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 i 

Ágrip 

Eftirfarandi heimildarritgerð fjallar um hugtakið foreldrun (e. parentification). Foreldrun 

er hugtak sem vísar til hlutverkaskipta á milli barna og foreldra. Foreldrun vísar til þess 

þegar foreldrar afsala sér hlutverkum og ábyrgð á heimilinu og börn þurfa að stíga inn 

í og byrja að gegna þeim hlutverkum sem foreldrar hafa afsalað sér og taka ábyrgð á 

heimilinu. Takmarkaður fjöldi rannsókna hafa skoðað foreldrun og það ríkir ekki mikil 

samstaða meðal fræðimanna um áhrif foreldrunar á börn. Talið var að foreldrun leiddi 

nánast alltaf til neikvæðra afleiðinga fyrir þau börn sem upplifa foreldrun, en nýlegar 

rannsóknir hafa byrjað að greina frá mögulegum jákvæðum afleiðingum. Flestir 

fræðimenn greina hins vegar erfiðar aðstæður fjölskyldu sem undanfara foreldrunar. 

Flestar þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á foreldrun hafa einblínt á vestræn 

samfélög og skoðað hugtakið út frá vestrænni hugmyndafræði. Fræðimenn hafa 

nýlega farið að leggja áherslu á það að taka þurfi tillit til menningarlegra þátta og að 

hugmyndir um bernsku og hvernig verkefnum sé viðeigandi að börn gegni séu ekki þau 

sömu á milli mismunandi samfélaga. Foreldrun hefur hingað til ekki verið rannsökuð á 

Íslandi. Þó er hægt að greina birtingarmyndir foreldrunar í fjölmörgum rannsóknum 

sem skoða fjölskyldulíf og erfiðar aðstæður innan fjölskyldna, líkt og fátækt eða 

geðræn veikindi foreldra.  
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Abstract 

The following essay is about the concept of parentification. Parentification refers to a 

role reversal between children and their parents. This is when parents relinquish their 

roles and responsibilities in the home and children need to step in as caregivers, that 

is, to fulfil those roles and responsibilities instead of the parents. A limited number of 

studies have examined parentification and there is not a great consensus among 

scholars on the effects of parentification on children. It was thought that parentification 

almost always led to negative consequences for the children who experience it, but 

recent studies have begun to report possible positive outcomes. Most scholars identify 

difficult situations in the family as a precursor of parentification. Parentification has 

most often been examined in western cultures using a western theoretical framework. 

Researchers have recently begun to emphasize the need to take cultural factors into 

account and that ideas about childhood and what roles are appropriate for children to 

perform are not the same in different societies. Parentification has not been researched 

in Iceland. However, it is possible to see manifestations of parentification in literature 

and research on family life where difficult situations are present, such as poverty or 

parents with mental illness.
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) verkefni til BA-prófs í félagsvísindum, við 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Verkefnið var unnið vorið 2022. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Berglindi Hólm Ragnarsdóttur fyrir góða leiðsögn við skrifin. 

Einnig vil ég þakka þeim sem lásu yfir ritgerðina og gáfu mér góð ráð og gagnlegar 

ábendingar.
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1 Inngangur 

Í nánast öllum samfélögum er ekki óalgengt að börn hjálpi til og vinni smávegis á 

heimilinu. Þessi verk geta verið almenn húsverk eins og að vaska upp, þrífa húsið eða 

þvo þvott. Hins vegar þegar verkefnin verða stærri eða flóknari og ábyrgðin meiri en 

eðlilegt getur talist að leggja eigi á börn, er talað um að foreldrun (e. parentification) 

eigi sér stað (Mays og Krueger, 2021). Foreldrun er hugtak sem Ivan Boszormenyi-

Nagy og Geraldine Spark (1973) settu fram til þess að lýsa þessari hlutverkaskiptingu 

barns og foreldra. Fræðimenn og rannsakendur hafa skilgreint foreldrun sem 

væntingar og kröfur til barna um að sinna hlutverki foreldra. Foreldrun einkennist af 

hlutverkaskipti þar sem börn verða að leggja til hliðar eigin þroska og þarfir til að mæta 

þörfum foreldra sinna og fjölskyldu. Það getur annað hvort verið í formi líkamlegra 

verka eða tilfinningalegs stuðnings. Dæmi um foreldrun er þegar börn þurfa að halda 

utan um heimilið, sjá að miklu leyti um yngri systkini, sjá um foreldra eða veita 

tilfinningalega útrás fyrir vandamál foreldra. Niðurstöður rannsókna á foreldrun benda 

til þess að foreldrun á sér helst stað innan fjölskyldna sem búa við mikla streitu af 

völdum áfengisneyslu, vímuefnaneyslu, skilnaðar, líkamlegrar fötlunar, kynferðis-

ofbeldis eða viðvarandi vanrækslu (McMahon og Luthar, 2007; Połomski o.fl., 2021; 

Mays og Krueger, 2021).  

 Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hugtakið foreldrun. Ég mun skoða í hvernig 

samsettum fjölskyldum foreldrun á sér helst stað og áhrif foreldrunar á einstaklinga 

sem hafa upplifað foreldrun í æsku. Ég mun skoða erlendar rannsóknir og bókmenntir 

sem fjalla um foreldrun, neikvæð áhrif foreldrunar og möguleg jákvæð áhrif. Mér finnst 

foreldrun áhugavert hugtak sem tengist mörgum sviðum fjölskyldulífs og getur átt sér 

stað í svo fjölbreyttum fjölskyldumynstrum. Foreldrun hefur ekki verið mikið skoðuð á 

Íslandi og það finnst ekki íslenskt orð yfir hugtakið. Parentification er enska heitið og 

hef ég kosið að nota foreldrun sem íslenska þýðingu. 
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2 Fræðilegur kafli og skilgreiningar 

Upprunalegu hugmyndir og lýsingar Ivan Broszormenyi-Nagy og Gerladine Spark 

(1973) um foreldrun voru þær að foreldrun birtist að einhverju leyti í öllum samböndum 

foreldra og barna. Þau líta á umönnunarhlutverk barna sem eðlilegan þátt í 

samskiptum foreldra og barna. Þau telja að foreldrun taki einungis á sig neikvæða 

birtingarmynd í umhverfum sem einkennast af of miklu álagi þar sem börn fá ekki 

stuðning eða viðurkenningu fyrir vinnu sína. Sumir fræðimenn skilgreina foreldrun þess 

vegna á tvo vegu, annars vegar uppbyggilega foreldrun (e. constructive parentification) 

þar sem börn fá viðurkenningu og stuðning fyrir vinnu sína, og hins vegar eyðileggjandi 

foreldrun (e. destructive parentification) þegar ábyrgð og umönnunarhlutverk barna 

ganga umfram getu þeirra og verða óhófleg. Hins vegar er ekki gerður mikill greinar 

munur á milli uppbyggjandi- og eyðileggjandi foreldrunar í flestu efni sem varðar 

foreldrun (Chase, 1999; Earley og Cushway, 2002; Jurkovic o.fl., 2001; Nuttall o.fl., 

2012). 

Fræðimenn skipta foreldrun og þeim verkefnum sem börn sinna á heimilinu í tvo 

flokka, tilfinningaleg verkefni og skilvirk/hagnýt (e.functional/instrumental) verkefni. 

Skilvirk verkefni hafa verið skilgreind þannig að barn tekur á sig foreldra-hlutverk 

gagnvart eigin foreldri, systkinum og sjálfu sér. Barnið sér til dæmis um fjármál, aflar 

tekna fyrir fjölskylduna, undirbýr máltíðir eða þrífur. Tilfinningaleg hlutverk hafa verið 

skilgreind þannig að þau feli í sér að barn þarf að vera trúnaðarmaður, tilfinningalegur 

staðgengill, miðlari innan fjölskyldunnar og almennur stuðningsaðili. Á síðari árum hafa 

fleiri hlutverk verið kynnt sem falla undir foreldrunar hattinn. Hlutverk eins og 

tungumálamiðlari í fjölskyldum innflytjenda og umsjármaður lyfja og almennra 

læknistengdra vandamála í fjölskyldunni. Rannsakendur og fræðimenn (Borchet o.fl., 

2021; Byng-Hall, 2008; Hooper o.fl., 2014) hafa greint frá því að skilvirk verkefni séu 

minna skaðleg og leiði síður til neikvæðra afleiðinga en tilfinningaleg verkefni. Það 

getur verið flókið að greina hvort foreldrun eigi sér í rauninni stað í mörgum 

kringumstæðum, sérstaklega þegar um yngri börn er að ræða. Mörkin á milli þess hvað 

séu sanngjarnar og eðlilegar skyldur fyrir börn að gegna annars vegar og foreldrun 

hins vegar eru ekki alltaf augljós. Foreldrun snýst ekki aðeins um verkefnin sjálf sem 

börn og unglingar þurfa að gegna, heldur er foreldrun stöðugt mynstur í samskiptum 
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barna og unglinga við foreldra sína sem tengist öfugu fjölskyldustigveldi og óskýrum 

mörkum á milli fjölskyldumeðlima (Borchet o.fl., 2021; Byng-Hall, 2008). 

