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Ágrip 

Lokaverkefni þetta samanstendur af fræðilegri greinargerð auk barnabókarinnar Stjúppabbi 
minn: Tilfinningar Júlí þegar Stefán bætist í fjölskylduna sem hentar börnum á aldrinum 3—6 

ára. Markmið bókarinnar er að auka fræðslu til umönnunaraðila og barna um þær 

tilfinningalegu breytingar sem geta átt sér stað þegar barn fær stjúföður inn á heimilið. Með 
fræðilegu greinargerðinni viljum við meðal annars færa rök fyrir því hvers vegna málefni um 

tilfinningar barna í stjúpfjölskyldum varð fyrir valinu og hvers vegna barnabók var best til þess 

fallin að koma þeim upplýsingum til skila. Lestur bóka fyrir börn hefur margvíslegan ávinning. 
Hann gefur börnum tækifæri til að veita tilfinningum sínum athygli og vinna úr þeim en einnig 

ýtir lestur undir færni þeirra að geta sett sig í spor annarra. Rannsóknir á lestri með og fyrir 

börn sýna að bækur geta opnað augu barna fyrir margbreytileika lífsins og því þótti okkur 
tilvalið að skrifa bók um stjúptengsl þar sem um það bil þriðjungur barna verður hluti af 
stjúpfjölskyldu fyrir 18 ára aldur. Rannsóknir sýna einnig fram á að leiðandi uppeldishættir, 

góð tengsl og samskipti eru verndandi þættir þegar kemur að líðan barna líkt og þegar þau 
ganga í gegnum þær breytingar að fá stjúpföður í fjölskylduna.  
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 Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kveikjan að þessu verkefni er velferð, líðan og upplifun 

barna en hún er okkur hjartans mál þar sem við höfum báðar unnið mikið með börnum ásamt 

því að eiga börn. Við höfum í gegnum tíðina áttað okkur á hlutfalli stjúpfjölskyldna í íslensku 

samfélagi og þótti vöntun á efni fyrir bæði börn og foreldra um að alls konar tilfinningar geta 

komið upp þegar fjölskyldumynstur breytist. Viljum við með skrifum okkar miðla þekkingu 

áfram til foreldra, barna og allra þeirra sem annast eða umgangast börn á mannamáli í gegnum 

barnabók.  

Það var á þriðju önn í Háskóla Íslands þegar við sátum námsnefndarfund með Ragný Þóru 
Guðjohnsen lektor í uppeldis- og menntunarfræðum. Við viðruðum hugmyndina af 

stjúptengsla-barnabók við hana og hvatti hún okkur áfram í að láta þetta verða að veruleika. 

Við þökkum henni fyrir þá hvatningu, aðstoð og trú sem hún hafði á okkur. Einnig viljum við 

þakka Valgerði Halldórsdóttur fyrir ráðgjöf og gagnleg ráð, Inga Þór Halldórssyni fyrir 
myndskreytingu bókarinnar, Gunnari Helgasyni rithöfundi og leikara fyrir prófarkalestur á 
bókinni og Jónínu Hrönn Símonardóttir fyrir prófarkalestur á verkefninu. Síðast en ekki síst 

viljum við þakka leiðbeinanda okkar henni Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur fyrir mikinn stuðning, 

hvatningu og góða samvinnu.  

Fjölskyldur okkar og makar fá hjartans þakkir fyrir umburðarlyndi, ómældan stuðning, 
hlýju og mildi í okkar garð á meðan á öllu háskólanáminu stóð. Sérstakar þakkir viljum við 

senda til sonar Margrétar fyrir ómælda lífsgleði og að minna okkur á það dag frá degi hvað 

börn eru mikilvæg í samfélaginu.  

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 

lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Börnum má líkja við fræ sem hefur verið plantað niður. Til þess að þau nái að blómstra þarf að 
hugsa vel um þau, styðja við þau og leyfa þeim að vaxa og dafna á sinn einstaka og fallega hátt 

og er það hlutverk umönnunaraðila og samfélagsins alls. Líf barna getur stundum verið flókið 

þar sem fjölskyldumynstur þeirra geta verið breytileg. Fjölskyldumynstur geta meðal annars 
einkennst af kjarnafjölskyldum, samkynhneigðum foreldrum, einstæðum foreldrum og 

stjúpfjölskyldum.  

Í gegnum árin hefur verið litið svo á að kjarnafjölskylda sé vænlegasta fjölskyldumynstrið 

fyrir börn að búa við. Því var haldið fram að börn sem hefðu upplifað skilnað ættu við fleiri 
vandamál að stríða en þau börn sem væru í kjarnafjölskyldum. Í því nútímasamfélagi sem við 

búum við hefur þessum staðalímyndum verið ögrað með nýjum rannsóknum en Broberg 

(2012) bendir á að áhrif skilnaðar á börn geti verið minni en áður var haldið fram. Talið er að 
það komi til vegna þess að nú er skilnaður menningarlega viðurkenndur víðs vegar um 

heiminn. Samkvæmt nýjustu rannsóknum hagnast sum börn af skilnaði foreldra sinna til að 

mynda ef foreldrar eru í óhamingjusömu hjónabandi, á heimilinu ríkir andlegt eða líkamlegt 
ofbeldi eða ef foreldrar láta fjandsamlega við hvort annað. Fjölskyldugerð ein og sér segir því 

ekki alla söguna um líðan barna heldur eru margir þættir sem spila þar inn í eins og virkni 

sambanda innan fjölskyldunnar. Það er að segja hvernig samskiptum í fjölskyldunni er háttað, 
uppeldisaðferðir foreldra og aðbúnaður fjölskyldunnar. Allt getur þetta haft meira að segja um 

líðan og velferð barna heldur en fjölskyldugerðin sjálf og munum við skoða það betur í þessari 

greinargerð (Broberg, 2012). 

Einnig verður fjallað um stjúpfjölskyldur þar sem megin áhersla verður á líðan barna innan 
fjölskyldunnar. Stjúpfjölskyldur geta verið mismunandi og myndast af ýmsum ástæðum svo 

sem skilnuðum, dauðsföllum, tæknifrjóvgunum eða vegna þess að foreldrar eignast barn utan 

sambúðar (Ganong o.fl., 2019; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Í greinargerðinni verður tekið 

mið af börnum á aldrinum 3—6 ára og tilfinningum þeirra þegar þau eignast stjúpföður. 

Tilfinningar geta verið á milli himins og jarðar en þar má meðal annars nefna, reiði, gleði, 

spennu, kvíða og óvissu. Talið er að þriðjungur barna komi til með að vera hluti af 

stjúpfjölskyldum fyrir 18 ára aldur og því er þetta stór hópur barna sem huga þarf að við þær 

breytingar sem kunna að verða þegar nýtt fjölskyldumynstur verður til (Pryor, 2014). Þegar 

stjúpforeldri bætist í fjölskylduna geta börn haft á því sterkar skoðanir og upplifað blendnar 

tilfinningar þar sem þau geta sveiflast á milli gleði og sorgar. Það þarf ekki að vera að börn láti 
tilfinningar sínar í ljós með orðum og er því mikilvægt að veita hegðun þeirra og atferli athygli 

til að sjá hvernig líðan þeirra birtist (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  
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Kveikjan að þessu verkefni er annars vegar persónulegar aðstæður þar sem annar 

höfundur verkefnisins stóð frammi fyrir því verkefni að kynna barn sitt fyrir stjúpföður og 

þegar gerð var leit að upplýsingum um hvernig væri best að styðja við barn í þessum 
aðstæðum var gripið í tómt. Hins vegar er kveikjan faglegar ástæður en báðir höfundar hafa 

lengi vel unnið með börnum á ýmsum vettvangi og hafa kynnst margbreytileika fjölskyldna 

samhliða því. Þörfin fyrir fræðslu og skilning á stöðu barna í stjúpfjölskyldum er að mati 
höfunda mikil og var því ákveðið að taka fyrsta skrefið í að svara þeirri þörf með barnabók sem 

snýr að tilfinningum barna og þessari greinargerð samhliða því.  

Lokaverkefnið er tvíþætt, greinargerð og barnabók. Leitað verður svara við rannsóknar–
spurningunni: Hver er birtingarmynd tilfinninga barna á aldrinum 3—6 ára þegar þau fá 
stjúpföður í fjölskylduna? Hagnýtt markmið verkefnisins er að miðla upplýsingum til barna og 

uppalenda í gegnum barnabók um það ferli þegar stjúpfaðir bætist í fjölskylduna. Bókin er 24 

blaðsíður, skrifuð af höfundum greinargerðarinnar, Hólmfríði og Margréti og hugmyndir að 
myndskreytingu eru eftir Inga Þór Halldórsson. Barnabækur gegna lykilhlutverki í námi barna 

þar sem lestur með þeim eða fyrir þau eflir tilfinninga-, félags- og vitsmunaþroska þeirra en 
ásamt því  ýtir lestur undir gæðastundir umönnunaraðila og barna. Börn geta sett sig í spor 
sögupersónu bókarinnar og speglað sig í henni. Þannig eru bækur og lestur gott verkfæri fyrir 

börn sem eiga erfitt með nýjar aðstæður (Ostrosky o.fl., 2015; Strouse o.fl., 2018). 

Í greinargerðinni verður byrjað á að fjalla um myndun stjúpfjölskyldna og tölfræði sem 
tengist málaflokknum ásamt því að lýsa niðurstöðum erlendra og íslenskra rannsókna á 

stjúptengslum og líðan barna í stjúpfjölskyldum. Næst verður fjallað um kenningar um hugar- 

og tilfinningaþroska barna, tengsl og uppeldishætti foreldra og þær tengdar viðfangsefninu. 
Þar á eftir verður fjallað um mikilvægi barnabóka og að lokum verður barnabók höfunda kynnt 
sem skrifuð er út frá þessari greinargerð en einnig út frá dagbók sem höfundar fengu í 

hendurnar. Dagbókina skrifaði móðir, sem fær dulnefnið Stína, á meðan barn hennar gekk í 
gegnum breytingar á fjölskyldunni þegar að stjúpfaðir kom inn á heimilið. Það má því segja að 

bókin sé byggð á sönnum atburðum á birtingamyndum tilfinninga barns þegar það eignast 

stjúpföður. Barnið sem fjallað er um í greinargerðinni ber dulnefnið Óli.  
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2 Stjúpfjölskyldur og áskoranir innan þeirra 

Í þessum kafla verður hugtakið stjúpfjölskylda kynnt til sögunnar. Skilgreiningar fræðimanna á 
hugtakinu verða skoðaðar en ásamt því verður rýnt í tölfræði, bæði íslenska og erlenda sem 

snýr að skilnuðum, sambúðarslitum og fjölda barna sem ganga í gegnum ofantalin atriði. Einnig 

verður komið inn á lagalegar skyldur foreldra og þar á eftir hlutverk og líðan stjúpfeðra þegar 
þeir ganga inn í nýtt fjölskyldumynstur. Líðan stjúpfeðra er að okkar mati mikilvæg í þessu 

samhengi vegna þess að líðan þeirra hefur áhrif á líðan og tilfinningar barnsins eða barnanna 

í stjúpfjölskyldunni. Ástæða þess að við fjöllum um stjúpfeður en ekki mæður hér er að bókin 
okkar snýr að barni, móður og stjúpföður. 

