.	Lengd	fæðingarorlofins	skiptir	máli	þegar	horft	er	til	
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tengslamyndunar	foreldris	og	barns.	Rannsóknir	sýndu	að	lengd	fæðingarorlofsins	sem	

feður	tóku	var	eitt	af	lykilatriðum	til	að	mynda	snemma	náin	tengsl	við	barn	sitt.	Þeir	

feður	sem	tóku	lengra	orlof	voru	líklegri	til	að	hafa	jákvæðari	áhrif	á	líf	barnsins	og	taka	

meiri	þátt	í	því	(Hass	og	Hwang,	2008;	Wall,	2015).	Einng	hefur	lengd	fæðingarorlofs	áhirf	

á	vinnutíma	feðra	seinna	meir.	Þeir	feður	sem	tóku	lengra	orlof	eyddu	minni	tíma	í	

vinnunni	seinna	á	ævi	barnsins	og	hafði	þar	af	leiðandi	meiri	tíma	með	þeim	(Duvander	og	

Jans,	2009).	

Fæðingarorlofið	er	mikilvægt	fyrir	báða	foreldra	þar	sem	þau	eru	að	læra	á	nýtt	

hlutverk	og	átta	sig	á	því	hvað	felst	í	því	að	annast	barnið	(Snjólaug	Aðalgerisdóttir,	2015).	

Samvera	með	barninu	fyrstu	mánuði	þess	eykur	einnig	líkur	á	betri	tengslum	milli	foreldra	

og	barna	þeirra	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008).	Margt	bendir	til	að	feður	vilji	taka	lengra	

fæðingarorlof	en	ýmsir	ytri	þættir	hamla	því	að	þeir	geti	það,	jafnvel	þótt	þeir	segist	vera	

jafn	tilbúnir	og	mæður	til	að	setja	starfsframa	sinn	á	bið	fyrir	fjölskylduna	(Sandra	Dögg	

Pálsdóttir,	2015).	Feðrum	viðrist	þykja	mikilvægt	að	skipta	fæðingarolofinu	jafnt	svo	báðir	

foreldrar	fái	tækifæri	til	að	vera	til	staðar	fyrir	börnin	(Wissö	og	Platin,	2015).	Feður	telja	

að	tilfinngarleg	tengsl	þeirra	við	börnin	aukist	í	fæðingarorlofinu	(Auður	Arna	Arnardóttir,	

2008)	og	við	það	að	fá	að	vera	einir	í	orlofi	nái	þeir	að	styrkja	samband	sitt	og	barnsins	

(Wall,	2014).	Mikilvægt	er	því	að	beina	sjónum	að	því	sem	hindrar	feður	í	að	nýta	rétt	sinn	

til	fæðingarorlofs.	

Helsta	hindrun	feðra	við	töku	orlofsins	er	tekjuskerðing.	Eftir	efnahgshrunið	2008	var	

greiðsuþakið	lækkað	niður	í	350	þúsund	og	stendur	það	en	í	því	(Ásdís	A.	Arnaldsóttir,	

Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).	Veldur	það	mikilli	tekjuskerðingu	hjá	

foreldrum	og	þá	sértaklega	feðrum	þar	sem	meðallaun	þeirra	eru	480	þúsund	krónur	á	

mánuði	en	aðeins	380	þúsund	krónur	hjá	mæðrum	(Hagstofa	Íslands,	e.d.).	Vegna	

þessarar	skerðingar	fara	feður	síður	í	fæðingarorlof	sem	bitnar	á	sambandi	þeirra	og	

tengslamyndun	við	börnin	þeirra.	Því	fjárhagurinn	skiptir	miklu	þegar	skipuleggja	þarf	

fæðingarorlofið	(Snjólaug	Aðalgerisdóttir,	2015).		

