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Ágrip 

Bakgrunnur. Foreldrahlutverkið sé eitt það mikilvægasta sem fólk sinnir 

á lífsleiðinni. Það er mikil vinna að sinna foreldrahlutverkinu og öðrum þáttum 

daglega lífsins samhliða og hjá sumum gengur vel að tileinka sér það sem til þarf 

á meðan aðrir upplifa meiri erfiðleika. Mikilvægt er að sá hópur fái viðeigandi 

stuðning. Konur eru í meirihluta í háskólanámi í dag ásamt því að hátt hlutfall 

þeirra er úti á vinnumarkaðinum. Einstæðar mæður eru tæplega 11.000 á Íslandi 

og þurf þær flestar að sinna bæði starfi, heimili og börnum. Þetta eru mörg 

hlutverk sem þarf að sinna samtímis en misjafnt er hversu mikinn stuðning þær 

hafa til þess að halda öllum boltum á lofti.  

Tilgangur. Í verkefninu er gerð samantekt á hvaðan einstæðar mæður fá helst 

stuðning til að takast á við daglegt líf, og hvers lags sá stuðningur er 

Aðferð. Vinnulag Arskey og O‘Malley var notað við gerð samantektarinnar og 

kallast það kögunaryfirlit (e. scoping review). Umhverfið var skilgreint út frá 

kanadísku hugmyndafræðinni og flokkað í stjórnsýslu, samfélag og menningu.  

Niðurstöður. Lítið hefur verið skrifað um efnið, en niðurstöðurnar benda til þess 

að stuðningur frá stjórnsýslu og samfélagi hafi afgerandi áhrif á getu einstæðra 

mæðra til þess að sinna daglegu lífi og geta þau áhrif bæði verið jákvæð og 

neikvæð.  

Ályktanir. Þörf er á frekari rannsóknum á stuðningsþörfum einstæðra mæðra og 

hvaða þættir í umhverfinu hafa styrkjandi eða takmarkandi áhrif svo betur sé hægt 

að koma til móts við þarfir hópsins. 

 

Lykilhugtök: Einstæðar mæður, stuðningur, daglegt líf. 
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Abstract 

Background. Being a parent is one of the most important roles that people 

take on in this lifetime. It takes a lot of hard work being a parent and taking care 

of every other responsibility of daily life. Some people can handle it but some 

face more difficulties. It is important that those who have a harder time get the 

support they need.  Majority of university students are women and a large 

percentage of icelandic women are employed. Single mothers in Iceland are 

almost 11.000 of the population and single handedly have to take care of the 

children and bare the cost of running the home and paying the bills. Thus ,they 

hold simultaneously many different roles and it varies in degree the kind of 

support they receive. 

Purpose. This review summarizes existing litterateur on the subject of where 

single mothers receive their support, and in what form that support is.  

Method. Arksey and O'Malley (2005) methodological framework for scoping 

reviews was used to conduct a summary of 7 research articles. The definition of 

environment is from the Canadian ideology of occupational therapy and is 

categorized into institutional, social and cultural.  

Results. The results indicate that institutional and social support have significant 

influence on the capacity of single mothers to be able to take care of their daily 

lives. That influence can be both positive as well as negative, although little has 

been written about this subject.  

Implications. Further research is needed, in regards of this subject, i.e. what are 

the support needs of single mothers, and what influence environmental factors 

have on their lives.     

Key terms: Single mothers, support and daily life. 
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1 Inngangur 

Í þessum kafla er farið yfir bakgrunn verkefnisins og þá hugmyndafræðilegu 

nálgun sem það byggir á. Tilgangur þess er settur fram og í lokin eru meginhugtök 

verkefnisins skilgreind. 

 

1.1 Fjölskyldugerðir 

Kjarnafjölskyldan eins og hún var skilgreind, þ.e. tveir foreldrar af 

sitthvoru kyni með barn eða börn hefur verið algengasta fjölskylduformið í 

gegnum tíðina en í dag er kjarnafjölskylda regnhlífar hugtak yfir allar þær 

fjölskyldugerðir sem til eru í samfélaginu (Hagstofa Íslands, 2020a). 

Breytingarnar sem áttu sér stað við þá vitundarvakningu sem kvenréttindabaráttan 

hrinti af stað þ.e. konur fóru í auknum mæli að huga að því að vinna utan 

heimilisins og sækja sér menntun, ásamt breyttri stöðu þeirra og framlagi til 

samfélagsins hafði þau áhrif að áherslur hafa gjörbreyst og fjöldin allur af 

mismunandi fjölskyldugerðum hafa komið til sögunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). 

Fjölskyldur sem samanstanda af einstæðu foreldri og barni/börnum eru 

algengar á Íslandi. Tölur frá árinu 2020 (Stjórnarráð Íslands, 2020) gefa til kynna 

að tæplega  40% hjónabanda endi með lögskilnaði og að algengt sé að fólk utan 

hjónabands eða sambúðar eigist börn.  Samkvæmt Hagstofunni (2020b) eru 

einstæðar mæður 10.999 eða 13,1 % kjarnafjölskyldna á Íslandi (2020a).  Fátækt 

er algeng meðal einstæðra foreldra miðað við aðrar fjölskyldugerðir og á það 
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sérstaklega við um einstæðar mæður sem búa frekar við kynbundinn launamun en 

feðurnir en kynbundinn launamunur var 15% árið 2017. Fátækt einstæðra mæðra 

má einnig rekja til þess að mæðurnar eru eina fyrirvinna heimilisins og geta því 

síður tekið að sér auka starf eða yfirvinnu vegna þeirrar ábyrgðar sem þær bera 

gagnvart börnunum og heimili  (Kolbeinn H. Stefánsson, 2019).  

 

1.2 Foreldrahlutverkið 

Flestir geta verið sammála um að foreldrahlutverkið sé eitt það 

mikilvægasta sem fólk sinnir á lífsleiðinni. Að taka ábyrgð á lífi annars 

einstaklings er bæði einstaklega fallegt og á sama tíma ógnvænlegt. Lífið sem 

áður var gjörbreytist og eftirleiðis reyna flestir foreldra að taka ákvarðanir út frá 

því hvað sé barninu fyrir bestu (Þekkingarmiðstöð sjálfsbjargar, e.d; Unell og 

Wyckoff, 2000).  

