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Útdráttur 
 

 

 

Þessi BA ritgerð í uppeldis- og menntunarfræði fjallar um upplifun og reynslu 

stjúpmæðra af hlutverki sínu.  Ritgerðin sem byggir á niðurstöðum eigindlegrar 

viðtalsrannsóknar segir frá fimm konum sem allar hafa reynslu af stjúpmóðurhlutverkinu 

og hafa þær verið stjúpur í mislangan tíma.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að hluti af þeim erfiðleikum sem konurnar gengu í gegnum í hlutverki sínu sem stjúpur 

stöfuðu meðal annars af því að óraunhæfar væntingar þeirra í upphafi og kröfur 

umhverfisins stönguðust á.  Stjúpunum leið oft eins og verið væri að ráðskast með þær og 

neikvæðar tilfinningar gerðu stundum vart við sig og ullu konunum samviskubiti.  Þeir 

þættir sem virtust skipta mestu máli til að stjúpunum gengi vel var að hafa þekkingu á 

sérstöðu stjúpfjölskyldunnar, eiga gott samband við maka, gefa sér tíma til að kynnast 

stjúpbörnunum, hafa ákveðna fjarlægð gagnvart þeim og vera viðbót í lífi þeirra en ekki 

móðir. 
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Inngangur 

 
 
 
Undanfarna áratugi hefur fjölskylduformið og gerðin breyst mikið og skilnaðir eru tíðari í 

samfélaginu en áður. Frá því snemma á sjöunda áratug síðustu aldar fram til þess níunda 

varð tvöföldun á tíðni skilnaða sem síðan hefur haldist nokkuð stöðug (Hagstofa Íslands, 

2005).  Stjúpfjölskylduformið er algengt og umræðan um sérstöðu þess hefur fengið 

aukna athygli síðustu ár.  Má þar nefna að upplýsingavefur um málefni stjúpfjölskylda 

var opnaður á Íslandi árið 2004, félag stjúpfjölskylda var stofnað árið 2005 og fyrsta 

málþing um stjúpfjölskylduna var haldið fyrr á þessu ári.   

Nú orðið telst ekki til tíðinda þótt fólk skilji.  Ekki er talið ólíklegt að mörg börn 

upplifi skilnað foreldra sinna jafnvel oftar en einu sinni (Cherlin, 2002) og um helmingur 

þeirra eignast stjúpforeldri innan 4 ára frá skilnaði (Santrock, 2001).  Skilnaðartíðni hér á 

landi hefur lítið breyst síðasta aldarfjórðung.  Á árunum 1961-1975 fjölgaði skilnuðum 

ört og náði skilnaðartíðnin hámarki um miðjan 9. áratug síðustu aldar en eftir það hefur 

hún frekar lækkað (Hagstofa Íslands, 2006).  Þetta er svipuð þróun og í Bandaríkjunum 

en þar er skilnaðartíðni hæst þróaðra ríkja en helmingur hjónabanda þar enda með 

skilnaði (Cherlin, 2002).  Í samanburði við hin Norðurlöndin er skilnaðartíðni hér á landi 

frekar lág.  Hún er talin vera tæp 40% á meðan hún er 47% í Danmörku og Noregi en 

53% í Svíþjóð (Hagstofa Íslands, 2006).  Á árunum 1961-1965 skildu 164 hjón á Íslandi. 

Til samanburðar skildu 498 hjón lögskilnaði árið 2006 (Hagstofa Íslands, 2008b).  Úr 

þeim lögskilnuðum sem urðu árið 2006 voru 585 börn og 515 úr sambúðarslitum 

(Hagstofa Íslands, 2008a) en um bráðabirgðatölur er að ræða.  Það er ekki auðvelt að 

segja nákvæmlega til um hversu mörg börn í raun tilheyra þeim hópi sem slítur sambúð 

því ekki eru allir skráðir í sambúð sem búið hafa saman.  Er því aðeins hægt að styðjast 

við þessar tölur þegar áætlað er hversu mörg börn eiga eftir að eignast stjúpforeldra.  Um 

75% þeirra sem skilja giftast aftur.  Í seinna hjónabandi á makinn í 65% tilfella börn af 

fyrra hjónabandi (Svare, Jay og Mason, 2004).  Þegar fólk giftir sig eða fer í sambúð í 

annað sinn er enn líklegra að það skilji en ef um fyrsta hjónaband eða sambúð er að ræða.  

Líkurnar aukast ef stjúpbörn eru til staðar.  Ef báðir eiga börn af fyrra sambandi aukast 
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líkurnar enn frekar (Cherlin, 2001). Stjúpfjölskyldan er því áhættuþáttur þegar skilnaður 

er skoðaður. 

Rannsakendur á sviði stjúpfjölskyldunnar, erlendis og hérlendis, hafa beint 

sjónum sínum að börnunum.  Hér hefur verið ákveðið að fjalla um stjúpur vegna þess að 

fáar rannsóknir eru til um þær og orðræðan um vondu stjúpuna vakti mig til umhugsunar 

ekki síst þar sem ég var sjálf stjúpmóðir um tíma.  Í ævintýrum er dregin upp mynd af 

vondu stjúpunni þar sem hún er sterk og hefnigjörn.  Hún leggur sig fram við að refsa 

stjúpbörnum sínum og er jafnvel tilbúin til að koma þeim fyrir kattarnef.  Vonda stjúpan í 

ævintýrunum er uppspuni.  Þessi aldargamla staðalmynd getur haft neikvæð áhrif á 

hugmyndir okkar um stjúpur.  Ekki er erfitt að gera sér í hugarlund hvernig það að ganga 

inn í þessa staðalmynd geti haft áhrif á líðan stjúpmæðra nútmímans í hlutverki sínu.  

Áður fyrr fluttu stjúpmæður inn á heimili barna þar sem móðirin hafði látist (Cherlin, 

2002).  Ætla má að tilfinningar gagnvart stjúpunni hafi orðið til að einhverju leyti vegna 

sorgar við missi móðurinnar og þess að ókunnug kona átti að koma í hennar stað.  En nú 

eru breyttir tímar og stjúpur koma til ekki eingöngu eftir dauðsföll heldur líka eftir 

skilnaði og bætast þannig við líf barna.  Þrátt fyrir breytta tíma er neikvæða ímyndin úr 

ævintýrunum um vondu stjúpuna lífseig.  Þegar stjúpan berst í tal verður vonda stjúpan 

ljóslifandi (Salwen, 1990). 

Það er talið að forliðurinn stjúp- merki stífður eða sviftur og er þá átt við að vera 

sviftur öðru foreldri sínu (Guðrún Kvaran, 2005).  Sem dæmi um merkingu orðsins 

samkvæmt íslenskri orðabók (Árni Böðvarsson, 1988) þýða orðin stjúpa og stjúpmóðir 

kona sem er gift föður einhvers en er samt ekki móðir viðkomandi.  Stjúpmóðurflís er 

stjúpmóðursneið sem er þunn (brauð) sneið.  Stjúpusaga er þjóðsaga eða ævintýri um 

stjúpu sem venjulega er vond.  Stjúpmóðurlegur eða stjúpulegur er sá sem minnir á 

(vonda) stjúpu eða sá sem setur einhvern hjá í skiptum og er nískari við einn eða aðra í 

útlánum.   

Það er ekki að undra þegar litið er á merkingu þessara orða að stjúpmæður eru 

ekki allar á einu máli um hvað beri að kalla þær.  Sumar hafa valið að kalla sig 

fósturmóðir en það er ekki réttnefni.  Orðið fóstri/fóstra var í fornu fari notað um þann 

sem tók einhvern í fóstur en einnig um þann sem var tekinn í fóstur.  Þessi orð virðast 

hafa þróast í nútímamáli í fósturmóðir og fósturfaðir þótt gömlu orðin séu líka notuð.  
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Fósturmóðir er kona sem tekur að sér barn í fóstur án þess að vera gift eða í sambúð með 

föður þess.  Stjúpmóðir eða stjúpa er hins vegar gift eða í sambúð með föður barnsins 

(Guðrún Kvaran, 2005).  Sumar stjúpur vilja ekki vera kallaðar stjúpmæður þar sem þeim 

finnst orðið gefa ranglega til kynna að þær séu mæður stjúpbarna sinna.  En orðin stjúpa 

og stjúpmóðir þýða það sama og stjúpmóðir er orð sem notað er í öðrum germönskum 

málum (Guðrún Kvaran, 2005).  Það má einnig benda á að orðin tengdamóðir, húsmóðir 

og ljósmóðir eru ekki endilega tengd við móðurhlutverkið.  Það ætti því að vera hægt að 

nota hvort orðið sem er.  Valgerður Halldórsdóttir félsgsráðgjafi (munnleg heimild, 22. 

febrúar 2008) hefur bent á að stjúpa og stjúpmóðir séu orð sem lýsa tengslunum best og 

fagfólk ætti að temja sér að nota þau.  Sjálf notar hún orðið stjúpa. 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2007 í tengslum við námskeiðið ,,Inngangur að 

eigindlegum rannsóknaraðferðum”  Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í 

veruleika stjúpmæðra og komast að því hvaða upplifun og reynslu þær hafa af hlutverki 

sínu og hvað það er sem skiptir þær máli í þeim efnum.  Í því samhengi vildi ég skoða 

væntingar, samskipti og tilfinningar sem tengjast hlutverki þeirra.  Leiðbeinandi minn í 

gegnum vinnuna var Hanna Björg Sigurjónsdóttir og þakka ég henni fyrir allt sem hún 

hefur kennt mér.  

 

 

Ritgerðin er sjö eininga BA ritgerð í uppeldis- og menntunarfræði og skiptist í inngang, 

þrjá kafla og lokaorð.  Í fyrsta kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn stjúpfjölskylda og 

stöðu stjúpmæðra.  Í öðrum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni og 

þátttakendum.  Í þriðja kafla er umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar, um upplifun 

og reynslu stjúpmæðra af hlutverki sínu og í lokaorðum verða niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman og fjallað um þann lærdóm sem má draga af henni. 
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1. Kafli 

Fræðilegur bakgrunnur 
 
 
 
Þessi kafli er hugsaður sem fræðilegt yfirlit þar sem lesandinn fær innsýn í stöðu 

stjúpmæðra og hlutverk þeirra.  Stjúpfjölskyldan er gjarnan sett undir sama hatt og 

kjarnafjölskyldan (Northwood og Wingender, 1999) og skýrir það að hluta til hvers 

vegna staða stjúpunnar er erfið.  Ég mun byrja á því að fjalla almennt um 

stjúpfjölskylduna og lagalega stöðu stjúpforeldra áður en stöðu stjúpunnar verður gerð 

skil. 