Mun	fleiri	feður	en	mæður	finna	fyrir	neikvæðu	viðhorfi	frá	atvinnurekendum	til	þess	

að	þeir	taki	fæðingarorlof.	Einnig	voru	samstarfsaðilar	neikvæðari	gagnvart	feðrum	og	

fæðingarorlofstöku	þeirra	en	mæðra	(Auður	Arna	Arnardóttir,	2008;	Hass	og	Hwang,	

2009).	Gamlar	mýtur	um	ábyrgð	kvenna	á	umönnun	barna	virðast	hafa	áhrif	á	skiptingu	

fæðingarorlofsins	milli	feðra	og	mæðra	(Mckay	og	Doucet,	2010;	Snjólaug	Aðalgerisdóttir,	

2015).	Þrátt	fyrir	að	hlutverkaskipting	foreldra	hafi	breyst	á	seinustu	30	árum	er	enn	

viðloðandi	í	íslensku	samfélagi	þau	viðhorf	að	konur	beri	ábyrgð	á	umönnun	barnana	og	

heimilinu	og	feður	séu	fyrirvinna	heimilisins	(Ingólfur	V.	Gíslason).		
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Sú	hindrun	sem	kom	einnar	helst	á	óvart,	var	að	mæður	virðast	eiga	erfitt	með	að	

gefa	upp	ábyrgðina	gagnvart	bæði	barninu	og	heimilistörfunum	(Ingólfur	V.	Gíslason,	

2007).	Mæður	hafa	mikið	vald	þegar	kemur	að	því	að	skipta	niður	fæðingarorlofinu	og	

setja	þær	oftast	fram	sínar	óskir	sem	svo	faðirinn	fylgir	(Mckay	og	Doucet,	2010).	Er	þá	

brjóstagjöf	notuð	sem	helsta	ástæða	þess	að	móðirin	taki	sex	mánuði	í	orlof	en	faðrinn	

þrjá.	Þó	vissulega	skapist	mikil	nánd	milli	móður	og	barns	við	bjróstagjöf	hefur	ekki	verið	

vísindalega	sannað	að	brjóstagjöf	hafi	mikil	áhrif	á	tengslamyndun	milli	barns	og	móður	

(Jansen,	de	Weerth	og	Riksen-Walraven,	2008).	Feður	nýta	sjaldnast	fæðingarorlofið	sem	

þeim	stendur	til	boða	og	mæður	finna	ýmsar	leiðir	til	að	lengja	fæðingarorlofið	sitt	upp	í	

allt	að	ári	(Ásdís	A.	Arnaldsóttir,	Guðný	Björk	Eydal	og	Ingólfur	V.	Gíslason,	2013).	

Foreldrar	telja	að	bæði	þau	og	börn	þeirra	mundu	hagnast	að	því	að	fæðingarorlofið	yrði	

lengt	upp	í	ár	(Snjólaug	Aðalgerisdóttir,	2015).	

Markmið	fæðingarorlofsins	eru	að	skapa	jafnvægi	hjá	foreldrum	á	mili	fjölskyldu-	og	

atvinnulífs.	Enn	er	langt	í	land	að	þau	markmið	náist	til	dæmis	tekst	fáum	foreldrum	að	

deila	ábyrgð	í	umönnun	þannig	að	bæði	geti	tekið	að	sér	hlutverk	sem	þeim	finnst	gefandi	

og	fullnæjandi.	Þar	að	segja	að	faðirnn	fái	aukinr	tækifæri	til	að	tengjast	börnunum	sínum	

á	meðan	móðirin	fái	tækifæri	til	að	ná	markmiðum	sínum	í	starfi	(Lamb,	2004).	

Niðurstöður	benda	til	þess	að	fæðingarorlofið	hér	á	landi	gagnist	ekki	foreldrum	

næginlega	vel	til	þess	að	mynda	tengsl	við	barnið	sitt	og	sértaklega	ekki	feðrum.	Feður	

verða	fyrir	miklu	meiri	hindrunum	þegar	kemur	að	því	að	taka	fæðingarolof,	þá	sértaklega	

vegna	tekna	og	viðhorfa	í	samféaginu.	Eins	og	kom	fram	í	niðurstöðu	kaflanum	um	

tengslamyndun	er	mikilvægt	að	barn	fái	að	njóta	samverstunda	með	báðum	foreldrum	og	

er	því	sorglegt	að	feður	nái	ekki	nýta	sér	þann	rétt	sem	þeir	eiga	til	fæðingarorlofs	og	

bitnar	á	tengslamyndun	þeirra	við	barn	sitt.	Því	miður	virðast	börn	og	foreldrar	tapa	á	því	

fyrirkomulagi	sem	skapast	hefur	um	skiptingu	fæðingarorlofs	á	milli	foreldra.	 	
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7 Lokaorð	

	Við	gerð	lokaverkefnisins	lærði	ég	heilmargt	um	tengslamyndun	og	fæðingarorlofið	hér	á	

landi.	Á	meðan	verkinu	stóð	voru	þónokkur	atriði	sem	vöktu	athygli	mína.		