Það er misjafnt hversu tilbúið fólk er að gangast við hlutverkinu þar sem 

foreldrar hafa ólíkan bakgrunn og hafa mismunandi hugmyndir um hvað felst í því 

að vera foreldri. Hjá sumum gengur vel að tileinka sér það sem til þarf en aðrir 

upplifa meiri erfiðleika og er mikilvægt að sá hópur fái viðeigandi stuðning 

(Embætti landlæknis, e.d.).  

Hvort sem erfiðleikar eru til staðar eða ekki þá er mikil vinna að sinna 

foreldrahlutverkinu og öðrum þáttum daglega lífsins samhliða. Því er algengt að 

fólk nýti sér aðstoð eða stuðning í einhverskonar formi.  Aðstoðin getur komið frá 

stjórnsýslunni  eða samfélaginu, verið formleg eða óformleg (Rannveig 

Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 1998). 
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1.3 Félagslegur stuðningur 

Félagslegur stuðningur er mikilvægur partur af félagslegum samskiptum 

og er oftast skipt í þrjá mismunandi flokka. Flokkarnir eru tilfinningalegur 

stuðningur, áþreifanlegur stuðningur,  upplýsinga stuðningur. Tilfinningalegur 

stuðningur hefur að gera með viðurkenningu annara á tilfinningum okkar og því 

finna fyrir ást og umhyggju frá fólkinu í kringum okkur. Áþreifanlegur stuðningur 

felur í sér aðstoð eða hjálp sem getur t.d. verið barnapössun eða fjárhagslega 

aðstoð. Upplýsinga stuðningur er þegar ráðgjöf eða fræðsla er veitt sem getur 

gagnast við að leysa úr vandamálum (Glanz, Rimer og Viswanth, 2008).  

 

1.4 Kanadíska hugmyndafræðin  

Innan iðjuþjálfafræða er lögð áhersla á iðju, en hún felur í sér allar athafnir 

sem einstaklingur sinnir og hafa þýðingu fyrir hann. Kanadíska hugmyndafræðin 

leggur áherslu á þátttöku fólks við iðju og eflingu hennar. Innan 

hugmyndafræðinnar eru tvö megin líkön sem sýna samspilið á milli 

einstaklingsins og umhverfisins en umhverfið í kringum einstaklinginn er mjög 

mikilvægt þegar kemur að tækifærum til þátttöku og upplifun hans af eigin færni 

(Polatakjo o.fl., 2013). Í þessu verkefni verður sjónum beint að umhverfinu út frá 

kanadísku hugmyndafræðinni en ekki að einstaklingnum eða þeirri iðju sem hann 

tekur sér fyrir hendur.  

Umhverfi. Umhverfið hefur áhrif á einstaklinginn og einstaklingurinn 

hefur áhrif á umhverfið og iðjan tengist þar inn á milli. Samspilið á milli 

umhverfis og einstaklings hefur áhrif á það hvernig hann upplifir sjálfan sig og 

möguleikana sem hann hefur til þess að sinna þeirri iðju sem skiptir hann máli. 

Kanadíska iðjulíkanið flokkar umhverfið í nokkrar víddir þ.e. efnisheim, 
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samfélag, menningu og stjórnsýslu (Polatajko o.fl., 2013). Hér fyrir neðan verður 

gerð grein fyrir þeim þáttum umhverfisins sem skipta máli fyrir verkefnið.  

Stjórnsýsla. Undir stjórnsýslu falla þær ákvarðanir sem teknar eru 

varðandi réttindi þjóðfélagsþegna og þjónustu sem er í boði ásamt lögum, 

reglugerðum og fjárveitingum. Það má því áætla að stjórnsýslan  hafi töluverð 

áhrif á iðju fólks í daglegu lífi (Polatakjo o.fl., 2013). Stjórnsýslan styður t.d. við 

íslenskar einstæðar mæður, og feður, með því að greiða þeim óskiptar barnabætur 

ef þau hafa barn á sínu framfæri, einnig er í boði að fá greidd mæðra- og 

feðralaun, niðurgreiðslur á daggæslu – og leikskólagjaldi  (Ríkisskattstjóri, e.d.; 

Seltjarnarnesbær, 2020; Tryggingastofnun, 2020). 

Samfélag. Samfélagið er byggt á félagslegum tengslum einstaklinganna 

sem búa innan þess.  Nærumhverfi einstaklingsins samanstendur af þeim sem 

standa honum næstir eins og fjölskyldu og vinum.  En samfélagið er einnig 

vinnustaður, nágrannar og fólk utan nærumhverfisins sem einstaklingurinn á í 

samskiptum við (Polatakjo o.fl., 2013). Fjöldi einstæðra foreldra standa alveg 

einir þegar kemur að uppeldi barna sinna og er sá hópur ekki vel settur hvað 

varðar lífsgæði. Einstæðir foreldrar sem hafa gott bakland frá samfélaginu sínu 

t.d. stórfjölskyldu og vinum eru mun betur settir en þeir sem fá hann ekki 

(Stjórnarráð Íslands, 2009).  

Menning. Undir menningu falla þeir þættir sem snúa að hefðum 

ákveðinna hópa samfélagsins ásamt skoðun þeirra á lífinu og gildismati.  Menning 

getur bæði verið innan hugarheims manneskjunnar og orðið til við samskipti milli 

einstaklinga. Hún getur líka verið tengd trúarbrögðum, siðum, gildum og 

þekkingu sem hefur verið samþykkt innan ákveðins hóps fólks.   Menning 
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samfélaga hverju sinni hefur áhrif á það sem fólk velur að gera og hvaða 

iðjutækifæri eru innan þess (Polatajko o.fl., 2013).  

 

1.5 Tilgangur samantektarinnar 

 Tilgangur verkefnisins er að gera samantekt á hvaðan einstæðar mæður fá 

helst stuðning við að takast á við daglegt líf, og hvers lags sá stuðningur er.  

 

1.6 Gildi fyrir iðjuþjálfunarfagið 

Iðjuþjálfar starfa með fjölbreyttum hópum fólks, m.a. við að finna 

viðeigandi leiðir til að halda jafnvægi í daglegu lífi. Einstæðar mæður eru þar á 

meðal. Að hafa þekkingu á, og vitneskju um þarfir einstæðra mæðra er gagnlegt, 

sama hvaða fagaðilar eiga í hlut. Samantekt þessi getur mögulega orðið hvati fyrir 

fleiri innan fagsins til þess að skoða þetta málefni frekar.  

