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Útdráttur 

Að verða faðir í fyrsta skipti er heilmikil breyting í lífi margra karlmanna.  Við slíkar 

aðstæður reyna sumir þeirra að endurmeta líf sitt og horfa til eigin upplifana úr 

uppvextinum og bera sig saman við sína eigin foreldra hvað viðkemur uppeldi nýja 

barnsins.  Þeir fara þó ekki einir í gegnum þetta ferli sem meðganga og fæðing barns er 

heldur deila því með móðurinni.   Upplifun feðra getur verið margvísleg á þessu stigi, allt 

frá ótta til hamingju. Rannsóknir síðastliðinna ára sýna að um tíu prósent feðra þjást af 

fæðingarþunglyndi. Því er nauðsynlegt að viðurkenna vanda þeirra svo hægt sé að taka á 

honum á viðeigandi hátt líkt og gert hefur verið í tilfelli mæðra síðastliðna áratugi. 

Rannsóknir á nýbökuðum feðrum og þeirra líðan eru ekki mjög margar og því er talin 

þörf á að athuga betur upplifun þeirra og reynslu á  meðgöngutímanum, við fæðingu 

þeirra fyrsta barns og fyrstu árin þar á eftir.  

Á Íslandi er fjölskyldustefna og eitt af markmiðum hennar er að ná fram jafnrétti 

innan fjölskyldunnar, þar með talið að foreldrar geti náð jafnvægi milli heimilis og 

atvinnu. Það getur verið erfitt fyrir fjölskylduna að ná þessu jafnvægi og kemur það 

glöggt fram í því að feður nýta sér ekki rétt sinn að fullu til fæðingarorlofstöku. Það er 

talið vera vegna fjárhagslegra ástæðna en stærsti hluti feðra nýtir þó rétt sinn. Í 

jafnréttisskýrslu er meðal annars fjallað um orlofstöku feðra og hvernig virkja megi þá í 

orlofinu og ennfremur er þar bent á að feður þarfnist meiri stuðnings í 

foreldrahlutverkinu og að á Íslandi vanti  vettvang fyrir þann stuðning. 
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1  Inngangur 

Á árum áður voru feður ekki þátttakendur í fæðingarferlinu. Venjan var sú í þá daga að 

þeir héldu sig frá og jafnvel utan heimilis á meðan á fæðingu stóð. Fæðingin var þá 

einkamál konunnar og faðirinn átti ekki að koma nálægt fæðingarferlinu. Það var ekki 

talin nein þörf fyrir stuðning frá honum þar sem ljósmóðir annaðist móður og barn í 

fæðingunni. Hulda Jensdóttir (2003) ljósmóðir og rithöfundur sem ritaði meðal annars 

bókina Upphafið var ötul við að hvetja feður til þess að vera viðstaddir fæðingar barna 

sinna. Hún lagði ríka áherslu á þörf bæði móður og föður fyrir þátttöku  og það 

mikilvæga hlutverk sem faðirinn hefði í fæðingunni. Faðir er ekki einungis viðstaddur til 

að styðja móðurina heldur einnig til að upplifa sjálfur fæðingu barnsins sem beðið hefur 

verið eftir í 9 mánuði. Hulda hafði tekið eftir ákveðnum trega hjá feðrum að vera 

viðstaddir fæðingu barna sinna en síðan fóru þeir smám saman að taka þátt í 

fæðingarferlinu og í dag þykir sjálfsagt að þeir séu til staðar (Jensdóttir, 2003).  

Reynsla Huldu af feðrum hér áður fyrr  þ.e. að þeir væru óþarfir við fæðingu hafði 

einnig komið fram í kenningum fræðimanna.  Þar má nefna svokallaðar 

tengslakenningar John Bowlby og Mary Ainsworth sem komu út 1958.  Feður höfðu 

samkvæmt kenningu Bowlby og Ainsworth ekki stöðu umönnunar og hlýju í lífi barnsins 

heldur var það aðeins móðirin sem veitti barninu tengslin sem það þurfti. Þegar horft 

var á þau áhrif sem aðskilnaður móður hafði á barnið var faðirinn ekki tekinn með inn í 

myndina. Fyrir mörgum áratugum höfðu rannsóknir hins vegar sýnt fram á mikilvægi 

tengslamyndunar feðra við nýfædd börn sín  (Bretherton, 2013; Ludolph og Dale, 2012).  

Feminískar kenningar krefjast  kynjajafnréttis og þar skiptir meginmáli, bæði fyrir 

móður og föður, að þau njóti jafnréttis. Á árum áður áttu mæður heima inni á heimilinu 

að mati karla og samfélagsins, þeirra starf var að ala upp börnin og sjá um heimilishaldið 

en feður sáu um fjárhagslega ábyrgð. Þaðan koma væntanlega kenningar Bowlby sem sá 

aðeins móður og barn.. Með jafnrétti kynjanna er bæði  verið að berjast fyrir auknu 

jafnrétti fyrir konur og  karla (Andersen, 2003; Popple, 1995).  

Lög um fæðingar og foreldraorlof á Íslandi tóku gildi 6. Júní 2000. Þá var feðrum á 

Íslandi í fyrsta skipti veittur orlofsréttur við fæðingu barns. Lög nr. 95/2000 um 

fæðingarorlof voru stórt og mikilvægt skref í átt að kynjajafnrétti á Íslandi. Karlanefnd 

hafði starfað á vegum jafnréttisráðs með það að markmiði að ná fram jafnrétti og opna 
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á umræðuna um kynjajafnrétti meðal karla á Íslandi. Nefndin hætti störfum um 

aldamótin 2000, sama árið og fæðingarorlof var leitt í lög (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Með tilkomu réttar feðra til fæðingarorlofs var stigið mikilvægt skref í átt að jafnrétti 

fyrir mæður og feður, með því var feðrum einnig gefið tækifæri til að taka sér tíma frá 

vinnu og annast nýfætt barn sitt.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það að verða faðir í fyrsta skipti verður til þess að 

viðkomandi eigi það til að fara í mikla sjálfsskoðun. Feður velta því fyrir sér hvert 

hlutverk þeirra sé og hvers konar uppeldi þeir vilji að barnið fái. Móðirin hefur einnig 

mikil áhrif á föður og þeirra samband er mikilvægt fyrir föður til að geta verið öruggur í 

nýju hlutverki. Það er nauðsynlegt að horfa til allra þátta þegar kemur að feðrum líkt og 

gert hefur verið hjá mæðrum. Rannsakendur kalla eftir því að feður og þeirra upplifun sé 

rannsökuð ítarlega og þeim sé gefin sú rödd sem þeir þarfnast (Peterson og Jenni, 2003; 

Garfield, Chung, 2006). 

 Markmið ritgerðarinnar er að skoða stöðu feðra og hvernig þeir upplifa að verða 

faðir í fyrsta skipti. Einnig er horft til samspils föður og móður og hvort að kynjajafnrétti 

ríki á milli þeirra. Hefur kynjajafnrétti áhrif á þau bæði og þá á hvaða hátt? 

Rannsóknarspurningarnar eru því: Hver er upplifun feðra af því að verða faðir í fyrsta 

skipti? Hefur jafnrétti kynjanna áhrif á foreldrahlutverk þeirra?  

Ritgerðinni er skipt í tíu kafla. Á eftir inngangi er skoðuð ákvörðunin um að verða 

faðir í fyrsta skipti og hverjar séu helstu tilfinningar sem fylgja undirbúningi þeirra undir 

föðurhlutverkið. Í kafla tvö er upplifun feðra af meðgöngu og fæðingu skoðuð og er 

þeim kafla skipt í þrjá undirkafla þar sem athuguð er upplifun feðra af meðgöngu, 

fæðingu og fyrstu árum eftir fæðingu barns. Síðan er í kafla fjögur litið til andlegrar 

líðanar feðra og sagt frá  niðurstöður rannsókna á fæðingarþunglyndi þeirra og þeim 

áhrifum  sem það getur haft á parasambandið. Í fimmta kafla eru kenningar;  

tengslakenningar Bowlby og Ainsworth og hugmyndafræði átaka- og sósíalískra 

kenninga og þá sérstaklega feminískar kenningar. Í sjötta kafla er hlutverk feðra í 

fjölskyldulífinu athugað og tengslamyndun þeirra við börn sín og einnig hvaða áhrif 

móðirin hefur þar á. Þá er sagt frá fæðingarorlofstöku feðra í sjöunda  kafla,  notkun 

þeirra á fæðingarorlofi og hvaða áhrif vinnumarkaðurinn getur haft á orlofstöku karla. Í 

áttunda kafla er sagt frá fjölskyldustefnu stjórnvalda  og einnig fjölskylduráðgjöf og 
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hvernig hún getur hjálpað foreldrum að læra á nýtt hlutverk sitt sem foreldrar. Að lokum 

eru umræður í níunda kafla þar sem niðurstöður ritgerðarinnar eru dregnar saman og 

lokaorðin er síðan að finna í tíunda kafla.   

 Efni ritgerðarinnar var valið vegna þess að það stendur mér nærri, ég á sjálf þrjá 

unga drengi og eiginmann. Ég og eiginmaður minn urðum foreldrar ung að aldri og vakti 

það áhuga minn á viðfangsefninu og þá sérstaklega eftir að hafa fylgst með eiginmanni 

mínum læra inn  á föðurhlutverkið og finna öryggi sitt þar.  
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2 Að verða faðir í fyrsta skipti 

Að verða foreldri í fyrsta skipti er yfirleitt stór viðburður í lífi foreldra. Bæði þurfa þau að 

huga  að mörgu og hefst undirbúningur fyrir komu barnsins yfirleitt á 

meðgöngutímanum. Það upplifa þó ekki allir þetta tímabil á sama hátt líkt og kom fram 

hjá Peterson og Jenni (2003) þegar þau rannsökuðu hvaða tilfinningum karlmenn fyndu 

helst fyrir þegar von væri á fyrsta barni. Þau athuguðu einnig hvernig feður tækju 

ákvörðunina um að vera tilbúnir til að eignast barn og hvaða vangaveltur þeir hefðu um 

föðurhlutverkið.  

Samkvæmt rannsókn Peterson og Jenni (2003) felur ákvörðunin um að eignast barn 

í sér mikið traust. Þegar foreldrar ákveða sjálf hvenær þau eru tilbúin og barnið kemur 

ekki óvænt þá lýstu feður því hvernig samspil þeirra og móður við að taka ákvörðunina 

hefði  hjálpað þeim og að það hafi verið léttir að deila ábyrgðinni með móður. Feður 

lýstu einnig þörf fyrir því að geta treyst maka sínum og sambandi þeirra. Ef sambandið 

var ótraust  áttu þeir erfiðara með að taka á tilfinningum sínum tengdum meðgöngunni. 

Feður í erfiðum samböndum áttu það til að óttast hvað framtíðin bæri í skauti sér, þeir 

voru óöruggir með hlutverk sitt í lífi barnsins og hræddir um að ef til sambandslita kæmi 

myndi móðirin finna sér annan mann sem kæmi í þeirra stað. Þeir óttuðust að missa 

barnið frá sér ef sambandið héldi ekki (Peterson og Jenni, 2003). 