Samkvæmt félagsmenningarkenningunni er fjölskyldan aðal félagshópurinn 

(e.social group) sem börn tilheyra. Að veita barni viðeigandi stuðning, viðurkenningu 

og aðstoð eykur hæfni, tengsl og sjálfsmynd barnsins. Hins vegar í fjölskyldumynstrum 

þar sem foreldrun á sér stað getur auka álagið sem barn finnur fyrir og jafnvel ræður 

ekki við, gert það að verkum að barnið þrói með sér lélega sjálfsmynd og finnist það 

sjálft vera lítils virði. Það er í gegnum þetta ferli þar sem félagsmenningarfræðimenn 

telja að neikvæðu afleiðingar foreldrunar myndist (Hooper o.fl.,2014). Í óheilbrigðum 

og neikvæðum birtingarmyndum foreldrunar, þá eru væntingar til barnsins 

yfirþyrmandi. Barnið getur fundið fyrir sektarkennd og minnimáttarkennd þegar það 

stendur frammi fyrir kröfum sem ekki er hægt að uppfylla, þrátt fyrir löngun til þess að 

gera það. Það er eðlilegt og nauðsynlegt þroskaferli barna að einbeita sér að velferð 

foreldris og vilja leggja sitt af mörkum í að byggja upp samband við foreldri sitt. 

Foreldrun er þess vegna ekki í eðli sínu sjúkleg (e.pathological) ef hlutverkið er sett í 

samhengi við viðeigandi og fullnægjandi stuðning foreldra. Hins vegar þegar foreldrun 

á sér stað utan eðlilegra fjölskyldusambanda þá verður það að ferli sem misnotar 

náttúrulega tilhneigingu barnsins til þess að vilja hjálpa (Chase, 1999). Það getur verið 

mjög krefjandi fyrir börn að sinna skyldum og verkefnum sem oftast er ætlast til þess 

að foreldrar geri, sérstaklega þegar mikil streita og álag ríkir innan fjölskyldunnar. 

Rannsóknir á foreldrun hafa nýlega bæði greint frá neikvæðum afleiðingum foreldrunar 

á einstaklinga sem verða fyrir foreldrun í æsku (sjá: Borchet o.fl., 2020; Champion o.fl., 

2009; Castro o.fl., 2010; Mays og Krueger, 2021; Wells og jones, 2000) sem og 

jákvæðum (sjá: Połomski o.fl., 2021; Stein o.fl., 2007; Telzer og Fuligni, 2009). Hins 

vegar þegar talað er um jákvæðar afleiðingar foreldrunar er þeim oftast lýst sem aukin 

hæfni fyrir börnin sem samt kosta sitt (e.competency at a cost). Þannig kemur það 

yfirleitt einnig fram að jákvæðar afleiðingar geti verið til staðar á sumum sviðum, 

samhliða neikvæðum afleiðingum (Borchet o.fl. 2021). Borchet o.fl. (2021) benda á að 

vegna þess hve flókið ferli foreldrun getur verið og hversu innbyggð hún getur verið í 

mismunandi menningu, það er að segja, hvort vinna barna á heimilinu sé hátt metin og 

viðurkennd í menningu tiltekins lands, þá kemur ekki á óvart að rannsóknir virðast 

benda til bæði neikvæðra og jákvæðra afleiðinga (Borchet o.fl., 2021). Afleiðingar og 

áhrif foreldrunar byggjast á mörgum þáttum. Þar með talið, aldur barnsins þegar það 
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þarf að byrja að stíga inn í hlutverk foreldris og hve lengi það stendur yfir, sem og kyn 

og einstaklingsbundnir eiginleikar. Því fyrr sem barn upplifir röskun á formgerð og 

stigveldi fjölskyldunnar og því lengur sem það varir því alvarlegri geta afleiðingar 

foreldrunar verið (Połomski o.fl., 2021). 

 Þegar foreldrun á sér stað þá gefa foreldrarnir frá sér mikið vald og í raun 

stjórnina í fjölskyldunni. Foreldrunar ferlið getur byrjað þannig að foreldri byrjar að víkja 

tímabundið frá hlutverkum, ábyrgð og skyldum sínum. Barn finnur svo fyrir þörfinni að 

taka við vissum verkefnum sem foreldrið hefur afsalað sér. Ef slíkt varir í lengri tíma þá 

verða hlutverkaskiptin rótgróin og allir í fjölskyldunni byrja að líta á nýja 

fjölskyldumynstrið sem eðlilegt og finnst sjálfsagt að viðhalda því, sama hversu 

neikvætt og skaðandi það getur verið (Hooper o.fl., 2014). 

Gregory J. Jurkovic er einn allra þekktasti fræðimaður sem hefur rannsakað og 

skrifað um foreldrun (Jurkovic, 1997; 1998; Jurkovic o.fl., 2001). Þrátt fyrir að 

umtalsverður hluti af rannsóknum Jurkovic og samstarfsmanna hans hafi kannað 

tengsl foreldrunar og andlegrar vanlíðanar, þá hafa sumar þeirra skoðað möguleg 

jákvæð áhrif. Þessar rannsóknir hafa fengið fólk til þess að líta á foreldrun öðrum 

augum, að foreldrun geti bæði haft neikvæðar og jákvæðar afleiðingar. Hugmynda-

fræði og verk Jurkovic hafa útvíkkað og bætt við verk annarra fræðimanna á þessu 

sviði, líkt og Salvador Minuchin og Boszormenyi-Nagy. Jurkovic hefur haft mikil áhrif á 

foreldrun sem kenningu og sem efni fræðilegra rannsókna (Hooper, 2014).  

2.1 Mælingar á foreldrun 

Foreldrunar spurningalistinn (e. The Parentification Questionniare) var kynntur á 10. 

áratug síðustu aldar af Gregory J. Jurkovic og Alison Thirkield, til þess að meta og 

mæla stig foreldrunar. Spurningarlistinn (sem hægt er að nálgast hjá G. J. Jurkovic, í 

Department of Psychology, Georgia State University, 1998) er eitt helsta verkfæri sem 

rannsakendur hafa notað og nota enn í rannsóknum sínum á foreldrun. Spurninga-

listinn lætur viðmælendur svara spurningum sem eiga að finna út hvort, og þá hve 

mikla foreldrun þeir upplifðu í æsku (Hooper og Wallace, 2009). 

Foreldrun er oftast mæld og rannsökuð á einstaklingsstigi, en foreldrun er hins 

vegar sjaldnast ferli einnar manneskju. Foreldrun er gagnvirkt og kerfisbundið ferli sem 

gerist á milli, að minnsta kosti, tveggja fjölskyldumeðlima, en oftast hefur það áhrif á 

fleiri í fjölskyldunni. Foreldrun á sér stað vegna þess að það er röskun í fjölskyldunni. 
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Það er að segja að foreldri hættir að sinna hlutverkum sem eðlilegt þykir að foreldri 

geri. Þannig fá börn ekki þarfir sínar uppfylltar og á móti reynir barnið að laga það sem 

er að fara úrskeiðis í fjölskyldunni og reynir að mynda tengsl við foreldri sitt með því að 

taka þátt í hlutverkum og skyldum sem foreldri hefur afsalað sér. Til þess að viðhalda 

tengingu við foreldri sitt, þá býðst barnið til þess að hjálpa foreldrinu eða systkinum og 

reynir þannig að uppfylla þarfir fjölskyldunnar, þar með talið sínar eigin þarfir. Í þessum 

skilningi þá verður barnið einnig að vissu foreldri fyrir sjálft sig. Framtíðarrannsóknir á 

foreldrun verða að taka tillit til og mæla meira en einungis einstaklingana sjálfa sem 

þurfa að stíga inn í hlutverk foreldra heldur einnig aðra fjölskyldumeðlimi (Hooper o.fl., 

2014). 

3 Fjölskylduaðstæður 

Það er fjallað um foreldrun í mörgum bókmenntum og í rannsóknum sem skoða 

alkóhólisma, vímuefnaneyslu, fráfall foreldra, skilnað, kynferðislega misnotkun og aðra 

streituvalda í fjölskyldum. Jafnvel þótt að foreldrun sé ekki nefnd beint í mörgum af 

þessum bókmenntun þá sést foreldrunar mynstrið í mörgum af þeim tilfellum þar sem 

mikil streita og álag ríkir innan fjölskyldunnar. Þannig er fjallað um börn sem þurfa að 

taka á sig aukna ábyrgð og/eða veita umönnun og sinna verkefnum á heimilinu, sem 

ganga oft umfram getu þeirra (Chase, 1999; Earley og Cushway, 2002). Takmarkaður 

fjöldi rannsókna hafa skoðað foreldrun og áhrif foreldrunar, en þær sem hafa skoðað 

þetta svið greina flestar fjölskylduálag sem undanfara foreldrunar. Geðklofi, saga um 

kynferðisofbeldi, foreldri með lága félagslega- og efnahagslega stöðu og skilnaður eru 

nokkur dæmi þar sem mikið álag getur ríkt innan fjölskyldu. Bókmenntir um fíkn innan 

fjölskyldna innihalda hugtök sem tengjast foreldun, hugtök sem vísa til meðvirkni (e.co-

dependency) barna sem tileinka sér hlutverk í fjölskyldunni eins og blóraböggullinn eða 

hjálparhellan (Earley og Cushway, 2002).  