2.1  Stjúpfjölskyldur 

Allar fjölskyldur eru einstakar hver á sinn hátt og hver og ein fjölskylda hefur sína formgerð (e. 

structure). Formgerð fjölskyldna tekur mið af hinum ýmsu þáttum, en þeir skiptast í innri og 
ytri þætti. Innri þættir formgerðar snúa að kyni, kynþætti, aldri og tekjum en ytri þættir 

formgerðar fjölskyldna snúa að trúarbrögðum, menningu og lagalegu umhverfi samfélagsins. 
Einnig inniheldur formgerð fjölskyldna það sambúðarform og búsetu sem hver og ein 
fjölskylda býr við (Howe, 2012). Orðið fjölskylda hefur ekki fengið eina algilda skilgreiningu en 

fræðimenn hafa sett fram nokkrar útfærslur af hugtakinu. Howe (2012) skilgreinir fjölskyldu 
sem hóp fólks sem reiðir sig á efnahagslegan, tilfinningalegan og félagslegan stuðning hvert 
frá öðru. Fólk er ýmist tengt blóðböndum, í gegnum ættleiðingar, hjónabönd, stjúptengsl eða 

jafnvel vinaböndum. Það mætti segja að þetta sé nokkuð víð skilgreining þar sem flestir ættu 
að geta mátað sína hugmynd að fjölskyldu á einhvern hátt. Í þessari skilgreiningu má einnig 

gera ráð fyrir stjúpfjölskyldum. 

Í gegnum tíðina hefur reynst flókið að rannsaka stjúptengsl því fjölskyldur eru mismunandi 

og margir þættir sem þarf að skoða líkt og fjármál, hlutverkaskipting heimila, trú og menning. 
Fjármál fjölskyldunnar geta haft áhrif á það hvernig lífsstíl fjölskyldan lifir. Hlutverkaskipting 

fjölskyldumeðlima innan heimilisins eru breytileg milli fjölskyldna og á það einnig við um trú 

og menningu hverrar fjölskyldu fyrir sig. Formgerð hverrar fjölskyldu er ólík og ekki hægt að 
setja allar fjölskyldur undir einn og sama hattinn. Þó flókið geti verið að vinna rannsóknir í 

þessum málaflokki fer þeim fjölgandi og skilningur á reynslu stjúpforeldra eykst (Ganong o.fl., 

2019; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Fræðimenn hafa sett fram fjöldann allan af skilgreiningum á stjúpfjölskyldum. Pryor (2014) 

skilgreinir stjúpfjölskyldu á þann hátt að það verði að vera í það minnsta eitt barn í 

fjölskyldunni sem ekki er líffræðilega skylt báðum foreldrum. Skilgreining sem þessi tekur 
aðeins mið af fáum hliðum stjúpfjölskyldna en ekki þeim mikla margbreytileika sem þær geta 

búið yfir. Foreldrar, eða annað foreldrið er ekki endilega alltaf líffræðilega skylt barni 
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fjölskyldunnar. Til að mynda þegar barn er ættleitt, tekið í fóstur inn á heimili eða foreldrar 

samkynhneigðir. Önnur skilgreining stjúpfjölskyldna kemur frá Jensen og Shafer (2013) en þeir 

segja að stjúpfjölskylda verði til þegar foreldri fer í parsamband með maka sem ekki er foreldri 
barns og myndast þannig samsett fjölskylda í gegnum sambúð eða giftingu. Skilgreining þeirra 

fellur betur að nútímasamfélagi þar sem hún á við um fjölbreyttari hóp stjúpfjölskyldna en 

skilgreining Pryor. Þriðja skilgreiningin og sú skilgreining sem notast verður við í þessari 
greinargerð kemur frá Valgerði Halldórsdóttur (2012) en hún segir að ef annar eða báðir aðilar 

sem stofna til nýrrar fjölskyldu eigi barn frá fyrra sambandi sé hægt að tala um stjúpfjölskyldu.  

Þegar stjúpfjölskylda hefur verið stofnuð þurfa foreldrar að vanda til verka því það þarf að 
huga að mörgu sem við kemur öllum fjölskyldumeðlimum, þar á meðal þeim tilfinningum sem 

upp geta komið í ferlinu og líðan hvers og eins. Foreldrar þurfa þó að vera sérstaklega 

meðvitaðir um líðan og tilfinningar barnsins því það getur átt erfitt með að tjá þær. Það er að 

segja, barn sem er á leikskólaaldri. Áður en stjúpforeldri er kynnt til leiks þá er gott að huga að 
því að hafa aðdraganda kynnanna nægilega langan. Það er að segja að ekki sé sett pressa á 

barnið að líka við stjúpforeldri og öfugt um leið og það er kynnt til sögunnar. Vænlegra væri 
að fara hægt í sakirnar og leyfa sambandinu að þróast með tilliti til þroska og líðan hvers aðila 
(Broberg, 2012; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

2.2 Tölulegar upplýsingar og löggjöf  

Í samtímanum hefur orðið aukning á skilnuðum og mætti segja að viðhorfsbreyting hafi orðið 
gagnvart þeim með aukningu þeirra. Árið 1900 enduðu 10% hjónabanda með skilnaði en árið 

2000 hafði skilnaðartíðni hækkað upp í 40—50% samkvæmt rannsókn sem gerð var í 
Bandaríkjunum og nokkrum Evrópulöndum (Ganong o.fl., 2019). Staðan er svipuð hér á landi 
þar sem áætlað er að í kringum 40% hjónabanda endi með lögskilnaði. Þar er þó ekki tekið tillit 

til fólks sem slítur sambúð en samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) eru sambúðarslit á milli 

1200-1300 á ári hverju. Miðað við þessa tölfræði mætti áætla að allt að 700 barnafjölskyldur 
eða yfir 1000 börn verði fyrir áhrifum skilnaðar á hverju ári hér á landi  (Samvinna eftir skilnað 

- barnanna vegna, 2020). 

Í bókinni Ungmenni og ættartengsl. Rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarungmenna eftir 
Sigrúnu Júlíusdóttur o.fl., (2008) kemur fram að um fjórðungur barna á Íslandi hefur upplifað 

það að foreldrar þeirra skildu eða slitu sambúð. Eftir skilnað hafði meiri hluti mæðra og feðra 

eignast annað barn í nýju sambandi. Þessar tölur undirstrika það að margbreytileiki fjölskyldna 
er mikill og flækjustigið samhliða því. Í lögum á Íslandi er það svo að ef foreldrar deila sambúð 

eða eru giftir þegar að barn fæðist þá fá báðir foreldrar forsjá með barninu við fæðingu en ef 

foreldrar eru ekki skráðir í sambúð við fæðingu þá fær móðirin sjálfkrafa forsjá yfir barninu 
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(Barnalög nr.76/2003). Í 28. gr Barnalaga nr. 76/2003 sem snýr almennt að inntaki forsjár segir 

að:  

Forsjá barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn hvers kyns 
ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi . . . Barn á rétt á forsjá foreldra sinna, 

annars eða beggja, uns það verður sjálfráða og eru þeir forsjárskyldir við það. 

Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 
forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum. 

Foreldrum ber að hafa samráð við barn sitt áður en málefnum þess er ráðið til lykta 

eftir því sem aldur og þroski barnsins gefur tilefni til. Skal afstaða barns fá aukið 

vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast. (Barnalög nr.76/2003) 

Í rannsókn Jones (2003) kemur fram að mikil breyting hafi orðið á fjölskyldumynstrum síðustu 

þrjá áratugi. Fyrir 20. öld voru börn talin eign feðra sinna og fengu þeir sjálfkrafa forsjá yfir 

þeim við skilnað foreldra, en á milli 1900 og 1970 fór það að breytast í hina áttina svo mæður 
fengu sjálfkrafa forsjá yfir börnum sínum því þær voru taldar betri kostur á þeim tíma. Það var 

svo ekki fyrr en í kringum 1980 sem réttarkerfið tók að breytast og tók í meira mæli mið af 

velferð barnanna. Þá var horft á hvað væri börnunum fyrir bestu og kom í ljós að það er hagur 
barna að vera í sem bestu sambandi við báða foreldra sína. Upp frá því kom fyrirkomulagið um 

sameiginlega forsjá (Ganong o.fl., 2019).  

Forsjármál geta reynst erfið og flókin. Sameiginleg forsjá snýr að því að foreldrar taka 
sameiginlegar ákvarðanir hvað varðar daglegt líf barnsins en það foreldri sem barnið hefur 

lögheimili hjá hefur seinasta orðið þegar kemur að afgerandi ákvörðunum eins og um val á 
leikskóla, grunnskóla, daggæslu og hvar lögheimili barnsins er innanlands. Sameiginleg forsjá 

hefur aukist mikið  hér á landi síðustu ár. Þetta má skýra vegna þess að árið 2006 var lögum 

breytt þannig að foreldrar fengu sjálfkrafa sameiginlega forsjá yfir barni sínu eftir skilnað eða 

sambúðarslit. Þeir þurfa því að sækja um það sérstaklega ef annað foreldrið ætlar að fara eitt 

með forsjá barnsins (Barnalög nr. 76/2003; Hagstofa íslands, 2011).  

Gera má ráð fyrir því að foreldrar hefji flestir nýja sambúð einhvern tímann eftir skilnað 
en það getur reynst sumum flókið að setja saman nýja fjölskyldu. Það fylgja því ýmsar áskoranir 
til dæmis að samstilla nýja fjölskyldumeðlimi, samband við barnsföður eða móður og að skipta 

verkum heimilisins (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Huga þarf einnig að tilfinningalífi barna, 

veita þeim athygli og eftirtekt, viðurkenna þá vanlíðan sem þau geta fundið fyrir og hjálpa 
þeim að yfirstíga nýjar og breyttar áskoranir.  