 

Þótt stjúpfjölskyldur hafi í raun lengi verið til er orðið sjálft ekki svo gamalt.  Orðið 

stjúpfjölskylda er til að mynda hvergi að finna á vef Hagstofu Íslands (www.hagstofa.is) 

en þegar orðið er slegið inn finnast engar færslur.  Þó ber að taka fram að verið er að 

vinna tölulegar upplýsingar um stjúpfjölskyldur hjá Hagstofu Íslands en ekki er hægt að 

nálgast þær enn sem komið er (Ólöf Garðarsdóttir munnleg heimild, 22. febrúar 2008). 

 

Stjúpfjölskyldan 
Stjúpfjölskylda er eitt form fjölskyldunnar.  Hún getur verið afskaplega flókin þar sem 

margir aðilar koma að.  Tilhneiging hefur verið til að miða hana við kjarnafjölskylduna 

en stjúpfjölskyldan getur ekki orðið slík.  Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi 

(munnleg heimild, 22. febrúar, 2008) hefur bent á að það sé eins og að spila Mattador 

með Ludo reglum.  Þetta sé ekki það sama og gefi ranga mynd.  Jafnan er talað um 

kjarnafjölskylduna sem hefðbundna, líffræðilega, venjulega, náttúrulega eða 

raunverulega.  Slík lýsing felur í sér að stjúpfjölskyldan eða aðrar fjölskyldur séu ekki 

fullgildar fjölskyldur.  Ef alltaf er miðað við kjarnafjölskylduna þá verður 

stjúpfjölskyldan annars flokks, óásættanleg eða eitthvað sem þarf að reyna aftur því það 

tókst ekki í fyrsta sinn.  Stjúpfjölskyldan er samsett úr tveimur kjarnafjölskyldum og 

getur samsettningin verið mismunandi.  Þar skiptir máli hvort  báðir eða annar makinn 

eiga börn af fyrra sambandi eða ekki og hverjir búa á heimilinu að staðaldri.  Það getur 
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verið erfitt að finna viðeigandi skilgreiningu þar sem til eru margar gerðir af 

stjúpfjölskyldum.  Ein skilgreiningin er þó sú að hún sé par sem heldur heimili saman og 

hvoru um sig eða öðru fylgir barn, líffræðilegt, fóstur, ættleitt eða jafnvel önnur stjúpbörn 

frá fyrra hjónabandi eða hjónaböndum (Northwood og Wingender, 1999).  Það getur 

verið breytilegt hverjir búa undir sama þaki á hvaða tíma þar sem stjúpbörn sem 

venjulega búa annars staðar geta flutt inn á heimilið.  Algengast er að börn annars aðilans 

búi í stjúpfjölskyldunni en börn hins komi í reglulega heimsókn (Álfheiður 

Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007).   

 Eitt af því sem gerir stjúpfjölskylduna frábrugna kjarnafjölskyldunni er að 

fjölskyldumeðlimir hennar eiga ekki sameginlega fjölskyldusögu, minningar og hefðir.  

Hver og einn á sína persónulegu sögu.  Það getur því verið flókið að sameina einstaklinga 

úr mismunandi áttum, mynda eina heild og skilgreina hver tilheyrir nýju fjölskyldunni.  

Það er breytilegt frá einni fjölskyldu til annarrar hverjir teljast til fjölskyldunnar og 

hverjir beri ábyrgð á velferð hennar.  Nýja fjölskyldan sem oft myndast snögglega þarf 

því að finna sinn farveg og búa til eigin reglur og gildi.  Hver og einn þarf að finna sitt 

hlutverk og allir í fjölskyldunni þurfa að leggja sig fram við uppbygginguna sem getur 

reynt á alla.  Fjölskyldumeðlimir geta þurft mislangan tíma til aðlögunar og til að finnast 

þeir tilheyra fjölskyldunni.  Ýmsar tilfinningaflækjur geta komið upp vegna mismunandi 

bakgrunns þar sem skoðanir og hefðir stangast á og stjúpfjölskyldan þarf að takast á við 

málefni sem kjarnafjölskyldan glímir ekki við.  Má þar nefna uppeldismál, hvað á að 

kalla stjúpforeldrið og hvar barn á í raun heima ef það býr til skiptis á tveimur stöðum 

(Santrock, 2001; Savare og félagar, 2004, Nortwood og Wingender, 1999, Cherlin, 2002). 

 Algengt er að það taki stjúpfjölskylduna 4 til 9 ár að finna festu sem fjölskylda.  

Papernow (1993) gerði rannsókn á áttunda áratug síðustu aldar og þróaði líkan út frá 

henni sem vakti athygli.  Í rannsókninni greindi hún frá breytingum sem eiga sér stað í 

uppbyggingu hverrar stjúpfjölskyldu.  Fagfólk hefur notað líkan hennar til að aðstoða 

stjúpfjölskyldur í ferli sínu að verða ný fjölskylda.  Að sögn Papernow er líkanið gott 

verkfæri til að koma auga á það sem er fyrirsjáanlegt að geti gerst og þekkja 

viðvörunarmerki þegar vandamál eða erfiðleikar eru í uppsiglingu.  Að hafa þekkingu á 

hvaða erfiðleikar geta komið upp, vita að þeir vara ekki að eilífu og kunna að bregðast 

við þeim styrkir fjölskylduna.  Stjúpfjölskyldan þarf að fá að vera stjúpfjölskylda og á 
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ekki að reyna að búa til kjarnafjölskyldu úr henni því það er ekki hægt.  Ef 

fjölskyldumeðlimir hafa raunhæfar væntingar þar sem tekið er tillit til tíma og þess að 

finna sitt hlutverk aukast líkur á velgengni stjúpfjölskyldunnar (Papernow, 1993). 

 

Lagaleg staða 

Í gegnum tíðina hefur móðurrétturinn verið sterkur og mun sterkari en föður.  Sé móðir 

ekki gift eða í sambúð þegar barn hennar fæðist fær hún sjálfkrafa forsjá og heyrir það til 

undantekninga ef svo er ekki.  Barnalögunum (nr76, 2003) var breytt árið 2006 á þann 

hátt að nú fara foreldrar með sameiginlega forsjá barna sinna við skilnað eða 

sambúðarslit.  Það var orðið algengt að foreldrar færu með sameiginlega frosjá en nú 

hefur hún fengið meiri athygli á ný upp á síðkastið.  Foreldrar þurfa þá að ákveða hjá 

hvoru foreldrinu barnið hafi lögheimili og að jafnaði fasta búsetu. Yfirleitt býr barnið hjá 

móður sinni (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2007, Cherlin, 2002) en 

einnig þekkist að barnið búi til skiptist hjá móður sinni og föður.  Þá býr barnið eina viku 

í senn hjá öðru foreldrinu og þá næstu hjá hinu.  Það getur verið erfitt fyrir foreldra að 

sýna gagnkvæma virðingu og samvinnu eftir skilnað eins og lagabreytingin krefst, ekki 

síst þegar fyrrverandi maki stofnar stjúpfjölskyldu og fleiri koma að máli.  Ef ekki eru 

allir sáttir getur staðan orðið flókin og tilfinningarnar geta staðið í vegi fyrir því að 

samskiptin verði með æskilegum hætti.  Sálfræðingarnir Álfheiður og Guðfinna  (2007) 

telja að lögbinda hefði átt sáttarmeðferð með það í huga að reyna að fá foreldra til að 

vinna betur saman heldur en að gera sameiginlega forsjá, sem áður var valkostur, að 

meginreglu.  

Á sama hátt og móðurrétturinn hefur verið sterkur hefur lagalegur réttur 

stjúpmæðra verið veikur.  Stjúpmæður og stjúpfeður hafa sama lagalegan rétt sem 

stjúpforeldrar. Þau eru tilgreind í lögum (barnalögum og erfðalögum) sem 

hjúskaparforeldri eða sambúðarforeldri eftir því hvort þau hafi verið gift eða í sambúð 

með foreldri stjúpbarnsins.  Löggjafinn gerir stjúpforeldra ábyrga fyrir stjúpbörnum 

sínum með kröfum um skildur varðandi forsjá og framfærslu en veitir þeim takmörkuð 

réttindi við skilnað og fráfall maka (nr. 76, 2003).  Ef stjúpforeldri er gift eða í sambúð 

með foreldri barns sem fer með forsjá þess fer stjúpforeldrið einnig með forsjána á meðan 

sambandið varir.  Ef parið er gift taka lögin strax gildi en skráð sambúð þarf að minnsta 
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kosti að hafa staðið yfir í eitt ár.  Stjúpforeldrinu ber skilda til að annast stjúpbarnið og 

framfleyta því eins og um eigið barn væri að ræða.  En ef til skilnaðar kemur hafa hvorki 

stjúpforeldrið né stjúpbarnið lagalegan rétt til að umgangast hvort annað óháð því hversu 

lengi stjúpforeldrið hefur annast barnið.  Ef makinn sem á barnið fellur frá, á 

stjúpforeldrið rétt á að halda forsjánni.  Hins vegar kveða lögin einnig á um að eftirlifandi 

kynforeldri fái forsjá eftir andlát hins og eru lögin því mótsagnakennd.  Nú þegar hafa 

margir foreldrar sameiginlega forsjá og rætt er um að lögbinda hana við fæðingu barns.  

Stjúpforeldrum fer fækkandi sem fara með forsjá stjúpbarna sinna.  Staða þeirra við 

andlát maka hefur frekar veikst en styrkst.  Hún kemur til með að veikjast enn frekar ef 

lagasetning um sameiginlega forsjá foreldra við fæðingu barns verður að veruleika þar 

sem foreldrar barnsins hafa sama rétt fyrir dómsstólum óháð búsetu. 