Viðeigandi stuðningur við einstæðar mæður hefur forvarnargildi fyrir 

samfélagið.  Það að geta sinnt andlegri- og líkamlegri heilsu hefur bæði áhrif á 

mæðurnar sjálfar og líka á velferð barna þeirra. Það er því mikilvægt að skapa 

aðstæður í samfélaginu, hvort sem þær eru félagslegar, menningarlegar eða 

efnahagslegar, sem gerir  þeim kleift að sinna eigin heilsu sem og að grípa til 

viðeigandi aðgerð til þess að greina frávik svo snemmtæk íhlutun sé möguleg 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

 

1.7 Skilgreining meginhugtaka 

Eftirfarandi eru skilgreiningar á meginhugtökum verkefnisins sem gefa 

betri mynd af innihaldi þess.  
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Einstæð móðir: Kona sem býr ein með barni sínu eða börnum sem eru 17 ára eða 

yngri (Hagstofa Íslands, 2014).  

Stuðningur: „ Félagslegur stuðningur er yrt eða óyrt upplýsinga eða ráðgjöf, 

áþreifanleg aðstoð, nærvera eða athöfn sem er veitt af nákomnum aðila sem hefur 

jákvæð áhrif á tilfinningar eða atferli þess sem fæ stuðninginn“ (Gottlieb, 1983). 

Jafnvægi í daglegu lífi: Þegar einstaklingur sinnir ákveðnu iðjumynstri í daga, 

mánuði eða ár. Slíkt jafnvægi getur birst á ólíkan hátt eftir einstaklingum en því er 

oftar en ekki náð þegar einstaklingur upplifir að hann geti sinnt eigin umsjá, 

störfum og tómstundum á fullnægjandi máta.  Umhverfið hefur áhrif á hvernig 

fólk upplifir og skilgreinir jafnvægi á milli þessara þriggja þátta (Law o.fl., 2002).  
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2 Aðferðarfræði 

Vinnulag kögunaryfirlits (e. scoping review) eins og það er sett fram af 

Arskey og O‘Malley (2005) var nýtt við samantektina. Aðferðin felst í því að 

safna saman heimildum um ákveðið efni og fá þannig betri heildarmynd af því 

sem gefið hefur verið gefið út um viðfangsefnið.  Ferlið hefur verið sett upp í 

fimm stig og er lýst á eftirfarandi hátt: 1) að skilgreina rannsóknarspurningu, 2) að 

finna rannsóknir sem eiga við, 3) að velja rannsóknir, 4) að kortleggja gögnin og 

5) skipuleggja, taka saman og setja fram niðurstöðurnar.  

Aðferðin kemur að góðum notum þegar markmiðið er að greina gögn sem 

tilheyra ákveðnu sviði og beina þannig sjónum að því hvort þörf sé á frekari 

rannsóknum.  

 

2.1 Rannsóknarspurning 

Í samantekt sem þessari þarf að byrja á að skilgreina rannsóknarspurningu.  

Spurningin leggur grunninn að því hvernig leitin gengur fyrir sig og því skiptir 

miklu máli að hún sé orðuð á viðeigandi máta og hún innihaldi það sem skiptir 

máli fyrir rannsóknina.  Til að byrja með er hægt að hafa hana víða, þannig geta 

rannsakendur fengið tilfinningu fyrir því hvað til er um efnið, en til að fá 

markvissari niðurstöður er hægt að þrengja spurninguna (Arksey og O‘Malley, 

2005).  

Rannsóknarspurningin sem sett er fram í þessu verkefni og leiðir 

gagnaöflun samantektarinnar er: Hvaða gögn eru til um hvaðan einstæðar mæður 

fá þann stuðning sem þær þurfa til þess að sinna daglegu lífi? 
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2.2 Að velja og finna rannsóknir 

Í þessum hluta er leitað að rannsóknum í mismunandi gagnasöfnum og þær 

sem eiga við spurninguna og svara henni eru valdar.  Á þessu stigi eru inntöku og 

úttökuskilyrði ákveðin sem hafa áhrif á hvaða greinar verða fyrir valinu og hverjar 

ekki, ásamt því að lykilhugtök eru skilgreind.  Næst eru heimildir valdar og fjöldi 

þeirra skráður þrátt fyrir að þær eigi ekki allar við rannsóknarspurninguna á þessu 

stigi (Arksey og O‘Malley, 2005).  

Aðferð við leit. Gagnagrunnarnir Ebscohost, Proquest og  Web of science 

voru notaðir við leitina til að freista þess að fá fram fleiri og  fjölbreyttar 

heimildir. Leitað var að ritrýndum fræðigreinum sem gefnar voru út frá árinu 

2010-2021 og voru á ensku. Þær þurftu einnig að vera aðgengilegar frá bókasafni 

Háskólans á Akureyri.  

 Leitaraðferð má sjá í töflu 1. Dálkarnir innihalda leitarorð og samheiti 

þeirra.  Samtengingin „OR“ var notuð á milli samheita síðan var samtengingin 

„AND“ notuð á milli einstæðar mæður*, stuðnings þarfir* og jafnvægi.*  „AND“ 

var líka notað á milli einstæðar mæður*, stuðnings þarfir* og daglegt líf.*  Síðan 

voru leitirnar tvær settar saman með samtengingunni „OR“ á milli.  
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Tafla 1: Leitarorð og gagnagrunnar fyrir samantekt 

 

 

Inntöku- og úrtökuskilyrði. Inntökuskilyrði (e. inclusion criteria) við val greina 

voru að þær væru rannsóknargreinar sem fjölluðu um einstæðar mæður og hvers 

kyns stuðning við þær í daglegu lífi.  

Úrtökuskilyrði (e. exlusion criteria) voru að greinarnar máttu ekki fjalla 

um einstæða feður né um stuðningsþarfir einstæðra mæðra vegna einhvers konar 

vanda hjá börnunum þeirra. Var það gert þar sem leitast var við að afla þekkingar 

á stuðningsþörfum einstæðra mæðra almennt, en ekki þekkingar á sértækum 

stuðningsþörfum eins og þegar um sjúkdóma, veikindi eða fötlun barna er um að 

ræða.  