Sum þeirra víðtækustu verka sem skoða vímu- og áfengisfíkn innan fjölskyldna 

varpa ljósi á við hvaða aðstæður foreldrun getur birst og veita mikilvægar upplýsingar 

og innsýn inn í foreldrunar hugtakið. Við slíkar aðstæður skipuleggur fjölskyldan sig í 

kringum áfengi eða önnur vímuefni á kostnað raunverulegra þarfa fjölskyldumeðlima 
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(Chase, 1999). Burnett og félagar (2006) framkvæmdu rannsókn þar sem þau könnuðu 

hvort alkóhólismi stuðlaði að þróun foreldrunar í fjölskyldu. Viðmælendur (n=123) 

svöruðu fyrrnefndum spurningalista sem á að mæla stig foreldrunar (e. The 

Parentification Questionnaire) en einnig spurningalista sem mælir áfengisdrykkju 

foreldra þeirra (e. The Children of Alcoholics Screening Test). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að alkóhólismi foreldra eykur líkurnar á að foreldrun skapist í 

fjölskyldunni. Niðurstöður þessara rannsókna eru í samræmi við aðrar rannsóknir 

(Tedgård o.fl., 2019) sem sýnt hafa að alkóhólismi og fíkn foreldra er oft undanfari 

foreldrunar (Burnett o.fl., 2006; Tedgård o.fl., 2019). 

Í grein Kristínar Rúnar Friðriksdóttur, Ragnheiðar Halldórsdóttur, Eydísar K. 

Sveinbjarnardóttur og Páls Biering (2012) um börn sem eiga foreldra með 

geðsjúkdóma tala þau um geðsjúkdóma sem fjölskyldusjúkdóma vegna þess að þeir 

hafa áhrif á alla fjölskylduna og ekki síst börn og unglina. Geðræn veikindi foreldra hafa 

áhrif á getu þeirra til þess að sinna uppeldi barna sinna og þunglyndir foreldrar virðast 

taka minna þátt í uppeldishlutverki sínu. Þess vegna er ekki skrítið að börn geðsjúkra 

taki að sér hlutverk foreldra sinna á meðan á veikindum þeirra stendur. „Barnið tekur 

að sér að sinna hlutverkum sem móðir eða faðir geta ekki sinnt lengur, meðal annars 

að sjá um ýmis heimilisverk, og öðrum hlutverkum sem börn eru almennt ekki reiðubúin 

að takast á við.“ (Kristín Rún Friðriksdóttir o.fl., 2012, bls. 9). Hér má sjá lýsingar á 

foreldrun, þótt hugtakið sjálft sé ekki nefnt beint þá vísar það til þess að geðræn 

vandamál foreldra geti verið undanfari foreldrunar. Þetta er í samræmi við aðrar 

rannsóknir (Macfie og Swan, 2009) á börnum sem eiga foreldra sem kljást við geðræn 

veikindi og líkurnar á að það leiði til foreldrunar. 

Rannsóknir Jurkovic o.fl. (2001) og Peris o.fl. (2005; 2008) hafa sýnt að átök 

innan hónabandsins og skilnaður foreldra auki líkurnar á að foreldrun myndist í 

fjölskyldu. Byng-Hall (2008) nefnir í grein sinni, The significance of children fulfilling 

parental roles: implications for family therapy, að mikið álag og erfiðleikar geta skapast 

í fjölskyldum þar sem annað foreldri er ekki til staðar. Ástæður þess að foreldrið er ekki 

til staðar geta verið vegna skilnaðar, fráfalls foreldris eða mikilla krafa frá vinnu 

foreldris. Fleiri þættir sem geta aukið líkurnar á því að foreldrun skapist í fjölskyldu eru 

fjárhagslegir erfiðleikar (Boszormenyi-Nagy og Spark, 1973; Burton, 2007). Í bók eftir 

Álfheiði Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal (2007) Ást í blíðu, greina þær frá 

viðbrögðum barna við skilnaði. Þær tala um að skilnaður geti haft í för með sér aukið 
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álag fyrir unglinga. Við skilnað er unglingunum ýtt út í sjálfstæði sem þeir eru ekki 

tilbúnir að takast á við. 

Sumir fræðimenn (Burton, 2007; Hooper o.fl., 2015) hafa bent á að vegna þess 

að íbúar af afrískum og suður-amerískum uppruna í Bandaríkjunum séu líklegri til þess 

að kljást við efnahagslega erfiðleika, að þá séu börn þessara hópa líklegri til þess að 

upplifa foreldrun. Jafnframt eru feður aðeins ólíklegri til þess að vera til staðar í 

fjölskyldulífinu hjá þessum minnihlutahópum og gæti það leitt til þess að hugsanlegum 

hlutverkum ætlað föður sé dreift meðal annarra fjölskyldumeðlima (Burton, 2007; 

Hooper o.fl., 2015). 

4 Menningarlegir þættir 

Fræðimenn hafa einnig rannsakað foreldrun út frá menningarlegu sjónarhorni, það er 

að segja, að hversu miklu leyti foreldrun tengist menningarlegum (e. Culture-specific) 

þáttum og hvort þeir þættir leiði jafnvel til mismunandi afleiðinga foreldrunar. Þessir 

fræðimenn hafa einnig skoðað hvort að það finnist munur á milli ólíkra menningarheima 

um hversu mikils er ætlast til af ungmennum og hve mikið er lagt á þau (Hooper o.fl., 

2015; Kuperminc o.fl., 2013; Shin og Hecht, 2013). Sumar rannsóknir hafa til dæmis 

leitt í ljós að mið- og suður-amerískar fjölskyldur séu líklegri til þess að láta börn taka 

að sér hlutverk sem oftast eru talin foreldrahlutverk (e. parent-like roles) (Burton, 2007; 

Hooper o.fl., 2015; Kam, 2011; Kuperminc o.fl., 2013; Telzer o.fl. 2014). Niðurstöður 

rannsóknar Telzer og Fuligni (2009) leiddu í ljós að ungmenni af mið- og suður-

amerískum uppruna í Bandaríkjunum veittu meiri aðstoð og umönnun á heimili sínu en 

ungmenni af asískum og evrópskum uppruna. Ungmenni af asískum uppruna komu 

þar á eftir, en ungmenni af evrópskum uppruna virtust veita minnstu aðstoðina á 

heimilinu (Telzer og Fuligni, 2009). Í Bandaríkjunum þurfa börn innflytjenda frá Mið- og 

Suður-Ameríku oft að tileinka sér hlutverk menningarmiðlara (Burton, 2007; Hooper 

o.fl., 2015; Kuperminc o.fl., 2013). Menningarmiðlun er hugtak sem á rætur að rekja til 

mannfræði og er skilgreind sem sú athöfn að brúa, tengja eða miðla á milli hópa eða 

einstaklinga sem tilheyra mismunandi menningarbakgrunnum, í þeim tilgangi að draga 

úr átökum eða valda breytingum (Jezewski, 1990). Börn sem gegna hlutverki 
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menningarmiðlara þurfa til dæmis að hjálpa fjölskyldumeðlimum að tileinka sér nýja 

menningu, stýra eða samræma fjármálum fjölskyldunnar, hjálpa þegar annar 

fjölskyldumeðlimur þarf að sækja sér heilbrigðisþjónustu eða félagsþjónustu og þýða 

fyrir fjölskyldumeðlimi (Burton, 2007; Kam, 2011; Kuperminc o.fl., 2013; Shen og 

Dennis, 2019). Kam (2009) komst að því í sinni rannsókn og doktorsritgerð að 

ungmenni frá Mið- og Suður-Ameríku í Bandaríkjunum sem stunda menningarmiðlun 

séu líklegri til þess að upplifa streitu og þunglyndi og byrja fyrr að reykja sígarettur og 

misnota áfengi en önnur ungmenni. Hins vegar leiddu niðurstöður Kam (2009) einnig í 

ljós að ungmennin í hennar rannsókn upplifðu jákvæðar afleiðingar menningarmiðlunar 

ef ungmennin sjálf voru meðvituð um kosti menningarmiðlunar, eins og að geta lesið 

ensku hraðar og fá hærri einkunnir í skóla (Hooper o.fl., 2015; Kam, 2009). Kam (2011) 

framkvæmdi svo síðar langtímarannsókn í þeim tilgangi að athuga tengsl foreldrunar 

við áhættusama hegðun. Niðurstöður þeirra rannsókna sýndu engin tengsl á milli 

foreldrunar og áhættusamra hegðunar, eins og áfengis- eða vímuefnaneyslu. Báðar 

rannsóknir Kam (2009, 2011) benda til þess að foreldrun hjá innflytjendum geti bæði 

leitt til jákvæðra og neikvæðra afleiðinga.  