Samkvæmt erfðalögunum (nr. 8, 1962) má maki sitja í óskiptu búi þar til hann 

deyr.  Ef maki stjúpforeldris deyr má stjúpforeldri eingöngu sitja í óskiptu búi ef fjárráða 

stjúpbarn/börn eða þeir sem fara með forsjá þess/þeirra veita samþykki fyrir því.  Um leið 

og stjúpbarn/börn verður fjárráða getur það/þau farið fram á að búi sé skipt.  Ef fjárráða 

stjúpbarn/börn hefur samþykkt að viðkomandi sitji í óskiptu búi, getur það/þau skipt um 

skoðun og fær þá stjúpforeldrið eins árs undirbúningsfrest.  Það fer því eftir stjúpbarninu 

eða forráðamönnum þess hvernig framvinda mála verður.  Til að komast hjá mögulegum 

leiðindum og ósætti milli stjúpforeldra og stjúpbarna eftir fráfall makans/föðurins þyrfti 

að gera erfðaskrá meðan allir eru á lífi þar sem kveður á um rétt makans til að sitja í 

óskiptu búi. 

Það sést á ofangreindu að réttur stjúpforeldra er mjög takmarkaður.  Yfirvöld sjá 

nú þörf fyrir breytingar og hafa sett á fót nefnd þar sem fagfólk á að fara yfir þá þætti sem 

er ábótavant í lögum gagnvart stjúpforeldrum og stjúpbörnum (Ágúst Ólafur Ágústsson 

munnleg heimild, 22. febrúar 2008). 

 

Stjúpan 
Hlutverk stjúpmæðra getur verið erfitt í stjúpfjölskyldunni og staða þeirra er talin flóknari 

en staða stjúpfeðra.  Feminískar kenningar hafa sýnt hvernig vald í kynjasamskiptum 

myndast í fjölskyldunni og hvernig kynjamisrétti sem við þekkjum í okkar stóra 

samfélagi endurspeglar sambandið í fjölskyldunni (Church, 1999).  Í klínískum 
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rannsóknum á stjúpforeldrum hefur kynhlutverk verið í miðdepli.  Það virðist vera 

erfiðara fyrir konur en karla að vera stjúpforeldri.  Væntingar umhverfisins og jafnvel 

stjúpanna sjálfra eru að konur eigi að hugsa um heimilið og taka þátt í umönnun og 

uppeldi á börnunum jafnvel þótt þær eigi þau ekki sjálfar.  Samt sem áður fylgir það 

stjúpforeldrahlutverkinu að vera í aukahlutverki.  Stjúpur lenda því frekar í togstreitu en 

stjúpar (Weaver og Coleman, 2005; Cherlin, 2002).  Rannsóknum ber saman um að meiri 

líkur séu á að stjúpfeður nái góðu sambandi við stjúpbarnið en stjúpmæður og að þær séu 

líklegri til að finna fyrir vandlæti frá stjúpbörnum sínum en þeir.  Ástæðan getur verið sú 

að þær eyða venjulega meiri tíma með börnunum, bera meiri ábyrgð og eru meira inni í 

málefnum þeirra.  Þess vegna er líklegra að til árekstra komi vegna nálægðar og eðli 

hlutverksins (Salwen, 1990; Macdonald og Demaris, 1996; Stewart, 2007).  Það getur 

einnig átt við að stjúpan sé stundum í samkeppni við móður sem er til staðar á meðan 

stjúpinn getur verið að fylla upp í tómarúm sem faðirinn skilur eftir (Cherlin, 2002) ef 

miðað er við að flest börn búi hjá móður eftir skilnað. 

Stjúpan mætir erfiðleikum í hlutverki sínu sem enginn annar í fjölskyldunni lendir 

í.  Fæstar gera sér grein fyrir því í upphafi og hversu langan tíma það tekur fyrir 

stjúpfjölskylduna að verða fjölskylda.  Þótt stjúpmæður séu þátttakendur í lífi stjúpbarna 

sinna finna þær fyrir mótsagnakenndum væntingum og glíma við erfiðleika vegna lítils 

stuðnings ekki síst þær sem eiga stjúpbörn sem ekki búa á heimilinu að staðaldri.  Það 

getur verið erfitt að vera samtímis náin í fjölskyldunni sem eiginkona en vera samt 

fjarlæg sem stjúpa.  Umhverfið gerir ráð fyrir að hún gangi inn í hlutverk móður og virki 

sem slík en samt upplifir hún eða börnin hana ekki sem móður.  Þegar væntingar 

stjúpunnar um hlutverk hennar stangast á við væntingar umhverfisins eða annarra í 

stjúpfjölskyldunni til hennar getur skapast vandi.  Rannsóknir sýna að þegar stjúpur 

þvinga sig til að uppfylla væntingar annarra í hlutverkinu veldur það óánægju, streitu og 

þeim finnst þær ekki viðurkenndar jafnt á við hina í stjúpfjölskyldunni.  Slíkar 

tilfinningar geta haft neikvæð áhrif á hjónaband eða sambúð (Weaver og Coleman, 2005; 

Ambert, 1986; Salwen, 1990). 

Stjúpunni getur liðið eins og hún tilheyri ekki fjölskyldunni.  Það er algeng 

upplifun stjúpmæðra, ekki síst í byrjun, að upplifa sig utan við fjölskylduna og að þeirra 

álit teljist ekki með  Sem dæmi má nefna að stjúpan hugsar ef til vill um heimilið sem 
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eiginkona og þegar stjúpbörnin koma í heimsókn verður ekki breyting þar á.  Samt er 

henni jafnvel haldið frá málefni sem aðeins barnið og foreldrar þess deila.  Þá vaknar 

tilfinningin um að vera sett hjá og að vera ekki metin að verðleikum.  Að halda einhverju 

leyndu getur verið ein leið til að sýna hver tilheyrir fjölskyldunni og hver ekki (Afifi, 

2003).  Þá getur afbrýðisemi kviknað en afbrýðisemi getur komið fram bæði hjá stjúpu og 

börnum (Church, 1999).  Það er vel þekkt að viðbrögð stjúpunnar við valdleysi brjótist út 

sem afbrýðisemi og öfund (Church, 1999).  Margar stjúpur upplifa sig einmana og 

einangraðar, að þeim sé misboðið, hafa samviskubit og lágt sjálfsmat ásamt því að finna 

fyrir skömm yfir að vera afbrýðisamar.  Tilfinningin um mistök eða vondu stjúpuna er þá 

ekki langt undan.  Afbrýðisemi eru eðlileg viðbrögð á fyrstu stigum ferlisins sem 

stjúpfjölskyldan stígur.  Um leið og þeir sem í hlut eiga koma sér saman um hlutverk sín 

ætti hún að hverfa.  Tíminn, viljinn, góð samtöl og góð samskipti geta breytt stöðunni.  

Þegar stjúpfjölskyldan hefur náð fullum þroska samkvæmt þroskaferli Papernow (1993) 

hefur stjúpforeldrið náð því sem höfundur kallar ,,intimate outsider”.  Í því felst að þá er 

stjúpforeldrið það náið að það gegni hlutverki trúnaðarvinar stjúpbarnanna en nógu 

fjarlægt til að leiðbeina og styðja foreldrið. 

 

Samband við stjúpbörn.  Rannsóknir hafa leitt í ljós að stjúpbörn sýna oft 

hegðunarörðugleika á fyrstu árum stjúpfjölskyldunnar (Cherlin, 2002).  Það tekur tíma að 

mynda tilfinningatengsl milli ókunnra aðila og því getur fjandskapur í garð stjúpforeldris 

gert vart við sig.  Ef samband stjúpforeldris og stjúpbarns fær ekki nægan tíma til að 

þróast er ekki óeðlilegt að barnið forðist þennan nýja fjölskyldumeðlim.  Þá skipta 

viðbrögð foreldris af sama kyni og stjúpforeldrið líka máli. Stundum lítur kynforeldrið á 

stjúpforeldrið sem truflun sem getur haft neikvæð áhrif á sambandið sem er að þróast 

ekki síst þegar stjúpbarnið stendur með kynforeldri sínu.  Barnið fer að halda 

stjúpforeldrinu í fjarlægð og vill ekki tengjast því (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2007; Afifi, 2003).  Þrátt fyrir að börnin sýni gjarnan tryggð við kynforeldra sína 

sýnir íslensk könnun að börn sem búa með föður sínum, líður mun betur og félagsleg 

staða þeirra er sterkari ef stjúpmóðir býr á heimilinu (Benedikt Jóhannsson, 2006).   

Aldur barns hefur áhrif á tengslamyndum.  Eftir því sem barnið er yngra þeim 

mun auðveldara er fyrir það að aðlagast og ná góðum tengslum við stjúpforeldri sitt.  Það 
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virðist vera erfiðara fyrir börnin að aðlagast stjúpu heldur en stjúpa og eiga stúlkur 

erfiðara með aðlögunina en drengir.  Niðurstöður rannsókna benda til að erfiðast sé að 

mynda stjúpfjölskylduna þegar börnin eru á aldrinum 11 – 14 ára (Cherlin, 2002).  

Erfiðasta samsetningin er talin vera stjúpdóttir og stjúpmóðir.  Það hefur sýnt sig að ef 

unglingar eiga gott samband við stjúpforeldri sitt eiga þeir við minni vandamál að stríða 

bæði tilfinningalega og varðandi hegðun.  Þeir hafa líka áberandi meira stjálfstraust.  

Sjálfstraust stjúpmæðra er einnig meira meðal þeirra sem hafa betra samband við 

stjúpbörnin sín.  Það er því ávinningur í því að efla samband stjúpforeldris við 

stjúpbörnin.  Það er að mörgu leyti auðveldara ef barnið býr á heimilinu heldur en ef það 

kemur af og til í heimsókn.  Erfiðleikar eru algengari þegar barnið býr ekki á heimilinu 

(Ambert, 1986; Stewart, 2007).  Stjúpbörnin eru einnig líklegri til að vera samvinnufúsari 

og taka frekar þátt í húsverkunum ef þau búa á sama stað að staðaldri (Macdonald og 

Demaris, 1996). 