Leit í upphafi. Þegar farið var af stað með leitina kom fljótt í ljós að lítið 

er til um viðfangsefnið sem um ræðir. Í upphafi var ákveðið að finna greinar sem 

gefnar voru út á tímabilinu 2015-2021 og að nota samtenginguna „OR“ á milli 

samheitanna og síðan var samtengingin „AND“ notuð á milli allra dálkanna sem 

Gagnagrunnur Einstæðar 

mæður 

Stuðningsþarfir Jafnvægi Daglegt líf 

Ebscohost „single 

mother“* 

„support needs“ Balance Routine 

ProQuest „lone 

mother“* 

Aid Stability „Everyday life“ 

Web of 

science 

„lone 

parent“* 

Assistance „occupational 

balance“ 

„Day to day life“ 

 „single 

parent“* 

Support „Work life 

balance“ 

„Daily living“ 

   „life balance“ „Daily life“ 

   „work family 

balance“ 

„Daily routine“ 
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sjá má í töflu 1. Sú leit skilaði fáum greinum. Fjöldi greina sem innihéldu 

leitarorðið „einstæð móðir“ eða samheitin, voru á bilinu 1000-2000 fyrir tímabilið 

í öllum þeim leitarvélum sem urðu fyrir valinu. Út frá þeim niðurstöðum má ætla 

að lítið sé til um rannsóknir á þessum hóp. Eftir skimun útdrátta voru alls átta 

greinar eftir til að vinna úr og bentu niðurstöðurnar til þess að enn færri greinar 

yrðu eftir þegar allri yfirferð yfir innihald þeirra væri lokið.  

Vegna ofangreindra atriða var ákveðið að rýmka leitina og útgáfu tímabil 

greina haft 2010-2021 og sú leitaraðferð sem lýst er fyrir töflu 1 var framkvæmd. 

Sú aðferð skilaði  fleiri niðurstöðum og urðu greinar sem fjölluðu um einstæðar 

mæður og stuðning á bilinu 2000-4000.  

Val á heimildum. Niðurstöður leitar sem lýst er í töflu 1 var hlaðið niður í 

Excel skjal. Til að byrja með voru titlar greinanna skimaðir og þeir sem áttu ekki 

við efnið voru fjarlægðir úr skjalinu. Því næst voru ágrip greinanna lesin yfir og 

greinar sem uppfylltu ekki inntökuskilyrði voru útilokaðar ásamt þeim sem 

uppfylltu úrtökuskilyrðin. Eftir það var innihald þeirra greina sem eftir voru 

skimað og út frá þeirri skimun voru greinar valdar til þess að fulllesa.  Eftir að 

skimun var lokið stóðu sjö greinar eftir sem uppfylltu þau skilyrði sem gengið var 

út frá í upphafi (sjá mynd 1). 
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 Mynd 1: Flæðirit – leit í gagnagrunnum. 

 

 

2.3 Úrvinnsla og greining gagn  

 Eftir að rannsóknir höfðu verið valdar og lesnar voru niðurstöður þeirra 

skoðaðar út frá rannsóknarspurningunni. Kanadíska hugmyndafræðin var höfð til 

hliðsjónar þegar niðurstöður voru greindar og lögð megin áhersla á að skoða þær 

út frá umhverfinu þ.e hvaðan stuðningurinn kemur, þ.e. frá samfélaginu, 

menningu eða stjórnsýslu (Polatajko o.fl., 2013). 

Tafla var útbúin þar sem helstu upplýsingar greinanna voru teknar saman 

og skipt í flokka. Þeir flokkar voru nöfn höfunda, titill rannsóknarinnar, útgáfu ár 

hennar, rannsóknaraðferðin, tilgangurinn með gerð hennar, hvernig gagnasöfnunin 

fór fram, útlistun á þátttakendum og niðurstöður.  Gögnin voru þannig dregin 

saman og kortlögð og niðurstöður flokkaðar til þess að fá svör við 

rannsóknarspurningunni. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum hluta er fjallað um niðurstöður verkefnisins. Yfirlit þeirra greina 

sem valdar voru eftir leit og skimun var sett upp í töflu þar sem fram komu 

upplýsingar. Nöfn höfunda, birtingar ár, titill greinarinnar og land, tilgangur 

rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð, þátttakendur rannsóknar, gagnasöfnun og 

niðurstöður. Þar á eftir verður fjallað um hvaðan stuðningur til einstæðra mæðra 

kemur og í hvaða formi hann er í eftirfarandi köflum: 1) Stjórnsýsla 2) Samfélag 

og  3) Menning. 

 
Tafla 2: Yfirlit rannsóknargreina   

 
Höfundar 

Ártal 

Titill greinar 

Land 

Rannsóknarsnið 

aðferð/ 

Gagnasöfnun 

Markmið/ 

ttilgangu 

rannsóknar 

Þátttakendur/ 

þýði/ 

úrtak 

Skipting í kafla 

út frá 

niðurstöðum 

 

Hvaðan kemur 

stuðningur? 

Skipting í 

kafla út frá 

niðurstöðum 

 

Hverskonar 

stuðningur? 

Long, Clark, 

Ausloos, Jacoby 

og McGhee 

(2020). 

 

The wellness and 

self-care 

experiences of 

single mothers in 

poverty: strategise 

for mental health 

counselors. 

 

Bandaríkin. 

 

Eigindleg aðferð 

 

Hálfstöðluð 

viðtöl  

 
Tilgangur 

rannsóknarinna

r var að skoða 

hvernig 

einstæðar 

mæður, sem 

lifa við fátækt, 

upplifa það að 

hugsa um sjálfa 

sig og sína 

vellíðan. 

Tilgangur 

rannsóknarinna

r var að 

geðheilbrigðiss

tarfsmenn geti 

skilið og komið 

til móts við 

þarfir þeirra.  

 

Tíu einstæðar 

mæður, yfir 

18 ára sem lifa  

við fátækt. 

 

 

 

Samfélag 

Fjölskyldu 

 

Vinum 

 

Barnsfeðrum 

 

Vinnufélagar 

 

 

Stjórnsýsla 

 

Velferðarkerfi 

 

Félagsráðgjafi 

 

Barnagæsla 

 

 

Menningin 

 

Viðhorf 

 
Tilfinninga- 

legur  

 

Fjárhagslegur 

 

Aðstoð með 

börnin. 
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Martin-West 

(2019). 

 

The role of social 

support as a 

moderator of 

housing 

instability in 

single mother and 

two-parent 

households. 

 

Bandaríkin. 