Stjúpfjölskyldumynstrið er eins og áður kom fram orðið algengara með tilkomu hærri 
skilnaðartíðni þar sem ríflega 74% foreldra hefja nýja sambúð eftir sambúðarslit (Sigrún 

Júlíusdóttir o.fl., 2008). Af því má ætla að stjúpfjölskyldur sé stór hópur fjölskyldna hér á landi. 
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Með aukningu stjúpfjölskyldna hafa þær orðið samfélagslega samþykktar en fyrir nokkrum 

áratugum síðan var talið óvenjulegt að tilheyra stjúpfjölskyldu (Ganong o.fl., 2019). Þrátt fyrir 

að stjúpfjölskyldur skipi stóran sess í samfélaginu í dag gátu höfundar ekki fundið orðið 
stjúpfjölskylda á vef Hagstofu Íslands. Það var því erfitt að afla gagna um tölfræði 

stjúpfjölskyldna á Íslandi en með upplýsingum um tölfræði skilnaða og/eða sambúðarslita, 

búsetu foreldra eftir skilnað/sambúðarslit og barneignir foreldra í nýjum sambúðum má áætla 
að stór hluti íslenskra barna sé partur af stjúpfjölskyldum. Það ýtir undir það sem Pryor (2014) 

kemur inn á í bók sinni en þar talar hún um að þriðjungur barna muni verða hluti af 

stjúpfjölskyldum fyrir 18 ára aldur. 

2.3 Hlutverk og líðan stjúpforeldra 

Rannsóknir sýna fram á að stjúpfjölskyldur geta gengið vel upp þó svo að ferlið að púsla saman 

nýrri fjölskyldu geti verið mikil áskorun. Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
stjúpfjölskyldum snúa að stjúpfeðrum því í mörgum tilvikum búa börn hjá móður eftir skilnað 

og því auðveldara að rannsaka stjúpfeður sem eru í virkum samskiptum við börnin. Í rannsókn 

Ganong o.fl. (2019) kemur fram að stjúpfeður virðast oft óöruggir um hlutverk sitt innan 
fjölskyldunnar en þar má nefna hvernig þeir eiga að koma fram við maka sinn, barnið eða hitt 

foreldri barnsins. Vegna samskipta á milli foreldra barnsins getur stjúpfaðir upplifað sig út 

undan í fjölskyldunni. Út frá því geta myndast deilur því foreldrar barnsins koma sér saman um 
ákvarðanir tengdar barninu en stjúpfaðir getur þá upplifað eins og hann hafi ekkert að segja. 

Það er því ekki óeðlilegt að stjúpfaðir sé óöruggur með skyldur sínar innan fjölskyldunnar ef 

hann hefur litla aðkomu að ákvarðanatöku. Þrátt fyrir það sinnir hann hinum ýmsu 
foreldrahlutverkum án þess þó að teljast sem slíkt eins og  að sækja barnið í skólann og skutla 

því á æfingar (Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Stjúpfeður geta verið jafn misjafnir og þeir eru margir. Sumir finna fyrir lítilli þörf til að 

hafa afskipti af uppeldinu á meðan aðrir upplifa erfiðleika því þeir hafa sterka skoðun á 
uppeldisháttum móður en finnst þeir ekki mega hafa neitt um þá að segja. Það gefur því að 

skilja að það getur reynst þeim flókið að mega á sumum tímum stíga inn í uppeldið en á öðrum 

tímum ekki. Vegna þessa aðstæðna lýsa stjúpfeður sjálfum sér stundum sem einhvers konar 
afleysingu á eigin heimili (Ganong o.fl., 2019). 

Til að stuðla að sem bestri líðan allra fjölskyldumeðlima í nýrri fjölskyldu er mikilvægt að 

eiga góð samskipti, koma upp viðmiðum á heimilinu sem allir eru sáttir við ásamt því að setja 
parsambandið ofarlega á forgangslistann og vanda til verka þegar á reynir. Það þarf að sýna 

sveigjanleika á heimilinu, hafa góða aðlögunarhæfni og geta leyst deilur á uppbyggilegan hátt 

til dæmis með jákvæðni, húmor og samkennd (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Þegar kemur 

að uppeldi barna í stjúpfjölskyldum er vænlegast til vinnings ef stjúpfaðir sýnir börnum hlýju 
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og stuðning og reynir að nálgast þau eins og vini en láti líffræðilegt foreldri sjá um agamálin til 

að byrja með. Ef stjúpfaðir reynir að aga börnin of fljótt gæti það leitt til átaka, erfiðleika og 

gremju og er því vænlegast ef hann dregur sig til hlés í þeim málum því þannig gæti hann eflt 
tengsl milli sín og barnsins (Ganong o.fl., 2011; Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Langtímarannsóknir á tengslum stjúpfeðra og barna sýna fram á að þeir vilja oft reyna sitt 

besta við að tengjast börnunum sem fyrst en ef barnið ýtir þeim frá sér þá geta þeir upplifað 
höfnun og aftengst tilfinningalega (Ganong o.fl., 2011). Það er því mikilvægt að vera viðbúinn 

ýmsum tilfinningum barna og hafa í huga að taka engu persónulega, sýna þolinmæði og gefast 

ekki upp því stofnun nýrrar fjölskyldu er langhlaup en ekki kapphlaup. 



13 

3 Kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjár kenningar sem geta gagnast þegar rýnt er í tilfinningar 
barna sem eignast stjúpforeldri. Fyrst verður litið til kenningar um geðtengsl eftir John Bowlby 

en talið er að börn myndi tengsl allt sitt líf og því ber að huga vel að fyrstu tengslum barnsins 

upp á framtíð þess. Næst verður fjallað um þroskakenningar barna fram til sex ára aldurs. 
Fjallað verður um kenningar Piaget, Vygotsky og Erikson. Síðasta kenningin sem rædd verður 

í þessum kafla fjallar um uppeldishætti foreldra og hvernig þeir geta haft langtímaáhrif á 

velferð og líðan barna. 

3.1 Tengslakenning Bowlby og Ainsworth 

Einstaklingur fæðist með þörf til að tengjast öðrum einstaklingum tilfinningalega í nánum 

samböndum (Berger, 2017). Fyrstu tvö árin í lífi barns eru talin mikilvægustu mótunarárin og 

á  þessum árum myndar barn tengsl við umönnunaraðila sína en það veltur margt á þeim 
tengslum þegar litið er til framtíðar barnsins. Til þess að barn upplifi öryggi og treysti sér í að 

skoða heiminn upp á eigin spýtur er mikilvægt að það búi yfir sterkum tengslum. Með sterkum 
og öruggum tengslum milli barns og þeirra sem standa því næst er barnið einnig betur í stakk 
búið að takast á við breytingar líkt og þær breytingar sem það gengur í gegnum við myndun 

stjúpfjölskyldu.  

Börn sem fá ekki þessi öruggu tengsl geta átt erfitt með ýmiss konar mál í framtíðinni. Þau 
geta meðal annars glímt við laka félags- og tilfinningahæfni og eru líklegri til að þjást af kvíða 

og eiga því erfiðara með breytingar (Berger, 2017; Bretherton, 1992; Sæunn Kjartansdóttir, 
2015). Ásamt því eru börn sem upplifa óörugg tengsl við umönnunaraðila í frumbernsku líklegri 

til að þróa með sér óörugg tengsl við aðra í kringum sig. Óörugg tengsl geta myndast við þær 
aðstæður að svörun barnsins við áreiti er ekki fullnægt af hálfu umönnunaraðila. 

Ófullnægjandi svörun getur meðal annars falið í sér að bregðast ekki við gráti barns eða þegar 
barn leitast eftir einhvers konar viðurkenningu og ummönnunaraðili sýnir engin viðbrögð. 

Síðar meir geta börn brugðist við þessu með mótþróa en eins og áður kom fram getur einnig 

komið fram kvíði og auknar líkur á hegðunarvanda (Berger, 2017; Bretherton, 1992; 
O’Gorman, 2012). 

Þó að fyrstu tvö árin séu talin mikilvægust þegar kemur að tengslum þá eru einstaklingar 

að mynda tengsl allt sitt líf. John Bowlby (1907-1990) og Mary Ainsworth (1913-1999) eru 
helstu frumkvöðlarnir þegar kemur að tengslakenningunni. Þróun kenningarinnar hófst í 

kringum 1930 þegar Bowlby var að vinna sem sjálfboðaliði með munaðarlausum börnum og 

upp frá því spratt áhugi hans á persónulegum þroska tengdum móðurmissi og/eða skorti á 
umhyggju á fyrstu árum lífsins. Á svipuðum tíma vann Ainsworth hörðum höndum að 

öryggiskenningunni (e. security theory) sem fjallar um að börn þurfi að mynda örugg tengsl við 
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umönnunaraðila sína áður en þau geta farið að mynda tengsl við aðra. Árið 1950 hófst 

samvinna Ainsworth og Bowlby við að útfæra tengslakenninguna eins og hún er í dag 

(Bretherton, 1992).  

Fyrstu tengsl barns samkvæmt Bowlby eru oftast við móður og hefjast strax á meðgöngu 

þegar barn heyrir rödd hennar og halda svo áfram við fæðingu þegar fyrsta snerting á sér stað. 

Tengsl móður og barns hafa verið talin það mikilvæg að þau geti mótað tengslamyndun 
barnsins við aðra í framtíðinni (Snyder o.fl., 2012). Feður spila þó líka stórt hlutverk í 

tengslamyndun en tengslakenning Bowlby hefur verið gagnrýnd fyrir það að minnast lítið sem 

ekkert á mikilvægi feðra og annarra umönnunaraðila þegar kemur að tengslamyndun. Nýjustu 
rannsóknir sýna fram á að það skiptir ekki höfuðmáli hvaða umönnunaraðili það er sem barn 

myndar tengsl við heldur skiptir mestu máli að tengslin séu til staðar í lífi barnsins. Barn missir 

ekki tækifæri til varanlegra tengsla eða er útsett fyrir að bera félagslegan-, vitsmunalegan- eða 

tilfinningalegan skaða af ef það missir tengsl við móður sína eins og Bowlby vildi meina í fyrstu. 
Nýrri rannsóknir sýna fram á að ef einhver annar umönnunaraðili sem þekkir vel til barnsins 

stígur strax inn í ætti barnið ekki að bera skaða af ef það skortir tengsl við móður en sú 
fullyrðing rennir stoðum undir það að móðir barns sé ekki eins ómissandi og Bowbly vildi 
meina (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Tengsl geta verið margslungin og er því oft erfitt að segja til um eðli þeirra því fleiri þættir 

spila inn í en einungis kyn eða hlutverk umönnunaraðila. Barn getur til dæmis talist vera í 
aukinni áhættu á að bera vitsmunalegan-, félagslegan-, og tilfinningalegan skaða af ef mikil 

átök eru á milli foreldranna á heimilinu eða ef þeir sýna barni sínu litla umhyggju heldur en 

barn sem missir tengsl við móður (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). Það má því segja að tengsl 
umönnunaraðila og barns séu afar mikilvæg, ekki einungis fyrir börn sem koma til með að vera 
í stjúpfjölskyldum heldur öll börn. 

Rannsókn sem framkvæmd var í Finnlandi árið 2011 sneri að því að kanna hvernig 
formgerð stjúpfjölskyldna gæti haft áhrif á velferð barna ásamt því að skoða hvernig 

mismunandi tengsl og virkni innan fjölskyldna geta tengst velferð barna. Rannsóknin var 

framkvæmd á 667 fjölskyldum sem áttu það sameiginlegt að samanstanda af móður, börnum 

undir átta ára aldri og stjúpfeðrum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ef barn upplifði 

slæm tengsl innan fjölskyldunnar glímdi það við meiri vanda eins og kvíða, hegðunarvanda og 

minni félagshæfni en þau börn sem búa við sterk tengsl við fjölskyldumeðlimi (Broberg, 2012). 