Stjúpmæðrum er ráðlagt af fagfólki að halda sig aðeins til hlés í 

foreldrahlutverkinu, sérstaklega í byrjun og vera heldur vinur barnanna og stuðningur við 

föðurinn (Svare og félagar, 2004).  Of mikil afskipti og ögun í upphafi getur haft neikvæð 

áhrif á stjúpbarnið. Langtímarannsóknir sýna bestu niðurstöðurnar í sambandi 

sjúpforeldra og stjúpbarna þegar stjúpforeldrið hefur minni afskipti af barninu (Stewart, 

2007). 

 

Samband við föður.  Þegar fólk fer að búa saman vantar oft að málin séu rædd 

og skipulögð áður en sambúð hefst.  Það er mjög mikilvægt þegar um stjúpfjölskyldu er 

að ræða.  Vegna sérstöðu sinnar krefst hún þess að fólk tali saman, undirbúi og skoði hvar 

mikilvægt sé að áherslurnar eigi að vera.  Það hefur jákvæð áhrif á sambandið ef 

væntingar og hlutverk eru skýr.  Ef ekki er ljóst hvert hlutverk stjúpforeldris á að vera er 

hætta á að kjarnafjölskyldan verði fyrirmynd sem gagnast ekki. Með skipulagningu, 

samræðum og góðri samvinnu aukast líkurnar á því að sambúðin gangi vel því færra 

kemur á óvart.  Það getur verið flókið að mynda nýja fjölskyldu vegna margra þátta sem 

fylgja úr fyrri sambúð.  Það er því nauðsynlegt að leggja rækt við sambandið og efla það 

til að hægt sé að takast á við það sem upp kemur (Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2007).  Skortur á reglum og hlutverkum og tilvist stjúpbarnanna geta verið 
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ástæður fyrir árekstrum sem geta leitt til skilnaðar og eru fyrstu árin áhættusömust hvað 

þetta varðar.  Ekki er hægt að slíta alveg sambandi við fyrrverandi maka þar sem börn 

eiga rétt á að umgangast báða foreldra sína.  Samt er mikilvægt að aðgreina nýja 

sambandið frá því fyrra og gefa því tíma og svigrúm til að þróast (Cherlin, 2002).   

Eitt af því sem gerir sambandinu í stjúpfjölskyldunni erfiðara fyrir er að börn eru 

til staðar frá upphafi þess.  Parið fær því ekki tækifæri til að undirbúa foreldrahlutverkið 

frá grunni.  Oft eru óraunhæfar væntingar um náin tengsl milli stjúpforeldris og 

stjúpbarns sem eru í raun ókunnug (Salwen, 1990).  Hlúa þarf að sambandinu og stundum 

þarf parið að fá að vera út af fyrir sig.  Parið þarf að fá tíma til að rækta sambandið til að 

vera betur í stakk búið til að taka á þeim málum sem upp koma.  Ef samband parsins er 

traust verður fjölskyldan sterk en hún getur aðeins orðið eins sterk og parið sjálft 

(Cherlin, 2002).   

Það finnst fylgni á milli þess að faðirinn hjálpi til við að annast börnin og 

heimilishaldið og að stjúpan finni sig betur í hlutverki sínu (Weaver og Coleman, 2005).  

Eftir því sem faðirinn tekur meiri þátt í uppeldinu er komið í veg fyrir óþarfa árekstra en 

agi og sumar ákvarðanir er betur komið í höndum hans en stjúpunnar.  Þetta þýðir að 

stjúpan getur verið með í að búa til reglur um heimilishald og hegðun en dregur sig í hlé 

þegar um ákvarðanir sem snúa að þörfum barnsins er að ræða. Þetta kallar á samvinnu og 

gott samband maka (Salwen, 1990).   

 

Í þessum kafla hef ég fjallað um stjúpfjölskylduna og stöðu stjúpunnar.  Fjallað var meðal 

annars um rétt stjúpforeldra og samband þeirra við stjúpbörnin og föður þeirra.  Í næsta 

kafla mun ég gera grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum og 

þátttakendum.   
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2. Kafli 

Framkvæmd rannsóknar 
 
 
 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar.  Byrjað verður á að 

segja frá aðferðinni sem notuð var því næst verða þáttakendur kynntir og að lokum verður 

sagt frá gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna. 

 

Rannsóknaraðferð 
Rannsóknaraðferðin sem notuð var kallast eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative 

research methods) og á hún rætur sínar að rekja til fyrirbærafræðinnar (Taylor og 

Bogdan, 1998).  Aðferðin er kjörin þegar markmiðið er að öðlast skilning á upplifun fólks 

á eigin lífi og hvaða merkingu það leggur í upplifun sína og athafnir.  Með eigindlegri 

aðferð er reynt að ná dýpri skilningi á félagslegum veruleika með því að einbeita sér að 

fáum einstaklingum ákveðins hóps. Niðurstöður rannsóknarinnar spretta upp úr 

gögnunum (aðleiðsla) og kenning getur orðið til út frá túlkun rannsakanda (grunduð 

kenning).  Þessi nálgun er frábrugðin megindlegri aðferð sem byggist á stóru úrtaki þar 

sem lagt er upp með kenningu í upphafi og tölfræðileg úrvinnsla gagna ýmist styður hana 

eða fellir (afleiðsla) (Esterberg, 2002).  Hafa ber í huga við notkun eigindlegra 

rannsóknaraðferða að ekki er alltaf samræmi í því sem fólk segist gera og því sem það 

gerir í raun.  Þess vegna er oft talið mikilvægt að rannsakandinn tali ekki aðeins við 

þátttakendur rannsóknarinnar heldur hafi færi á að fylgjast sjálfur með.  Það skiptir miklu 

að rannsakandi leitist við að vera eins hlutlaus og hægt er, fari af stað með opinn huga og 

geti sett eigin skoðanir og orðræður samfélagsins til hliðar.  Til að slíkt sé hægt er 

mikilvægt að hann þekki eigin skoðanir og fordóma (Taylor og Bogdan, 1998).   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á lýsandi gögnum sem í þessari rannsókn 

eru afrituð opin viðtöl.  Með opnum viðtölum er átt við nokkurs konar samtal á milli 

þátttakanda og rannakanda um það efni sem er til rannsóknar.  Í viðtölunum spyr 

rannsakandi ekki staðlaðra spurninga heldur styðst við viðtalsramma og gætir þess að 

fylgja vel eftir því sem skiptir viðmælanda mestu máli.  Viðtalsramminn þjónar þeim 
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tilgangi að hægt sé að leiða samtalið inn á ákveðna braut og öðlast þannig skilning á því 

sem rannsóknin beinist að (Esterberg, 2002).  Með þessum hætti fær hvert viðtal og hver 

frásaga sinn persónulega blæ þar sem viðmælendur eru hvattir til að segja með eigin 

orðum frá lífi sínu og fjalla um það sem skiptir þá mestu máli (Taylor og Bogdan, 1998).   

Það var vel við hæfi að nota eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn sem 

fjallar um upplifun og reynslu stjúpmæðra af hlutverki sínu þar sem um persónulegt 

málefni er að ræða og litið er á hverja og eina þeirra sem sérfræðng í sínu lífi   

 

Þátttakendur 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm stjúpmæður.  Þær voru valdar markvisst út frá 

reynslu sinni af stjúpmóðurhlutverkinu en tilviljun réði því að flest stjúpbörnin þeirra 

voru stúlkur eða 10 af 13.  Oft getur reynst erfitt að fá fólk til að taka þátt í eigindlegri 

rannsókn vegna nálægðar við rannsakanda (Taylor og Bogdan, 1998).  Í þessu tilfelli var 

auðvelt að finna viðmælendur og fleiri hefðu viljað taka þátt en þörf var fyrir sem 

endurspeglar að einhverju leyti þörfina fyrir opna umræðu um stjúpmæður.  Konurnar 

fimm voru mér ókunnar en ég komst í tengsl við flestar þeirra í gegnum utanaðkomandi 

aðila sem vissu af rannsókninni og í einu tilviki benti viðmælandi á aðra konu. 

Ég mun nú lýsa þátttakendum stuttlega en til að tryggja trúnað við konurnar og reyna að 

koma í veg fyrir að hægt sé að rekja frásagnirnar til þeirra hefur konunum sem allar eru á 

fimmtugsaldri verið gefin gervinöfn og einstaka öðrum atriðum verið breytt.   

 

Elín Árnadóttir er starfandi listakona.  Sjálf á hún ekki börn en er stjúpmóðir 

þriggja stúlkna á unglingsaldri.  Þegar hún kynntist sambýlismanni sínum fyrir tæpum 

fjórum árum vissi hún að hann átti börn.  En hún þekkti til barna hans áður en samband 

þeirra hófst. Strax í upphafi sambandsins var Elínu mikilvægt að faðirinn gengdi 

umgengnisskildu sinni við börnin sem hann hafði vanrækt um tíma.  Stúlkurnar komu 

aðra hvora helgi fyrstu árin en svo kom upp sú staða að þær urðu að flytja til þeirra.  Þar 

sem fjölskyldan stækkaði svo skyndilega var hafist handa við að finna stærri íbúð nær 

skóla stúlknanna.  Bitur reynsla systranna af annarri stjúpu hjálpaði Elínu sem finnst hún 

eiga gott samband við stjúpdætur sínar.   
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Saga Elínar er frábrugðin sögum hinna kvennanna að því leiti að hún á ekki börn 

sjálf og var með stjúpbörnin að staðaldri á heimilinu.  Móðir stúlknanna hefur lítið sem 

ekkert samband við hana og barnsföður sinn og Elín fékk lengri tíma til að kynnast 

stjúpdætrum sínum en hinar konurnar.  Þar fyrir utan hefur hún stystu reynsluna af því að 

vera stjúpa. 