 

Megindleg aðferð 

 

Unnið úr gögnum 

úr annarri 

langtíma 

rannsókn.   

 

Spurningakönnun 

 

Survey of Income 

and Program 

Participation 

 

 

Tilgangur 

rannsóknarinna

r var að kanna 

hvort upplifun 

af félagslegum 

stuðning hafi 

áhrif á 

stöðugleika í 

húsnæðismálu

m hjá tveggja 

foreldra 

heimilum 

annars vegar 

og hjá 

einstæðum 

mæðrum hins 

vegar.  

 

813 einstæðar 

mæður. 

 

1.106 tveggja 

foreldra 

heimili 

 

Foreldrarnir 

þurftu að vera 

á 

leigumarkaði, 

yfir 18 ára og 

með barn á 

heimilinu sem 

er undir 18 

ára.  

 
Samfélag 

Fjölskyldu 

 

Vinum 

 

Stjórnsýsla 

Félagsleg 

úrræði 

 
Félagslegur  

stuðningur 

 
 
Fjárhagslegur 

 

Dlugonski og 

Moti (2016).  

 

Physical activity 

experiences and 

beliefs among 

single mothers:  A 

qualitative study. 

 

Bandaríkin.  

 
Eigindleg aðferð 

 

Tekin voru hálf-

stöðluð 

einstaklings 

viðtöl og lagður 

fyrir 

spurningalisti 

sem innihélt 

spurningar um 

hreyfingu.  

 

 

 
Tilgangurinn er 

að kanna  

viðhorf og 

reynslu 

einstæðra 

mæðra af 

hreyfingu.  

 

14 einstæðar  

mæður á 

aldrinum 18-

64 ára. Eru 

ekki óléttar og 

eiga amk. eitt 

barn undir 18 

ára sem býr 

hjá þeim.  

 
Samfélag 

Fjölskyldu 

 

 
 
Stjórnsýsla 

Barnagæsla 

 
Félagslegur  

 

Hvatning 

Félagsskapur 

Aðstoð með 

börn 

 

Jafningja 

stuðningur 

 
Scheuler, Diouf, 

Nevels 

Og Hughes 

(2014). 

 

Empowering 

families in 

difficult times: 

The Women‘s 

Economic 

Stability 

Initiative. 

 

 

Bandaríkin. 

 
Blönduð 

rannsóknar -

aðferð.  

 

Þátttakendur 

svöruðu 

matslistum í 

upphafi og svo 

var fylgst með 

þróun mála hjá 

þeim í 3 ár. 

Þátttakendur tóku 

þátt í viðtölum 

tvisvar á ári. 

 

Að kynna The 

Women‘s 

Economic 

Stability 

Initiative  

ásamt 

niðurstöðum 

sem sýna fram 

á hvernig 

starfsemin 

gekk fyrstu 3 

árin.  

 

11 einstæðar 

mæður. 

 

Stjórnsýslu 

 

Samfélagsstofn

un 

 

Markþjálfi 

 

Fjárhagslegur 

 

Félagslegur 

 

 

Radey og 

Brewster (2013).  

 

Predictors of 

stability and 

change in private 

safety nets of 

 

Megindleg aðferð 

 

Gögn greind úr 

stærri langtíma 

rannsókn. 

 

Tilgangur 

rannsóknarinna

r er að lýsa 

upplifun 

einstæðra 

mæðra af 

 

3.065 

einstæðar 

mæður með 

börn á 

heimilinu 

alltaf eða 

 
Samfélag 

Fjölskylda 

Trúfélög 

 

Stjórnsýsla 

 
Félagslegur 

stuðningur 

 

Fjárhagslegur 

stuðningur 
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3.1 Niðurstöður heimildaleitar 

 Greinarnar sem urðu fyrir valinu voru gefnar út á tímabilinu 2010-2020. 

Þær voru frá tveimur löndum, þ.e. Bandaríkjunum (n=6) og Taiwan (n=1). Fjórar 

rannsóknir voru framkvæmdar með eigindlegri rannsóknaraðferð, tvær með 

megindlegum aðferðum og ein með blandaðri aðferð.  Þátttakendur rannsóknanna 

voru einstæðar mæður en í þeim tveimur samanburðar rannsóknum sem voru 

meðal valdra greina var samanburðar hópurinn annars vegar foreldrar sem bjuggu 

saman með börnunum sínum og hins vegar giftar mæður.  

 

unmarried 

mothers.  

 

Bandaríkin. 

stöðugleika 

stuðningsnetsin

s sem þær hafa 

yfir ákveðinn 

tíma.  

meiri hluta 

tímans.  

velferðarkerfið 

 

 

Hong og Welch 

(2012). 

 

The lived 

experiences of 

single Taiwanese 

mothers being 

resilient after 

divorce. 

 

Taiwan. 

 

Eigindleg aðferð 

 

Upplýsingum var 

safnað með 

tveimur djúpum 

einstaklingsviðtöl

um sem voru 

tekin upp.  

 

Tilgangur 

rannsóknarinna

r var að segja 

frá upplifun 

einstæðra 

mæðra af 

seiglu eftir 

skilnað.  

 

13 einstæðar 

mæður, yfir 

18 ára,  eftir 

skilnað.  

Sem eiga börn 

16 ára eða 

yngri.  

 
Samfélag 

Vinir  

Börnin 

Trúfélög 

 

 

Stjórnsýsla 

Sálfræðingar  

Heilbrigðissta-

rfsmenn 

Félagsráðgjafi 

Velferðarkerfi 

 

Menning 

 
Hvatning 

 

Aðstoð 

 

Félagslegur 

stuðningur  

 
Jafningja 

stuðningur 

Son og Bauer 

(2010). 

 

Employed rural, 

low-income, 

single mothers‘ 

family and work 

over time. 

 

Bandaríkin. 

 

Eigindleg 

rannsóknaraðferð 

 

Viðtöl. 

 

Gögnin voru úr 

langtímarannsókn 

sem átti sér stað 

frá 1999-2003. 

 

 

 

Tilgangurinn 

var að skoða 

hvernig 

einstæðar 

mæður með 

lágar tekjur 

haga fjölskyldu 

lífi og atvinnu.  

 

28 einstæðar 

mæður úr 

dreifbýli með 

litla innkomu.  