Það þýðir þó ekki að ef barn og móðir búa yfir góðum tengslum frá frumbernsku að breytingin 

við að eignast stjúpföður verði auðveld. Samkvæmt Valgerði Halldórsdóttur (2005) eru margir 
aðrir þættir sem spila þar inn í. Til að mynda þarf að hlúa vel að tengslum á milli barns og 

stjúpföður, leyfa öllum að taka sinn tíma til aðlögunar og hafa ekki fyrir fram væntingar um 
það hvernig fjölskyldulífið eigi eftir að ganga fyrir sig. Það er ekkert sem telst vera heilagur 
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sannleikur um það hvernig samband barns og stjúpföður þróast en þó er vitað að samskipti og 

tengsl þeirra á milli verða ekki eins og best verður á kosið á einni nóttu heldur verða þau að fá 

að þróast í samræmi við þroska barnsins og styrkleika beggja aðila. 

3.2 Hugar- og tilfinningaþroski barna 

Flestir fræðimenn sem hafa sett fram kenningar um þroska barna miða við aldur barna en hafa 

ber í huga að þroski getur verið einstaklingsbundinn. Heilastarfsemi barna eflist mikið á 
leikskólaárunum og þroski þeirra þar af leiðandi líka. Sá hluti heilans sem er minnst þroskaður 

við fæðingu barna er framheilinn en á aldrinum tveggja til sex ára eykst vöxtur taugafruma og 

tengingum milli þeirra fjölgar sem leiðir til aukins framheilaþroska. Auk framheilans skiptist 
heilinn í tvennt, sitt hvora hliðina og eru börn sífellt að æfa sig í því að samhæfa þessar hliðar 

án þess þó að gera sér grein fyrir því. Til að börn geti náð samhæfingu handa og fóta, geta 

hoppað á öðrum fæti og fleira þurfa svokölluð heilahvel að vera orðin skarpari og sneggri en 
þegar börnin voru yngri. Það gerist með æfingu og þroska (Berger, 2017). 

Kennismiðurinn Piaget kom fram með kenningu um þroska barna sem hann kallaði 

vitsmunakenningu (e. cognitive theory). Með þeirri kenningu sýndi hann fram á að þroski 
barna væri mismunandi eftir ákveðnum stigum og aldri og að formgerð hugsunar barna 
breyttist eftir því á hvaða stigi þau eru hverju sinni. Fyrsta stigið nefnist skynhreyfistig (e. 

sensorimotor) og eru börn oftast á því stigi frá fæðingu til tveggja ára aldurs. Á þeim tíma á 
vitsmunalíf barnsins sér stað í gegnum skynjun og hreyfingu þess. Þegar börn hafa náð fullum 
tökum á skynhreyfistigi færast þau í kringum tveggja ára aldur yfir á svokallað foraðgerðarstig 

(e. preoperational). Þá lifir barnið og hrærist í sínum ímyndunarheimi og nær tökum á málinu. 
Hugsun þess breytist frá fyrra stigi og byggir á málinu í stað skynjunar og hreyfingar. Það fer 
að hugsa í orðum. Eftir sex ára aldur tekur við stig hlutbundinna aðgerða (e. concrete 

operational) og þar á eftir stig formlegra aðgerða (Piaget, 1962; Piaget, 1964). Ekki verður farið 

nánar í þau þroskastig þar sem verkefnið fjallar um börn á aldrinum 3-6 ára Mikilvægt er að 
vera meðvitaður um þroska barna þegar miklar breytingar verða í lífi þeirra. Ef 

umönnunaraðilar eru vakandi fyrir því hvar barn er statt í þroska þegar kynna á nýjan meðlim 

inn í fjölskyldu er hann betur undir það búinn að takast á við þá árekstra sem geta orðið á milli 
barns og annarra fjölskyldumeðlima og geta umönnunaraðilar gripið inn í aðstæður sem eru 

of veigamiklar fyrir barnið (Howe, 2012; Valgerður Halldórsdóttir). 

Á fyrri hluta foraðgerðarstigs ná börn ekki að greina sín sjónarmið frá sjónarmiðum 
annarra og gera sér ekki grein fyrir orsök og afleiðingu hluta því rökhugsun hefur ekki gert vart 

við sig enn þá. Börnin eru sjálflæg og sjá heiminn út frá eigin sjónarhorni en geta þó stundum 

sýnt samhygð. Með auknum aldri og vitsmunaþroska geta þau tekið betur tillit til annarra, 



16 

sjálflægni minnkar og þau eiga auðveldara með samskipti við aðra. Með öðrum orðum þá 

öðlast barnið dýpri og meiri hugsun með auknum vitsmunaþroska.  

Kenningin um hugann (e. theory of mind (ToM)) sem Vygotsky setti fram miðast við 
fjögurra ára aldur barna. Vygotsky vildi meina að á þeim aldri átti börn sig á því að hugsun 

þeirra er ekki endilega veruleikinn og að annað fólk hefur ekki sömu hugsanir og þau sjálf. Þau 

veita því skilning að öðrum getur liðið öðruvísi en þeim og átta sig á því að aðrir geta ekki lesið 
hugsanir þeirra. Ein birtingarmynd þessarar uppgötvunar er að prufa sig áfram í því að plata. 

Þegar börn hafa náð tökum á þeirri færni sem kenningin um hugann (ToM) snýr að skilja þau 

betur hinn ósýnilega veruleika ásamt því að skilja betur tilfinningar og hegðun annars fólks. 
Þau eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra og sjá að ekki hafa allir sömu tilfinningar 

og þau sjálf. Barn getur velt því fyrir sér hvers vegna móðir er glöð á sama tíma og það er 

vonsvikið (Berger, 2017). Í bók okkar höfunda kemur fram skýrt dæmi um að barn hafi náð 

tökum á færninni um kenningu um hugann þegar að barnið skreppur frá á salernið og þegar 
það kemur til baka eru móðir og stjúpfaðir að kúra saman. Barnið sér að móður líður vel og er 

glöð á svip en sjálft upplifir það einhvers konar gremju út í aðstæðurnar. Hér getur barnið velt 
því fyrir sér af hverju móðir sín sé glöð og þar sem það er enn þá sjálflægt í hugsun getur það 
upplifað höfnun þar sem móðirin varð glöð þegar barnið fór í burtu. Sannleikurinn er sá að 

móðirin gladdist yfir kúrinu við nýja kærastann og gerði sér ekki endilega grein fyrir 

tilfinningum og þroska barnsins.  

Tilfinningastjórnun (e. emotional regulation) er mikilvægt viðfangsefni barna á 

foraðgerðastigi. Í grein Kestenbaum og Gelman (1995) er fjallað um að tilfinningaleg viðbrögð 

mannfólks eru oftar en ekki blanda af tveimur grunntilfinningum, til dæmis þegar barn fær 
stjúpforeldri inn á heimilið getur það upplifað sambland af spennu og ótta þar sem óvissa ríkir 
um framhaldið. Börn á foraðgerðastigi geta átt erfitt með að átta sig á því að líðan þeirra er 

tilkomin vegna blendinna tilfinninga og hafa fyrri rannsóknir sýnt að börn byrji ekki að ná 
tökum á þessum tilfinningalegu viðbrögðum fyrr en í kringum sjö ára aldurinn. Niðurstöður 

Kestenbaum og Gelman (1995) sýna þó fram á að börn á seinni hluta foraðgerðastigs eða í 

kringum fjögurra ára aldur hafi þá færni til að átta sig á blendnum tilfinningum út frá 
frásögnum, líkt og í barnabókum eða félagshæfnisögum. Barnabók höfunda er vel til þess fallin 

að aðstoða börn jafnt sem fullorðna við að spegla sig í aðstæðum bókarinnar sem fjallar um 

myndun stjúpfjölskyldu og flóknar tilfinningar. 

Færni tilfinningastjórnunar, líkt og annað sem tengist þroskanum, er einstaklingsbundin 

og er háð mörgum þáttum. Til dæmis umönnun barnsins, aðstæðum og persónuleika þess. 
Með tímanum öðlast börn á leikskólaaldri meiri færni í að þekkja tilfinningar sínar og sjá hvaða 

ástæður geta legið þar að baki (Greenberg o.fl., 1995). Hægt er að stuðla að aukinni 
tilfinningastjórnun hjá börnum til dæmis með því að lesa bækur þar sem það auðveldar 
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börnum að setja sig í spor annarra en það verður kynnt nánar í kaflanum um mikilvægi 

barnabóka. 

Sjálfsmynd (e. self concept) barna eykst með aukinni tilfinningastjórnun. Sjálfsmynd barna 
snýr að skilningi þeirra á því hver þau sjálf eru og þær hugmyndir sem þau hafa um persónulega 

eiginleika sína eins og aldur, útlit og kynferði (Berger, 2017). Kennismiðurinn Erikson vildi 

meina að á aldrinum þriggja til sex ára væru börn flakkandi á milli frumkvæðis og 
sektarkenndar. Þau eiga þá til að bera sig saman við félaga sína og nota samanburðinn til að 

átta sig enn betur á sjálfum sér. Þau hafa oft gott ímyndunarafl, sýna frumkvæði og vilja læra 

og prófa sig áfram upp á eigin spýtur til að láta reyna á sjálfstæði sitt en ef þeim misheppnast 
geta þau upplifað sektarkennd. Með sektarkennd er átt við að barn finni til sektar eftir að hafa 

metið sjálft sig og upplifað að það hafi ekki staðið sig nægilega vel og finnst það ekki nógu gott. 

Börn eiga það til að upplifa sektarkennd þegar þau bera sig saman við aðra. Við fimm ára aldur 

eru börn þó farin að geta haft nokkuð góða stjórn á tilfinningum sínum því þroski heilans er 
orðinn meiri en áður og þau notfæra sér þroska hans til að efla og nýta tilfinningastjórnun. 

Með því þurfa þau minna að treysta á aðra til að hjálpa sér að róa sig niður en það getur þó 
verið afar einstaklingsbundið. Þó að börn hafi náð ágætis tökum á tilfinningastjórnun geta þau 
samt sem áður átt erfitt með að koma tilfinningum sínum í orð og þá er gott að eiga einhvern 

að sem getur aðstoðað þau (Berger, 2017).  