Í rannsókn Peterson og Jenni kom í ljós að tilvonandi feður horfa til baka á sitt eigið 

uppeldi.  Ef tilvonandi feður höfðu jákvæða upplifun af sínu eigin uppeldi vildu þeir veita 

barni sínu svipað uppeldi en ef reynsla þeirra af eigin uppeldi var neikvæð þá óttuðust 

þeir að endurtaka mistök foreldra sinna. Tilvonandi feður horfðu frekar til þess hvernig 

feður þeirra hefðu verið sem uppalendur heldur en mæður þeirra og áttu það til að bera 

sig saman við þá (Peterson og Jenni, 2003). 

Þörf feðra til að skoða sitt eigið uppeldi getur verið mikil og þeir leita eftir því hvað 

þeir voru sáttir við og hvað ekki líkt og rannsókn Peterson og Jenni hefur sýnt fram. 

Rannsakendur telja  þó mikilvægt að feður horfi einnig til þeirra áhrifa sem þeir verða 

fyrir frá umhverfi sínu. Það séu ekki aðeins foreldrar þeirra sem hafi áhrif á það hvernig 

uppalendur þeir muni verða heldur geti allt í umhverfi þeirra haft þar áhrif.  Peterson og 

Jenni segja nauðsynlegt að tilvonandi faðir ákveði sjálfur og í samráði við maka sinn 

hvernig faðir hann vilji verða og líti til jákvæðra áhrifa frá umhverfinu. Í sameiningu geta 
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foreldrar mótað það líf sem þau vilja lifa og hvernig þau vilja ala barnið sitt upp 

(Peterson og Jenni, 2003). 

Samkvæmt rannsókn Peterson og Jenni þá eru það algengar áhyggjur feðra að 

þeirra persónulegu brestir komi í veg fyrir að þeir geti orðið þeir uppalendur sem þeir 

vilja verða. Flestir þeirra áttuðu sig á þeirri gríðarlegu ábyrgð sem fylgdi tilkomu barnsins 

og margir þeirra sögðu að þeir þyrftu að ná góðri stjórn á eigin lífi áður en barnið 

fæddist. Þeir nefndu þar til nauðsyn þess að ljúka námi, hafa örugga atvinnu og gott 

húsnæði. Þeir kæmu til með að verða hluti  af fjölskyldu og því skiptu þarfir foreldra og 

barnsins meginmáli.  Hluti þeirra nefndi einnig fjárhagslegar áhyggjur og að það væri á 

þeirra ábyrgð að framfleyta fjölskyldu sinni (Peterson og Jenni, 2003). Feður þurfa að 

skilja að fjárhagslega ábyrgðin liggur ekki eingöngu hjá þeim heldur er það sameiginleg 

ákvörðun foreldra hvernig þeirra ábyrgð skuli skipt.  Oft skortir á það að feður bæði skilji 

og og viti hvernig þeir geti deilt ábyrgð á heimilinu betur með móður. Úti á 

vinnumarkaðinum eru þeir oftast  í hærra starfshlutfalli en mæður og því þurfa foreldrar 

að reyna eftir bestu getu að ákvarða hvernig þau skipta með sér ábyrgð á heimilinu  svo 

að þau geti bæði notið sín sem best í foreldrahlutverkinu (Draper og Ives, 2013). 

Í bók Ingólfs V. Gísasonar (2008)  Pabbi: bók fyrir verðandi feður er nefnd þörf barna 

fyrir hlýja nærveru föður. Gamlar hefðbundar hugmyndir um föðurhlutverkið eiga það 

oft til að höfða til hugmynda um karlmennskuna og þá hvaða karl faðirinn hefur að 

geyma. En það sem skiptir meginmáli fyrir föðurinn og barnið að mati Ingólfs er að 

barnið nái hlýjum og góðum tengslum  við föður sinn. Þá telur Ingólfur brýnt að feður 

séu í ábyrgðarhlutverki innan fjölskyldunnar en ekki í hlutverki meðhjálpara því það 

hefur verið sýnt fram á að börn sem alast upp í fjölskyldum þar sem bæði faðir og móðir 

eru virk eru oft í betra innra jafnvægi, félagslega sterkari og ekki jafn bundin af 

kynhlutverkum (Gíslason, 2008).  

Námskeið fyrir tilvonandi foreldra hafa reynst vel til undirbúnings fyrir það 

mikilvæga hlutverk sem bíður þeirra. Feður sem sækja námskeiðin geta fengið þar svör 

við spurningum sem á þeim brenna og einnig fræðslu til að undirbúa sig undir 

föðurhlutverkið. Hefur það reynst vel fyrir feður að geta talað um þær áhyggjur sem þeir 

hafa af föðurhlutverkinu (Johansson, Thomas, Hildinsson og Haines, 2016).  
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3 Upplifun feðra af meðgöngu og fæðingu 

3.1 Meðgangan 

Upplifun feðra af meðgöngunni getur verið margvísleg. Rannsókn Fenwick, Bayes og 

Johansson (2012) á feðrum og upplifun þeirra af meðgöngunni sýndi fram á að margir 

þeirra þurftu að undirbúa sig vel andlega á þeim tíma og vinna úr ýmsum nýjum 

tilfinningum sem þeir fundu fyrir.  Sumir þeirra þurftu að  sætta sig við þungunina ef hún 

var ekki áætluð og aðrir þurftu  að vinna úr tilfinningum tengdum föðurhlutverkinu og 

þeim miklu kröfum sem þeir fundu frá maka og umhverfi sínu. Flestir ferður  þurftu tíma 

til að venjast þeirri hugmynd að þeir væru að verða feður, hvort sem það var í fyrsta 

skipti eða þriðja. Þá var einnig  algengt að þeir hefðu áhyggjur af móður og hvernig 

meðgangan gengi hjá henni. Það er mikilvægt að feður hafi vettvang til að tjá tilfinningar 

sínar tengdar meðgöngu og fæðingu barns og nái að vinna úr þeim með maka sínum.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Fenwick, Bayes og Johansson (2012) þá þurfa feður 

að viðra áhyggjur sínar við maka sinn því það getur haft jákvæð áhrif á heilsu þeirra og 

tilfinningalegt samband við móðurina og barnið (Fenwick, Bayes, Johansson, 2012).  

Þegar kemur að fæðingarnámskeiðum þá telja feður sig stundum vera óþarfa. Þeir 

skilja ekki þörfina á stuðningi þeirra við maka sína á slíkum námskeiðum. Vegna þessa 

fer hluti kvenna án maka síns á fæðingarnámskeið. Poh, Kon, Seow og He (2013) 

rannsökuðu þátttöku feðra og töldu að þeir ættu að fara á námskeiðin til að öðlast aukið 

öryggi í umönnun nýburans.  

Hildingsson og félagar rannsökuðu upplifun feðra af meðgöngunni og samkvæmt 

þeirra niðurstöðum þá tóku þeir feður sem óttuðust  fæðinguna síður þátt í 

fæðingarnámskeiðum. Viðkomandi feður sem ekki sóttu námskeiðin fundu fyrir erfiðum 

tilfinningum á meðgöngutímanum, við fæðingu barnsins og fyrstu mánuðina á eftir. Þeir 

þjáðust af kvíða og fleiri kvillum en þeir sem fóru á námskeiðin með móður fundu í mun 

minni mæli fyrir slíkum einkennum (Hildingdsson, Haines, Johansson, Rubertsson, 

Fenwick, 2014). 

Poh og félagar rannsökuðu hver væri helsta þörf feðra í undirbúningi á 

meðgöngutímabilinu. Feður nefndu þörf fyrir betri undirbúning og vildu þeir þá helst fá 

upplýsingar um það sem gæti komið upp  á í fæðingunni og  hvað ætti að gera ef 
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eitthvað færi úrskeiðis.  Feðrum fannst að þeir þyrftu að hafa einhverjar hugmyndir um 

hvernig þeir ættu að styðja mæður í fæðingarferlinu (Poh o.fl., 2013). 

3.2 Fæðingin 

Upplifun foreldra af fæðingu getur haft mikil áhrif á tengslamyndun foreldra við barnið 

fyrstu vikur og mánuði eftir fæðinguna og getur fæðingarupplifunin einnig haft talsverð 

áhrif á andlega líðan bæði móður og föður.  Jákvæð upplifun af fæðingunni getur haft 

jákvæð áhrif á tengslamyndun og andlega líðan og neikvæð getur haft neikvæð áhrif á 

tenglsamyndun og andlega líðan foreldra. Feður sem upplifa fæðinguna sem jákvæða 

reynslu og verða fyrir jákvæðum áhrifum eru líklegri til að vera öruggir í nýju hlutverki 

og eiga þar af leiðandi auðveldara með að bera þá ábyrgð sem fylgir umönnun nýburans 

(Gawlick, Múller, Hoffmann, Dienes, Reck, 2015). Þegar Poh og félagar skoðuðu hvaða 

tilfinningar feður voru helst að upplifa við fæðingu fyrsta barns kom í ljós að það var allt 

frá hálfgerðri örvæntingu til hamingju og rólegheita.  Eftirvæntingin var mikil hjá 

verðandi feðrum en á sama tíma höfðu þeir einnig áhyggjur af móðurinni og barninu og 

hvernig þau kæmu út úr fæðingunni. Feðurnir sem fundu fyrir ró eftir að barnið fæddist 

var vegna þess að fæðingin gekk var yfirstaðin og gekk vel bæði hjá móður og barni. 

Þeim var léttir að vita að líkamlegir erfiðleikar móðurinnar væru nú yfirstaðnir. Það sem 

helst hræddi feðurna var hversu sterkar tilfinningar vöknuðu hjá þeim við fæðingu 

barnsins (Poh o.fl., 2013). 

Flestir feður hafa sterka þörf fyrir að styðja móðurina í fæðingunni. Þeir telja þá 

sjálfa vera stóran hluta af fæðingarferlinu með því að fá að upplifa fæðinguna með 

móðurinni og fá að styðja hana eftir bestu getu. Feður þurfa að taka tillit til þeirra miklu 

líkamlegu erfiðleika sem móðirin er að ganga í gegnum og veita henni stuðning og gæta 

þess að þarfir hennar séu í forgangi  (Poh o.fl., 2013). Stuðningurinn sem faðir veitir 

móður í fæðingu getur verið margvíslegur, allt frá því að halda í hönd hennar yfir í það 

að eiga í samskiptum við ljósmæður og annað heilbrigðisstarfsfólk (Johansson, Fenwick, 

Premberg, 2014).  

Þó að flestir feður í dag vilji vera viðstaddir fæðingu barna sinna þá fyrirfinnst ennþá 

hópur feðra sem gerir það ekki eða þá einungis vegna utanaðkomandi þrýstings frá 

samfélaginu. Viðkomandi feður finna þá ekki þörf hjá sér að vera viðstaddir og draga sig 

í hlé meðan á fæðingu stendur. Niðurstöður rannsóknar Johansson og félaga sýndi fram 
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á að feður sem eru viðstaddir fæðingu barna sinna öðlast þar oft aukið öryggi með því 

að vera hluti af fæðingunni. Með þátttöku sinni fundu feður oft hlutverk sitt hvað varðar 

barnið og uppeldi þess. Rannsakendur töldu mikilvægt fyrir bæði föður og móður að 

faðir væri viðstaddur fæðinguna, að þau ættu þessa sérstöku upplifun saman  

(Johansson o.fl., 2014). 