 

Samfélag 

Fjölskylda  

Eldri börnin 

Vinir  

Nágrannar 

Yfirmenn 

Vinnustaður 

Vinnufélagar 

 

Stjórnsýsla 

Barnagæsla  

 

Aðstoð með 

börnin 

 

Sveigjanleiki  

 

Viðhorf 
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3.2 Stjórnsýsla 

Í öllum sjö greinunum var fjallað um stuðning sem kom frá stjórnsýslu (Dlugonski 

og Motl, 2016; Hong og Welch, 2012; Long, Clark, Ausloos, Jacoby og McGhee, 

2020; Martin-West, 2019; Scheuler, Diouf og Nevels, 2014; Radey og Brewster, 

2013; Son og Bauer, 2010).   

Niðurstöður Scheuler o.fl. (2014) sýndu að mæður sem fengu 

fjárhagslegan stuðning í bland við markþjálfun luku frekar námi, voru líklegri til 

að fá vinnu og halda henni. Með betri innkomu gátu þær greitt skuldir sem höfðu 

safnast upp. Samkvæmt niðurstöðunum var stuðningur sem þessi valdeflandi fyrir 

mæðurnar.  

 Greint var frá mikilvægi þess að geta fengið þjónustu eins og barnagæslu 

til þess að geta sinnt líkamlegri heilsu enda áttu mæðurnar oft erfitt með að biðja 

fjölskyldu og vini um slíka aðstoð. Sérstaklega þegar kom að því að sinna eigin 

heilsu (Dlugonski og Motl, 2016). Þrátt fyrir að einstæðar mæður telji barnagæslu 

mikilvægan stuðning sýnir rannsókn Long og félaga (2020) að þær hafi stundum 

áhyggjur af gæðum gæslunnar og að þær eru ekki tilbúnar til að taka við stuðningi 

komi hann niður á velferð barnanna. Í rannsókn Son og Bauer (2010) töldu mæður 

að fastir tímar barnagæslunnar, á dagvinnutíma, gerðu þeim erfitt fyrir þurfi þær 

að sinna störfum sem gera kröfur um að taka vaktir utan hefðbundins vinnudags 

s.s. á kvöldin eða um helgar.  

Stuðningur frá starfsfólki innan stjórnsýslunnar eins og félagsráðgjöfum og 

heilbrigðisstarfsfólki er mikilvægur. Í rannsókn  Long o.fl. (2020) og Hong og 

Welch (2012) kom fram að mæður fengu slíkan stuðning í formi hvatningar, 

upplýsinga og ráðgjafar sem gerði þeim frekar kleift að sinna daglegu lífi, hvort 
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sem það tengdist fjármálum, börnunum eða þeirra eigin andlegu eða líkamlegu 

heilsu (Long o.fl., 2020; Hong og Welch, 2012).  

Neikvæð afleiðing afleiðing þess að fá ekki stuðning frá  kerfum innan 

stjórnsýslunnar kom fram í rannsókn Martin-West (2019). En niðurstöður leiddu í 

ljós að einstæðar mæður væru 254% líklegri en tveggja foreldra heimili til þess að 

borga ekki húsaleigu á réttum tíma. En sú rannsókn var einungis að skoða hvaða 

áhrif mismunandi stuðningur hafði á hvenær leiga var boruð miðað við 

samanburðarhópinn (sjá töflu 2).  Þótt tilgangur stuðnings sé alla jafna að hafa 

jákvæð áhrif á þann sem fær hann getur stuðningur haft neikvæð áhrif. Í rannsókn 

frá árinu 2013 (Radey og Brewster) kom fram að þær mæður sem fengu 

fjárhagslegan stuðning frá stjórnsýslunni upplifðu almennt minni stuðning frá 

tengslaneti sínu, s.s. frá fjölskyldu og vinum.  

 

3.3 Samfélag 

Í sex greinum var fjallað um stuðning sem kom frá samfélagi einstæðra 

mæðra.  

Fjórar þeirra vörpuðu ljósi á mikilvægi stuðnings frá fjölskyldunni (Dlugonski og 

Motl, 2016; Long o.fl., 2020; Martin-West, 2019; Son og Bauer, 2010). 

Mæður sem fengu ekki stuðning frá fjölskyldu voru 278% líklegri til þess að 

borga leigu of seint (Martin-West, 2019). Í rannsókn Son og Bauer (2010) gerður 

mæður grein fyrir því að þær fengu aðstoð með börnin frá fjölskyldunni sem gerði 

þeim frekar kleift að vinna. Þar kom líka fram að níu mæður sem fengu stöðugan 

stuðning frá fjölskyldunni héldu sömu vinnunni yfir lengri tímabil.  

Þegar kom að heilsu, hvort sem hún var líkamleg eða almenn vellíðan 

spilaði fjölskyldan stórt hlutverk. Í rannsókn Dlugonski og Motl (2016) kom fram 
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að móðir gat stundað hreyfingu vegna þess að fjölskyldumeðlimir pössuðu fyrir 

hana á meðan.  Rannsókn Long o.fl. (2020) varpaði ljósi á að stuðningur frá 

fjölskyldu, hvort sem hann kom í formi hvatningar eða aðstoðar var mikilvægur 

fyrir mæðurnar og hjálpaði þeim að viðhalda almennri vellíðan og heilsu í daglegu 

lífi.  

Fjórar rannsóknir sýndu fram á mikilvægi stuðnings frá vinum (Long o.fl., 

2020;   Martin-West, 2019; Hong og Welch, 2012; Son og Bauer, 2010).  Í grein 

Long o.fl. (2020) kom fram að jafningjastuðningur og vinátta annarra einstæðra 

mæðra væri styðjandi , þ.e. að finna einhvern sem skilur það sem þú ert að ganga í 

gegnum.  Í grein Hong og Welch (2012) greindu þátttakendur frá því að vinir 

væru ómetanlegur stuðningur. Fram kom að það að eiga góðan vin sem hægt væri 

að hringja í og biðja um aðstoð, án þess að hræðast höfnun, væri ómetanlegt. Ein 

móðirin sagði það eins og að eiga björgunarbát.  Í grein Son og Bauer (2010) voru 

vinir og nágrannar taldir mikilvægur stuðningur þegar eitthvað óvænt kæmi upp á 

eða að pössun vantaði fyrir börnin með stuttum fyrirvara.  En grein Martin – West 

er með öðru sniði en hinar og þar kemur fram að heimili sem búast við litlum sem 

engum stuðning frá vinum eru 92% líklegri til þess að boga leigu eftir gjalddaga.   