3.3 Uppeldishættir foreldra og seigla barna 

Foreldrar eru oftast þeir umönnunaraðilar sem eru til staðar fyrir börn sín í gegnum 

uppvaxtarárin.  Foreldrar eru helstu fyrirmyndir barna og því getur skipt sköpum fyrir framtíð 
barnanna hvernig samskipti þeirra á milli eru, hvernig þeim tekst til í uppeldinu og hvort að 
þeir hafi velferð barnsins í fyrirrúmi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þeir þurfa að vera næmir 

á andlegar og líkamlegar þarfir barna sinna og geta lesið á milli línanna en það er eitt af 

lykilatriðum tengslamyndunar milli foreldra og barns (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Flestir 
uppalendur vilja það sem er börnum þeirra fyrir bestu, að þeim farnist sem best í samfélaginu 

og búi yfir góðri líðan. Andlegri jafnt og líkamlegri. Uppeldishættir foreldra geta haft 

langtímaáhrif á tilfinningalíf barns en þar skiptir máli hvort barninu sé sýnd umhyggja og hlýja 
eða hvort ströngum agareglum sé beitt í uppeldinu (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007). 

Diana Baumrind er sá kennismiður sem kom fyrst fram með kenningar um uppeldishætti 

foreldra og skipti hún uppeldisháttum í þrjá flokka: eftirlátir (e. permissive), leiðandi (e. 
authoritative) og skipandi (e. authoritarian) (Baumrind 1966). Upp úr 1980 fóru Maccoby og 

Martin að skoða uppeldishætti Baumrind út frá því hversu mikla svörun foreldrar veita börnum 

sínum (e. responsiveness) og hversu mikið þeir krefjast af þeim (e. demandingness) og út frá 
því skilgreindu þeir fjórða uppeldisháttinn, afskiptalaust uppeldi (e. neglectful) (Kuppens og 

Ceulemans, 2019).  
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Fyrsti uppeldishátturinn sem hér verður skoðaður nefnist skipandi uppeldi en foreldrar og 

uppalendur sem notast við skipandi uppeldishætti stjórna börnum sínum með boðum og 

bönnum. Þau beita börn sín refsingum ef við á, hafa skýrar reglur, sýna þeim litla hlýju og 
uppörvun og ætlast til þess að þau fari eftir einu og öllu sem sagt er við þau án þess þó að 

útskýra eða ræða reglur og viðmið. Þar með sýna þeir litla svörun við þörfum barna sinna en 

krefjast á sama tíma mikils af börnunum (Baumrind, 1966; Kuppens og Ceulemans, 2019). Börn 
sem alast upp við skipandi uppeldishætti foreldra eru líklegri til að sýna kvíða, litla félagshæfni, 

óánægju, draga sig til hlés og meiri líkur eru á að þau þrói með sér hegðunarvandamál í 

framtíðinni heldur en börn sem alast upp við leiðandi uppeldi sem komið verður inn á hér að 

neðan (Baumrind, 1971). 

Eftirlátir foreldrar sýna börnum sínum mikla svörun en krefjast oft ekki nægilega mikils af 

þeim. Þeir bregðast vel við þeim hugmyndum sem börnin koma með og leyfa þeim að stjórna 

töluvert miklu sjálf. Þeir ýna þeim mikla hlýju og uppörvun en eiga erfitt með að setja fram 
skýr mörk og eiga það til að láta undan þeim mörkum sem þeir afa sett til að forðast beina 

árekstra við barnið. Eftirlátir foreldrar koma fram við barn eins og vin. Þeir vilja hafa barnið 
með sér í liði, vilja helst ekki sjá að því sárni og eiga því til að gefa eftir til að halda frið 
(Baumrind, 1966; Kuppens og Ceulemans, 2019). Börn eftirlátra foreldra verða því oft 

ósjálfbjarga og leitandi í lífinu vegna þess að foreldrar kröfðust ekki nægilega þroskaðrar 

hegðunar af þeim (Baumrind, 1971). Afskiptalausir foreldrar krefjast heldur ekki mikils af 
börnunum og á sama tíma veita þeir börnunum ekki mikla svörun. Þetta eru oft foreldrar sem 

ala upp börn í stjórnleysi, setja ekki skýr mörk og vita í raun ekki mikið um þarfir, líðan og líf 
barnsins. Þessi börn skortir oft sjálfstjórn, að geta tekið samfélagslega ábyrgð, upplifa jafnvel 

vanlíðan, kvíða, þunglyndi, slæma félagslega hæfni og lítið sjálfstraust (Kuppens og 
Ceulemans, 2019). 

Foreldrar sem notast við leiðandi uppeldishætti sýna börnum sínum svörun en á sama 
tíma krefjast þeir þroskaðrar hegðunar af þeim sem miðar við það þroskastig sem þau eru á 

hverju sinni. Þeir taka vel á móti hugmyndum barna sinni og hvetja þau til að rökstyðja 

skoðanir sínar. Foreldrar beita virkri hlustun og skoða hugmyndir út frá sjónarhorni barnanna 
en hleypa þeim þó ekki yfir sín mörk. Þeir setja fram skýr viðmið og útskýra þau fyrir 

börnunum. Þeir vita margt um líf og þarfir barna sinna en eru þó ekki uppáþrengjandi. Þeir 

sýna þeim mikla hlýju og uppörvun og notast við einstaklingsmiðað uppeldi sem tekur mið af 
því að hvert og eitt barn er einstakt með sínar þarfir (Baumrind, 1966; Kuppens og Ceulemans, 

2019; Steinberg 2001). Með þessu stuðla foreldrar að betri samskiptafærni, minni depurð og 

meira sjálfsáliti hjá börnum sem auðveldar þeim tengslamyndun við nýja aðila (Berger, 2017; 

Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007). Við myndun stjúpfjölskyldna getur því verið gagnlegt að 

hafa leiðandi uppeldishætti að leiðarljósi. Með leiðandi uppeldisháttum getur foreldri gefið 
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barni sínu það rými og stuðning sem það þarf til að aðlaga sig að nýjum og breyttum 

aðstæðum, viðurkennt tilfinningar þess og hjálpað því að vinna í gegnum þær. Leiðandi 

uppeldishættir hafa í för með sér margvíslegan ávinning en börn sem alast upp við leiðandi 
uppeldishætti búa oftar en ekki yfir sjálfstjórn og sjálfsöryggi ásamt betri samskipta- félags- og 

tilfinningahæfni en einnig geta þau búið yfir seiglu. Þau eru ólíklegri til að þróa með sér 

hegðunarvanda, kvíða og þunglyndi en þau börn sem ekki hafa fengið leiðandi uppeldi 
(Baumrind 1971; Baumrind 1991).  

Með því að ýta undir seigluhugarfar barna með leiðandi uppeldi er verið að þróa með 

börnum nokkurs konar ofurkraft sem þau geta nýtt sér til að takast á við ný og krefjandi 
verkefni á lífsleiðinni. Seigla hjálpar þeim einnig að yfirstíga vandamál í stað þess að láta 

hendur fallast og gefast upp. Leiðandi uppeldishættir eru vel til þess fallnir að efla 

seigluhugarfar barna þar sem þau fá mikla hlýju, skilning og eru hvött til gagnrýnnar hugsunar. 

Ef barn býr yfir seiglu getur það reynst vel þegar takast þarf á við erfiðar eða flóknar aðstæður 
eins og breytingar á fjölskyldumynstri með myndun stjúpfjölskyldu (Morris, 2012; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Seigla hefur þó enn fleiri jákvæða eiginleika en rannsókn Zolkoski og 
Bullock (2012) á seiglu barna sýndi fram á að þau börn sem búa yfir seiglu eiga fimm 
persónulega styrkleika sameiginlega. Það er að geta leyst vanda (e. problem solving skills), að 

sjá tilgang með lífinu (e. sense of purpose) félagshæfni (e. social competence), gagnrýna 

hugsun (e. critical consciousness), og sjálfræði (e. autonomy). Allt eru þetta þættir sem gagnast 
barni við þær breytingar að eignast stjúpföður. 

Uppeldisaðferðir foreldra gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að ýta undir 

persónulega styrkleika barna því uppeldi leggur grunn að framtíð barnsins og hvernig það 
kemur til með að nýta sína persónulegu styrkleika til að takast á við lífið. Því er mikilvægt að 
foreldrar vandi til verka þegar kemur að uppeldi barna sinna, hlúi að sem bestum tengslum og 

eigi í góðum samskiptum við börn sín (Steinberg, 2001). Miðað við rannsóknir er leiðandi 
uppeldi vænlegast til vinnings þegar kemur að velferð og þroska barna og væri því gott ef sem 

flestir foreldrar myndu tileinka sér það. 
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4 Líðan og tilfinningar barna í stjúpfjölskyldum  

Í þessum kafla verður fjallað um líðan og tilfinningar barna í stjúpfjölskyldum en notast verður 
við rannsóknir ásamt dagbókarfærslum móður sem punktaði hjá sér birtingamyndir tilfinninga 

hennar barns þegar það fékk stjúpföður í líf sitt. Dagbókarfærslur móðurinnar voru innblástur 

að barnabók höfunda. Ásamt því munum við fjalla um gerð og mikilvægi barnabóka. 

4.1 Innblástur að barnabók höfunda 

Líkt og fram kom í inngangi greinargerðarinnar var móðurinni gefið dulnefnið Stína, barn 

hennar er nefnt Óli og stjúpfaðirinn Dóri. Dagbókarfærslur hennar gáfu fram skýra mynd á því 

hvað börn geta upplifað í gegnum ferlið að eignast stjúpföður og eru því færslur Stínu 

innblástur að bókinni okkar: Stjúppabbi minn - Tilfinningar Júlí þegar Stefán bætist í 

fjölskylduna. Bókin er ætluð börnum á aldrinum þriggja til sex ára og verður hér á eftir fjallað 

um hana. Fjallað verður um inntak bókarinnar og hvernig hún endurspeglar bæði 
dagbókarfærslur Stínu ásamt greinargerð. Eftir það verður rætt um mikilvægi barnabóka og 

hvað ber að hafa í huga þegar bók er skrifuð fyrir börn á þessum aldri. Í dagbókarskrifum Stínu 
talar hún um að fyrst hafi hún kynnt kærasta sinn sem vin sinn og minntist á það við son sinn 
Óla að hana langaði að bjóða vininum Dóra með í sund. Stína skrifar: 

Mér fannst mikilvægt að bjóða honum ekki beint inn á heimilið okkar á meðan Óli 
væri heima heldur gefa þeim færi á að kynnast aðeins fyrst í öðrum aðstæðum. Ég 
fékk sjálf nægan tíma til að kynnast honum áður en ég bauð honum inn á heimilið 

og mér fannst Óli eiga skilið að fá sama tækifæri.  