Hsi-Sheng Wei, An-Ti Shih, Yi-Fu Chen og Jun Sung Hong (2021) benda á í 

grein sinni, að flestar núverandi rannsóknir á foreldrun beinast að vestrænum 

samfélögum og að lítið sé vitað um áhrif foreldrunar og umönnunarhlutverk barna í 

asískum samfélögum. Til dæmis er það talið siðferðislega rétt og í sumum tilvikum 

skylda að börn í pakistanskri menningu sinni mikið af heimilisstörfum. Svo er einnig 

lögð mikil áhersla á barnsrækni (e. filial piety) í mörgum asískum samfélögum, eins og 

til dæmis í Taívan. Barnsrækni er skilgreint í grófum dráttum sem það að heiðra 

foreldra sína (Wei o.fl., 2021).  Margir þættir spila inn í þegar kemur að því hvort 

foreldrun geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar í för með sér, eins og persónuleg 

reynsla og samskipti innan fjölskyldunnar. Fræðimenn hafa byrjað að undirstrika 

mikilvægi menningarlegra þátta þegar kemur að foreldrun og afleiðingum foreldrunar. 

Ef vinna barna og unglina er hátt metin og viðurkennd í menningunni er líklegra að 

foreldrun geti leitt til jákvæðra afleiðinga (Hooper o.fl., 2015; Kam, 2009; Kam, 2011; 

Połomski o.fl., 2021). Það ríkir hins vegar ekki mikil samstaða meðal fræðimanna um 

tengsl foreldrunar við menningu og þjóðerni (Hooper o.fl., 2015). 
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5 Kyn 

Fáar rannsóknir hafa skoðað foreldrun út frá kynjuðu sjónarhorni. Oftast er bara talað 

um barnið eða unglinginn í rannsóknum á foreldrun. Hingað til hafa þær rannsóknir 

sem skoða tengsl foreldrunar og kyns fengið ólíkar niðurstöður (Hooper o.fl., 2015). 

McMahon og Luthar (2007) framkvæmdu rannsókn þar sem þau skoðuðu einkenni og 

afleiðingar foreldrunar á börn sem búa við fátækt í þéttbýli. Niðurstöður þeirra bentu til 

þess að strákar sinntu að einhverju leyti frekar kynbundnum verkefnum sem eru oft 

tengd við karlmenn, eins og að fara út með ruslið eða viðhalda garðinum. Í rannsókn 

Harrison og Albanese (2012) skoðuðu þær foreldrun í tengslum við börn sem eiga 

foreldra í herþjónustu. Niðurstöður þeirra sýndu meðal annars að stelpur gegna frekar 

hlutverkum sem oft eru tengd við konur, eins og að veita tilfinningalega umönnun og 

sinna heimilisstörfum. Aðrar rannsóknir (Fuligni o.fl., 2003; Kuperminc o.fl., 2013) hafa 

hins vegar ekki sýnt fram á neinn mun á milli kynjanna þegar kemur að foreldrun. 

Sumar rannsóknir hafa einnig sýnt að stúlkur séu almennt líklegri til þess að upplifa 

foreldrun (Burnett o.f., 2006; Mayseless o.fl., 2004; Peris og Emery, 2005), á meðan 

enn aðrar rannsóknir (Castro o.fl., 2010; Jurkovic o.fl., 2001) hafa ekki sýnt fram á 

neinn mun þegar kemur að því hvort kynið sé líklegri til þess að upplifa foreldrun. 

Mismunandi niðurstöður í slíkum rannsóknum á foreldrun undirstrika hversu flókið það 

getur verið að skilja tengsl foreldrunar og kyns, það sýnir að það þarf fleiri rannsóknir 

sem skoða þetta svið foreldrunar (Hooper o.fl., 2015). 

6 Framlag barnsins til foreldrunar 

Sumir fræðimenn (Chase, 1999; Dallos og Vertere, 2012) fjalla um framlag barnsins til 

foreldrunar ferlisins, í formi löngunar til þess að vera gagnleg og virk í 

fjölskyldutengslum sínum. Að minnsta kosti um tíma getur foreldrunar hlutverk barnsins 

mætt vissum þorskaþörfum þess, sérstaklega á byrjunar stigum foreldrunar. Heilbrigð 

form foreldrunar getur þannig verið birtingarmynd á tjáningu barnsins til þess að vera 

hjálpsamt foreldrinu og getur það verið undanfari ábyrgðatilfinninga og þess að upplifa 

tilgang sinn (Chase, 1999, bls. 12). Foreldrar hafa mikil áhrif á hlutverkaskipti og 

samskipti í fjölskyldunni, en börn og unglingar gera það líka. Sumir fræðimenn og 
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sérfræðingar (Chase, 1999; Dallos og Vertere, 2012) vilja meina að þegar fullorðinn 

einstaklingur afsalar sér hlutverki sínu sem foreldri og sá sem tekur ákvarðanir í 

fjölskyldunni, að þá taki sum börn og unglingar fúslega að sér það hlutverki, hvort sem 

það er meðvitað eða ómeðvitað. Dallos og Vertere (2012) benda á að í sumum tilvikum 

verða börn áhyggjufull um fjölskylduna og byrja að taka þátt í alls kyns verkefnum án 

þess að hafa verið sérstaklega beðin um það. Þessi hugmynd um framlag barnsins er 

samt ekki að reyna að kenna barninu um á nokkurn hátt. Frekar endurspeglar þessi 

hugmynd hina gagnvirku, tvístæðu og kerfisbundnu þætti foreldrunar. Eins og önnur 

hugtök innan fjölskyldukerfiskenninga (e. social systems theory), þá er foreldrun 

afsprengi hegðunar bæði foreldra og barna. Barni er oft hampað fyrir að taka að sér 

viss fullorðins hlutverk af bæði fullorðnum og öðrum börnum. Þetta ferli uppfyllir þarfir 

einstaklinga og fjölskyldunnar í heild, óháð því hversu skaðlegt það kann að vera. Nýja 

fyrirkomulagið getur verið jákvætt og viðeigandi í sumum fjölskyldum þar sem þetta 

nýja hlutverk barnsins er tímabundið, þau fá viðurkenningu fyrir það og verkefnin er 

ekki of stór og erfið (Hooper o.fl., 2014; Smyth o.fl., 2011). 

7 Áhrif og afleiðingar foreldrunar  

Ekki er hægt að horfa fram hjá neikvæðum afleiðingum foreldrunar. Margar rannsóknir 

(Castro o.fl., 2010; Champion o.fl., 2009; Mays og Krueger, 2021; Wells og Jones, 200) 

á foreldrun benda til þess að foreldrun leiði til neikvæðra afleiðinga, bæði í barnæsku 

og á fullorðinsárum. Slíkar niðurstöður hafa verið nokkuð svipaðar á milli landa og í 

gegnum tíðina. Niðurstöður slíkra rannsókna á foreldrun hafa einnig verið í samræmi 

við hugmyndafræði þekktra fræðimanna, sem voru með þeim fyrstu til þess að skrifa 

um foreldrun, líkt og Boszormenyi-Nagy, Jurkovic og Minuchin (Hooper o.fl., 2014). 

Nýlegri rannsóknir á foreldrun hafa hins vegar einnig greint frá jákvæðum afleiðingum 

þess að upplifa foreldrun (Hooper o.fl., 2014; Połomski o.fl., 2021; Wei o.fl., 2021). 

7.1 Neikvæð áhrif foreldrunar á fjölskyldusambönd og tengslamyndun 

Foreldrun er talin hafa neikvæð áhrif á samskipti fjölskyldunnar og sambönd barna við 

foreldra sína (Wei o.fl., 2021). Sumir fræðimenn og sálfræðingar (Minuchin og 
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Fishman, 1981) segja að til þess að fjölskylda geti starfað eðlilega, þurfa foreldrar að 

axla umönnunarábyrgð og viðhalda stöðugri fjölskyldugerð og stigveldi þar sem 

foreldrarnir stjórna. En eins og á mörgum öðrum sviðum foreldrunar, þá ríkir ósamræmi 

í niðurstöðum fræðimanna þegar kemur að áhrifum foreldrunar á fjölskyldusambönd, 

það er að segja, sambönd barna sem upplifa foreldrun, við foreldra sína (Wei o.fl., 

2021). Tara Peris, Marcie Goeke-Moery, Mark Cummings og Robert Emery (2008) 

komust að því í þeirra rannsókn að foreldrahlutverk barna á heimilinu leiddi til minni 

hlýju og verra sambands barna við foreldra sína. Hins vegar komust Emile Tilghman-

Osborne, Mayra Bámaca-Colbert, Dawn Witherspoon, Martha Wadsworth og Michael 

Hecht (2016) að því í sinni rannsókn að það væri öfugt, að aukið umönnunarhlutverk 

barna ýtti undir nálægð og styrkti samband þeirra við foreldra sína. Samkvæmt 

rannsókn Tamar Khafi, Tuppett Yates og Suniya Luthar (2014) þá jók foreldrun á gæði 

sambanda barna við foreldra sína hjá ungmennum í Bandaríkjunum sem eiga rætur 

að rekja til Afríku (e. African American youth), en það var öfugt hjá ungmennum sem 

eiga rætur að rekja til Evrópu (e. white youth), þá minnkuðu gæði sambanda barna við 

foreldra sína ef foreldrun átti sér stað.  