Greint var frá stuðningi frá vinnufélögum í tveimur rannsóknum (Long 

o.fl, 2020; Son og Bauer, 2010) og fjallaði önnur þeirra einnig um stuðning frá 

yfirmönnum (Son og Bauer, 2010).  Í grein Long o.fl. (2020) kom fram að 

stuðningur frá vinnufélögum styddi við vellíðan mæðranna en ekkert var fjallað 

um á hvaða formi sá stuðningur var.  Í rannsókn Son og Bauer (2010) var greint 

frá því að óformlegur stuðningur frá yfirmönnum og samstarfsaðilum væri 

mikilvægur, sérstaklega stuðningur frá yfirmönnum. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að viðhorf yfirmanna og sveigjanleiki í starfi skipti 
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sköpum þegar kom að því að mæðurnar næðu að halda jafnvægi á milli 

fjölskyldulífsins og vinnunnar.  

Í tveimur greinum var greint frá því að börnin sjálf væru stuðningur fyrir 

mæðurnar ( Hong og Welch, 2012; Son og Bauer, 2010). Niðurstöður Son og 

Bauer (2010) sýndu  að mæðurnar gátu frekar unnið á óhefðbundnum vinnutíma 

þegar eldri börn voru á heimilinu þar sem þau gátu þá passað þau yngri. Aftur á 

móti voru það ungu börnin sjálf sem veittu mæðrum tilfinningalegan stuðning 

samkvæmt niðurstöðum Hong og Welch (2012). Þar kom í ljós að hvatning og 

falleg orð frá börnum þeirra gerðum þeim kleift að takast á við amstur dagsins.  

Radey og Brewster (2013) og Hong og Welch (2012) greindu frá því að 

trúfélög og fólkið innan þeirra hefði jákvæð áhrif á einstæðar mæður. Í rannsókn 

Hong og Welch (2012) kom fram að það að taka þátt í kirkjustarfi væri ein leið til 

þess að takast á við þá erfiðleika sem koma upp í lífi einstæðra mæðra ásamt því 

að vera partur af samfélagi. Niðurstöður Radey og Brewster (2013) sýndu fram á 

að tengsl væru á milli upplifunar mæðranna af stuðningi og þátttöku þeirra í 

trúfélögum. Þær mæður sem sóttu  kirkjustarf a.m.k. einu sinni í viku voru 15% 

líklegri til þess að greina frá því að hafa sterkt stuðningsnet en þær sem gerðu það 

ekki.  

Einungis ein grein nefndi stuðning frá barnsfeðrum (Long o.fl., 2020). Þar 

kom fram var að einstæðar mæður greindu frá því að skortur á stuðning frá 

barnsfeðrum, ásamt öðrum í kringum þær hefði neikvæð áhrif á heilsu þeirra og 

vellíðan.  
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3.4 Menning 

Tvær rannsóknir greindu frá hvernig neikvæð viðhorf hafa áhrif á upplifun  

einstæðra mæðra við að sækjast eftir stuðningi sem er í boði fyrir þær (Long o.fl., 

2020; Hong og Welch, 2012). Í rannsókn Long o.fl.(2020) greindu þátttakendur 

frá því að neikvæð viðhorf samfélagsins til einstæðra mæðra, sem fengu stuðning 

frá ríkinu, höfðu hamlandi áhrif á að þær upplifðu sig geta sótt um þá aðstoð sem 

þær þyrftu á að halda. Í sömu rannsókn var fjallað um viðhorf innan fjölskyldu til 

ungra mæðra sem urðu  til þess að móður og barni var afneitað.   

 

Viðhorf mæðra til þess að þiggja stuðning komu fram í greinum Long o.fl. 

(2020) og  Hong og Welch (2012) fram þar sem þær töluðu um að aðrir hefðu það 

verr en þær og að þær vildu ekki vera að þiggja stuðning sem aðrir gætu fengið í 

staðin.  
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4 Umræða 

Markmið heimildasamantektarinnar var að skoða hvaðan stuðningur sem 

einstæðar mæður fá til þess að sinna daglegu lífi kemur og í hvaða formi hann er.  

Í kaflanum verða niðurstöður túlkaðar. Hugsanlegt gildi samantektarinnar 

fyrir iðjuþjálfunarfræðin verður lagt fram og greint verður frá takmörkunum hennar. 

Að lokum verða settar fram hugmyndir að frekari rannsóknum á viðfangsefninu. 

Niðurstöður sýna að stuðningur frá umhverfinu skiptir sköpum fyrir einstæðar 

mæður þegar kemur að því að sinna daglegu lífi. Til þess að geta bæði sinnt sjálfum 

sér, börnunum, heimili og skyldum þurfa þær í flestum tilvikum utanaðkomandi 

aðstoð hvort sem hún er í formi aðstoðar, fjárveitinga eða hvatningar. Það að þurfa 

á aðstoða að halda sem foreldri er ekki athugavert en að sjá hversu mikinn stuðning 

einstæðar mæður þurfa til þess eins að sinna starfi, eins og kom fram í rannsókn 

Son og Bauer (2010), er áhugavert. Velta má fyrir sér hvort að stjórnsýslan og 

samfélagið geri ekki ráð fyrir fjölskyldugerð þar sem einungis einn aðili ber ábyrgð 

á heimili. Þegar eðlilegt er orðið að þurfa alltaf utanaðkomandi stuðning til þess að 

geta sinnt daglegu lífi má setja spurningarmerki við hvort að samfélagsgerðin sé á 

annað borð styðjandi fyrir einstaklinginn. Áhugavert væri að skoða hvaða áhrif það 

hefði ef stefnumótun samfélagsins og stofnana innan samfélagsins væri unnin út frá 

réttindum en ekki réttlæti, eins og fjallað er um í grein Hammel (2017), að aðstæður 

fólks yrðu metnar frekar en að vinna út frá því að það sama gangi fyrir alla.   