 

Guðrún Matthíasdóttir er starfandi ráðgjafi.  Fyrir tæpum átta árum kynntist hún 

núverandi manni sínum.  Guðrún á þrú börn sem búa á heimilinu og maðurinn hennar á 

önnur þrjú.  Elsta stjúpbarnið, drengur, var orðið það gamalt að ekki var nein formleg 

umgengni við hann þegar samband Guðrúnar og föður hans hófst.  Hin börnin, stúlkur, 

bjuggu viku hjá pabba sínum og viku hjá mömmu sinni frá upphafi sambands þeirra. 

Seinna flutti miðbarnið alfarið inn á heimilið og bjó þar í tvö ár.  Á þeim tíma sem 

rannsóknin fór fram var einungis regluleg umgengni við yngsta barnið sem var á 

fermingaraldri og kom aðra hvora helgi.   

Guðrún sem hefur þurft að taka á erfiðum málum sem tengjast börnunum og 

móður þeirra hefur sterkar skoðanir á málefnum stjúpunnar.  Sýslumaður og lögfræðingar 

ásamt rógburði á netinu voru hluti af lífi hennar og fjölskyldunnar í fimm ár.  Hún segir 

að samskiptin við eiginmanninn hafi verið góð og þess vegna hafi sambandið staðist 

erfiðleikana.  Þrátt fyrir að í dag sé farið að ganga betur og minna er um árekstra hefur 

hún myndað ákveðna tilfinningalega fjarlægð gagnvart móðurinni, stjúpbörnunum og 

stjúpbarnabörnunum.   

 

Anna Valdimarsdóttir starfar sem ráðgjafi.  Hún er sú eina af þátttakendum sem 

hefur tvisvar sinnum verið stjúpmóðir. Fyrra skiptið var fyrir 20 árum síðan en þá var 

Anna einstæð móðir þegar hún kynntist einstæðum föður.  Hún flutti inn til mannsins og 

dóttur hans með barnið sitt.  Lífsgæðakapphlaupið hófst og maðurinn vann mikið á 

meðan Anna sá um börnin.  Ekki leið á löngu þar til hlutirnir fóru að vera flóknir og 

erfiðir og Anna hugleiddi skilnað.  Barnsmóðir makans hafði neikvæð áhrif á 

fjölskyldulífið, samskiptaörðugleikar voru milli Önnu og stjúpdótturinnar og sambandið 

við makann var undir miklu álagi.  Anna og maðurinn hennar eignuðust barn saman en 

skildu eftir um það bil fjögurra ára samavistir.  Seinna varð hún stjúpa fjögurra barna en 
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var þó mest í samskipum við yngsta barnið, stúlku, sem bjó tímabundið á heimilinu.  Í 

þetta sinn hafði Anna reynslu til að byggja á.  Hún upplifði hlutverk sitt á jákvæðan hátt, 

tengdist stúlkunni sterkum böndum og var stolt stjúpa.  Þegar hún og pabba hennar skildu 

var enginn grundvöllur fyrir áframhaldandi samskipum.   

 

Birna Halldórsdóttir rekur eigið fyrirtæki.  Hún kynntist núverandi manni sínum 

fyrir um sjö árum síðan.  Hann átti þá eina dóttur á unglingsaldri en Birna átti sjálf 

uppkomna dóttur sem flutt var að heiman.  Strax í upphafi sambandsins fóru þau að búa 

og keyptu sér íbúð saman.  Stjúpdóttirin vildi þá flytja til þeirra.  Hún bjó hjá þeim að 

staðaldri til lengri tíma og gekk á ýmsu.  Stúlkan sýndi mikla hegðunarörðugleika en 

Birnu þótti vænt um hana.  Hún telur stúlkuna til fjölskyldunnar þótt hún búi ekki lengur 

á heimilinu.  Á tímabilinu hafa Birna og maðurinn hennar eignast tvo syni. 

 

Dóra Aðalsteinsdóttir er listakona.  Sjálf er hún stjúpbarn og hafði upplifað sig 

dálítið utanveltu í sinni fjölskyldu sem barn.  Hana dreymdi um að eignast stóra 

fjölskyldu og ósk hennar rættist þegar hún varð stjúpa.  Hún kynntist sambýlismanni 

sínum fyrir um tólf árum síðan.  Hann átti þrjú börn og hún eitt sjálf sem bjó hjá henni.  Í 

upphafi sambandsins var faðirinn mikið með sín börn.  Áhersla var lögð á að börn beggja 

tengdust og gekk það vel.  Allar helgar voru barnahelgar og börnunum féll vel hvert við 

annað.  Dóra naut þess að eiga stóra fjölskyldu og hafði gaman af því að sinna börnunum. 

Allt gekk vel í upphafi sambandsins en þegar stjúpbörnin gerðu sér grein fyrir því að 

Dóra væri nú maki pabba þeirra en ekki mamma þeirra sýndu þau mótþróa.  Samband 

parsins leið dálítið fyrir það á tímabili að lítill tími gafst til að vera án barnanna en nú í 

seinni tíð er parið meðvitað um mikilvægi þess að vera stundum tvö ein.   

 

Gagnasöfnun 
Vinna við rannsóknina fór fram á tímabilinu september 2007 til apríl 2008.  Í 

upphafi rannsóknar tók ég viðtal við fagaðila um stjúpfjölskyldur og útbjó í framhaldi af 

því viðtalsramma fyrir rannsóknina.  Alls voru tekin fimm opin viðtöl við jafnmargar 

stjúpmæður.  Sú aðferð var talin heppilegust til að fá innsýn í reynsluheim þeirra.  Hvert 

viðtal tók um eina klukkustund og fóru fjögur þeirra fram á vinnustöðum kvennanna og 
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eitt í heimahúsi.  Þá sótti ég fyrsta málþing um málefni stjúpfjölskylda á Íslandi ,,Hvernig 

má efla velferð stjúpfjölskylda” í febrúar 2008.  Markmiðið var að öðlast sem mesta 

innsýn í málefni stjúpfjölskylda á Íslandi.  .  Samtals telja gögnin um 329 blaðsíður.   

 

Skráning og greining gagna 
Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt eins fljótt og mögulegt var.  Samhliða afritun 

var gerð gróf frumgreining á gögnunum með því að skrá bæði athugasemdir og 

hugleiðingar rannsakanda.  Að afritun lokinni voru viðtölin lesin yfir og þemagreind.  

Gagnagreiningin fólst í því að hvert viðtal var marglesið til að draga fram helstu þemu, 

kóðað og skrifuð greiningablöð sem innihéldu meginþemu hvers viðtals.  Eftir þetta var 

borið saman hvað kom fram og hafist handa við skriftir.   

 

Þegar rannsóknin hófst hafði ég sjálf upplifað að vera stjúpa í tvö ár.  Ég lít á mína 

reynslu sem einstaka og finnst ég hafa haft opinn huga allan tímann.  Ég hef fengið mikið 

af upplýsingum í rannsókninni sem eru langt fyrir utan mína eigin reynslu.  Hins vegar tel 

ég að það hafi gagnast mér að vissu leyti að hafa upplifað sjálf hvernig það er að vera 

stjúpa og gat ég því sett mig í spor stjúpanna á köflum.  Lærdómurinn hefur verið mikill í 

gegnum rannsóknarvinnuna og hefur hún bæði reynt á mig faglega og persónulega.  

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

sem notuð var sem inniheldur gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna. Einnig voru 

þáttakendur kynntir.  Það sem hér fer á eftir byggir á greiningu viðtala við konurnar 

fimm.  
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3. Kafli 

Upplifun og reynsla stjúpmæðra af hlutverki sínu 
 
 
 
Kaflinn fjallar um upplifun og reynslu þeirra fimm stjúpmæðra sem tóku þátt í 

rannsókninni.  Hér verður sagt frá því hvernig þær upplifðu stjúpmóðurhlutverkið í 

upphafi og hvernig það breyttist með aukinni þekkingu og reynslu.   

 

Í nýju hlutverki 
Við stofnun stjúpfjölskyldu er mikilvægt að pör afli sér upplýsinga um það sem upp getur 

komið og leiti sér aðstoðar ef nauðsyn krefur (Papernow, 1993).  Það var margt sem 

stjúpurnar sáu ekki fyrir í upphafi enda höfðu þær ekki þekkingu á því hvernig ferli 

stjúpfjölskylda þróast.  Ekki er ólíklegt að væntingar umhverfisins um að konur hafi 

móðurlegar tilfinningar hafi haft áhrif á hugsunarhátt þeirra.  Óraunhæfar hugmyndir um 

hefðbundna kjarnafjölskyldu virðist almennt hafa verið ríkjandi meðal þeirra.  Að Elínu 

undanskilinni höfðu allar konurnar reynslu af móðurhlutverkinu og gengu inn í það 

hlutverk þegar börnin komu á heimilið.  Þær tóku allar mikla ábyrgð á stjúpbörnunum og 

jafnvel meiri en þeim finnst eðlilegt í dag.  Þær trúðu því að allt mundi ganga vel ef þær 

aðeins væru góðar við börnin og önnuðust þau vel.  Stjúpbörnin urðu hluti af lífi hvers 

pars strax í upphafi.  Sambúð hófst og börnin ýmist fluttu inn eða komu í reglulegar 

heimsóknir.  Konurnar notuðu orðalag eins og ,,með offorsi”  ,,farið bratt í þetta”  

,,sigldum svo hratt”  ,,óð áfram í blindni” ,,allt í einu” og ,,fljótfærni” til að lýsa því 

hversu hratt þær gengu inn í nýja hlutverkið.  

Þegar Anna byrjaði með fyrri manni sínum hélt hún að það yrði auðveldara að 

vera stjúpa en hún komst síðar að.  Eftir þrjá mánuði vildi hún skilnað.  Þegar sambúðin 

hófst höfðu þau bæði reynslu af uppeldi og kjarnafjölskyldan og hefðbundin kynhlutverk 

var það sem þau sáu fyrir sér.  Að mati Önnu sem var jákvæð í upphafi sinnti móðir 

stúlkunnar henni ekki sem skildi.  Hún ætlaði sér því að ,,bjarga henni” og tók að sér 

móðurhlutverkið meðan faðirinn vann fyrir heimilinu.  En það gekk illa þar sem þær 

höfðu ekki gefið sér nægan tíma til að kynnast og mynda tilfinningatengsl.  Barnið var 



19 

ekki sátt við hlutverk Önnu og erfitt var fyrir hana að gera stjúpbarninu til hæfis.  Anna 

varð pirruð út í barnið fyrir vikið.  Hún lýsir upphafinu á eftirfarandi hátt: 

 

Í dag sé ég náttúrulega...við gerðum öll þau mistök sem 

hægt var að gera...ég gekk inn í þetta hefðbundna 

kvennahlutverk...og hann inn í þetta karlahlutverk ...og 

svo sat ég uppi með óþekkan krakka sem kunni ekki neitt, 

mat ekki neitt og olli miklum deilum. 