 Foreldun hefur ekki verið mikið rannsökuð í tengslum við systkini og áhrif 

foreldrunar á systkinasambönd. Judyta Borchet, Aleksandra Lewandowska-Walter, 

Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska og Lisa M. Hooper (2020) framkvæmdu 

rannsókn þar sem þau skoðuðu áhrif foreldrunar á sjálfsálit einstaklinga sem hafa 

upplifað foreldrun í æsku. Höfundarnir lögðu fram þá tilgátu að jákvætt samband barna 

sem upplifa foreldrun við systkini sín geti dregið úr neikvæðum afleiðingum foreldrunar. 

Flestir fullorðnir sem hafa upplifað fjölskylduerfiðleika í æsku líta samt jákvæðum 

augum á sambönd sín við systkini (Tomeny o.fl., 2016). Niðurstöður Borchet o.fl. 

(2020) leiddu í ljós að börn sem áttu í góðu sambandi við systkini þróuðu síður með 

sér lélegt sjálfsálit í kjölfar foreldrunar. Rannsóknir á heimilisofbeldi (Callaghan o.fl., 

2016) og alkóhólisma (Walker og Lee, 1998) foreldra, hafa sýnt fram á svipaðar 

niðurstöður. Gott samband barna við systkini sín dregur úr neikvæðum afleiðingum 

þess að upplifa vanrækslu og foreldrun í æsku. Fáar rannsóknir hafa hins vegar skoðað 

hvaða áhrif foreldun getur haft á gæði sambands barna við systkini sín (Borchet o.fl., 

2020). 

Nokkrar rannsóknir (Baggett o.fl., 2015; Valleau o.fl., 1995; Wells o.fl., 1999) 

hafa skoðað hvernig auka umönnunarskyldur einstaklings í æsku hafa áhrif á sambönd 
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þeirra við aðra og hegðun gagnvart öðrum þegar viðkomandi er orðinn fullorðinn. Horft 

er til hlutverka sem einstaklingur tekur að sér í tengslum við aðra, hæfni einstaklings til 

þess að höndla höfnun sem og aðra erfiðleika í nánum samböndum. Slíkar rannsóknir 

byggja oftast á sjálfsmati úr úrtaki háskólanemenda. Aðhvarfsgreining er síðan notuð 

til þess að ákvarða að hve miklu leyti foreldrun skýrir frávikið í sálfræðilegu breytunni 

sem verið er að skoða (Earley og Cushway, 2002). Emily Baggett, Anne Schaffer og 

Hanna Muetzelfeld (2015) komust að því í sinni rannsókn að foreldrun í æsku leiddi til 

minni ánægju hjá viðmælendum þeirra með rómantísk sambönd sín. Sumir fræðimenn 

(Valleau o.fl., 1995; Wells o.fl., 1999) komust að þeirri niðurstöðu að foreldrun tengist 

meðvirkni (e.co-dependency) og stjórnsemi. Einnig kom það í ljós að fullorðnir sem 

gegndu fullorðins hlutverkum í æsku haldi áfram að taka að sér umönnunarhlutverk í 

samböndum sínum við aðra fullorðna, slíkar tilhneigingar hafa verið kallaðar 

umönnunar-heilkenni (e. caretaking syndrome) (Earley og Cushway, 2002; Valleau 

o.fl., 1995). Niðurstöður rannsóknar Valleau o.fl. (1995) sýndu að einstaklingar sem 

skoruðu hátt á fyrrnefndum spurningalista sem mælir stig foreldrunar (The 

parentification questionnaire), skoruðu marktækt hærra á umönnunar-heilkennis skala. 

Foreldrun er þess vegna oft skoðuð innan ramma viðhengiskenningarinnar (e. 

attachment theory). Viðhengiskenningin, sem John Bowlby (1969) setti fram, leggur 

áherslu á mikilvægi tengslamyndunnar barna við foreldri sitt á unga aldri þar sem þessi 

tengslamyndun virkar sem grundvöllur fyrir hæfni í mannlegum samskiptum út ævina. 

Þar sem foreldrun einkennist af upplausn á mörkum og eðlilegum samskiptum innan 

fjölskyldu þá spáir viðhengiskenningin því að barn sem upplifir foreldrun eigi erfiðara 

með eðlileg samskipti og tengslamyndanir í framtíðinni (Earley og Cushway, 2002, 

Hooper o.fl., 2014).  

7.2 Neikvæð áhrif foreldrunar á sjálfsmynd og andlega líðan á 

fullorðinsárum 

Dæmi um neikvæðar afleiðingar foreldrunar geta verið aukinn kvíði (Mays og Krueger, 

2021), lágt sjálfsálit (Borchet o.fl., 2020; Wells o.fl., 1999), léleg hæfni í mannlegum 

samskiptum (Baggett o.fl., 2015; Valleau o.fl., 1995; Wells o.fl., 1999), slakur 

námsárangur (Jurkovic, 1997), áfallastreituröskun (Hooper o.fl., 2008), almenn sálræn 

vanlíðan (Stein o.fl., 1999) og önnur geðræn vandamál (Krieg, 2005; Liotti, 1992; Wells 

og Jones, 1998). Slíkar niðurstöður hafa vakið upp þá spurningu: hvað er það við 
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þroskastig unglinga og barna sem tengist áhrifum foreldrunar (Hooper, 2011). 

Champion o.fl. (2009) lögðu fram þá skýringu að aukin umönnnunarhlutverk barns 

innan fjölskyldu geti stangast á við dæmigerða hluti í lífi barna, eins og árangur í skóla, 

samband við vini og að fá að upplifa aukið sjálfræði. Ungmenni skorta einnig þá 

vitsmunalegu getu og félagslegu færni sem þarf til þess að sinna þeim 

umönnunarhlutverkum sem oft er krafist af þeim og geta þau þess vegna ekki tekist á 

við eða ráðið við þau hlutverk sem þeim er úthlutað í fjölskyldum þar sem foreldrun er 

til staðar. Aðrir fræðimenn (Hooper, 2011; McMahon og Luthar, 2007) halda því einnig 

fram að þau umönnunarhlutverk sem ungmennin gegna séu oftast óhófleg, 

óviðurkennd og óviðeigandi og geri það að verkum að ungmennin vaxa of hratt og 

verða sjálfstæð of fljótt (Champion o.fl., 2009; Hooper, 2011). Þegar foreldrar hafa 

alltof háar væntingar og eru of háðir viðbragðsflýti og vinnu barna sinna lærir barnið að 

þarfir þess eru minna mikilvægari en þarfir annarra í fjölskyldunni. Vegna þess að börn 

ganga ekki oft gegn óskum og þörfum foreldra, þá getur foreldrunar ferlið í fjölskyldum 

verið ruglingslegt og lúmskt. Þegar fullorðnir afsala sér foreldraábyrgðinni, standa börn 

frammi fyrir sjálfgefnu afnámi stöðu sinnar sem barn, þar með talið þroska, þarfa, 

ánægju, baráttu og tækifæra sem barnæskan getur falið í sér (Chase, 1999). 