Stína talar um að Óla hafi þótt hann spennandi og hafi haft gaman af Dóra í  sundferðinni. Að 
mati höfunda fór Stína vel að þessu máli þar sem aðlögunarferli og tengsl skipta miklu til þess 

að börn upplifi öryggi í aðstæðum. Þau þurfa að fá að meðtaka allt skref fyrir skref. Ef þau fá 

að gera það eru meiri líkur á því að þau samþykki breyttar aðstæður og líði þar af leiðandi 
betur með nýjan fjölskyldumeðlim (Bretherton, 1992; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Stína 

var því á réttri leið með því að fara hægt í sakirnar. Hún talaði um í dagbók sinni að hún fyndi 

á Óla að hann væri ekki alveg tilbúinn að fá Dóra inn í þeirra heimilislíf og deila mömmu sinni 
með honum þó honum litist vel á hann. Það vissi hún með því að lesa í tilfinningar Óla. Stína 

lýsir því að þegar að Óli sá Dóra halda utan um sig í fyrsta skipti hafi verið mjög lýsandi fyrir 

tilfinningarnar sem hann upplifði. Hún skrifar: 

Dóri hafði lagt hönd sína yfir mig og hélt utan um mig í sófanum heima. Óli labbar 

að sófanum, horfir á okkur sár á svipinn og segir „Það er ekkert pláss fyrir mig 

lengur“. Þessi setning var svo djúp og þýddi svo miklu meira heldur en að það væri 
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ekkert pláss í sófanum, heldur bara yfir höfuð. Það var eins og hann upplifði að það 

væri verið að taka mig af honum, hann var leiður, sár, fannst hann útundan og 

upplifði eflaust öfund. Hann hafði verið sá sem var alltaf einn með mér, síðan hann 
man eftir sér. 

Eins og Stína lýsir hér að ofan þá leyndu tilfinningar Óla sér ekki. Þörfin fyrir að tilheyra og 

upplifa ást og umhyggju er mannfólki sterk og eðlislæg og er því ekki að furða að Óli hafi orðið 
sár þó hann hafi átt erfitt með að segja það með skýrum orðum. Þegar þroski barna er ekki 

nægilega mikill geta börn átt erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum (Berger, 2017). Í 

þeim tilfellum gæti verið gagnlegt ef foreldrar gætu lesið í atferli barna sinna og túlkað hvað 

þau gætu verið að upplifa eins og Stína gerir hér (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Til þess að 
foreldri sé fært um það þarf samband þess við barn sitt að vera sterkt en samkvæmt Broberg 

(2012) koma þau börn sem eiga náið samband við foreldra sína best út úr rannsóknum um 

líðan þeirra í stjúpfjölskyldum. Þá er ekki einungis verið að tala um það foreldri sem barnið býr 
hjá heldur alla foreldra þess, foreldra og stjúpforeldra. Ef börn búa til að mynda hjá móður og 

stjúpföður en eiga jákvæð tengsl við föður sem býr á öðru heimili þá ýtir það undir betra 

viðhorf barns til stjúpföður ásamt því að barnið upplifir almennt meiri vellíðan. Það er því 
mikilvægt að passað sé upp á samskipti og að það foreldri sem barnið býr ekki hjá fái að taka 

virkan þátt í lífi þess, ákvarðanatöku og fleira.  

Ganong o.fl. (2011) töluðu um það að börn sem geta haldið tengslum við bæði stjúpföður 
og föður eigi almennt við færri vandamál að stríða heldur en þau börn sem þurfa að velja á 

milli þeirra. Annan fram yfir hinn. Það hafa því miður ekki öll börn færi á því að umgangast alla 
foreldra sína en höfundar ákváðu að barnið í bókinni ætti góð tengsl við bæði móður og föður 

en einnig stjúpföður þegar líður á bókina.  

Það er mikilvægt, þó það geti reynst sumum erfitt, að halda sambandi milli allra meðlima 

fjölskyldunnar svo barninu líði sem best. Tengsl og góð samskipti milli stjúpforeldris og barns 
spila veigamikinn þátt í velferð barnsins. Þau börn sem alast upp hjá einstæðu foreldri og þau 

börn sem alast upp í stjúpfjölskyldu virðast samkvæmt Broberg (2012) vera í sömu stöðu þegar 

kemur að velferð þeirra. Það er að segja að þau upplifa svipaða velferð og vellíðan í lífinu. Börn 
sem alast upp í stjúpfjölskyldu fá þó meiri efnahagslegan og félagslegan stuðning en þau börn 

sem alast upp hjá einstæðum foreldrum. Efnahagslegur og félagslegur stuðningur 

endurspeglast þó ekki endilega beint í líðan barnanna en það gera hins vegar sterk tengsl milli 
stjúpforeldris og barns séu þau til staðar. Ef sterk tengsl eru á milli barns og stjúpforeldris ýtir 

það undir meira sjálfsálit barnsins, betri líðan og stuðlar að færri árekstrum milli barns og 

stjúpforeldris en ef tengslin væru ekki sterk. Það getur þó tekið tíma fyrir barn og stjúpforeldri 

að mynda sterk tengsl. 
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Stína nefnir í skrifum sínum að hún hafi fundið fyrir því að það hafi tekið tíma fyrir tengsl 

að myndast á milli Dóra og Óla. Hún reyndi að búa til aðstæður þar sem að þeir voru tveir 

saman strákarnir svo þeir gætu spjallað sín á milli. Hún fór þó hægt í sakirnar svo fyrsta skiptið 
þeirra einir saman var þegar þeir sátu í bílnum á meðan hún hoppaði inn í búð. Stína skrifar: 

Þegar ég kem aftur í bílinn brosir Óli til mín og lætur eins og allt sé eins og það á 

að vera, ég sé samt á Dóra að svo er ekki. Þegar við komum heim segir Dóri mér 
að hann hafi reynt að eiga skemmtilegt spjall við Óla í bílnum en Óli hafi hundsað 

hann, horft út um gluggann og látið eins og hann hafi ekki heyrt í honum. Það var 

eins og hann væri að sýna Dóra að hann vildi ekkert með hann hafa.  

Hér má sjá að Óli hefur náð færni samkvæmt kenningunni um hugann (ToM) þar sem hann 
gerir sér grein fyrir því að ef hann brosir þá heldur mamma hans að allt sé í góðu því hún getur 

ekki lesið í huga hans. Stína nefnir að næst þegar þeir Óli og Dóri hittust var eins eins og Óli 

væri búinn að vinna aðeins úr tilfinningum sínum og var ekki alveg jafn ósáttur við Dóra og við 
síðasta hitting. Henni þótti mikilvægt að ýta ekki á eftir því að hann tæki Dóra í sátt því það 

væri ekki í hennar verkahring. Hún vildi að hann gæti fundið þetta hjá sjálfum sér og tekið sinn 

tíma í það. Stína skrifar: 

Óla langaði að hitta hann . . . Þeir áttu góðar stundir og spjölluðu mikið saman. Mín 

upplifun á tilfinningum Óla var að nú væri Dóri orðinn vinur hans og því vildi hann 

vera kurteis við hann.  

Þau vandamál sem skapast geta hjá börnum innan stjúpfjölskyldna eru helst sálræn og 
félagsleg. Þau geta gert vart við sig strax við skilnað foreldra því skilnaður getur verið langt og 

strangt ferli og því fylgt mikið álag, streita og stress fyrir alla fjölskyldumeðlimi. Í gegnum 
skilnaðaraferlið er hætta á að foreldrar dragi úr virkni sinni í foreldrahlutverkinu og hafi minni 

afskipti af börnum sínum vegna álags. Fleiri vandamál geta skapast annars vegar vegna þess 

að barn missir enn meiri tengsl við foreldri sitt sem það býr ekki hjá lengur en hins vegar vegna 
þess að foreldrar geta hafið nýja sambúð. Þannig getur það foreldri sem hafið hefur nýja 

sambúð einbeitt sér svo mikið að nýja sambandinu að uppeldið verður aukaatriði (Broberg, 

2012; Gangong o.fl. 2019).  

Það er þó ekki að sjá í tilfelli Stínu ef rýnt er í dagbókarskrif hennar. Hún gefur Óla rými 

fyrir tilfinningar sínar og ber undir hann þær breytingar sem verða á lífi þeirra. Hún talar um 

að nokkrum mánuðum eftir fyrstu kynni þeirra Óla og Dóra virtust allir vera búnir að aðlagast 

breyttum aðstæðum. Hún og Dóri höfðu ákveðið að flytja inn saman en henni fannst réttast í 

stöðunni að ræða það við Óla fyrst, þó hann væri ekki nema fjögurra ára gamall. Ástæðan var 
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ekki sú að hann ætti að hafa val um aðstæðurnar heldur vildi Stína vita hvernig hann myndi 

bregðast við. Stína skrifar:  

Við fórum öll út að borða og ég segi „Ég var að hugsa, af því Dóri er svo oft hjá 
okkur í heimsókn núna og kemur með okkur í sund og leikur með okkur, gistir 

stundum og svona … hvort við ættum kannski bara að bjóða honum að eiga heima 

með okkur, hvernig líst þér á þá hugmynd?“ Óli lítur smá vandræðalegur á Dóra en 
segir svo spenntur „JÁ ÞAÐ ER GÓÐ HUGMYND, þá getur hann bara orðið svona 

eiginlega eins og pabbi minn“ Við þetta táruðumst bæði ég og Dóri því okkur fannst 

við hafa staðið okkur vel og viðbrögð Óla voru eins og í draumi. Óli hefur þó 

upplifað það nokkrum sinnum í gegnum ferlið að Dóri sé búinn að taka plássið hans 
en að lokum kemst alltaf heimilislífið í gott jafnvægi aftur. 

Þetta er skýrt dæmi um það að ef aðlögunarferli er nægilega langt og börnum gefið rými fyrir 

sínar skoðanir og tilfinningar eru meiri líkur á því að þau bregðist vel við þegar málin eru borin 
undir þau (Bretherton, 1992; Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Höfundum þótti vitnun Stínu í 

Óla hér að ofan svo falleg að ákveðið var að nota hana nánast orðrétta í barnabókina, með 

þeirra leyfi að sjálfsögðu. Þó svo að orð Óla gefi til kynna að hann sé spenntur fyrir 
hugmyndinni er ekki þar með sagt að það sé eina tilfinningin sem Óli finnur fyrir. Þar sem hann 

er fjögurra ára er hann enn ekki farinn að átta sig á því að líðan kemur oftast út frá blöndu af 

tilfinningum og gæti undir niðri legið kvíði eða ótti um hvernig framhaldið verður. Það ýtir enn 
frekar undir tilfinningarússíbana sem börn geta upplifað í gegnum ferlið að eignast stjúpföður 

(Kestenbaum og Gelman, 1995). 