 

Á þessum tíma voru engar umræður um stjúpfjölskyldur í samfélaginu og Anna mætti 

litlum skilningi þeirra sem voru í kringum hana.  Hún upplifði sig eina í þessari stöðu og 

fannst hún ekki standa sig nógu vel.  Þegar Anna gerðist stjúpa í annað sinn var hún vel 

undirbúin.  Hún var reynslunni ríkari, hafði aflað sér þekkingar og leið miklu betur sem 

stjúpu þótt sambandið hafi ekki endst.  Hún var öruggari og setti skýr mörk um það hvað 

hún treysti sér til að gera og hvað ekki.  Sambýlismaður hennar tók tillit til þess.  Ólíkt 

fyrri reynslu kynntist Anna barninu á lengri tíma og margir sem stóðu því nálægt deildu 

ábyrgðinni.  Þarna var Anna farin að viðurkenna takmarkanir sínar og sendi skýr skilaboð 

um að hún vildi vera fullorðin viðbót en ekki móðir.  Hún lýsti ánægju sinni með þetta 

fyrirkomulag: 

  

Þessi reynsla er alveg ómetanleg, þegar maður fer af stað 

með þekkingu [og] fer af stað með sjálfsöryggi.  Ég 

hlakkaði bara til að hitta hana og þegar við skildum þá 

saknaði ég hennar   

 

Stjórn á aðstæðum 
Í upphafi gekk nýja hlutverkið vel hjá flestum stjúpmæðrunum en svo fóru erfiðleikar að 

gera vart við sig.  Erfiðleikarnir stöfuðu fyrst og fremst af mótsögn í vængingum og 

veruleika.  Í upphafi höfðu þær vilja til að vera þátttakendur í lífi stjúpbarnanna.  Þegar á 

reyndi upplifðu nokkrar þeirra eins og foreldrar barnanna óskuðu ekki eftir því að hafa 

þær með í ákvörðunartökum en gerðu engu að síður ráð fyrir að þær tækju þátt í að hrinda 
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ákvörðunum í framkvæmd.  Birna upplifði mótsögn í væntingum gagnvart sér af hálfu 

stúlkunnar og foreldra hennar.  Hún nefnir sem dæmi ákvörðun foreldranna um að 

stúlkan fengi að fara í skólaferðalag.  Ætalst var til að Birna gerði hana ferðbúna með 

tilheyrandi þvotti og pökkun því stúlkan bjó á heimili hennar.  Samt átti Birnu ,,ekkert að 

koma þetta við”  eins og hún orðar það.  Þær fengu ekki heldur alltaf upplýsingar frá 

maka um atburði eða annað sem snéri að börnunum sem hafði þó áhrif á daglegt líf 

stjúpanna.  Við slíkar aðstæður og að vera ekki með í ráðum vaknaði tilfinning um að 

missa stjórn á aðstæðum vegna þess að stjúpunum var haldið utan við sumt sem þeim 

fannst koma sér við.  Anna lýsir því á þann veg að stjúpurnar séu að vissu leyti í hlutverki 

millistjórnenda: ,,þú berð rosalega ábyrgð en hefur lítil völd oft og tíðum.”  Í fyrra skiptið 

sem hún var stjúpa fannst henni hún missa stjórn á aðstæðum af völdum móðurinnar.  Oft 

stóð móðirin ekki við það sem hún ætlaði að gera og þá þurfti að bregðast við með því að 

breyta eigin áætlunum.  Dæmi um það var að eitt sinn þegar búið var að skipuleggja 

sumarfrí sem þurfti að breyta sökum þess að mamman kom fyrirvaralaust með stúlkuna, 

skildi hana eftir og sagðist ekki geta haft hana.  Í seinna sambandinu var það faðir 

barnanna sem virtist ekki hleypa Önnu fullkomlega að þeim með því að halda 

upplýsingum frá henni.  Einu skipti lýsti hún þannig: 

 

Þú ert búin að panta einhverja sumarbústaðarferð þessa 

helgi þarna... nei þá er einhver handboltaleikur sem þú 

hefur ekki hugmyd um sko. ... Maður upplifir það að 

einhver sé að ráðskast með mann þegar ekki er haft samráð 

við mann. 

 

Dóra hafði svipaða sögu að segja um tilfinninguna að missa stjórn á áðstæðum 

vegna aðgerða líffræðilegu móður stjúpbarna sinna.  Móðirin átti það til að fara til 

útlanda án þess að ræða það frekar og ætlaðist til að Dóra og maki hennar hlypu undir 

bagga með því að taka börnin.  En hún upplifði líka að börnin stjórnuðu aðstæðum.  Einu 

sinni eftir að parið var búið að minnka við sig húsnæði sökum breyttra aðstæðna ákvað 

eitt barnið að búa frekar hjá pabba sínum og Dóru eftir að hafa ,,fengið nóg” af mömmu 
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sinni.  Dóra hafði ekkert um það að segja.  Henni fannst barnið dónalegt og lýsti þessu 

sem háflgerðri innrás í líf sitt: 

 

Ég var ekkert ánægð með það. Allt í einu var hún bara 

komin inn á heimilið með mömmu sinnar og sitt vandamál.  

Þannig að allt í einu kom þarna vandamál inn á okkar 

heimili sem var ekki mitt vandamál.   

 

Stjúpbarn Birnu ákvað líka sjálft að flytja á heimili hennar og þótti Birnu það 

sjálfsagt þá.  Fljótlega fannst henni stjúpdóttirin vera farin að stjórna öllu hennar lífi.  Eitt 

af því sem hún gerði var að hanga í símanum og vera með beina lýsingu á því sem fram 

fór á heimilinu.  Þetta fannst Birnu mjög óþægilegt.  Einnig tók hún upp á því að hringja í 

Barnaverndarnefnd við ýmis tækifæri, ljúga og klaga pabba sinn og Birnu.  Afleiðingin 

var sú að Barnaverndarnefnd varð að hafa heimili þeirra undir eftirliti um tíma en sá fljótt 

að ekki var ástæða til þess.  Stúlkan var hjá þeim öllum stundum og þrátt fyrir að klaga 

þau neitaði hún að fara til mömmu sinnar í heimsókn.  Birnu fannst það erfitt og fannst 

hún lítið geta gert til að breyta aðstæðum: 

 

Hún bara fór aldrei... hékk yfir mér út í eitt.  Hún svoleiðis 

gjörsamlega mergsaug mann í bak og fyrir.  Ég var bara 

alveg búin að fá nóg en samt lét ég þetta yfir mig ganga.   

 

Birna upplifði sig frekar aðþrengda og vinir hennar hættu að venja komur sínar inn á 

heimilið.  Á endanum fannst Birnu hún vera að ,,tapa sjálfri sér” og var farin að efast um 

hæfni sína gagnvart börnum og sem stjúpmóðir.  Hún leitaði sér hjálpar en stúlkan hafði 

þá flutt út af heimilinu ,,í fússi”.   

Ólíkt hinum fannst Elínu hún hafa stjórn á aðstæðum þrátt fyrir breyttar aðstæður.  

Hún og sambýlismaður hennar voru skyndilega í þeirri aðstöðu að dætur hans þrjár fluttu 

inn til þeirra sem gjörbreytti lífi parsins.  Þótt atburðarásin hafi verið hröð sagðist Elín 

taka breyttu hlutverki sínu eins og hverju öðru verkefni sem upp kemur í lífinu.  Að vísu 

varð verkefnið stærra en hún bjóst við í upphafi og eftir á að hyggja hefði hún viljað 
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skipuleggja heimilislífið betur með maka og börnum áður en allt hófst.  En Elín hefur 

haldið áfram að sinna sínum starfsframa þrátt fyrir breytingar í einkalífinu og hún setur 

heimilisfólkinu mörk þegar henni finnst þurfa.  Sem dæmi má nefna að þegar hún var 

orðin þreytt á því að sjá um þvott af stúlkunum, brjóta hann saman og sitja svo uppi með 

hann þar sem enginn tók sinn þvott ákvað hún að hætta að þvo af þeim.  Nú þvo 

stúlkurnar sjálfar sín föt.  Vegna breyttra aðstæðna ætlar Elín ekki að eignast börn með 

maka sínum.  Henni finnst nóg ,,verkefni” að hugsa um stjúpdæturnar.  Hún sagði 

jafnframt að hún muni ekki verða bitur kona og kenna þeim um það þar sem þetta sé 

hennar ákvörðun og makans. 

Vegna reynslu sinnar úr starfi sem ráðgjafi var Guðrún ákveðin strax í upphafi að 

láta ekki stjórna sér þrátt fyrir margar tilraunir af hálfu móður barnanna til þess.  Þegar 

ósætti urðu milli móður barnanna og parsins leið ekki á lögnu þar til bréf kom frá 

sýslumanni varðandi stjúpbörnin.  Maki Guðrúnar og fyrrverandi kona hans stóðu í 

málaferlum fyrstu fimm árin eftir skilnað og snérust þau fyrst og fremst um fjármál.  

Móðirin fékk dæmt meðlag aftur í tímann frá þeim tíma sem dæturnar bjuggu á heimili 

föður síns og Guðrúnar.  Guðrún hefur þurft að sætta sig við þetta en þegar hún upplifir 

að móðirin ætlar að stjórna á heimili hennar eins og gerðist eitt sinn á jólum, er það ekki í 

boði.  Guðrún var ákveðin þegar hún sagði: 

 

Ég á enga táskó til að dansa í og bara alls ekki fyrir 

fyrrverandi eiginkonu sem ætlar að stjórna inni hjá mér... 