Þegar upp koma erfiðleikar við fæðingu eiga feður það til að draga sig í hlé, þeir 

upplifa sig oft sem utanaðkomandi og jafnvel að þeir flækist fyrir. Við slíkar aðstæður 

láta þeir heilbrigðisstarfsfólkið sjá um ákvarðanatöku og stuðning við móður. En slíkt 

getur haft áhrif síðar meir og þeir átt erfiðara með  að finna sitt hlutverk í lífi barnsins 

(Longworth, Furber, Kirk, 2015). Samkvæmt rannsókn Johansson og félaga gerist það 

líka oft að faðirinn hreinlega gleymist því heilbrigðisstarfsfólkið er upptekið að sinna 

móður og barni. Það getur einnig ýtt undir að faðirinn lætur lítið á sér bera.   Johansson 

og félagar telja nauðsynlegt að heilbrigðisstarfsfólk haldi föður inni í myndinni og gleymi 

honum ekki  og hans tilfinningum. Þau ættu fremur að reyna að virkja föðurinn við 

erfiðar aðstæður eða í það minnsta leyfa honum að fylgjast með (Johansson o.fl., 2014). 

Einnig sýndi rannsókn Lindberg og Engström fram á þörf feðra til að fá að vera hluti af 

umönnun við fæðingu.  Ef fæðingin gekk erfiðlega þá fundu feður sig ekki sem hluta af 

fjölskyldunni, aðeins móðir og barn voru í brennidepli, og þeir voru hafðir útundan þrátt 

fyrir að sumir vildu taka þátt  (Lindberg, Engström, 2013).  

Hvað varðar reynslu feðra af veru þeirra á fæðingardeildum þá er augljóst að þar má 

bæta ýmislegt. Það þarf að leiðbeina þeim mun betur um hlutverk þeirra meðan á 

fæðingu stendur. Þessar voru niðurstöður Oommen og félaga þegar þau athuguðu 

upplifun feðra af fæðingarferlinu í Finnlandi. Feður sögðust hafa þurft meiri og betri 

fræðslu  og þeim fannst þeir ekki vera nægilega vel undirbúnir að fara heim með barnið. 

Báðum  foreldrum fannst að þjónustan á fæðingardeildinni ætti að snúast meira um 

fjölskylduna sem heild en ekki aðeins móðurina og barnið (Oommen, Rantanen, 

Kaunonen, Tarkka, Salonen, 2011).   

Það sem feður vilja einna helst í fæðingarferlinu er að vernda og annast fjölskyldu 

sína og þá er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk átti sig á þeirri þörf og hjálpi þeim. Með 

hjálp starfsfólks í fæðingarferlinu ættu flestir feður að geta stutt við móður og annast 
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barnið en slíkur stuðningur stuðlar að góðum tengslum  milli móður, föður og barns 

(Lindberg, Engström, 2013).   

3.3 Eftir fæðingu 

Í niðurstöðum rannsóknar Chin og félaga kom fram að feður finna yfirleitt fyrir miklum 

breytingum á sjálfum sér eftir fæðingu fyrsta barns. Þeim finnst þeir verða næmari á 

umhverfi sitt og upplifðu einnig aukna væntumþykju til þeirra sem stóðu þeim næst. 

Margir þeirra sögðust taka út ákveðinn þroska  við fæðingu barnsins og vildu uppræta 

barnalega hegðun í fari sínu og einnig taka minni áhættu en þeir gerðu áður. Feðurnir 

vildu almennt hugsa betur um sig persónulega til að vera sem best í stakk búnir fyrir 

föðurhlutverkið. Aukið traust til maka var einnig algengt og þeim fannst þeir ná að 

tengjast móður dýpri tengslum en þeir höfðu gert fyrir komu barnsins og í kjölfarið 

dýpkuðu fjölskylduböndin. Sumir nefndu þó erfiðleika við að skipuleggja lífið  eftir 

fæðingu fyrsta barnsins og að það reyndist erfitt að ná jafnvægi á milli starfs, áhugamála 

og fjölskyldulífs (Chin, Hall, Daiches, 2011). 

Gawlik og félagar rannsökuðu feður fyrstu vikurnar eftir fæðingu og voru 

niðurstöður þeirra að fjórum vikum eftir fæðingu barns þá upplifir hluti feðra  nýtt 

hlutverk sem veitir þeim vissa fullnægju meðan aðrir finna fyrir tilfinningalegu álagi, 

líkamlegum óþægindum og skynja að nýja hlutverkið krefjist mikillar aðlögunar. Þessar 

niðurstöður komu einnig fram í rannsókn Chin og félaga (2011). Sumir feður upplifðu 

mikla streitu og álag á meðgöngutímanum  og fannst þeir ekki hafa nægilegan tíma til að 

aðlagast breyttum aðstæðum eftir komu barnsins og þeir fundu fyrir yfirþyrmandi og 

erfiðum tilfinningum. Töldu Gawlik og félagar því áríðandi að fylgjast betur með feðrum 

eftir fæðingu því streitan og álagið sem þeir upplifðu gæti leitt til fæðingarþunglyndis 

líkt og hjá mæðrum (Gawlik o.fl., 2015).  

Það er því nauðsynlegt að hlúa að og aðstoða þá feður  sem finna fyrir erfiðum 

tilfinningum. Það þarf að hjálpa þeim að vinna úr slíkri reynslu og það væri hægt með 

eftirliti eins og mæður fara almennt í á heilsugæslu eftir barnsburð. Þar væri hægt að 

leggja fyrir þá lista sem skima fyrir þunglyndi líkt og lagðir eru fyrir móður. Þeir listar 

kallast Edinborgar fæðingarþunglyndis-skalinn eða EPDS (Edinburghs postnatal 

depression scale) og eru notaðir fyrir mæður hér á Íslandi fyrstu mánuðina eftir að þær 

hafa eignast barn. Rannsókn þeirra Gawlik og félaga sýndi fram á að hægt væri að nota 
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sama lista fyrir feður til að skima fyrir þunglyndiseinkennum. Telja þeir mikilvægt að 

heilbrigðisstarfsfólk skimi einnig feður því að neikvæð upplifun feðra af fæðingunni 

getur haft neikvæð áhrif á báða foreldrana og aukið líkur á fæðingarþunglyndi hjá þeim 

báðum (Gawlik o.fl., 2015). Heilbrigðisstarfsfólk þarf því að gera sér grein fyrir þeim 

erfiðleikum sem bæði móðir og faðir geta átt við að stríða eftir erfiða fæðingu og ef 

barnið fæðist fyrir tímann eða veikt.Það þarf að hjálpa  foreldrum að finna hlutverk sitt 

og sömuleiðis virkja þá báða í umönnun barnsins (Thiel, Mader, 2016).  
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4  Andleg líðan föður 

Þunglyndi og kvíði er algengt meðal karla og kvenna fyrsta árið eftir fæðingu, um átta til 

tólf prósent kvenna þjást af fæðingarþunglyndi eftir fæðingu (Lovejoy, Graczyk, O´Hara, 

Neuman, 2000) og um tíu prósent feðra (Cooklin, o.fl.,  2015). Þunglyndi mæðra hefur 

verið ítarlega rannsakað síðastliðna áratugi eftir að það var viðurkennt sem slíkt en 

fæðingarþunglyndi feðra hefur enn ekki verið viðurkennt sem vandamál. Það hrjáir um 

tíu prósent feðra fyrsta árið eftir fæðingu barns. Það er nauðsynlegt að taka það 

alvarlega og viðurkenna sem fæðingarþunglyndi því þannig er hægt að átta sig betur á 

vandanum og auðvelda feðrum að leita sér hjálpar og læra betur inn á þær tilfinningar 

sem þeir eru að kljást við (Musser, Ahmend, Foli, Coddington, 2013).  

 Wenzel og félagar rannsökuðu andlega líðan hjá nýbökuðum foreldrum og voru 

niðurstöður þeirra að kvíði foreldra og áhrif hans á foreldrahlutverkið væri vanmetinn. 

Þeir töldu að kvíði væri mun algengari en fæðingarþunglyndið. Að vísu fylgir 

þunglyndinu ákveðinn kvíði en þegar litið var á kvíðann einan og sér þá fannst þeim 

hann vanmetinn. Þeir einstaklingar sem þjást af kvíða þurfa að takast á við margs konar 

vandamál sem þeim reynist erfitt að leysa.  Niðurstöður  Wenzel og félaga voru þær að 

þeir sem þjást af kvíða en ekki fæðingarþunglyndi falli á milli í skimunum hjá 

mæðraeftirlitinu og þess vegna er ekki hægt að taka strax á vandanum.  Í kjölfarið getur 

ástand kvíðinna einstaklinga versnað og verið mjög hamlandi fyrir foreldra og haft slæm 

áhrif á foreldrahlutverkið. Wenzel og félagar töldu því mikilvægt að bæta 

skimunarlistana þannig að þeir nái að skima betur fyrir kvíða   (Wenzel, Haugen, 

Jackson, Brendle, 2005).  

4.1 Fæðingarþunglyndi feðra 

Líkt og komið hefur fram þá þjást um tíu prósent feðra af fæðingarþunglyndi.  Helstu 

áhættuþættir fæðingaþunglyndis meðal feðra eru: fyrri saga um þunglyndi, maki með 

þunglyndi, erfiðleikar í parasambandinu, áhyggjur af foreldrahlutverkinu og að þeir ráði 

ekki við það álag sem því fylgir (Cooklin o.fl., 2015). Þegar faðir þjáist af 

fæðingarþunglyndi hefur það áhrif á allt hans líf og algengt er að þeir sem þjást af slíku 

þunglyndi upplifi hræðslu, séu illa áttaðir, finni fyrir vonbrigðum með nýja lífið og skynji 

sig hjálparvana og óttast upplausn fjölskyldunnar. Einnig geta þeir glímt við mikla óvissu 

um framtíð sína og fjölskyldu sinnar (Musser o.fl., 2013). Fæðingarþunglyndi karlmanna 
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kemur yfirleitt fram á annan hátt en hjá konum og birtingarmynd þess hjá þeim eru 

yfirleitt miklar skapsveiflur, reiði og þeir verða afskiptalitlir hvað varðar fjölskylduna 

(Loscalzo, Giannini, Contena, Gori, Benvenuti, 2015). Einnig hefur sjálfsöryggi feðra mikil 

áhrif á getu þeirra til að tengjast barninu sínu. Þeir sem höfðu sjálfsöryggi til að bera 

voru mun öruggari í sínu feðrahlutverki og áttu auðveldara með að sýna barni sínu nánd 

heldur en þeir óöruggu sem þjáðust af fæðingarþunglyndi (Appelbaum o.fl., 2000). 

Líkt og komið hefur fram mælir Edinborgar fæðingarþunglyndis-skalinn (EPDS) fyrir 

fæðingarþunglyndi og er hann notaður víða um heim til að meta andlegt ástand kvenna 

eftir fæðingu. Síðastliðin ár hafa rannsakendur verið að prufa listann á feðrum og 

athuga hvort hægt sé að nota hann til að meta andlega líðan þeirra (Edmondson, 

Psychogiou, Netsi, Ramchandani, 2010). EPDS skalinn hefur ekki verið notaður hér á 

Íslandi til að skima fyrir fæðingarþunglyndi hjá feðrum en er notaður fyrir mæður hér á 

landi. Massoudi og félagar gerðu rannsókn á sænskum feðrum þar sem EPDS listinn var 

notaður til að skima fyrir fæðingarþunglyndi hjá þeim. Þeir komust að þeirri niðurstöðu 

að EPDS listinn væri ekki nægilega góður til að skima fyrir þunglyndi. Hann virkar fyrir 

mæður en vegna þess að þunglyndiseinkennin eru ekki þau sömu hjá kynjunum þá töldu 

þeir best að þróaður væri nýr listi sem sérstaklega væri ætlaður feðrum. EPDS listinn 

mældi til að mynda streitu, kvíða og áhættueinkenni þunglyndis hjá feðrunum en náði 

ekki að greina alvarlegt þunglyndi. Vegna þessa hefðu feður fallið á milli í skimun þegar 

notast var við EPDS listann samkvæmt Massoudi og félögum (Massoudi o.fl., 2013).  