Þó að nokkuð vel hafi gengið í tilfelli Stínu og fjölskyldu þá geta engu að síður alltaf skapast 
einhverns konar vandamál eða hindranir sem þarf að yfirstíga. Þau vandamál sem skapast 

innan stjúpfjölskyldna geta verið misjöfn eftir aldri barna en samkvæmt rannsóknum Broberg 

(2012) er talið að því yngri sem börnin séu því auðveldara eigi þau með að taka nýtt samband 

í sátt. Einnig skiptir máli hvort að miklar breytingar hafi orðið áður innan fjölskyldunnar. Ef 

barn er að upplifa það að fá stjúpforeldri inn á heimilið í annað eða jafnvel þriðja skipti þá geti 

það átt erfiðara með að aðlagast stjúpforeldrinu. Með myndun stjúpfjölskyldna fylgja þó ekki 

einungis vandamál fyrir börn heldur gefur stjúpfjölskylda þeim einnig færi á nýjum systkinum, 

ömmum og öfum, fleiri og fjölbreyttari samböndum og tengslum og þau hafa almennt stærra 

tengslanet til að geta reitt sig á í krefjandi aðstæðum.  

Með gerð bókarinnar langar okkur að koma því á framfæri til barna og umönnunaraðila 
að þó svo að hindranir mæti þeim í ferlinu og erfiðar áskoranir þá sé ekki þar með sagt að 

myndun nýrrar fjölskyldu muni ekki ganga upp. Ef tilfinningum er gefinn gaumur og samvinna 

ríkir á milli fjölskyldumeðlima ætti það að auðvelda ferlið. Bókin okkar er ætluð börnum á 
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aldrinum þriggja til sex ára og ber, eins og áður kom fram, heitið Stjúppabbi minn: Tilfinningar 

Júlí þegar Stefán bætist í fjölskylduna. Aðalpersóna sögunnar er fjögurra ára Júlí og er kynlaus. 

Hán hefur síðan hán man eftir sér alist upp eitt með móður sinni en á pabba í öðru húsi sem 
hán fer reglulega til. Móðir háns kynnir svo til leiks vin sinn Stefán sem kemur til með að vera 

stjúppabbi Júlí eins og í tilfelli Stínu, Óla og Dóra. 

Eftir að Stefán er kynntur fer Júlí í gegnum tilfinningarússíbana og er markmið okkar að 
sýna börnum fram á að allar þær tilfinningar sem geta komið upp hjá þeim í gegnum svona 

ferli séu eðlilegar. Stundum er allt skemmtilegt og spennandi en svo getur það snúist við á 

svipstundu líkt og gerðist hjá Óla. Stundum fannst honum Dóri frábær en stundum ekki. Þegar 
börn heyra og sjá myndasögu eiga þau auðveldara með að setja sig í spor sögupersónunnar 

heldur en að ígrunda sinn eigin raunveruleika. Þess vegna þótti okkur mikilvægt að hafa 

myndirnar og þau atriði sem fram koma í bókinni raunveruleg og byggðum bæði söguna og 

myndirnar á dagbók Stínu, fræðum úr greinargerðinni og ímyndunarafli okkar.  

Eins og áður kom fram er Júlí, aðalpersóna sögunnar, kynlaus en okkur þótti það mikilvægt 

til að sem flest börn gætu speglað sig í aðstæðum háns. Öll ný stjúptengsl geta reynst börnum 

erfið eða flókin og því þykir okkur mikilvægt í gegnum bókina okkar að börn geti átt gott samtal 
við foreldra sína um þær tilfinningar sem þau upplifa, leyfa þeim að koma upp á yfirborðið og 

treysta því að foreldrið sé til staðar til að hjálpa þeim að vinna úr tilfinningunum. Persónum 

bókarinnar eru ekki gerð greinargóð skil í orðum en myndum bókarinnar er ætlað að tala sínu 
máli og lýsa persónunum nánar þar sem um stutta myndabók er að ræða (Perry, 1981). 

4.2 Notkun, mikilvægi og gerð barnabóka 

Bókalestur er talinn hafa margvíslegan ávinning fyrir bæði börn og fullorðna. Bókalestur getur 

verið mjög fræðandi og ýtt undir þroska barna meðal annars þannig að orðaforði eykst, 

málþroski eykst en einnig getur lesturinn hjálpað til við lestrarhæfni barna seinna meir 

(Hargrave og Sénéchal, 2000; Strouse ofl., 2018). Með lestri bóka öðlast börn færni í læsi, 

samskiptahæfni þeirra eflist en ásamt því hefur lesturinn jákvæð áhrif á persónulegan-, 

félagslegan- og vitsmunalegan þroska (Ostrosky o.fl., 2015). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) kemur fram að lestur geti hjálpað börnum að 
öðlast og afla sér þekkingar þannig að þau verði virkari borgarar í framtíðinni og geti þannig 

tekið virkari þátt í samfélaginu.  

Það er verkefni samfélagsins að kynna börn fyrir lestri bóka og þar spilar saman starfsemi 
grunnskóla, leikskóla og heimilis. Hér verður fjallað um lestur fyrir börn á leikskólaaldri bæði 

heima fyrir og innan veggja leikskólans. Með lestri bóka í leikskólum eflist lestraráhugi barna 

en ásamt því myndast gott tækifæri fyrir börnin til að eiga ígrundaðar samræður um bækur 
við kennarann en einnig samnemendur sína. Með því hafa þau færi á að æfa sig í samræðu sín 
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á milli eða fylgjast með samræðum milli nemenda (Ostrosky o.fl., 2015). John Dewey (2000) 

heimspekingur, sem lagði áherslu á að börn lærðu í gegnum reynslu, taldi að ef börn fengju að 

tjá sig um efnið sé það gott tækifæri til að dýpka skilning þeirra á því. Hann taldi að umræður 
tengdar lestri hjálpi börnunum að örva hugsanir, skoðanir og þekkingu en ýti einnig undir það 

að börn taki sjálfstæðar ákvarðanir. 

Lestur innan heimilisins getur skapað góðar gæðastundir foreldra og barna þar sem færi 
gefst á að spjalla um það sem fram fer í bókinni. Samtal milli foreldris og barns ýtir undir gæði 

lestursins, gæði samverustundarinnar og gerir bókina enn áhugaverðari og lesturinn verður 

meira fræðandi. Vænlegast til vinnings er ef foreldrar spyrja spurninga í gegnum lesturinn og 
fá þannig börnin til að ígrunda það sem er að gerast í sögunni en umræður og ígrundanir í 

gegnum söguna geta hvatt börn til að leysa ýmis vandamál (Langer og Close, 2001; Strouse 

o.fl., 2018). Ekki nóg með það heldur geta bækur og lestur einnig ýtt undir umburðarlyndi og 

samúð barna auk þess að stuðla að minni fordómum á efni sem þau höfðu ekki næga kunnáttu 
á (Ghosn, 2002). Það má því segja að lestur hafi margvíslegan ávinning. 

Þegar foreldrar lesa reglulega fyrir börn sín kynnast börn margbreytileika lífs og samfélags 

þar sem bækur taka á mismunandi viðfangsefnum. Börn sem til dæmis alast upp í 
kjarnafjölskyldu geta opnað augun fyrir margbreytileika fjölskyldna með bók höfunda. Einnig 

eykst ímyndunarafl barna í gegnum lestur og þannig  geta þau tengt sig við sögupersónu 

bókarinnar sem lesið er fyrir þau. Börn geta dregið ýmsan lærdóm af boðskap bóka en þó 
sérstaklega ef þau geta sett sig í spor persónu bókarinnar. Með því geta þau orðið ábyrgari 

fyrir gjörðum sínum og geta lært af sögupersónunni um það hvernig þau geti breytt rétt við 

hin ýmsu álitamál. Sá lærdómur eflir siðferðisþroska barna (Erna Árnadóttir, 1995; Guðrún 
Hannesdóttir og Vilborg Dagbjartsdóttir, 2000). Það kemur sér vel fyrir börn sem alast upp í 
stjúpfjölskyldum að geta sett sig í spor Júlí sem er aðalpersóna sögu höfunda. 

Til eru nokkrar tegundir barnabóka en ein þeirra tegunda er myndabók (e. picture book) 
og er það tegundin sem fjallað verður um hér því hún hæfir best þroska þess aldurs sem fjallað 

er um, 3—6 ára barna. Það er mikilvægt að foreldrar og aðrir umönnunaraðilar velji bækur 

með þroska barna í huga til þess að börnin fái sem mest út úr bókalestrinum (Guðrún 

Hannesdóttir og Vilborg Dagbjartsdóttir, 2000). Myndabækur lýsa sér þannig að þær innihalda 

allt frá einu orði með hverri mynd til að auka orðaforða yngri barna sem eru að taka sín fyrstu 

skref í málinu yfir í það að innihalda stuttan og skilvirkan texta. Í myndabókum eru myndirnar 

látnar tala sínu máli en textinn er grunnurinn að því sem fram kemur á myndunum. Þannig 

vinna myndir og texti vel saman og hentar það sérstaklega vel fyrir börn á leikskólaaldri þar 
sem sumir eiga auðvelt með að hlusta en aðrir að horfa. Einnig geta skapast líflegar umræður 

út frá texta og myndum bókarinnar (Perry, 1981).  
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Myndabækur eiga það sameiginlegt að vera nokkuð stuttar en oft er miðað við þúsund 

orða hámark. Ef bók nær yfir þúsund orð er bókin farin úr því að vera myndabók yfir í það að 

vera myndskreytt bók sem hentar þá betur börnum sem eru orðin læs. Í myndskreyttum 
bókum gegna myndirnar því hlutverki að brjóta upp á söguna í stað þess að segja alla söguna. 

Þær myndabækur sem gefnar hafa verið út á Íslandi eru yfirleitt vel undir þeim orðafjölda sem 

miðað er við fyrir myndabækur. Gert er ráð fyrir að saga myndabókar nái almennt yfir 28—29 
blaðsíður eða 16—17 opnur. Ef sagan er 28—29 blaðsíður má áætla að bókin sjálf nái yfir 32 

blaðsíður þar sem allar helstu upplýsingar koma fram líkt og útgáfa, ár, þakkir, nafn bókar, 

höfundarréttur og útdráttur. Þó þetta sé viðmið myndabóka eru þær þó ekki allar jafn langar 

en gert er ráð fyrir skekkjumörkum upp að átta blaðsíðum til eða frá (Northrup, 2012).  

Bókin um Júlí er rúm 700 orð og nær yfir 23 blaðsíður sem er innan skekkjumarka 

myndabóka samkvæmt Northrup (2012). Líkur eru á að þessar tölur taki breytingum í samráði 

við myndskreytara, útgáfufyrirtæki og annað sem hafa ber í huga við gerð bókar. Á fyrstu 
síðum bókarinnar verður ein síða tileinkuð foreldrum þar sem farið verður yfir nokkra 

fræðilega punkta sem foreldrar geta nýtt sér með börnum sínum. Gæta þarf að því að þær 
breytingar sem felast í því að fá stjúpforeldri inn á heimilið eru einstaklingsbundnar og ekki 
hægt að yfirfæra niðurstöður rannsókna á öll börn en þó er gott að hafa fræðin til viðmiðunar. 