það er öruggt.   

 

Hins vegar hefur hún stundum bakkað þegar kemur að börnunum til að koma til móts við 

manninn sinn en þau taka allar ákvarðanir saman og upplifir Guðrún því ekki að hafa 

ekki stjórn á aðstæðum á sama hátt og þær Anna, Birna og Dóra.  

 

Samskipti við maka 
Eins og fram hefur komið er eitt af því sem skiptir máli til þess að stjúpu gangi vel að 

takast á við hlutverk sitt að eiga gott samband við maka sinn.  Þegar erfiðleikar hafa 
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steðjað að og vonleysi gripið um sig hafa allar konurnar hugleitt skilnað á einhverjum 

tímapunkti.  Hjá Önnu varð skilnaður í tvígang að veruleika.   

Þegar Elín og sambýlismaður hennar kynntust hafði hann ekki sinnt föðurskyldu 

sinni.  Í raun þekkti hann dætur sínar einungis sem börn en nú voru þær orðnar unglingar.  

Elín hélt að hann mundi sinna þeim meira en hann gerir og hefur Elín tekið meiri ábyrgð 

en hún ætlaði sér í upphafi.  Þótt hún telji samband sitt og sambýlismannsins gott finnst 

henni hann ekki standa sig nógu vel þegar kemur að börnunum hans.  Elín hefur stundum 

orðið ,,svekkt” fyrir hönd stúlknanna.  Henni finnst pabbinn ekki hafa nægan áhuga á 

dætrum sínum og að hann bregðist barnalega við mörgu sem snýr að þeim.  Þá verður 

hún leið og tilfinningin um að eitt barn enn hafi bætst í hópinn gerir hana reiða.  Með 

tímanum finnst henni samt sem áður að faðirinn leggi sig meira fram en áður.   

Frá upphafi hefur Guðrún átt gott samband við maka sinn.  Þau komust að því 

strax í upphafi að þau höfðu svipaðar skoðanir til lífsins og uppeldismála.  Þau tala 

opinskátt um það sem upp kemur og hafa ákveðið að finna ávalt sameiginlega lausn.  

Stundum getur verið erfitt að komast að niðurstöðu en ef eitthvað skiptir annað þeirra 

miklu máli gefur hitt eftir.  Á mörgu hefur gengið í þeirra stjúpfjölskyldu en þau hafa 

staðist það allt.  Guðrún hefði eftir á að hyggja viljað að makinn hefði tekið meiri ábyrgð 

á börnum sínum en segist sjálf eiga einhverja sök á því að svo varð ekki.  Góð samskipti 

við eiginmanninn er það sem henni finnst standa upp úr þegar hún lítur til baka og 

hugleiðir hvað hafi gengið vel.  Að hennar mati er það  lykillinn að því að þau hafa 

komist í gegnum erfiðleikatímabilin.   

Eins og fram hefur komið tekur það stjúpfjölskylduna tíma að þróast og slípast.  

Flóknar stöður koma upp og það reynir á sambandið.  Að einni konu undanskilinni hafa 

sambönd kvennanna við maka sína staðist erfiðleikatímabil og konurnar fjórar töluðu 

allar um að þær væru ástfangnar af mönnum sínum.  Þegar skilnaður flaug í gegnum 

hugann var ástin yfirsterkari.  Fjórar af stjúpunum og sumir mennirnir hafa leitað 

faglegrar aðstoðar þegar erfiðleikar hafa komið upp í fjölskyldunni og hefur það reynst 

vel.   
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Stjúpbörnin og tilfinningar  
Þegar kona eignast barn samgleðjast vinir og vandamenn henni.  Hún gengur með barnið 

í níu mánuði og yfirleitt eftir fæðingu tekur brjóstagjöf við.  Á tíma meðgöngu og 

brjóstagjafar kynnist konan barni sínu og tengist því.  Þegar fólk ættleiðir barn þarf það 

að ganga í gegnum langt ferli sem tekur tíma.  Á meðan fólkið bíður er það að undirbúa 

komu barnsins og fær jafnvel mynd senda til að tengjst því betur.  Eftir að foreldrarnir fá 

barnið í hendur eru þau hvött til að vera ein með því til að byrja með og þeim er óskað til 

hamingju.  Þegar kona gerist stjúpa er yfirleitt gangur mála allt öðru vísi.  Barnið er til 

staðar þegar hún kynnist maka sínum og aðlögunin fær sjaldnast þann tíma sem þyrfti til 

að mynda tengsl milli barnsins og hennar.  Henni er ekki óskað til hamingju með 

stjúpbarnið.  Samt hefur umhverfið væntingar um að hún elski og komi fram við barnið 

hans eins og það væri hennar (Weaver og Coleman, 2005, Ambert, 1986; Salwen, 1990).  

Umhverfið styður ekki nógu vel við stjúpmæður en stundum er gert ráð fyrir að þær hafi 

móðurtilfinningar gagnvart stjúpbörnum sínum. 

Almennt litu stjúpurnar svo á að þær myndu elska börnin sem voru hluti af 

mönnunum þeirra og börnin þær.  Ekki var lögð sérstök áhersla á að kynnast börnunum 

áður en stofnað var til stjúpfjölskyldunnar en þó hafði Elín kynnst stjúpdætrum sínum 

lítillega áður en samband hennar við föður þeirra hófst.  Börnin tóku stjúpunum misvel 

og stundum voru samskiptin erfið.  Þær upplifðu ýmsar tilfinningar í garð barnanna.  

Sumar voru góðar eins og mikil væntumþykja en þær upplifðu líka neikvæðar tilfinningar 

eins og samviskubit, afbrýðisemi og jafnvel tilfinningar sem ekki var auðvelt að deila 

með öðrum.   

Guðrún hefur gripið til þess ráðs að halda stjúpbörnunum í hæfilegri fjarlægð eftir 

að hafa upplifað erfiðleika og ósanngjarna framkomu að hennar mati.  Í upphafi taldi hún 

þau til fjölskyldunnar en nú upplifir hún þau frekar eins og ættingja.  Guðrún lýsir því 

hvaða tilfinningar koma upp:  

  

 Alveg frá því að maður er rosalega ánægður og glaður og 

finnst hlutirnir ganga ofsalega vel alveg út í það að maður 

hugsar ,,Guð hvað ég vildi að hann ætti ekki þessi börn”.  ... 

Það máttu aldrei segja upphátt. 
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Á sama hátt og Guðrún sagði Anna frá neikvæðum hugsunum sem komu upp í 

garð stjúpbarnsins úr fyrra sambandinu. Samviskubitið yfir því að barnið fór í taugarnar á 

henni eða að hún vildi stundum vera ein með barninu sínu olli því að hún upplifði sig 

,,ömurlega”.  Auk þess var enginn í kringum hana á þessum tíma sem virtist skilja hana  

Hún reyndi að ræða við mömmu sína sem svaraði: ,,láttu ekki svona þetta er nú bara 

barn”. Fyrir vikið fannst Önnu hún ,,enþá ömulegri” en áður:   

 

Maður fór sjálfur að grafa undan sjálfmyndinni og  

svo var svona grafið undn henni með manni  

 

Við það að sjálfsmyndin brotnaði urðu samskiptin við barnið enn verri.  Hún sá síðar að 

þetta hafi í raun ekkert með stjúpbarnið að gera heldur hvernig þær voru leiddar saman án 

þess að tilfinningatengsl höfðu myndast.  Í seinna skiptið átti hún gott samband við 

stjúpbarnið og segir: ,,því henni var ekki troðið ofan í kokið á mér” og á hún þar við að 

þær fengu að kynnast á sínum hraða. 

Birna leit á stjúpdóttur sína sem hluta af fjölskyldunni og fékk samviskubit ef hún 

taldi hana ekki upp sem eitt af börnum sínum.  Henni þótti mikið til stúlkunnar koma og 

þótti vænt um hana.  Í upphafi langaði Birnu til að gera eitthvað fyrir þessa stúlku og vera 

,,hin mamman” í lífi hennar en upplifði hvað eftir annað höfnun frá henni.  Stjúpdóttirin 

reyndi á hana og á tímabili var Birna að gefast upp.  Hún upplifði sorg:  ,,mér finnst hún 

hafa farið rosalega illa með mig sem manneskju.” 

Dóra hafði sjálf bitra reynslu af því að vera stjúpbarn og vissi því vel hvernig hún 

vildi ekki vera sem stjúpa.  Hún hafði upplifað höfnun frá stjúpforeldri sínum og fékk þau 

skilaboð um að hún væri ekki nógu góð eins og hún var.  Þegar hún og sambýlismaður 

hennar hófu sitt samband var Dóru mikilvægt að börnunum líkaði vel við hana.  Hún 

lagði sig fram um að hugsa vel um þau og sagðist vera meðvituð um að gæta þess að gera 

ekki upp á milli þeirra.  Hún lagði áherslu á að muna eftir að segja eitthvaða fallegt við 

þau og snerta þau.  Þótt hún leggi sig fram finnst henni hún ekki hafa staðið sig nógu vel.  

Afbrýðisemistilfinningar vöknuðu hjá henni þegar maðurinn sinnti börnunum meira en 

henni og hún hafði á tilfinningunni að hún tilheyrði ekki hópnum.  Sú tilfinning minnkaði 

þegar hún og maki hennar eignuðust sitt barn. 
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Elín talaði um jákvæða reynslu gagnvart stjúpdætrunum.  Henni finnst hún eiga 

gott samband við stúlkurnar þótt hún sé ekki móðir þeirra.  Hún hefur reynt að gefa þeim 

tíma og næði til að aðlagast breytingunum í lífi þeirra.  Elín er á vissan hátt hlutlaus þar 

sem hún lætur þær hafa frumkvæði af samskiptum í stað þess að ganga á þær.  Hún er 

þeim þakklát fyrir að þær virða hana og sýna henni traust og er hissa á því hvað þær í 

raun taka því vel að búa hjá henni og föður sínum.  Þrátt fyrir að veturinn hafi reynt á 

stjúpfjölskylduna þar sem hver og einn var að búa til sitt rými innan hennar lítur hún svo 

á að margt hafi verið ,,eins gott og hugsast gat”.  Hún heldur stúlkunum samt 

tilfinningalega dálítið í fjarlægð til að ,,vernda sjálfa sig”.  Hún lýsti þessu þegar hún bar 

saman samband þeirra við sig annars vegar og móður þeirra hins vegar:   

 

...af því að ég veit að þarna er eitthvað samband sem er 

ekki á milli mín og þeirra og ég er ekkert að hamast við að 

ná.  Af því að ég held líka að mín vegna yrði erfitt ef þær 

færu eitthvað að skipta á milli.  ... Ég hugsa bara ef ég fer 

alla leið þá verð ég miklu særanlegri sjálf.  Ég passa mig að 

eigna mér þær ekki svo ég geti líka sleppt.   