Niðurstöður rannsóknar þeirra Mattheya og félaga eru í samræmi við niðurstöður 

Massoudi og félaga. Mattheya taldi þó ekki þörf á því að gera nýjan lista heldur þróa 

aðra útgáfu af EPDS listanum sem væri þá gerð með feður í huga. Eins og komið hefur 

fram þá eru einkennin ekki þau sömu hjá kynjunum og því ekki hægt að nota sama 

listann.  Niðurstöður Mattheya voru þær að það helsta sem skildi kynin að væri 

gráturinn. Svokallaður sængurkvennagrátur er vel þekktur og algengur meðal nýbakaðra 

mæðra, bæði þeirra sem þjást af fæðingarþunglyndi en einnig þeirra sem gera það ekki. 

Feður  sýndu ekki svörun þar samkvæmt niðurstöðum Mattheya og er það talið merki 

um skýran mun á fæðingarþunglyndi kynjanna (Mattheya, Barnett, Kavanagh, Howie, 

2001). Mikilvægt er að rannsaka betur líðan feðra og hverjir séu helstu áhrifaþættir í 
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þeirra fæðingarþunglyndi til að öðlast betri skilning og reyna að finna leiðir til að taka á 

þeim þáttum (Wee, Skouteris, Pier, Richardsom. Milgrom, 2011). 

Feður sem áttu maka sem þjáðist af fæðingarþunglyndi voru líklegri til að sýna 

einkenni fæðingarþunglyndis og fengu þar af leiðandi hærra skor á skimunarlistum 

(Mattheya, o.fl., 2001; Anding, Röhrle, Grieshop, Schúcking, Christiansen, 2016). Þegar 

tilvonandi feður hafa neikvæðar hugmyndir um föðurhlutverkið þá getur það leitt til 

þess að þeir ýki þau vandamál sem upp koma við fæðingu barnsins og fyrstu árin í lífi 

þess. Feður sem hafa neikvæðar hugmyndir eiga það til að mikla allar upplifanir og 

erfiðleika fyrir sér og hafa yfirleitt neikvætt álit á föðurhlutverkinu. McHale og Rotman 

(2007) telja það skýrt merki um hversu mikil áhrif það getur haft á feður að koma inn í 

föðurhlutverkið með neikvæðar hugmyndir og hafa ekkert unnið úr þeim (McHale, 

Rotman, 2007). Hugmyndir um karlmennsku geta einnig haft áhrif og haft þær 

afleiðingar að feður eigi erfitt með að leita sér hjálpar þegar erfiðleikar og neikvæðar 

tilfinningar hrjá þá. Þá kjósa þeir fremur að bíða og sjá hvað verði um þessar tilfinningar 

og vanlíðan og reyna að ráða fram úr þeim sjálfir.  Þeir telja að karlmennskan búi í 

þögninni og að þar sé falinn styrkur. Þögnin og erfiðleikar við að leita sér hjálpar getur 

orðið til þess að fæðingarþunglyndið verður erfiðara og langvarandi vandamál. 

Fæðingarþunglyndi feðra getur haft neikvæð áhrif á þá sem foreldra og  samband þeirra 

við barnið (Wilson og Durbin, 2010). Helstu áhrif fæðingarþunglyndis feðra á börnin geta 

verið margs konar félagsleg vandamál, léleg námsframvinda og auknar líkur á þunglyndi. 

Börn þannig feðra eru þrisvar sinnum líklegri til að finna sjálf fyrir þunglyndi á 

uppvaxtarárum sínum (Williams, 2007). 

4.2 Áhrif fæðingarþunglyndis á parasambandið 

Að verða foreldrar í fyrsta skipti getur haft mikil áhrif á parasambandið. Það getur orðið 

til þess að feður endurmeta samband sitt við makann. Chin og félagar skoðuðu hvaða 

áhrif fæðing barnsins hefði á samband foreldra.  Upplifun flestra feðra var sú að með 

komu barnsins hefðu þeir upplifað samband sitt og makans sem meiri fjölskylduheild og 

litu á það sem nokkurs konar fullkomnun á sambandinu, að þeir hefðu tengst maka 

sínum órjúfanlegum böndum. Þessar nýju tilfinningar feðra hjálpuðu þeim að takast á 

við þær margvíslegar breytingar sem fylgdu komu barnsins  (Chin o.fl., 2011).  
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 Fyrstu vikur og mánuði eftir fæðingu er það yfirleitt móðirin sem er meira bundin 

barninu vegna brjóstagjafar og þá getur faðirinn með hjálp og skilningi  veitt henni 

góðan stuðning.  Mæður upplifa þó oft að mikið vanti upp  á stuðning frá föður og eiga 

þær til að skilja það sem svo að faðirinn hafi ekki vald á nýja foreldrahlutverki sínu. 

Þegar mæður upplifa skort á stuðningi og samveru við maka sinn þá getur það haft 

gríðarleg áhrif á parasambandið. Samband móður og föður og andleg líðan þeirra verður 

að vera góð svo nýburinn  nái að þroskast og dafna eðlilega. Slæmt samband foreldra 

getur haft neikvæð áhrif á tengsl þeirra við barnið   (May, Flether, 2013).  

 Feður sem eru þunglyndir eiga það til að draga sig til hlés innan fjölskyldunnar og 

hlaupa frá skyldum sínum og ábyrgð. Þá finnur móðirin fyrir mun meira álagi og vantar 

tilfinnanlega stuðning frá föður við umönnun barnsins (Musser o.fl., 2013). Þegar 

foreldrar eiga í erfiðleikum og ná ekki nægilega góðri samvinnu við umönnun barnsins 

getur það aukið líkurnar á því að þau muni eiga við vandamál að stríða í framtíðinni, 

bæði í parasambandinu og í foreldrahlutverkinu (McHale, Rotman, 2007). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna Appelbaum og félaga (2000) á áhrifum parasambandsins á 

foreldrahlutverkið þá getur samband foreldra  haft mikil áhrif á það hversu öruggur 

faðirinn er í föðurhlutverkinu. Ef illa gengur bitnar það á föðurhlutverkinu en mæður  

hafa einnig mikil áhrif á það hvernig faðirinn sér sitt hlutverk og finnur sig í því 

(Appelbaum o.fl., 2000).  

 Ef báðir foreldrar þjást af fæðingarþunglyndi þá verður álagið á heimilinu 

gífurlegt. Það hefur neikvæð áhrif á barnið og eykur líkur á ofbeldi foreldra gagnvart því. 

Barnið skortir þá tengsl við foreldra sína, það verður dapurt og getur sýnt ýmis 

hegðunarvandamál.   Þegar annað foreldri þjáist af fæðingarþunglyndi þá reynir hitt 

yfirleitt eftir bestu getu að létta ástandið á heimilinu. Það gengur misjafnlega og ef 

móðir þjáist af fæðingarþunglyndi þá er algengt að faðirinn sig einnig í hlé við umönnun 

barnsins og geri aðeins það sem nauðsynlegt er (Musser o.fl., 213). Það telst líklegt að 

viðkomandi feður þjáist þá einnig af fæðingarþunglyndi.  
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5 Kenningar 

5.1 Tengslakenningar 

Árið 1958 kom út fyrsta ritið um tengslakenningar John Bowlby og Mary Ainsworth. 

Bowlby var byrjaður að þróa kenninguna áður en Ainsworth byrjaði að starfa með 

honum. Hún hafði einnig mikil áhrif á kenninguna og þróaði hana til að hægt væri að 

prófa hana og einnig bætti hún við kenninguna og gerði hana með því nútímalegri. 

Ainsworth hafði sjálf horft til tengsla barna og þróaði kenningu um örugg geðtengsl 

barns. Til að barn gæti þróað með sér örugg geðtengsl þurfti það að upplifa fyrst sterk 

og örugg tengsl við foreldra sína og gat þá rannsakað heiminn í kringum sig. Ef þessi 

geðtengsl næðu ekki að myndast eða væru ekki nægilega traust  þá væri hætta á að 

barnið gæti átt við mikla erfiðleika að stríða. Bæði Bowlby og Ainsworth voru undir 

miklum áhrifum frá kenningum Freud og þróaði Bowlby tengslakenninguna með því að 

fylgjast með hegðun barna sem áttu við ýmsa heilsufarsvanda að stríða og lágu inni á 

spítala þar sem hann vann. Einnig fékk hann tækifæri til að ræða við foreldra barna sem 

áttu við erfiðleika að stríða og þróa þannig enn frekar kenningu sína (Bretherton, 1992). 

 Tengslakenning Bowlby og Ainsworth einblínir á samband móður við barn sitt og 

telja þau tengsl barns við móður nauðsynleg fyrir afkomu þess. Ef barnið fær ekki góða 

tengingu við móður og er aðskilið frá henni eða fær slæma umönnun frá móður getur 

það haft mikil áhrif á afkomu barnsins (Bretherton, 1992). 

 Þó að Bowlby hafi aðeins horft til mikilvægi sambands móður og barns þá eru 

sterk tengsl við umönnunaraðila nauðsynleg fyrir börn. Eins og komið hefur fram þá 

hafa slík tengsl  sterk áhrif á sjálfsmynd barna og þá sérstaklega ef foreldrarnir eru virkir 

í foreldrahlutverkinu og sinna þeim af alúð. Kenning Ainsworth um örugg geðtengsl 

horfir þó til uppalanda en ekki aðeins móður og passar það betur í dag. Ainsworth sér 

mikilvægi þess að barnið nái að mynda sterk tengsl við uppalanda sinn og þau jákvæðu 

áhrif sem þau tengsl hafa (Bretherton, 2013; Ludolph og Dale, 2012). Ef barn hefur sterk 

tengsl við móður sína upplifir það móðurina sem örugga höfn og er það talið velta mikið 

á því hversu vel móðirin nær að lesa í þarfir og hegðun barnsins. Barn sem á móður sem 

veitir því öryggi er félagslega sterkara en barn sem alið er af móður sem er 

óútreiknanleg og nær ekki góðum tengslum við barnið eykur líkur á því að það eigi 

erfiðara uppdráttar og að það muni stunda andfélagslega hegðun (Kjartansdóttir, 2009).  
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Eðlislæg hvöt fær barnið til að tengjast foreldrum sínum og  það er helst vegna þess 

öryggis, umönnunar og verndar sem foreldrarnir veita barninu. Fyrstu tengingar 

barnsins eftir fæðingu eru yfirleitt við móður og þá vill þá barnið fremur vera hjá móður 

sinni  en öðrum. Ef faðir eða aðrir umönnunaraðilar ala barnið upp þá getur það náð að 

tengjast þeim sömu djúpu böndum. Í upphafi velur barnið samt móður sína fram yfir 

aðra (Kjartansdóttir, 2009). Bæði móðir og faðir eru jafn mikilvæg í lífi barns ef þau eru 

bæði til staðar í uppeldi þess og það er ekki stigsmunur á tengslamyndun feðra við börn 

sín og tengslamyndun móður og barns. Tengsl beggja foreldra við barn sitt eru jafn 

mikilvæg og þjóna þau bæði stóru hlutverki í lífi barnsins. Aðskilnaður barna sem eru 

eins til þriggja ára við móður eða föður  hefur sömu áhrif þ.e. ekki eru áhrifin meiri við 

aðskilnað frá móður (Bretherton, 2013; Ludolph og Dale, 2012). 