Velta má fyrir sér hvort að aðkoma iðjuþjálfa að stefnumótun gæti haft jákvæð 

áhrif í för með sér.  Iðjuþjálfum er vel kunnugt að flest sem við gerum er í  samspili 

við umhverfið, jafnvægi í daglegu er mikilvægt og að fólk geti tekið þátt í iðju sem 

skiptir það máli.   
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Áhugavert væri ef samfélagið yrði byggt á sama hugsunarhætti og aðgengi fyrir 

alla, en þá ekki einungis efnisheimurinn og þjónustan. Velta má fyrir sér hvernig 

lífið væri ef við gætum öll verið þátttakendur í samfélaginu án þess að vera sett í 

jaðarhópa eða þurft á þjónustu að halda vegna þess að samhljóm vantar milli 

daglega lífsins og krafa samfélagsins. Eins og t.d. endurhæfing vegna of mikils 

álags, að vera bótaþegi vegna þess að aðeins eitt foreldri er að sjá um að halda 

heimili miðað við tveggja foreldra heimili sem kerfið virðist miða sig út frá eða að 

sækja geðúrræði og vera utan vinnumarkaðar af því að álagið er of mikið.  Við sem 

samfélag virðumst oft búa til fleiri og fleiri úrræði fyrir jaðarhópa sem urðu 

jaðarhópar vegna þess að samfélagsgerðin er ekki að virka fyrir stóran part af 

samfélagsþegnunum.  En í stað þess að mynda endalaust ef kerfum í kringum 

einstaklinginn til þess að vega upp á móti slæmum félagslegum aðstæðum væri 

áhugavert að sjá hvað myndi gerast ef samfélagsgerðin yrðu aðlöguð til þess að 

þjóna öllum gerðum hópa innan samfélagsins. 

Gaman væri ef iðjuþjálfar í samvinnu við ríki eða sveitarfélög settu af stað 

verkefni eins og greint er frá í rannsókn Scheuler o.fl. (2014) þar sem einstæðum 

mæðrum var veitt fjárhagsaðstoð og þær fengu stuðning fagaðila yfir ákveðið 

tímabil. Það má velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á líf mæðranna og barnanna 

að fjárhagsáhyggjur yrðu fjarlægðar og þær fengju tækifæri til þess að t.d. verja 

meiri tíma með börnunum, efla sig og sækja sér menntun. Það að hafa áhyggjur af 

því hvernig greiða eigi reikninga til þess að sjá um sig og sína í hverjum mánuði 

getur leitt til skertrar heilsu og starfsgetu. Árangur hennar yrði svo metinn út frá því 

hver munurinn á heilsu þeirra er, hvaða breytingar hafa átt sér stað hvað varðar 

vinnu og nám, svo væri mögulega hægt að skoða stöðu skulda líka.   
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Það kom á óvart að það að fá fjárhagslegan stuðning frá stjórnsýslunni reyndist 

hafa neikvæð áhrif á upplifun mæðra af frekari stuðningi frá nærumhverfi þ.e. 

stuðningsnetinu (Radey og Brewster, 2013). Þetta kemur líklega til vegna þess að 

þegar mæður eru að fá utanaðkomandi stuðning í formi fjárveitinga frá kerfinu 

upplifa nákomnir eins og vel sé haldið utan um þær og ekki sé nauðsynlegt að veita 

frekari aðstoð. Þessar upplýsingar gætu gagnast iðjuþjálfum þegar fjölskyldumiðuð 

þjónusta er veitt og einstaklingur er að þiggja bætur eða eitthvað sambærilegt. 

Iðjuþjálfinn gæti þá lagt áherslu á að þörf sé á frekari stuðning frá nærumhverfi þó 

svo að hann sé ekki í formi fjárveitinga.  

 

4.1 Gildi fyrir iðjuþjálfunarfræðin 

Lýðheilsa er hugtak sem á sér þverfaglegan bakgrunn og byggist á 

samstarfi á milli fjölda starfsstétta sem hafa það að marki að bæta heilsu og 

aðstæður þjóðfélagsþegna. Það gert með t.d. heilbrigðisþjónustu, forvörnum, 

rannsóknum og heilsueflingu (Velferðarráðuneytið, 2016). Samantektin getur því 

nýst iðjuþjálfum og öðrum starfsstéttum þar sem hún snýr að þeim stuðning, sem 

einstæðar mæður fá frá umhverfinu, sem gerir þeim m.a. kleift að sinna daglegu 

lífi. Það eru t.d. til margar heimildir innan iðjuþjálfunar um að þátttaka í daglegu 

lífi hefur áhrif á heilsu og velferð fólks, þ.m.t. einstæðra mæðra.   

Samantektin  beinir einnig sjónum að þeim þáttum innan umhverfisins sem 

hafa neikvæð áhrif á líf mæðranna og barna þeirra sem mikilvægt er fyrir fagaðila 

að þekkja. 

Iðjuþjálfar vinna út frá gagnreyndum aðferðum og þess vegna geta þessar 

upplýsingar skipt máli við þróun þjónustu sem og stefnumótun í samfélaginu 

þegar kemur að almennri velferð hópsins.  
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4.2 Helstu takmarkanir 

Helstu takmarkanir samantektarinnar eru hversu fáar greinar voru notaðar. 

Heildarmynd af þeim stuðning sem einstæðar mæður fá var ekki fengin með því að 

nota einungis sjö fræðigreinar.  Einnig verður að teljast takmörkun að engin 

rannsókn, sem samantektin byggði á, var gerð á Íslandi. Því getur verið erfitt að 

yfirfæra niðurstöðurnar yfir á veruleika einstæðra mæðra á Íslandi. Sex greinanna 

byggðu á rannsóknum sem gerðar voru í Bandaríkjunum og ein í Taiwan og 

endurspegla þær því mögulega ekki aðstæður í Evrópu, hvað þá á Íslandi.  Einnig 

að fjórar þeirra eru eldri en fimm ára gamlar.  

 

4.3 Tillögu að frekari rannsóknum 

Rannsóknir sem  snúa að einstæðum mæðrum  og þeim stuðning sem þær 

þurfa á að halda til þess að sinna daglegu lífi eru af skornum skammti. Hversu fáar 

rannsóknir eru til um efnið eru ákveðnar niðurstöður í sjálfu sér.  

Hægt væri að rannsaka hverjar helstu stuðningsþarfir einstæðra mæðra eru 

og  einnig hvaða stuðningur frá umhverfinu gagnast þeim mest.  Ákjósanlegast væri 

að rannsóknirnar byggðu á upplýsingum frá einstæðum mæðrum.  

Þörf er á að gera megindlega rannsókn á stöðu einstæðra mæðra. 

Hugsanlega væri hægt að nota lífsgæðakvarða og bera saman við mæður í 

sambandi.
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