Denise Castro, Rebecca Jones og Hamid Mirsalimi (2010) framkvæmdu 

rannsókn þar sem þau skoðuðu hvort að einstaklingar sem upplifðu foreldrun í æsku 

væru líklegri til þess að upplifa blekkingarheilkenni (e. imposter syndrome) á 

fullorðinsárum. Blekkingarheilkenni er hugtak kynnt af Clance og Imes (1978) sem lýsir 

sér þannig að einstaklingur upplifir sig sem sviksaman og óverðugan, þrátt fyrir góðan 

árangur í til dæmis skóla eða vinnu. Einstaklingar sem upplifa blekkingarheilkenni trúa 

því innst inni að þeir eigi ekki skilið stöðu sína og að velgengni þeirra sé ekki vegna 

eigin getu, heldur að það stafi af utanaðkomandi þáttum eins og heppni, örlögum, 

persónulegum þokka eða eigin fegurð. Þeir sem upplifa blekkingarheilkenni lifa í 

stöðugum ótta um að þeir muni ekki ná að standast væntingar. Þeir leggja á sig háar 

kröfur og finna gjarnan fyrir þörfinni að vera bestir, sérstakir og að standa sig 

fullkomlega (Clance og Imes, 1978; Sightler og Wilson, 2001; Sonnak og Towell, 

2001). Niðurstöður rannsóknar Castro o.fl. (2010) leiddu í ljós að það ríkir marktækt 

jákvætt samband á milli foreldrunar og blekkingarheilkennis. Þannig virðist sem að 

óhófleg umönnunarhlutverk barns í fjölskyldunni sinni geti leitt til blekkingarheilkennis 

á fullorðinsárum. Þessar rannsóknir eru í samræmi við aðrar rannsóknir (King og 
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Cooley, 1995; Sonnak og Towell, 2001) sem sýnt hafa að rekja má blekkingarheilkenni 

einstaklinga til þátta sem tengjast uppeldi þeirra og upplifana í æsku. Höfundar þessara 

rannsókna leggja til þá skýringu að foreldruð börn telja sig líklega ekki vera hæf til þess 

að framkvæma þau fullorðins verkefni sem krafist er af þeim, en gera það samt til þess 

að viðhalda tilfinningalegri tengingu við foreldri sitt. Í slíku ferli þróa börn með sér falskt 

sjálf og leyna tilfinningum sínum frá foreldrum sínum. Þegar þessi börn verða svo 

fullorðin viðhaldast tilfinningar þeirra um að finnast þau ekki vera hæf og verða þær 

hluti af sjálfsmynd þeirra. Þeir sem upplifa blekkingarheilkenni telja sig vera vanhæfa 

og óttast að það uppgötvist. Þess vegna leggja þessir einstaklingar endalaust meira á 

sig til þess að þóknast öðrum. Slíkar tilfinningar eru líklega svipaðar og þær tilfinningar 

sem foreldruð börn upplifa þegar þau gegna verkum sem ganga umfram getu þeirra 

(Castro o.fl., 2010). 

Marolyn Wells og Rebecca Jones (2000) framkvæmdu rannsókn þar sem þær 

skoðuðu hvort foreldrun tengdist tilhneigingunni til þess að finna fyrir skömm (e.shame-

proneness). Að finna fyrir skömm hefur verið lýst sem því að finnast maður 

ófullnægjandi, hjálparvana og niðurlægður. Tilfinningin um skömm er ekki sú sama og 

sektarkennd. Sektarkennd er skilgreind sem eftirsjá vegna tiltekins verknaðar (Lewis, 

1971; Tangney o.fl., 1998). Wells og Jones (2000) fengu 197 háskólanema við 

Southeastern háskóla til þess að taka þátt í rannsókn á skömm og foreldrun. 

Nemendurnir svöruðu tveimur spurningalistum, einum sem mælir skömm, The Test of 

Self-Conscious Affect, og öðrum sem mælir foreldrun í æsku, The Parentification 

Questionnaire. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós marktæk tengsl á milli 

foreldrunar og skömm. Einstaklingar sem upplifðu foreldrun í æsku hafa frekar 

tilhneigingu til þess að finna fyrir meiri skömm á fullorðinsárum (Wells og Jones, 2000).  

7.3 Jákvæð áhrif 

Eins og kemur fram hér að ofan, þá hafa niðurstöður rannsókna á foreldrun sýnt fram 

á neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinga sem upplifðu foreldrun í æsku. Í flestum 

tilvikum þar sem foreldrun á sér stað, þá ganga þær væntingar og ábyrgð sem lögð er 

á börn, umfram það sem mögulega gæti talist þroskandi eða eflandi fyrir barnið 

(Hooper o.fl., 2014). Sumir fræðimenn (Hooper o.fl., 2014; McMahon og Luthar, 2007; 

Połomski o.fl., 2021; Stein o.fl., 2007) sem skoða fjölskyldukerfi og fjölskyldulíf hafa 

hins vegar lagt áherslu á það að þau hlutverk og skyldur sem fylgja foreldrun geta 
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jafnvel verið gagnlegar fyrir barnið í framtíðinni. Sumir einstaklingar sem upplifa 

foreldrun læra umönnunarhæfileika, leiðtoga- og skipulagshæfileika sem gagnast þeim 

á fullorðinsárum. Rannsakendur (Hooper o.fl., 2015; Kuperminc o.fl., 2013; Shin og 

Hecht, 2013; Telzer og Fuligni, 2009; Telzer o.fl. 2014; Wei o.fl., 2021) hafa lagt 

áherslu á leiðir til þess að líta á hugtakið í öðru menningarlegu samhengi. Í sumum 

kringumstæðum og menningarheimum eru áhyggjur af velferð foreldra, að aðstoða og 

passa yngri systkini ásamt því að gegna almennum heimilisstörfum eðlilegt og talið 

vera eðlilegur þáttur í uppeldi barna (Hooper o.fl., 2014; McMahon og Luthar, 2007; 

Połomski o.fl., 2021). 

Rannsókn Połomski o.fl. (2021) sem framkvæmd var í Pólandi skoðaði 

tengingar á milli seiglu og stig foreldrunar hjá unglingum. Seigla var mæld með því að 

nota BRS skalann (The Brief Resilience Scale) (Smith o.fl., 2008), stig foreldrunar voru 

mæld með foreldrunar spurningalistanum (e. The Parenitifcation Questionnaire). 

Hugtakið seigla var kynnt á fimmta áratug síðustu aldar af Jeanne og Jack Block 

(1993). Tvær leiðir ráða ríkjum þegar kemur að því að skilgreina seiglu. Annars vegar 

að horfa á seiglu sem ferli og hins vegar sem persónulegan eiginleika einstaklings. 

Fyrri nálgunin lítur á seiglu sem ferli kraftmikillar, jákvæðrar aðlögunar manneskju til 

þess að bregðast við hindrunum og álagi. Ferlið við það að virkja seiglu gerir 

einstaklingi kleift að takast á við erfiðar aðstæður með því að virkja viðeigandi hæfni 

og getu. Seinni nálgunin lítur á seiglu sem persónulegan eiginleika einstaklings og er 

stundum talað um sálræna seiglu eða persónulega seiglu. Báðar nálganirnar telja hins 

vegar seiglu gegna mikilvægu hlutverki í því ferli að takast á við bæði áfall og daglegt 

líf (Connor, 2006). Niðurstöður rannsóknar Połomski o.fl. (2021) benda til þess að 

seigla hjá unglingum tengist foreldrun og að þau tengsl séu kynbundin og mótuð af 

menningarviðmiðum um uppeldi stúlkna og drengja ásamt væntingum samfélagsins til 

þeirra. Niðurstöður Połomski o.fl. (2021) leiddu í ljós að það ríkir jákvætt samband milli 

foreldrunar og seiglu, ungmenni sem upplifa foreldrun upplifa meiri seiglu, því eru 

þessar niðurstöður í samræmi við fyrri rannsóknir (Hooper o.fl., 2008; van der Mijl og 

Vingerhoets, 2017; Yew o.fl., 2017). Unglingarnir fá vissa hæfni á kostnað eðlilegs 

uppeldis. Niðurstöðurnar (Połomski o.fl., 2021) leiddu einnig í ljós jákvæða fylgni á milli 

foreldrunar, þrautseigju (e.perseverance) og ákveðni (e.determination). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl milli foreldrunar og námsárangurs (Borhcet o.fl., 

2021; Gilford og Reynolds, 2011), skipulagshæfni (Hooper o.fl., 2008) og sjálfsgetu (e. 
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self-efficacy) (Mayseless o.fl., 2004). Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt að hætta er á að 

þrautseigja og ákveðni þróist í fullkomnunaráráttu og vinnufíkn (Jurkovic, 1997). Eins 

og hefur verið nefnt, þá skipta menningarlegar kringumstæður og samfélagsgerð máli 

þegar kemur að því hvort foreldrun geti haft einhver jákvæð áhrif. Í Póllandi eru sterk 

menningarleg viðmið sem leggja mikla áherslu á fjölskyldueininguna og börn geta 

jafnvel verið hvött til þess að framfleyta fjölskyldu sinni (Hofstede o.fl., 2010). Ungir 

einstaklingar sem taka að sér hlutverk umönnunaraðila geta þess vegna fengið jákvæð 

viðbrögð frá fjölskyldunni og umhverfinu. Það er þess vegna mikilvægt að taka 

menningarlegt samhengi inn í myndina til að skilja betur áhrif foreldrunar (Połomski 

o.fl., 2021).  