5.2 Feminískar kenningar 

Feminískar kenningar eiga rætur sínar að rekja til sjöunda áratugarins og eru hluti af 

átaka- og sósíalískum kenningum. Á sjöunda áratugnum urðu miklar breytingar á stöðu 

kvenna og það voru konurnar sjálfar sem börðust fyrir þeim breytingum. Þær nutu ekki 

jafnréttis á við karla  og þess vegna var mikilla úrbóta þörf í þeim efnum. Konur tóku  

höndum saman og börðust fyrir jafnrétti, þær vildu losna undan stjórn hvíta 

karlmannsins sem hafði í aldaraðir haft yfirburðastöðu í þjóðfélaginu. Í feminískum 

kenningum er þess krafist að samfélagið átti sig á stöðu og kúgun kvenna og taki tillit til 

ólaunaðra starfa kvenna. Konur kröfðust jafnréttis á við karla og gilti þá einu hvar þær 

bjuggu í heiminum (Andersen, 2003; Popple, 1995). 

  Í upphafi feminismans voru það frjálslyndir feministar sem kröfðust réttinda á 

við karla. Þær  héldu því fram að konur hefðu ekki sömu réttindi og karlar, ekki sömu 

möguleika til menntunar og sjálfstæðis. Frjálslyndir feministar töldu menntun kvenna 

vera mikilvægan hlekk í jafnréttisbaráttunni. Mary Wollstonecraft skrifaði árið 1792 um 

þann mun sem hún taldi vera á kynjunum og hún taldi menntun vera mikilvægasta fyrir 

konur til þess að ná fram jafnrétti og við það varð  mikil vitundarvakning á meðal 

feminsta um mikilvægi þess að berjast fyrir menntun kvenna (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Bríet Bjarnhéðinsdóttir var ein helsta baráttukona í réttindum kvenna á Íslandi 

hér á árum áður. Hún stofnaði ásamt fleirum Hið íslenska kvennréttinfafélag og barðist 

ötullega fyrir réttindum kvenna í áraraðir og beitti sér sérstaklega fyrir betri menntun 
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fyrir konur á Íslandi (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Seinni bylgju feminisma má rekja til 

stúdentamótmæla í Frakklandi árið 1968. Þá urðu til róttækari hugmyndir og meiri 

vitundarvakning um misrétti kynjanna.  Sú hugmynd hafði áður verið ríkjandi að uppeldi 

kynjanna þyrfti að vera ólíkt en þá voru stúlkur aldar upp til að uppfylla eiginkonu- og 

móðurhlutverkið á meðan drengir voru aldir upp til þess að sjá fyrir fjölskyldu sinni. En á 

þessum árum voru fræðimenn á öðru máli og töldu að bæði kynin ættu að fá sama 

uppeldi  (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Á Íslandi voru það rauðsokkurnar sem börðust 

ötullega fyrir auknum réttindum kvenna, þær voru mjög róttækar og eitt  baráttumála 

þeirra var að konur á Íslandi ættu rétt á getnaðarvörnum og barnagæslu. Einnig börðust 

þær fyrir sömu launum fyrir bæði kynin, það átti alls ekki að vera nokkur munur þar á 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þó að sú barátta sé ekki enn unnin þá á samfélagið 

feministum mikið að þakka að mínu mati. Með vitundarvakningunni þá byrjuðu feður að 

gegna stærra hlutverki í lífi barna sinna og þegar mæður byrjuðu einnig að vinna úti á 

vinnumarkaði þá jafnaðist ábyrgðin á milli foreldranna þegar kom að 

uppeldishlutverkinu.  

Jafnréttið sem feminískar kenningar fjalla um varðar ekki aðeins konur einar heldur 

hafa karlmenn sömu hagsmuna að gæta. Fjölskyldan og réttur beggja foreldra  til að 

vera virkir þátttakendur í fjölskyldulífinu og uppalendur barna sinna snertir að sjálfsögðu 

bæði kynin. Launajafnrétti kvenna og karla sem feministar berjast fyrir hefur einnig góð 

áhrif á fjölskylduna. Þegar konan fær sömu laun fyrir sín störf og karlinn þá stendur hún 

honum jafnfætis þegar kemur að framfærslu fjölskyldunnar og umönnun barna. En 

karlar verða að berjast fyrir kynjajafnrétti með konum til að hægt sé að ná fram 

raunverulegu jafnrétti. 
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6 Hugmyndir um hlutverk feðra 

Feður hafa ýmis hlutverk innan fjölskyldunnar og er eitt þeirra stuðningur við móður. 

Feður geta veitt mæðrum mikinn og góðan stuðning þegar kemur að brjóstagjöf. 

Palmqvist og félagar rannsökuðu hvort að stuðningur föður hefði áhrif á brjóstagjöf 

móður og voru niðurstöðurnar þær að stuðningurinn hefði þar mikil áhrif. Ef faðir sýnir 

maka sínum stuðning á meðan brjóstagjöf stendur þá varir hún lengur. Í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar kom fram að feður ættu það til að upplifa sig útundan þegar kom 

að brjóstagjöfinni. Þeir vildu almennt að brjóstagjöfin gengi vel og höfðu áhyggjur af því 

við fæðingu og fyrstu daga á eftir að það gætu komið upp erfiðleikar við brjóstagjöfina. 

Hluti feðranna fann fyrir því  að með brjóstagjöfinni væri verið að þröngva þeim inn í 

hefðbundin kynjahlutverk þ.e.  að þeir þyrftu að vinna úti meðan móðirin væri heima til 

að geta sinnt brjóstagjöfinni og annast barnið. Með því ætti móðirin og barnið í sérstöku 

sambandi sem faðirinn væri ekki hluti af. Aðrir feður tóku eftir því að brjóstagjöfin 

reyndi mikið á móður og þeir fundu sig vanmáttuga að geta ekki létt undir með henni en 

dáðust einnig að dugnaði móðurinnar. Flestir feður voru þó sammála um að þeir vildu 

að barnið væri á brjósti frá fæðingu og það þrátt fyrir erfiðleikana sem það gat valdið 

þeim og móðurinni. Þeir fundu sínar eigin leiðir til að tengjast barninu og það gerðu þeir 

með því að vera duglegir við almenna umönnun svo sem að sjá um bleyjuskipti og að 

baða börnin (Palmqvist, Zather, Larsson, 2015).  

 Þegar kemur að uppeldi barna þá velja feður ýmsar aðferðir. Eins og áður hefur 

komið fram horfa þeir oft til síns eigin uppeldis líkt og niðurstöður rannsóknar Chin og 

félaga (2011) sýndu. Þá spegluðu þeir sig í sínum eigin feðrum og því uppeldi sem þeir 

fengu en stór hluti feðranna vildu þó ekki ala barnið sitt upp á sama hátt og þeir voru 

sjálfir voru aldir upp. Töldu Chin og félagar (2011) að  það gæti verið merki um breytta 

tíma þar sem feður í dag eru ef til vill meira með börnum sínum.  Á meðan á meðgöngu 

stendur er faðirinn að undirbúa sig fyrir að verða faðir í fyrsta skipti og veltir fyrir sér 

hvað hann vilji kenna barni sínu. Það er góður undirbúningur fyrir feður að horfa til 

þeirra eigin uppeldis og reyna þannig að finna út  í hvaða hlutverki þeir vilja vera.  Chin 

og félagar (2011) töldu mikilvægt að feður mættu ekki gleyma því að allt samfélagið 

gæti haft áhrif á þá, ekki einungis eigin  foreldrar. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

einnig þær að feður sem sóttu undirbúningsnámskeið og fengu að ræða við aðra feður 

um tilfinningar sínar og hugmyndir voru betur í stakk búnir að verða foreldrar. Það 
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hjálpaði þeim við aðlögunina að feðrahlutverkinu og að finna hvaða leiðir þeir vildu fara 

í hinu nýja hlutverki (Chin o.fl., 2011). 

6.1 Tengslamyndun föður og barns 

Niðurstöður rannsóknar Appelbaum og félaga voru þær að feður sem ólust upp við 

gömul hefðbundin kynjahlutverk voru líklegri til að vinna lengri vinnudaga og taka minni 

þátt í fjölskyldulífinu og minni ábyrgð á uppeldi barna sinna heldur en þeir feður sem 

höfðu alist upp við nútímalegri kynjahlutverk þar sem bæði kynin öxluðu jafna ábyrgð á 

uppeldi barna sinna. Þeir feður sem aðhylltust ekki gömul kynjahlutverk voru opnari 

gagnvart föðurhlutverki sínu og  áttu auðveldara með að tengjast börnum sínum og 

sýndu einnig meiri nánd og voru virkari þátttakendur í fjölskyldulífinu. Einnig kom fram í 

niðurstöðum Appelbaum og félaga að feður töldu það vera gamla mýtu en ekki 

sannleika að feður lékju frekar við börnin og létu móður um umönnun þeirra svo sem að 

sjá um matinn og skipta um bleyjur. Við rannsókn þeirra á hlutverkum foreldra voru 

niðurstöðurnar þær að skiptingin var nokkuð jöfn á þeim hlutverkum sem foreldrar tóku 

að sér. Feður skiptu um bleyjur og mötuðu börn sín alveg til jafns við móðurina og bæði 

léku þau við börnin og sýndu þeim sömu nánd (Appelbaum o.fl., 2000). 

 Börn sem eiga feður sem eru virkir í uppeldi þeirra og þátttakendur í þeirra lífi 

eru líklegri til að vera vel stödd félagslega og þau ná hærra menntunarstigi og hafa 

meira sjálfstraust en þau börn sem eiga feður sem taka lítinn þátt í lífi þeirra og eru 

mikið fjarverandi (Draper, Ives, 2013). Því er nauðsynlegt að  feður nái að mynda sterk 

tengsl við börnin sín og séu virkir þátttakandi í lífi þeirra. Þeir þurfa ætíð að vera til 

staðar fyrir börnin hvort sem um er að ræða að koma þeim til læknis, í skóla, tómstundir 

eða annað. Feður ættu eftir bestu getu að taka þátt í lífi barna sinna því líkt og kom fram 

hér að framan er stuðningur þeirra mjög mikilvægur fyrir börnin.  Hægt væri að nefna 

þessi atriði við feður  í læknatímum eða ungbarnaeftirlitinu þar sem hægt væri að hvetja 

þá til þátttöku og benda þeim á mikilvægi þess að báðir foreldrar séu virkir í hinum ýmsu 

þáttum í lífi barnsins og benda þeim á þau góðu áhrif sem stuðningur föður hefur á 

sjálfsmynd barna þeirra (Nelms, 2007). 
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6.2 Áhrif móður á tengslamyndun föður við barn 

Mæður sem hliðarverðir (e. Gatekeepers) var niðurstaða rannsóknar Solantaus og Salo. 