 

Elín hefur haldið þessari tilfinningalegu fjarlægð frá upphafi en hinar stjúpurnar virðast 

hafa farið að gera það með tímanum.  Reynslan hefur breytt nándinni.  Í upphafi ætluðu 

þær að vera eins og mæður barnanna og þykja vænt um þau eins og þær ættu þau sjálf.  

Nú hafa þær viðurkennt að þessu leyti, sérstöðu sína og barnanna eins og stjúpfjölskyldan 

gerir ráð fyrir.   

 

Breytilegt hlutverk 
Hlutverk stjúpanna fimm hefur breyst með árunum.  Börnin hafa vaxið úr grasi og 

stjúpurnar hafa einnig öðlast meiri þekkingu og reynslu.  Þær eru vissulega 

ábyrgðaraðilar en hafa þó ákveðna fjarlægð.  Í tilfellum Dóru og Elínar eru mæðurnar 

lítið til staðar og því tala þær um að vera í móðurhlutverkinu að vissu leyti.  Þær eru samt 

báðar meðvitaðar um að börnin eigi mæður og að stjúpbörnin séu ekki börnin þeirra.  

Stjúpurnar tvær hafa samt komið í stað móður að því leyti að kenna og fræða börnin um 
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vissa hluti sem þeim finnst hafa verið ábótavant.  Þannig hafa þær kennt börnunum 

umgengni, ýmis heimilisstörf og að þrífa sig.  Þær hafa frætt stúlkurnar um blæðingar og 

kynlíf þegar það hefur átt við.  Þær reyna að vera vinir barnanna og stundum eru þær 

sáttasemjarar milli barnanna og föður þeirra.  Þær hvetja börnin líka til að vera í 

sambandi við móður þeirra og finna að þær hafa öðlast traust.  

Guðrún tók hlutverkið alvarlega og sinnti stjúpbörnunum mjög vel í upphafi.  Eitt 

af börnunum átti erfitt um tíma og lagði hún sig sérstaklega fram við að hjálpa því.  Fyrir 

vikið var minni tími aflögu fyrir hennar eigin börn en venjulega.  Stjúpbarnið endurgalt 

ekki umhyggjuna og snerist gegn henni.  Með þessa reynslu að baki sagði Guðrún að hún 

mundi ekki taka svona á málunum aftur.  Hlutverk hennar hefur breyst frá því sem áður 

var.  Hún hefur vikið til hliðar með tímanum og er ekki eins mikið í samskiptum við 

börnin og áður.  Nú lítur hún á hlutverk stjúpunnar með þeim augum að hún eigi að vera 

fullorðin viðbót sem bætist við heim barnanna og að hún sé eiginkona makans.  Hún er 

hætt að axla eins mikla ábyrgð og hún gerði í upphafi.  Hún styður manninn sinn en lætur 

hann um að hugsa um sín börn.  Guðrún er orðin ,,ská amma” eða ,,skamma” eins og hún 

kallar það.  Hún hefur lært að horfa á ,,ömmu” börnin úr meiri fjarlægð en hún gerði við 

stjúpbörnin í stjúpuhlutverkinu.   

Af fenginni reynslu telja stjúpurnar mikilvægt þegar tekið er við svona stóru 

verkefni að skipuleggja sig vel með maka sínum og koma sér saman um reglur og 

hlutverk á heimilinu.  Þær hefðu flestar viljað sjá föðurinn virkari þátttakanda og að 

ábyrgðinni væri skipt betur með þeim og foreldrum barnanna.  Orð Dóru um það hvað 

hún hefði gert öðru vísi lýsa breyttu hugarfari sem þær hafa öðlast:  

  

Ég vildi óska að ég hefði kannski fattað það aðeins fyrr að 

ég yrði aldrei mamma þeirra. Af því að það var svo mikil 

lausn þegar það kom. 
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Í þessum kafla hef ég fjallað um upplifun og reynslu stjúpmæðranna fimm sem tóku þátt í 

rannsókninni.  Það hefur reynt á þær allar í hlutverki sínu sem þær líta nú á öðrum augum 

en í upphafi.  Í upphafi ætluðu þær að ganga beint inn í móðurhlutverkið og annast börnin 

en með tímanum hafa þær séð að hlutverk stjúpunnar þarf meiri fjarlægð.   
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Lokaorð 
 
 
 
Í þessari ritgerð hef ég fjallað um upplifun og reynslu fimm kvenna af stjúpuhlutverkinu.  

Ég hef lýst erfiðleikum sem þær mættu í hlutverki sínu en líka dregið fram það sem þeim 

þótti mikilvægt til að vegna vel í hlutverkinu.  Út frá því hef ég fjallað um 

stjúpfjölskylduna.  Niðurstöðurnar endurspegla sjónarhorn þeirra kvenna sem tóku þátt í 

rannsókninni og er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar vegna þess hve fáar þær voru.  

Hins vegar vísa niðurstöðurnar á ákveðna þætti sem vert væri að taka til frekari 

athugunar.   

Stjúpfjölskyldan er ákveðið fjölskylduform sem ætti ekki að bera saman við 

kjarnafjölskylduna.  Samsetning hennar getur verið mismunandi og það tekið tíma fyrir 

hvern og einn að finna sitt hlutverk.  Eitt af hlutverkunum er hlutverk stjúpunnar.  

Konurnar fimm töldu í upphafi að nóg væri að leggja sig fram við að taka börnunum 

makans vel.  Þær tóku flestar mikla ábyrgð í upphafi og höfðu tilhneigingu til að taka að 

sér móðurhlutverkið.  Fljótlega eftir að stjúpurnar hófu samband við föður barnanna urðu 

stjúpbörnin hluti af lífi þeirra og var litlum tíma varið í að kynnast áður en 

stjúpfjölskyldan varð til.  Þess vegna var erfitt fyrir stjúpurnar og börnin að mynda 

tilfinningatengsl sín á milli.  Hugmyndir stjúpanna og væntingar um hlutverk sitt 

stangaðist á við hugmyndir og væntingar stjúpbarnanna og foreldra þeirra.  Stundum 

fannst þeim eins og þær væru settar hjá og stundum eins og verið væri að stjórna þeim.  

Sumar fundu fyrir tilfinningum eins og höfnun, sektarkennd, eða afbrýðisemi í garð 

barnanna og löngun til að eiga meiri tíma með sjálfum sér og eigin börnum.  Þær komust 

að því að með því að draga sig aðeins í hlé og hafa minni afskipti af stjúpbörnunum urðu 

samskiptin betri.  Þær komust einnig að því að lykilþáttur í því að yfirstíga 

erfiðleikatímabil sem fylgir stofnun stjúpfjölskyldunnar væri gott samband við maka.  

Með tímanum öðluðust þær meiri þekkingu og reynslu og urðu öruggari í hlutverki sínu. 

 

Eitt af því sem gerir okkur mannleg er að við getum ekki skilið hluti til fulls nema 

í gegnum upplifun.  Hins vegar getum við lært mikið af reynslu annarra og nýtt okkur 
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hana þegar við göngum í gegnum svipaða hluti.  Niðurstöður rannsóknarinnar eru því 

gagnlegar fyrir alla þá sem koma að stjúpfjölskyldunni á einn eða annan hátt. 

 
Af niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim fræðum sem fjallað er um í ritgerðinni má 

draga eftirfarandi lærdóm: 

 
1. Stjúpfjölskylda er ekki kjarnafjölskylda og getur aldrei orðið það.  Við stofnun 

stjúpfjölskyldu getur skipt miklu að afla sér upplýsinga við hverju megi búast 

og vera meðvitaður um þá erfiðleika sem upp geta komið. 

 

2. Aðstæður stjúpunnar ráðast meðal annars af því hvort stjúpbörnin og móðir 

þeirra viðurkenni hana.  Mikilvægt er að stjúpan og makinn samræmi 

væntingar um hlutverk hennar og að hún reyni að sinna sínu hlutverki í 

samræmi við það. 

 

3. Tilfinningatengsl milli stjúpu og stjúpbarna þarf tíma til að myndast.  Eftir því 

sem börnin eru yngri eiga þau auðveldara með að tengjast.  Þótt stjúpum þyki 

vænt um stjúpbörn sín tengjast þær þeim tilfinningalega á annan hátt en eigin 

börnum. 

 

4. Stjúpur eru ábyrgðaraðilar stjúpbarnanna ásamt foreldrum þeirra.  Það er 

mikilvægt að vita að stjúpan verður ekki móðir barnanna heldur er hún 

fullorðin viðbót við líf þeirra.   

 
5. Það vantar viðurkenningu samfélagsins á stöðu stjúpunnar og þörf væri á 

sjálfseflingarhópi fyrir stjúpur þar sem þær gætu miðlað reynslu sinni og lært 

af öðrum.   

 

6. Stjúpfjölskyldulífið getur reynt á sambönd.  Því er sérlega mikilvægt að pör 

taki sér tíma til að kynnast áður en stofnað er til stjúpfjölskyldu og ræða 

væntingar hvors annars.   
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7. Stuðningur og skilningur maka er mikilvægur til að stjúpunni líði vel í 

hlutverki sínu. 

 

Að ofangreindu er ljóst að hlutverk stjúpmæðra er flókið en getur orðið farsælt ef þekking 

og samvinna er til staðar.  Þá er einnig mikilvægt fyrir þær að þekkja eigin takmörk og að 

aðrir sýni þeim skilning. 
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