Judith Stein, Mary Jane Rotheram-Borus og Patricia Lester (2007) framkvæmdu 

rannsókn þar sem þær skoðuðu bæði langtíma- og skammtímaáhrif foreldrunar. Þær 

skoðuðu sálræna vanlíðan, vímuefnaneyslu og almenna hegðun hjá unglingum sem 

áttu foreldra með HIV/alnæmi. Rannsókn þeirra skoðaði sömu einstaklinga (N=213) 

með sex ára millibili. Meðal aldur viðmælenda var 14,9 ára við fyrstu mælingarnar og 

voru flest þeirra orðin fullorðin við seinni mælingu. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

foreldrun hafði neikvæð áhrif til skamms tíma, unglingarnir fóru fyrr að stunda kynlíf, 

byrjuðu fyrr að drekka áfengi og reykja kannabis. Hins vegar hafði foreldrun jákvæð 

langtímaáhrif, unglingarnir neyttu minna áfengis þegar þeir urðu eldri, reyktu síður 

tóbak og sýndu meiri aðlögunarhæfni. Rannsakendur fundu ekki samband milli 

foreldrunar og vanlíðan við seinni mælingarnar, viðmælendurnir sýndu einnig ekki 

tilhneigingu til þess að detta í sama mynstur og foreldrar sínir gagnvart sínum eigin 

börnum, það er að segja foreldrun virtist ekki endurskapast til næstu kynslóðar. Stein 

o.fl. komust að þeirri niðurstöðu að örlög ungmenna í foreldrunar aðstæðum leiði ekki 

endilega til neikvæðra afleiðinga síðar í lífinu, eins og aðrar rannsóknir hafa sýnt. 

Höfundar undirstrikuðu mögulegar jákvæðar afleiðingar foreldrunar, eins og seiglu 

(Stein o.fl., 2007). 

Eva H. Telzer og Andrew J. Fuligni (2009) framkvæmdu rannsókn í 

Bandaríkjunum þar sem þau skoðuðu hvort aukin hjálpsemi unglinga á heimilinu hefði 

neikvæð áhrif á vellíðan þeirra. Þau notuðu dagbókaraðferðina, þar sem 752 unglingar 

á aldrinum fjórtán til fimmtán ára héldu dagbók yfir tveggja vikna tímabil þar sem þau 

skrifuðu niður hvers konar hjálp þau veittu á heimilinu og hvernig þeim liði frá degi til 

dags. Telzer og Fuligni vildu einnig skoða hvort áhrifin væru misjöfn á milli unglinga af 
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mið- og suður-amerískum og asískum uppruna annars vegar og evrópskum uppruna 

hins vegar. Nokkrir fræðimenn (Burton, 2007; Kam, 2011; Kuperminc o.fl., 2013; Wei 

o.fl., 2021) hafa bent á og sýnt fram á að ungmenni sem eiga rætur að rekja til Mið- og 

Suður-Ameríku og Asíu finna fyrir meiri skyldu og ábyrgð þegar kemur að því að 

aðstoða fjölskyldu sína, heldur en ungmenni sem eiga rætur að rekja til Evrópu. 

Niðurstöður Telzer og Fuligni (2009) benda til þess að það að hjálpa til á heimilinu og 

veita fjölskyldu sinni aðstoð leiddi til meiri hamingju og veittu unglingunum vissa 

lífsfyllingu. Það fannst ekki marktækur munur milli unglinga af mismunandi uppruna 

þegar kom að því hvort aðstoð þeirra á heimilinu hefði neikvæð áhrif á vellíðan þeirra. 

Hins vegar virtust ungmenni af mið- og suður-amerískum uppruna veita meiri aðstoð á 

heimilinu. Að aðstoða við fjölskyldulíf var almennt ekki stressandi fyrir ungmennin í 

þessari rannsókn. Starf, menntun og vinnutími foreldra höfðu heldur ekki marktæk áhrif 

á niðurstöðurnar. Tengsl fjölskylduaðstoðar við sálræna vellíðan unglinga fundust bæði 

á einstaklings- og daglegu stigi. Einstaklings stigið (e. the individual level) er meðaltal 

vellíðan unglinganna yfir tveggja vikna tímabilið. Með daglega stiginu er átt við hvort 

að aðstoð á tilteknum degi leiddi til meiri vellíðan á þeim degi. Það bendir til þess að 

það hafi bæði langvarandi og tímabundin áhrif fyrir unglinga að veita aðstoð á 

heimilinu. Því meiri tíma og því fleiri dögum sem unglingarnir eyddu í að aðstoða heima 

fyrir, því hamingjusamari urðu þeir (Telzer og Fuligni, 2009).  

Niðurstöður Telzer og Fuligni (2009) eru ekki í samræmi við niðurstöður margra 

annarra rannsókna (Borchet o.fl., 2020; Hooper o.fl., 2008; Krieg, 2005; Liotti, 1992; 

Stein o.fl., 1999; Wells og Jones, 1998) sem benda til þess að foreldrun leiði til 

andlegrar vanlíðanar hjá unglingum. Þau leggja fram þrjár mögulegar ástæður af 

hverju það gæti verið. Í fyrsta lagi hafa rannsóknir á foreldrun aðallega skoðað aðstoð 

unglinga á heimilum þar sem erfiðar aðstæður ríkja, eins og efnahagserfiðleikar, fíkn 

foreldra, veikindi foreldra o.s.frv. í öðru lagi þá hafa fyrri rannsóknir skoðað foreldrun 

og aðstoð unglinga á heimilinu sem neikvætt fyrirbæri. Spurningalistar sem hafa það 

að markmiði að greina foreldrun, spyrja viðmælendur hvort aðstoð sem þeir veita á 

heimili sínu sé umfram það sem þeir ráða við, hvort það valdi álagi og hvort þeir hjálpi 

til þess að létta á álagi foreldra sinna. í þriðja lagi benda Telzer og Fuligni á að foreldrun 

er hugtak sem notað er til þess að lýsa því þegar ungmenni taka að sér of umfangsmikil 

fullorðins hlutverk, sem ganga fram úr þeirra getu. Rannsókn þeirra byggir á 

slembiúrtaki og þau benda á að ef þau hefðu einungis skoðað fjölskyldur þar sem 
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erfiðar heimilisaðstæður ríkja, og hefðu fengið ungmenni sem taka þátt í of 

umfangsmikilli aðstoð á heimilinu, að þá hefðu þau kannski fundið tengsl milli 

fjölskylduaðstoðar og vanlíðanar (Telzer og Fuligni, 2009). Slíkar útskýringar væri 

mögulega hægt að yfirfæra á margar aðrar rannsóknir sem skoða jákvæðar afleiðingar 

foreldrunar. Foreldrun er oftast ferli sem skapast í fjölskyldum þar sem erfiðar 

aðstæður ríkja og ábyrgðin og skyldurnar sem falla á börnin eru oft of umfangsmikil. 

Það er munur á því að hjálpa til á heimilinu og að upplifa foreldrun. Þar sem foreldrun 

er ferli sem einkennist af öfugu fjölskyldustigveldi og óskýrum mörkum (Borchet o.fl., 

2021). 

8 Meðferð foreldrunar 

Foreldrun er ástand sem getur skapast í mörgum fjölskyldum. Áhrif foreldrunar geta 

verið alvarleg og langvarandi. Jafnvel þó að foreldrun geti haft neikvæðar afleiðingar í 

för með sér þá verða meðferðaraðilar að taka tillit til þess að foreldrunin sem skapast 

innan fjölskyldu er oft lykilþáttur í því að halda fjölskyldunni gangandi. Þegar 

meðferðaraðilar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn vinna með einstaklingum og fjölskyldum 

þar sem foreldrun finnst, þá þarf að skoða vel hvernig inngrip og aðferðir er best að 

nota. Hægt er að skoða hvernig tengslin eru innan fjölskyldunnar, skilgreina hvernig 

hlutverkum og álagi er skipt og vinna að því að endurramma mörk. Mikilvægt er að 

hjálpa ungmennum að endurheimta stöðu sína sem barn eða unglingur og 

endurskipuleggja hlutverkaskiptin, þannig að þau endurspegli hvað er viðeigandi 

miðað við aldur. Meðferðaraðilar geta hjálpað börnum og fullorðnum að setja mörk og 

mynda sér skýrari hugmyndir um hvaða ábyrgðir og skyldur eigi að fylgja 

foreldrahlutverkinu. Það er hægt að benda á að foreldrunin hafi verið jákvæð og hentug 

á einum tímapunkti en að hún virki kannski ekki lengur fyrir fjölskylduna og meðlimi 

hennar. Meginmarkmið meðferðar á foreldrun er að leiðbeina fjölskyldunni að hafa 

skýrari og meira viðeigandi hlutverkaskipti, þar sem foreldri endurheimtar ákveðið vald 

og ábyrgð. Markmiðið er ekki að meðferðaraðilinn breyti hverjum og einum 

fjölskyldumeðlimi, heldur frekar að fá þá til þess að breyta eigin gjörðum og hlutverkum 

í sambandi sínu við fjölskylduna (Hooper o.fl., 2014). 
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Lisa M. Hooper hefur starfað sem kennari, fræðimaður, rannsakandi og 

leiðbeinandi síðastliðin 18 ár. Hún er einn helsti fræðimaður á sviði foreldrunar og hefur 

rannsakað foreldrun og áhrif foreldrunar til muna (Jacobson, 2021). Árið 2008 skrifaði 

hún grein þar sem hún leggur til hvernig best sé að meðhöndla foreldrun í fjölskyldu. 