Bentu niðurstöður þeirra til þess að fyrstu mánuði eftir fæðingu barnsins sé umönnun 

föður háð samþykki móður. Hlutverk feðra var þá háð trausti móður til þeirra sem 

uppalenda og getu þeirra í föðurhlutverkinu. Ef móðirin treysti föður til umönnunar þá 

var hann öruggur og gat sinnt barninu eins og hann vildi en ef hún treysti honum ekki 

fullkomlega var öll hans umönnun háð samþykki hennar. Ef samband móður við föður 

var ekki gott gat það einnig haft áhrif á hugmyndir hennar um föðurinn sem uppalanda. 

Einnig sýndu niðurstöður þessarar rannsóknar að samband föður við tengdamóður sína 

hefði áhrif á hvaða hlutverki hann fengi að gegna innan fjölskyldunnar vegna þess að 

hún hefði áhrif á álit móður á föður. Töldu Solantaus og Salo að niðurstöður þeirra 

sýndu að mikilvægt væri að vinna með traust foreldra. Það þarf að ríkja gott traust á 

milli þeirra sem foreldra og að þau styðji hvort annað  í því hlutverki. En samkvæmt 

niðurstöðum þeirra Solantaus og Salo er traust móður góður stuðningur fyrir föður til að 

finna sig í hlutverki sínu (Solantaus, Salo, 2005).  

 Faðir þarf að ná að mynda sem sterkust tengsl við barnið og helst frá fæðingu. Ef 

faðir er ekki í sambandi með barnsmóður sinni þegar barnið fæðist þá eru auknar líkur á 

því að þannig tengsl nái ekki að myndast (Fagan, Palkovitz, 2007). Garfield og Chung 

gerðu rannsókn á tengslamyndun feðra við börn sín og skoðuðu þeir annars vegar gifta 

feður og þá sem voru í sambúð með barnsmóður og hins vegar þá sem voru fráskildir 

eða höfðu ekki verið í sambandi með barnsmóður. Niðurstöður þeirra Garfield og Chung 

voru þær að giftir feður eyddu umtalsvert meiri tíma með börnum sínum heldur en þeir 

sem voru einstæðir. Einstæðir feður voru yfirleitt virkari fyrstu árin í lífi barnsins en 

síðan dró smám saman úr þátttöku þeirra. Á meðan  á meðgöngu stóð vildu flest allir 

feður vera virkir í föðurhlutverkinu, bæði þeir sem voru með barnsmóður í 

parasambandi og líka þeir sem voru það ekki, þeir vildu vera til staðar. Giftir feður 

horfðu á barnauppeldið sem teymisvinnu þeirra með móður og upplifðu meira öryggi í 

sinni stöðu heldur en þeir sem voru ógiftir í sambúð með móður. En einstæðu feðurnir 

voru langt í frá öruggir með framtíð sína í lífi barnsins, þeir óttuðust að annar maður 

gæti komið í þeirra stað í lífi barnsins. Ef samband föður við móður var erfitt þá voru 

feðurnir einnig meðvitaðir um að þeir þyrftu að geta notið tímans með barninu og náð 

að mynda góð tengsl því þeir óttuðust að vera ekki alltaf til staðar ef sambandið endaði. 
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Garfield og Chung töldu því að styrkja þyrfti samband móður og föður hvort sem þau 

væru í sambandi eða ekki. Það hjálpaði til  að takast á við þá erfiðleika sem upp gætu 

komið í barnauppeldinu og einnig á milli foreldranna  (Garfield, Chung, 2006).  

 Stór hópur barna í dag er alin upp af einstæðum foreldrum. Þau börn þurfa á því 

að halda að foreldrarnir þeirra nái að halda sem bestum tengslum til að geta alið þau 

upp í sameiningu. . Það er mikilvægt fyrir öll börn að eiga góð tengsl bæði við móður og 

föður og illindi milli foreldra geta skaðað börnin. Því þarf að hjálpa fráskildum foreldrum 

við að halda sem bestum tengslum, þannig að þau verði sem bestir uppalendur barnsins. 

Aðaláhættan getur verið að illindi milli foreldra valdi því að faðirinn missi tengslin við 

barn sitt, því við þannig  aðstæður eiga feður það til að draga sig til hlés og eiga þá á 

hættu að missa tengslin við barnið (Fagan, Palkovitz, 2007).  
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7 Fæðingarorlofstaka feðra 

Karlanefnd var stofnuð á Íslandi árið 1994. Það  var ný tegund af ráðgjafanefnd sem 

hafði það að markmiði að virkja karla í umræðunni um jafnréttismál og ná fram jöfnum 

rétti karla og kvenna á Íslandi. Nefndin tók á fæðingarorlofstöku karla og rétti þeirra til 

fæðingarorlofs ásamt stöðu drengja í skólum og viðhorfi íslenskra karlmanna til 

kynjajafnréttis og  fleiri málefnum. Karlanefnin starfaði til aldamótanna 2000 og náði að 

hafa áhrif á umræðuna í þjóðfélaginu. Árið 2013 var fenginn starfshópur á vegum 

Velferðarráðuneytisins til að skoða stöðu karla í íslensku samfélagi og sá starfshópur 

skilaði skýrslunni; karlar og jafnrétti: skýrsla með tillögum.  Starfshópurinn taldi að 

sérstaka áherslu þyrfti að leggja á að íslenskir feður nýttu sér fæðingarorlofsrétt sinn. 

Talin var þörf á að leita leiða til að auðvelda feðrum að nýta orlofsrétt sinn og með því 

jafna þátttöku þeirra í uppeldi barna sinna. Það þótti nauðsynlegt að auka þátttöku karla 

í umönnun og uppeldi barna sinna og að mati þessa starfshóps var þörf á frekari 

rannsóknum á því hvernig hægt væri að virkja feður betur í umönnun barna sinna og 

fæðingarorlofstöku (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Feður fengu ekki rétt til fæðingarorlofstöku fyrr en um aldamótin 2000. Með 

lögum nr. 95/2000 varð feðraorlof loks að veruleika og þá áttu feður á Íslandi rétt á 

orlofi með maka sínum (Eydal, 2005). Með nýrri löggjöf var feðrum veitt tækifæri til að 

auka þátt sinn í umönnun barna sinna og ýta þar með undir meira jafnrétti með 

kynjunum, bæði á heimilinu og úti á vinnumarkaðinum. Með tilkomu jafns réttar til 

fæðingarorlofstöku var reynt að jafna stöðu karla og kvenna á íslenskum heimilum og 

hjálpa þeim að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Norrænar og evrópskar rannsóknir sýna að konur taki að jafnaði mun lengra 

fæðingarorlof en karlar. Á Íslandi fá foreldrar saman þrjá mánuði og síðan sitt hvora þrjá 

mánuðina.  Í flestum tilvikum er það móðirin sem nýtir sína þrjá mánuði og einnig hina 

sameiginlegu þrjá. Hafa þessar rannsóknir bent á að hingað til hafi mæður verið frekar 

tilbúnar til að vera heima með barninu heldur en feður. Telur starfshópur 

Velferðarráðuneytisins að mikilvægt sé að styðja vel við feður í foreldrahlutverkinu og 

ýta undir að þeir nýti fæðingarorlof sitt, að þeir nýti rétt sinn til fulls. Þá taldi hópurinn 

mikilvægt að stofna vettvang fyrir feður þar sem þeir gætu hitt aðra feður og rætt 

málefni sem tengjast föðurhlutverkinu. Starfshópurinn lagði einnig til að hámark 
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orlofsgreiðslna þyrfti að hækka og einnig að skuldbinda þyrfti fæðingarorlof fyrir feður 

fyrstu tvær vikur eftir fæðingu barna (Velferðarráðuneytið, 2013). 

 Ef feður nýta sér ekki fæðingarorlofsrétt sinn til fulls þá geta þeir misst af 

dýrmætum stundum í lífi barnsins. Það getur ýtt undir ójafnvægi milli foreldra ef aðeins 

annað þeirra tekur orlof. Fæðingarorlofstaka föður getur verið fyrsta skrefið í átt til 

meira jafnréttis innan veggja heimilisins. Ef faðir nýtir fæðingarorlof sitt á móti móður 

þá öðlast hann gott tækifæri til að mynda sterk tengsl við barnið sitt og getur notað tíma 

sinn til að annast barnið og njóta samverustunda með því. Á móti getur móðirin þá sótt 

vinnu, skóla eða annað sem hugur hennar stendur til  (Ferrarini og Duvander, 2010). 

Staðreyndin er því miður sú að feður taka yfirleitt aðeins það orlof sem þeir einir eiga 

rétt á, á  Íslandi eru það aðeins þrír mánuðir af sex. Fæðingarorlofstaka þeirra getur 

valdið þeim streitu, feður hafa þá til að mynda áhyggjur af því hvaða áhrif orlofstaka 

þeirra getur haft á atvinnumöguleika þeirra og fleira (Ray, Gornick og Schmitt, 2010). 

7.1 Áhrif vinnumarkaðarins á fæðingarorlofstöku föður 

Það er algengara að feður vinni lengri vinnutíma en mæður og einnig eru meiri líkur á að 

þeir séu hærra launaðir en þær (Cooklin o.fl., 2016). Af þessum sökum taka feður sem 

vinna lengri vinnutíma minni þátt í uppeldi barna sinna og það eru því oftast mæður 

sem sjá um mikinn hluta uppeldis barnanna. Togstreitan á milli atvinnu og fjölskyldulífs 

getur valdið talsverðu álagi á fjölskylduna í heild og það hefur áhrif á þann tíma sem 

foreldar og börn geta eytt saman sem fjölskylda. Feðrum finnst oft að þeir mæti meira 

mótlæti en mæður þegar viðkomandi þurfa að taka sér frí frá atvinnu til að sinna 

börnum, nýta orlofsréttindi sín eða minnka starfshlutfall sitt til að geta tekið meiri þátt í 

uppeldi barna sinna. Af þessum ástæðum má ætla að konur séu frekar þær sem minnka 

við sig starfshlutfallið og taki þar af leiðandi lengra fæðingarorlof. Einnig geta verið 

fjárhagslegar ástæður fyrir því þar sem það er algengara að karlar séu hærra launaðir en 

konur (Cooklin o.fl., 2016).  

 Feður sem vinna styttri vinnutíma og móðirin er einnig útivinnandi eru almennt í 

nánari samskiptum við börnin sín  (Appelbaum o.fl., 2000). Fyrstu ár í lífi barns geta 

verið mest streituvaldandi, þá finna báðir foreldrar fyrir miklu álagi og togstreitan milli 

heimilis og atvinnu getur orðið yfirþyrmandi. Þessi streita getur að sjálfsögðu haft 

neikvæð áhrif á heilsu beggja foreldra og þetta er ákveðið tímabil sem flestir foreldrar 
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upplifa að einhverju leyti. Ef foreldrum væri gert kleift að vinna sveigjanlegri vinnutíma 

þá væri hægt að koma til móts við þau og minnka álagið og streituna sem þau finna fyrir 

fyrstu árin eftir fæðingu barns (Cooklin, o.fl., 2016). 