Fyrst	var	án	efa	hversu	staðlaðar	ímyndirnar	eru	um	foreldrahlutverið	í	samfélaginu.	

Hafði	ég	grun	um	að	þetta	væri	til	staðar	en	kom	mér	á	óvart	hversu	föst	við	erum	í	

hugmyndum	okkar	um	að	mæður	eigi	að	sjá	um	barnið	og	faðirinn	eigi	að	vinna.	Þörf	er	

fyrir	meiri	vitundarvakningu	á	þessu	sviði	og	vonandi	með	fjölgandi	fyrirmyndum	af	

útivinnandi	mæðrum	og	heimavinnandi	feðrum	mun	koma	meira	jafnrétti	í	

foreldrahlutverkið.		

Annað	sem	vakti	athygli	mína	var	hversu	brýnt	það	er	að	bæta	fæðingarorlofið	hér	á	

landi.	Þar	þarf	fyrst	og	fremst	að	hækka	þakið	á	hámarksgreiðslum	þar	sem	það	virðist	

vera	megin	ástæða	þess	að	það	náist	ekki	uppfylla	þau	markmið	sem	

fæðingarorlofslöggjöfin	setur.	Ótrúlegt	er	að	hámarksgreiðlsur	séu	enn	þær	sömu	og	eftir	

efnahagshrun.	Meðallaun	hafa	hækka	töluvert	síðan	þá	og	þurfa	hámarksgreiðslur	að	

fylgja	þeirri	þróun	svo	fjölskyldur	þurfi	ekki	að	byggja	sínar	ákvarðanir	næstum	eingöngu	á	

tekjutapi	fjölskyldunar.		

Ég	tel	einnig	mikilvægt	að	lengja	fæðingarorlofið	til	að	gefa	foreldrum	betra	tækifæri	

til	að	sinna	börnum	sínum	og	mynda	tengsl	við	þau.	Með	lengingu	þyrftu	feður	einnig	

lengra	orlof	sem	ekki	er	unnt	að	skipta	milli	foreldranna.	Það	gæti	auðveldað	þeim	að	

réttlæta	fæðingarorlofið	á	vinnustað.	Myndi	það	að	einnig	styjað	við	mæður	á	

vinnumarkaði	og	þeim	sem	vilja	vera	lengur	heima.	En	staðan	eins	og	hún	er	nú	ýtir	undir	

að	mæður	dreifi	orlofsgeiðslunum	sínum	til	að	lengja	fæðingarorlofið	eða	þyggi	bætur	frá	

Vinnumálastofnun.		

Sem	verðandi	móðir	lærði	ég	margt	af	þessari	ritgerð.	Það	var	mjög	erfitt	að	átta	sig	á	

að	ég	væri	ein	af	þeim	mæðrum	sem	myndi	skerða	réttindi	barnsföður	míns	til	

fæðingarorlofs	og	draga	um	leið	úr	réttindum	barnsins	til	að	mynda	tengsl	við	föður	sinn	

vegna	löngunar	minnar	til	að	vera	sex	mánuði	í	fæðingarorlofi.	Þykir	mér	líklegt	að	aðrar	

verðandi	eða	nýbakaðar	mæður	séu	í	sömu	sporum	og	ég	og	átti	sig	ekki	á	að	við	sjálfar	

getum	verið	hindrun	þegar	kemur	að	tengslum	barna	okkar	og	föður	þeirra.	Er	þá	gott	að	

benda	aftur	á	fyrirmyndirnar,	við	erum	að	miklu	leyti	að	gera	þetta	vegna	viðtekinna	venja	

í	samfélaginu	og	nýtum	þær	til	uppfylla	okkar	langanir.	

Þótt	margt	hafi	verið	rannsakaða	á	þessu	svið	hér	á	landi	er	þörf	á	frekari	rannsóknum	

sambandi	feðra	og	barna	þeirra.	Einnig	sárvantar	rannsóknir	sem	líta	á	foreldrana	sem	
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teymi	og	skoða	hvernig	samvinna	feðra	og	mæðra	getur	brotið	upp	staðalmyndir	og	

stuðlað	að	aukinni	velferð	barna	og	fjölskyldna	þeirra.		
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