Börn geta öll lært um tilfinningar með lestri bóka en þegar börnin eru á leikskólaaldri eiga 

þau til að lesa í svipbrigði foreldra sinna eða þeirra sem fyrir þau les og hermi svo eftir þeim. 
Þannig tengja þau tilfinningar saman við efnið sem verið er að lesa en til að dýpka þekkingu 

þeirra á tilfinningum enn frekar getur sá sem les spurt barnið út í tilfinningarnar eins og 

„hvernig ætli honum líði núna? Af hverju heldur þú að hann sé reiður“ (Christophersen og 
Mortweet 2004). Börn geta svo jafnvel tengt sínar eigin tilfinningar, atvik, aðstæður eða 
hugsanir við bókina. Bók um stjúptengsl gæti því veitt þeim öryggistilfinningu ef þau eru sjálf í 

þannig aðstæðum því hún staðfestir þeirra hugmynd um sjálf sig og umhverfið sem þau búa 
við. Þau upplifa að hugsanir þeirra séu eðlilegar og bæta við sig meiri þekkingu, reynslu og 

þroska í gegnum lestur bókarinnar sem gerir þeim mjög gott (Ragnheiður Gestsdóttir, 1992).  

Með barnabók höfunda er hægt að sýna börnum fram á að þau séu ekki ein um að upplifa 
þær tilfinningar eða hugsanir sem koma fram hjá þeim í gegnum ferlið að eignast stjúpföður. 

Öll börn þurfa að finna fyrir viðurkenningu, að þau tilheyri og að hugsanir þeirra og líðan séu 

eðlilegar. Í bók Valgerðar Halldórsdóttur (2012) talar hún um þá þörf sem börn hafa fyrir 

samfélagslega viðurkenningu á fjölskyldugerð sinni. Eina fjölskylduformið sem sum börn 

kannast við og þekkja er stjúpfjölskylda og því er nauðsynlegt að samfélagið allt taki mið af því, 
svo þau börn upplifi sig ekki út undan. Ef börn finna ekki fyrir viðurkenningu frá samfélaginu 

um það fjölskyldumynstur sem þau búa við getur það haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Skólar, 
frístundaheimili, íþróttahreyfing og allar stofnanir sem koma að börnum ættu að vera vakandi 
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og meðvituð um það að börn búa við fleiri fjölskyldumynstur en kjarnafjölskyldur og er bók 

okkar vonandi vitundarvakning fyrir sem flesta. 
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5 Umræður og lokaorð 

Stjúpfjölskyldur geta komið til vegna ýmissa kringumstæðna fólks í samfélaginu. Þær geta 
myndast vegna þátta eins og dauðsfalla foreldra, ef börn fæðast utan sambúðar, vegna 

skilnaðar eða tæknifrjóvgunar (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). Á Íslandi myndast flestar 

stjúpfjölskyldur vegna skilnaðar foreldra en flestir foreldrar sem eiga börn við skilnað hófu 
samkvæmt rannsóknum nýtt parsamband innan fjögurra ára (Sigrún Júlíusdóttir o.fl., 2008). 

Eins og áður hefur komið fram geta stjúpfjölskyldur verið margbreytilegar og því erfitt að ná 

yfir þann breiða hóp sem tilheyrir einhvers konar stjúptengslum. Við ákváðum því að afmarka 
efnið við stjúpfeður og skrifuðum barnabókina okkar sem er afurð þessa verkefnis út frá barni 

sem eignast stjúpföður. 

Þær kenningar sem notast var við í þessari greinargerð voru tengslakenningin, kenningar 

um hugar- og tilfinningaþroska og uppeldishætti foreldra. Líkt og áður hefur komið fram spilar 
þroski barna talsvert hlutverk þegar kemur að mikilvægum breytingum í lífi þeirra. Börn á fyrri 

hluta leikskólaaldurs hugsa sjálflægt og hafa ekki jafn mikla stjórn á tilfinningum sínum og eldri 

börn. Eftir því sem börnin þroskast og dafna fara þau að átta sig á því að þau hafi sjálfstæða 
hugsun en þannig fara þau að geta tengt betur við tilfinningar sínar en geta þó átt erfitt með 

að koma þeim í orð (Berger, 2017; Greenberg o.fl., 1995). Foreldrar barna sem ganga í nýtt 

samband þurfa því að vera meðvitaðir um það á hvaða þroskastigi barnið þeirra er statt til að 
geta veitt þeim viðunandi stuðning í daglegu lífi. Tilfinningar barna þurfa að fá rými og ættu 

foreldrar að reyna að lesa í þær og tengjast börnunum í gegnum stjúptengslaferlið. Best væri 

þó að hafa sterk geðtengsl, það er að segja að tengslin á milli umönnunaraðila og barns séu 
örugg frá frumbernsku barns (Bretherton, 1992; O’Gorman, 2012). Ef börn búa við örugg 
geðtengsl eru þau líklegri til að takast betur á við þær breytingar sem verða þegar 

umönnunaraðili hefur nýtt samband.  

Þau vandamál sem helst skapast hjá börnum við myndun stjúpfjölskyldu eru sálræn og 

félagsleg. Þegar foreldrar hefja nýja sambúð með stjúpforeldri fer oft mikil athygli í nýja 

sambandið og foreldrahlutverkið þá orðið aukaatriði (Broberg, 2012; Gangong o.fl. 2019). Því 

þarf að hafa í huga við myndun stjúpfjölskyldna að veita börnunum nægilega athygli, njóta 

samverustunda fjölskyldunnar og gefa börnum rými til að vera með í gegnum allt 

stjúptengslaferlið. Uppeldishættir foreldra geta skipt sköpum þegar kemur að breytingum í lífi 

barna og er leiðandi uppeldi, að mati okkar höfunda, hvað mest verndandi þátturinn þegar 

kemur að velferð og vellíðan barna. Um þriðjungur barna þarf að eiga við umtalsverðar 
breytingar í lífi sínu þegar þau fá stjúpforeldri í fjölskylduna (Pryor, 2014) og er þá mikilvægt 

að foreldrar geti sýnt barni sínu virðingu, skilning, hlýju og áttað sig á því hvenær barnið þarf 

á aðstoð að halda en allt er það hluti af leiðandi uppeldisháttum (Baumrind, 1996). 
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Það eru þó ekki einungis börnin sem geta átt erfitt með breytingarnar heldur geta 

stjúpforeldrar einnig upplifað hinar ýmsu tilfinningar tengdar nýju hlutverki. Þeir geta upplifað 

óöryggi, verið óvissir um hlutverk sitt og upplifað sig útundan í fjölskyldunni. Það getur reynst 
þeim flókið að mega stundum stíga inn í uppeldið en stundum ekki en þörf þeirra fyrir að 

tilheyra og upplifa ást er alveg jafn sterk og hjá börnunum (Valgerður Halldórsdóttir, 2012). 

Því er mikilvægt að allir fjölskyldumeðlimir leggi sig fram við að reyna að fá sem bestar 
niðurstöður úr ferlinu. Sumir stjúpfeður vilja stíga snemma inn í uppeldishlutverkið og vilja þá 

aga börnin frá fyrsta degi en aðrir hafa litla sem enga þörf fyrir það (Ganong o.fl., 2011). Líkt 

og kom fram í dagbókarskrifum Stínu og samkvæmt rannsóknum er vænlegast til vinnings ef 

farið er hægt í sakirnar, aðlögunarferli gefinn tími og stjúpfaðir vingast við barnið fyrst, býr til 
tengsl og leyfir líffræðilegu foreldri að sinna agamálum til að byrja með (Ganong o.fl., 2011; 

Valgerður Halldórsdóttir, 2012).  

Að mati höfunda er það afar mikilvægur þáttur í ferlinu að fara hægt í sakirnar til að byrja 
með en það eru nokkrar ástæður fyrir því. Við könnumst öll við ævintýrin um Öskubusku og 

fleiri þar sem stjúpmóðirin er of afskiptasöm, spenna myndast og að lokum einhvers konar 
haturs samband á milli barns og stjúpmóður. Við veltum þó fyrir okkur hvers vegna ævintýrin 
snúa öll að stjúpmæðrum en ekki stjúpfeðrum því samkvæmt þeim rannsóknum sem við 

höfum lesið er algengara að börn eigi stjúpföður heldur en stjúpmóður (Ganong o.fl., 2011). 

Það tengist því þó kannski að ævintýrin eru gömul og í gamla daga mynduðust stjúptengsl 
frekar vegna dauðsfalla heldur en skilnaðar, þar sem móðir dó við fæðingu barns og ólst því 

barnið upp með stjúpmóður. Í ævintýrinu um Öskubusku fékk hún lítið að segja um þær 
aðstæður sem hún var í en gaman væri að velta fyrir sér framvindunni hjá Öskubusku hefði 

pabbi hennar gefið tilfinningum hennar meiri gaum. Í tilfelli Öskubusku og stjúpmóður hennar 
mynduðust ekki tengsl, aðlögunarferlið var ekki nægilega langt og vegna þess myndaðist 

spenna á milli stjúpmóður og barns (Ganong o.fl.,2011). 

Það er ekki víst að allir foreldrar geri sér grein fyrir því hvernig best er að snúa sér þegar 
kemur að aðlögunarferli og nýjum stjúptengslum. Á fyrstu síðum barnabókarinnar Stjúppabbi 

minn: tilfinningar Júlí þegar Stefán bætist í fjölskylduna er komið inn á nokkra góða og hagnýta 
punkta úr greinargerð þessari í von um að geta aðstoðað foreldra. Við skrif bókarinnar tókum 

við tillit til uppeldishátta foreldra, alhliða þroska barna og tengsla foreldra og barna. Það er 

okkar heitasta ósk að bókin verði einhvern daginn gefin út og geti nýst sem flestum. Bæði þeim 
sem eru í þeirri stöðu að stofna stjúpfjölskyldu auk annarra fjölskyldugerða til að opna augu 

þeirra fyrir margbreytileika fjölskyldna. Ástæða þess er sú að bækur eru gott verkfæri til að 

hjálpa börnum að setja sig í spor annarra, spegla sig í aðstæðum og börn fá staðfestingu á að 

hugsanir og tilfinningar þeirra séu eðlilegar. Ásamt því eykst siðferðilegur þroski þeirra þegar 

þau ná að tengjast sögupersónu bókarinnar þar sem þau verða ábyrgari og geta farið að nota 
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rétta breytni í þeim átökum sem geta orðið á vegi þeirra (Erna Árnadóttir, 1995; Guðrún 

Hannesdóttir og Vilborg Dagbjartsdóttir, 2000; Ragnheiður Gestsdóttir, 1992). Bækur ýta 

einnig undir gæðastundir foreldra og barna, efla samfélagslega vitund barna ásamt því ýta 
undir gagnrýna hugsun barns. Það mætti því segja að bækur séu vel til þess fallnar að hjálpa 

bæði börnum og foreldrum í hinum ýmsu krefjandi aðstæðum sem lífið getur boðið upp. 
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