 Giftir feður eiga það til að upplifa atvinnu sem eina helstu hindrun milli þeirra og 

fjölskyldu sinnar og þess tíma sem þeir ná að eyða með henni.  Feður taka eftir að 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um kynjahlutverkin geti haft áhrif á það viðmót sem þeir 

mæta í sinni vinnu (Garfield, Chung, 2006). Flestir þeirra vilja standa sig vel í vinnunni en 

þeir hafa einnig sömu þörf fyrir að standa sig vel á heimilinu og í fjölskyldulífinu og 

togstreitan þarna á milli getur haft mikil áhrif á feður og hversu vel þeir ná að sinna 

föðurhlutverkinu. Vegna þessa er mikilvægt að feður nái að nýta sér fæðingarorlofs rétt 

sinn (Cooklin o.fl., 2015). Það er staðreynd að þeir nýta sér þennan rétt síður en mæður 

sem nýta sér all flestar rétt sinn. Þetta getur valdið streitu hjá feðrum því þeir óttast að 

missa af dýrmætum tímum með barninu (Chin o.fl., 2011).  

 Í apríl 2016 var lagt fram frumvarp til laga með tillögum að breytingum á 

fæðingarorlofslögunum nr. 95/2000. Þetta frumvarp var sett fram eftir að orlofstaka 

feðra hafði verið skoðuð og þörfin á að feður nýttu sér betur orlofsrétt sinn á Íslandi. 

Einnig var frumvarpið lagt fram til að stuðla að auknu jafnrétti innan fjölskyldunnar. 

Vonast er til að ef til breytinganna komi standi lögin vörð um rétt barnsins til að njóta 

samvista við báða foreldra, hvernig sem fjölskyldan er samansett og hvort sem foreldrar 

eru í sambúð eða ekki. Með breytingum laganna er vonast til að fjölskyldur nái betra 

jafnvægi á milli fjölskyldu- og atvinnulífs. Fæðingarorlofið mun vera lengt úr níu 

mánuðum sameiginlegum í tólf mánuði (Alþingi, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

8 Fjölskyldustefna stjórnvalda 

Árið 1997 gaf Alþingi út þingsályktun um mótun fjölskyldustefnu á Íslandi og aðgerðir til 

að styrkja fjölskyldur á Íslandi. Sú stefna var lögð fram vegna þess að fjölskyldan er 

oftast talin vera hornsteinn samfélagsins og því beri að vernda hana. Samkvæmt 

þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu 

fjölskyldunnar nr. 14/121 ber ríkisstjórn hvers tíma að marka sér vissa stefnum í 

málefnum fjölskyldunnar. 

 Í þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja 

stöðu fjölskyldunnar nr. 14/121 frá 1997 er tekið fyrir mikilvægi jafnréttis innan 

fjölskyldunnar. Að karlar og konur búi við jafnrétti og að verkaskipting innan 

fjölskyldunnar sé jöfn.  Einnig er þar nefnt að fjölskyldan sé vettvangur tilfinningalegra 

tengsla sem hægt er að skilja á þann hátt að fjölskyldan veiti einstaklingum innan 

hennar öryggi og þá sérstaklega börnum. Með þessu skjóli og öryggi hjálpar fjölskyldan 

einstaklingum að ná lengra en þeir annars gætu og reynir að þroska eiginleika þeirra 

sem best.  

 Megin markmið fjölskyldustefnunnar er samkvæmt þingsályktun um mótun 

opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja stöðu fjölskyldunnar nr. 14/121 að 

ná jafnvægi á milli atvinnulífs og fjölskyldulífs. Þá er einnig lögð áhersla á að vernda 

hjónabandið og upplausn fjölskyldna og er þar sérstaklega tekið fram að 

fjölskylduráðgjöf gæti reynst vel til þess. Að auki er hvatt til þess að skilningur á þörfum 

fjölskyldunnar sé aukinn og að við skipulag þjónustu sé tekið mið af þörfum allra 

fjölskyldumeðlima. Fræðsla um fjölskylduáætlun er þar meðtalin og einnig stuðningur 

við fjölskyldurannsóknir til að skilja betur stöðu íslenskra fjölskyldna og þarfir þeirra. 

 Samkvæmt þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að 

styrkja stöðu fjölskyldunnar nr. 14/121 var stofnað svokallað fjölskylduráð á Alþingi og 

því falið að veita stjórnvöldum ráðgjöf og vinna að framkvæmdaráætlunum í málefnum 

fjölskyldunnar. Einnig á fjölskylduráð að hvetja til aðgerða á sviði fjölskyldumála.  

 Árið 2001 gaf Reykjavíkurborg út fjölskyldustefnu sveitarfélaganna. Hún er 

mótuð eftir þingsályktun Alþingis og gerð eftir tilmælum frá fjölskylduráði. Fjölskylduráð 

hafði gert könnun á viðhorfum til þjónustu sveitarfélaganna í málefnum fjölskyldunnar. 

Þar kom í ljós að það sem einstaklingum fannst helst vanta fyrir sig og fjölskyldu sína 
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voru betri tómstundarúrræði fyrir börn eftir skóla. Skólinn ætti að  vera samfelldur og 

gæslu eftir að skóladegi lyki sem auðveldaði börnum að sækja sínar tómstundir eftir 

skóla. Einnig var beðið um skólamáltíðir í grunnskólum og þeim hefur verið komið á. 

Foreldrar nefndu einnig  þörfina á atvinnu beggja foreldra í samræmi við menntun og að 

það vantaði jafnvægi milli fjölskyldu- og atvinnulífs (Velferðarráðuneytið, 2001).  

 Eygló Harðardóttir, núverandi félags- og húsnæðismálaráðherra, skipaði 

verkefnisstjórn sem falið var að mynda stefnu og aðgerðaráætlun í málefnum barna og 

barnafjölskyldna á Íslandi. Sú stefna á að endast allt til ársins 2020 og taka á 

mismunandi fjölskyldugerðum og vera meðvituð um ólíkar þarfir þeirra. Markmiðið er 

að tryggja félagslegan jöfnuð og að með honum njóti allar fjölskyldur sömu réttinda og 

verði ekki mismunað. Einnig er markmiðið að jafna misrétti innan fjölskyldunnar og það 

á að gera með því að tryggja foreldrum og börnum þeirra efnahagslegt öryggi og 

viðunandi húsnæði. Á þann hátt er reynt að ná fram auknu jafnrétti innan fjölskyldunnar 

og jafna ábyrgð á milli foreldra á uppeldi barna og heimilishaldi (Velferðarráðuneytið, 

e.d.). 

Það liggur fyrir tillaga til þingsályktunar um fjölskyldustefnu til ársins 2020.  Í 

tillögunni er tekin fyrir fræðsla um foreldrahlutverkið. Mælst er til að foreldrar verði 

hvattir til að byrja að nýta sér þá fræðslu sem er í boði strax á meðgöngu til að reyna 

efla þá í uppeldis- og umönnunarhlutverkum sínum. Það er talið gott forvarnarstarf ef 

foreldrar sækja sér fræðslu á fyrstu árum barnsins og að það auki  einnig líkurnar á því 

að foreldrar nái að mynda sterk tengsl við börn sín og geti hjálpað þeim í gegnum þá 

erfiðleika sem upp koma.   

Einnig er tekið fyrir mikilvægi þess að hjálpa fjölskyldum að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf. Þar er ráðlegt  að fara eftir ákvæðum úr barnasáttmálanum þar sem nefnt er 

mikilvægi þess að börn fái að njóta samveru með foreldrum sínum og að foreldrar séu 

þeir sem sjái aðallega um umönnun barna fyrstu árin. Samkvæmt tillögunni er 

nauðsynlegt að gera ráðstafanir til að aðstoða foreldra við að ná því markmiði og er þar 

meðal annars lagt til að foreldrum verði veittur stuðningur til umönnunar fyrstu árin. 

Einnig er talið mikilvægt að reyna eftir bestu getu að tryggja fjölskyldum sem minnst 

tekjutap við fæðingarorlofstöku og með því er vænst að feður fullnýti rétt sinn til 

fæðingarorlofstöku.  
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Tillagan um fjölskyldustefnu leggur einnig til að unnar verði tillögur til að starfrækja 

á heilsugæslustöðvum þverfaglegt teymi sem veiti fjölskylduráðgjöf og 

sérfræðiþjónustu. Markmiðið með því er að auka til muna aðgengi fjölskyldna á Íslandi 

að slíkri sérfræðiþjónustu. Það er talin góð forvörn að bjóða upp  á snemmtæka 

fjölskylduráðgjöf til að fyrirbyggja alvarlegri vanda í lífi fjölskyldna og barna á Íslandi.  

8.1 Fjölskylduráðgjöf 

Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur félagsráðgjafa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi og sérfræðileyfi nr. 1088/2012 taka fram að félagsráðgjafinn starfar með leyfi 

til starfsréttinda frá landlækni og ber félagsráðgjafanum að sýna virðingu og 

trúmennsku í starfi sínu. Einnig er í lögum um starfsréttindi félagsráðgjafa tekið fyrir 

mikilvægi þess að félagsráðgjafinn tileinki sér nýjungar sem varða félagsráðgjöf. 

Félagsráðgjafar hafa að jafnaði lært félagsráðgjöf í 5 ár til að geta fengið starfsréttindi 

frá landlækni Íslands.  

Einn helsti kostur félagsráðgjafans er geta hans til að starfa í þverfaglegu teymi.   

Félagsráðgjafinn er sérstaklega þjálfaður í því að sameina saman ólík svið og hjálpa þeim 

til að starfa saman við úrlausn mála. Stefna félagsráðgjafans er að skapa virðingu og 

traust innan hópsins og ná með því að glæða vaxtarferlið. Félagsráðgjafar á 

heilsugæslustöðvum vinna við meðferð og ráðgjöf fyrir bæði fjölskyldur og einstaklinga 

sem óska eftir hjálp eða eru sendir áfram til félagsráðgjafans. Félagsráðgjafinn vinnur 

einnig forvarnarstarf á heilsugæslunni og heldur til þess námskeið til forvarnar ýmsum 

málefnum. Einnig getur félagsráðgjafinn unnið við að hjálpa einstaklingum að þekkja 

réttindi sín varðandi slys eða margs konar veikindi og sagt viðkomandi hvert þeir geti 

leitað.  Það er ekki boðið upp  á þessa þjónustu á öllum heilsugæslustöðvum á landinu. 

Það hefur verið gert á Akureyri þar sem verkefnið Nýja barnið varð til og fékk það góðar 

undirtektir. Eftir gott gengi þess verkefnis þá réð heilsugæslan í Garðabæ einnig 

félagsráðgjafa í hálfa stöðu til að starfa fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Það hefur gefið 

góða raun að ráða félagsráðgjafa á heilsugæslustöðvarnar og hvatt er til þess að það 

gerist sem víðast. Það þykir góð og mikil geðvernd fólgin í starfi fjölskylduráðgjafans 

bæði fyrir fjölskyldur í vanda og einnig fjölskyldur sem eru „eðlilegar“ (Júlíusdóttir og 

Guðmundsson, 2006). 
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Hvað viðkemur vinnu með foreldrum sem eiga við einhvers konar vandamál að 

stríða svo sem fæðingarþunglyndi, erfiðleika í parasambandinu eða eiga í erfiðleikum 

með uppeldi þá er fræðsla og opið spjall foreldra á milli til að hjálpa þeim við að vinna 

sig út úr þeim erfiðleikum sem þau eiga við að stríða. Þjálfun fyrir foreldra í teymisvinnu 

hefur reynst vel (May, Fletcher, 2013. Það var boðið upp  á námskeið fyrir foreldra í 

Bretlandi þar sem þeir gátu lært tækni sem þeir gætu beitt í sameiningu til að taka á 

þeim vandamálum sem upp gætu komið í foreldrahlutverkinu til að mynda hvernig ætti 

að leysa úr ágreiningi,  þjálfun sem stuðlaði að betri samskiptum þeirra. Það var boðið 

upp  á námskeiðið til að reyna að hjálpa foreldrum að takast á við þá miklu breytinguna 

sem foreldrahlutverkið felur í sér. Það að verða foreldri er með merkilegustu og 

mikilfenglegustu breytingum í lífi foreldranna. Niðurstöður Jones, Feinberg og Hostetler 

(2014) benda til þess að gott geti verið fyrir foreldra að sækja námskeið í teymisvinnu og 

þá ekki aðeins þeir sem eiga við erfiðleika að stríða heldur allir, því allir foreldrar munu 

upplifa hindranir á vegi uppeldisins og þá getur verið gott að þekkja til þeirra lausna sem 

kennd eru á teymisvinnunámskeiði (Jones, Feinberg, Hostetler, 2014). Sams  konar 

námskeið væri góð viðbót við þau undirbúningsnámskeið sem í boði eru fyrir foreldra á 

Íslandi. Þá er ekki einungis verið að huga að umönnun barnsins heldur athuga þau áhrif 

sem barnið hefur á fjölskylduna í heild og hvernig foreldrarnir geti sem best starfað 

saman við umönnun og uppeldi þess.   
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9 Umræður 

Í þessari ritgerð var farið um víðan völl til að reyna að öðlast betri skilning á upplifun 

feðra á föðurhlutverkinu og þá hvort að jafnrétti kynjanna hafi áhrif á þá sem feður. 

Þessum rannsóknarspurningum tel ég mig hafa svarað eftir að hafa tekið saman ýmsar 

hliðar föðurhlutverksins.  

Það eru miklar breytingar í lífi bæði móður og föður þegar fyrsta barn þeirra 

fæðist(Peterson og Jenni, 2003). Ég tel að mæður fari í gegnum svipað ferli og feður 

hvað varðar andlegan undirbúning fyrir foreldrahlutverkið. Líkt og feður geta verið 

hræddir um að þeirra persónulegu misbrestir geti haft áhrif á þá sem feður þá upplifa 

mæður að öllum líkindum slíkt hið sama. Eins og komið hefur fram þá þarf að leggja 

áherslu á að foreldrar tali saman um áhyggjur sínar og tileinki sér foreldrahlutverkið eftir 

bestu getu og í eins mikilli sameiningu og unnt er (Fenwick, Bayes, Johansson, 2012). Á 

meðgöngu og í fæðingu eiga feður það til að upplifa sig utangarðs enda ganga þeir sjálfir 

ekki með barnið eða fæða það í heiminn. Hlutverk  þeirra er þó engu síður mikilvægt, 

þeir þurfa að styðja maka sinn í gegnum þetta langa ferli og vera ávallt til staðar fyrir 

móður og barn.  

Það sem ég tel helst vanta í dag hvað varðar upplifun feðra af fæðingu og umönnun 

barns er umræða um tilfinningar þeirra og þá helst ef þeir finna fyrir þunglyndi. 

Fæðingarþunglyndi kvenna er viðurkennt og fá þær viðeigandi hjálp frá heilsugæslu og 

spítölum en feður þurfa hins vegar sjálfir að finna aðstoð við sínum vandamálum. Í dag 

er ekki skimað fyrir fæðingarþunglyndi hjá feðrum á Íslandi og ekki er fylgst með 

andlegri líðan þeirra líkt og gert er hjá móður fyrstu mánuðina eftir komu barnsins 

(Cooklin o.fl.,2015; Massoudi o.fl., 2013).  Ég tel mikla þörf á því að breyta þeim 

verkferlum og að vandamál feðra séu einnig viðurkennd. Mikil vitundarvakning á sér 

stað í samfélaginu og hjá fræðimönnum sem vilja að vandi karla sé rannsakaður betur og 

þeim veitt sú hjálp og viðurkenning sem þeir þurfa. Það þjónar hagsmunum allrar 

fjölskyldunnar og samfélagsins í heild. Því líkt og fjölskyldustefna stjórnvalda tekur fyrir 

þá stendur til að auka þá aðstoð sem hægt er að veita á heilsugæslustöðvunum og miða 

hana þá út frá fjölskyldunni allri (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Undirbúningsnámskeið fyrir foreldra mættu vera betur miðuð að föður. Í þeim 

rannsóknum sem farið var yfir við vinnslu ritgerðarinnar þá sögðu feður að þá skorti 
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vettvang til að spyrja þeirra spurninga sem þá vantaði svör við og að þá vantaði ítarlegri 

fræðslu um föðurhlutverkið.  Það var líka bent á þörf fyrir vettvang fyrir feður til 

undirbúnings fyrir föðurhlutverkið í skýrslu Velferðarráðuneytisins. Í þeirri skýrslu tvar 

nefnd þörfin til að efla feður í foreldrahlutverkinu og til að mynda væri hægt að gera 

það með stofnun vettvangs þar sem feður gætu komið og hitt aðra feður og fengið þar 

að deila saman upplifunum sínum en einnig fengið þann stuðning sem myndi efla þá í 

föðurhlutverkinu (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Í bók Ingólfs V. Gíslasonar (2008) sem er ný og endurskoðuð útgáfa af bókinni frá 

árinu 2002 er komið inn  á breytingar fyrir íslenska feður eftir að þeir fengu rétt til 

fæðingarorlofstöku árið 2000. Í bók sinni frá 2002 hvatti höfundur feður til að nýta rétt 

sinn sem hann taldi þá þurfa en síðar kom í ljós að ekki var þörf á þeirri hvatningu. 

Íslenskir feður voru mjög duglegir fyrsta árið eftir löggjöfin kom að nýta sér rétt sinn og 

tóku 82,4% þeirra þá fæðingarorlof. Þegar endurútgáfa bókarinnar kom síðan út árið 

2008 þá voru um 90% feðra að nýta sér fæðingarorlofsrétt sinn (Gíslason, 2008).  

Tengslakenningar og femíniskar kenningar voru skoðaðar í þessari ritgerð varðandi 

feður í foreldrahlutverki. Tengslakenningin horfði fram hjá þeim í byrjun með því að líta 

aðeins til móðurinnar sem hefði áhrif á barnið. Aftur á móti er í feminískum kenningum 

lögð áhersla á  jafnrétti á milli kynjanna og að konur og karlar eigi að njóta sömu 

forréttinda og ábyrgð á börnum og heimili eigi að skiptast sem jafnast á milli þeirra. Mér 

fannst mjög áhugavert að skoða hlutverk föðurins frá tveimur ólíkum sjónarhornum.  

Tengslakenningarnar eru öfgafullar að því leyti  að faðirinn er ekki hafður með en þá 

voru aðrir tímar og faðirinn var yfirleitt ekki sá sem sá um uppeldið heldur móðirin og 

faðirinn sá um að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Femíninskar kenningar koma með það sem 

vantar þar upp  á og snýst um að móðirin geti einnig, til jafns við föðurinn, unnið sína 

vinnu og menntað sig eins og hún vill. Hún á einnig að geta séð fyrir sínum börnum líkt 

og karlinn hefur alltaf fengið. Tengslakenningar dagsins í dag sem teknar eru fyrir í bók 

Sæunnar Kjartansdóttur (2009) Árin sem enginn man, snúast meira um það að kynin hafi 

bæði sömu áhrif á barnið. Þetta snýr því að mestu um að veita því þá hlýju og stuðning 

sem það þarf. Þær kenningar má rekja til kenninga Ainsworth um tengsl móður og barns 

(Andersen, 2003; Kjartansdóttir, 2009 Popple, 1995).  
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Ég tel upplifun feðra af föðurhlutverkinu vera margþætta eins og mæðra í 

móðurhlutverkinu. Ég tel að þau fari í gegnum svipað undirbúningsferli og það sem helst 

skilji þau að er að hann sé áhorfandi og stuðningur fyrstu 9 mánuðina eða þangað til 

barnið fæðist. Það sem virðist vera einna mikilvægast fyrir föðurinn til að hann nái að 

öðlast öryggi í föðurhlutverkinu er að fá gott traust frá móður og að hann dragi sig ekki 

til hlés heldur sé öruggur og læri á þetta nýja og fjölbreytta hlutverk líkt og móðirin. 

Könnun sem gerð var á vegum Gallup árið 2003 á vel við, þar var verið að leita eftir 

svörum við því hvaða viðhorf fólk hefði til hæfileika kynjanna til að annast uppeldi 

barna. 73% töldu kynin jafn hæf og var það áhugavert að 82% kvenna sem svöruðu 

töldu kynin jafn hæf til að sinna uppeldi barna á meðan 64% karla töldu kynin jafn hæf 

(Gíslason, 2008).  
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10 Lokaorð 

Þegar ég valdi ritgerðarefnið „feður í fyrsta skipti“ og þá út frá sjónarhorni 

kynjajafnréttis var ég spennt að hefjast handa og reyna að svara þeim spurningum sem 

ég hafði. Þær hugmyndir sem ég hafði fyrir skrifin stóðust margar til að mynda um 

upplifun feðra og hvernig þeir geta skynjað sig utanveltu í fæðingarferlinu. En annað 

kom mér á óvart og má þar helst nefna mæður sem hliðarverði. Ég hafði aldrei horft á 

hlutverk foreldranna út frá því sjónarhorni, en þegar ég velti því fyrir mér þá var það 

augljóst. Þau áhrif sem það hefur á föður að hans umönnun velti á samþykki móður 

hlýtur að vera erfitt hlutskipti fyrir hann en það er ekki einungis hægt að ásaka 

móðurina þar um. Það var ekki hún ein sem átti barnið, þau voru saman í þessu.  Því 

kemur enn og aftur upp sú staða þar sem efla þarf feður, því þeir eiga að geta hjálpað 

við uppeldi barnsins til jafns við móður. Hún á ekki líka að þurfa að bera ábyrgð á 

hlutverki föðurins, hennar vinna er áreiðanlega nægileg fyrir.   

 Ef til vill er þetta einnig  spurning um jafnrétti, því þegar ég ræddi viðfangsefni 

ritgerðar minnar átti ég til að fá athugasemdir eins og; „ekki gekk faðirinn með barnið og 

ætlum við að fara deila fæðingarþunglyndi með þeim líka“. Þetta viðmót hefur svo sem 

oft heyrst áður, móðirin sér um það erfiði að ganga með barnið og koma því í heiminn 

og erfiðið er því hennar. En líkt og niðurstöður rannsókna, sem nefndar hafa verið í 

þessari ritgerð, sýna þá fara verðandi feður einnig í gegnum tilfinningalegar hæðir og 

lægðir á meðan á meðgöngu stendur, við fæðingu barnsins og fyrstu árin þar á eftir.  Að 

mínu mati skiptir það meginmáli, bæði fyrir mæður og feður að við viðurkennum vanda 

þeirra beggja og búum feðrum þann vettvang að þeir geti tekist á við föðurhlutverkið af 

sannfæringu og séu öruggir í því hlutverki. Feminískar kenningar  styðja ofangreindar 

hugmyndir mínar vissulega og einnig athugun á föðurhlutverkinu í stærra samhengi. 

Hver eru áhrif  þess á föðurinn sjálfan, parasambandið og tengslamyndun hans og 

hvernig horfum við í dag á hlutverk feðra í okkar jafnréttissamfélagi?. 

 

 

 

____________________________________ 

Sigríður Guðný Gísladóttir 
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