Foreldrun einkennist oft af vanrækslu og getur verið áfall fyrir einstakling sem elst upp 

í slíkri stöðu, bæði í æsku og á fullorðinsárum (Hooper, 2008). Áföll og skaðinn sem 

því fylgir skapast þegar aðstæður og umhverfi verða yfirþyrmandi og ógnandi fyrir 

einstakling þegar einstaklingurinn er ófær um að aðlagast og takast á við aðstæðurnar 

á heilbrigðan hátt (Lazarus og Folkman, 1984). Foreldrun getur fallið undir þessa 

skilgreiningu fyrir suma sem upplifa hana. Hooper bendir samt jafnframt á að ekki allir 

sem upplifa foreldrun finna fyrir neikvæðum afleiðingum í framtíðinni, þar margt sem 

getur haft áhrif. Ráðgjafar og aðrir meðferðaraðilar hafa tilhneigingu til þess að einblína 

of mikið á þær neikvæðu afleiðingar sem foreldrun getur haft í för með sér. Hooper 

segir að þessi tilhneiging geti leitt til þess að ráðgjafar og aðrir meðferðaraðilar missi 

af því þegar foreldrun hefur í för með sér jákvæðar afleiðingar, eins og til dæmis 

sjálfstæði og aðlögunarhæfni. Ráðgjafar og aðrir meðferðaraðilar ættu að leita eftir og 

meta styrkleika sjúklinga sinna sem kunna að hafa skapast vegna foreldrunarinnar sem 

þeir upplifðu. Sjúklingar upplifa mismikla foreldrun og finna fyrir mismiklum og ólíkum 

afleiðingum. Sumir upplifa hana sem áfall, aðrir sem streituvaldandi en ekki endilega 

sem áfall en sumir sem eðlilegt fyrirkomulag fjölskyldulífs. Þau börn sem gegndu 

hlutverki foreldra á heimilinu í stuttan tíma, líta frekar á foreldrunina sem eðlilega og 

ekki endilega sem streituvaldandi, en öfugt á við um þau börn sem upplifðu foreldrun í 

lengri tíma. Eldri börn eru einnig betur í stakk búin til þess að taka á sig skyldur og 

hlutverk sem eðlilegt þykir að foreldrar gegni og finna því síður fyrir streitu og of miklu 

álagi (Hooper, 2008). 

Hooper (2008) leggur fram tíu atriði sem ráðgjafar og aðrir meðferðaraðilar ættu 

að hafa í huga þegar þeir vinna með sjúklingum sem hafa upplifað foreldrun: 

1. Í fyrsta lagi skal íhuga að ekki allir sem upplifa foreldrun finna fyrir þeim 

neikvæðu afleiðingum sem greint er frá í bókmenntum um foreldrun. 

2. Athuga skal hversu lengi foreldrunin hefur staðið yfir. Afleiðingar foreldrunar 

eru mjög breytilegar eftir því hve lengi foreldrunar ástand varir. Stutt og 

tímabundið foreldrunar ástand getur haft jákvæðar afleiðingar, á borð við meira 

sjálfsstæði og almenna hæfni.  
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3. Taka þarf tillit til aldurs þeirra sem verið er að aðstoða, líklegt er að afleiðingar 

foreldrunar séu alvarlegri þeim yngri sem viðkomandi var þegar foreldrunin átti 

sér stað. 

4. Greina þarf hverskyns verkefni og aðstoð viðkomandi þurfti að gera á heimilinu, 

var það líkamleg vinna, tilfinningalegur stuðningur eða jafnvel hvort tveggja. 

Rannsóknir benda til þess að tilfinningaleg aðstoð og stuðningur geti verið 

skaðlegri en líkamleg vinna, í samhengi foreldrunar. 

5. Taka þarf tillit til menningarlegs samhengis sem viðkomandi býr við og er hluti 

af. Hvernig er litið á foreldrun í menningu viðkomandi? Er vinna ungmenna á 

heimilinu hátt metin og fær viðkomandi stuðning frá sinni fjölskyldu og 

samfélaginu? 

6. Íhuga þarf hvort viðeigandi sé að leggja fram spurningalista sem fangar hversu 

mikil og hvernig tegund af foreldrun um ræðir. 

7. Athuga skal hvernig viðkomandi lítur á foreldrunina. Rannsóknir benda til þess 

að ef sá sem upplifir foreldrun lítur á hana sem sanngjarna og ekki sem vandamál 

að þá leiði það síður til neikvæðra afleiðinga. 

8. Vegna þess að foreldrun getur leitt til jákvæðra afleiðinga, þá getur verið 

gagnlegt að skoða bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar foreldrunar. 

9. Það getur verið gagnlegt að fá fjölskylduna til þess að taka þátt í meðferðinni. 

Að veita fjölskyldunni leiðbeinandi upplýsingar gæti nægt til þess að hjálpa 

barninu og fjölskyldunni að endurskipuleggja fyrirkomulag innan fjölskyldunnar, 

og hvernig verkefnum er viðeigandi að hver og einn fjölskyldumeðlimur gegni. 

10. Að lokum þarf svo að íhuga hvort best væri að senda viðkomandi til ráðgjafa 

sem hefur meiri reynslu á foreldrun og hefur betri þekkingu á hvers konar aðstoð 

sé best að veita (Hooper, 2008). 

9  Foreldrun á Íslandi 

Eins og áður hefur verið nefnt, þá hefur foreldrun ekki verið mikið skoðuð eða 

rannsökuð á Íslandi, enda ekki hægt að finna formlega þýðingu á kenningunni. Hins 

vegar er hægt að sjá foreldrun í fjölmörgu efni þar sem fjölskyldulíf er skoðað og þá 
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sérstaklega fjölskyldur sem kljást við erfiðar aðstæður. Hervör Alma Árnadóttir og 

Soffía Hjördís Ólafsdóttir (2019) framkvæmdu rannsókn þar sem þær könnuðu upplifun 

og reynslu barna af því að búa við fátækt. Gagna var aflað með eigindlegum 

hálfstöðluðum viðtölum við ellefu börn á aldrinum 7–12 ára sem bjuggu hjá foreldrum 

sem höfðu fengið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi sér til framfærslu í að minnsta kosti 

þrjá mánuði. Öll börnin áttu foreldra af íslenskum uppruna. Börnin fundu flest fyrir mikilli 

ábyrgð og fólst hún í því að hjálpa til á heimilinu. Þau pössuðu yngri systkini, sáu sjálf 

um að taka til viðeigandi skólagögn, sáu um heimanám og pössuðu upp á skólagöngu 

sína almennt. Tengsl barnanna við foreldra var misjöfn, sum áttu í góðum tengslum en 

önnur lýstu flóknum tengslum.Flókin tengsl tengdust aðallega heilsuvanda foreldris 

eða almennum afleiðingum fátæktar.  

Flest börnin greindu frá því að þau vildu eyða meiri tíma með foreldrum sínum. 

Heilsuvandi foreldris, erfiðar húsnæðisaðstæður og streita var meðal þeirra þátta sem 

börnin nefndu að kæmi í vegi fyrir góð fjölskyldusamskipti og samveru (Hervör Alma 

Árnadóttir og Soffía Hjördís Ólafsdóttir, 2019). Soffía Hjördís kom fram í sjónvarpsþætti 

Kveiks (2020) um fátækt á Íslandi og greindi frá rannsókn sinni. Hún talaði um að börn 

fátækra væru sum í umönnunarhlutverki gagnvart foreldrum sínum. Þessi börn taka á 

sig meiri ábyrgð, sjá um að vakna sjálf á morgnanna og koma sér í skólann. Hún greindi 

einnig frá því að börn fátækra hlífðu foreldrum sínum frá óskum og væntingum sínum, 

væru ekki að biðja um hluti sem önnur börn fá eins og að bjóða í afmæli eða fara í 

ferðir með skólanum o.s.frv. (Lára Ómarsdóttir og Stefán Aðalsteinn Drengsson, 2020). 

Þessar lýsingar eru svipaðar mörgu því sem skrifað hefur verið um foreldrun. 

Fræðimenn hafa bent á að fjárhagslegir erfiðleikar geta verið undanfari foreldrunar 

(Boszormenyi-Nagy og Spark, 1973; Burton, 2007; Chase, 1999; Hooper, 2014). Börn 

sem alast upp við erfiðar aðstæður eins og fátækt, þurfa oft að taka meiri ábyrgð á 

heimilinu. Þau taka að sér umönnunarhlutverk gagnvart foreldrum sínum og systkinum, 

þau þurfa einnig að taka mikla ábyrgð á eigin lífi (Chase, 1999; Earley og Cushway, 

2002; Hooper, 2014) 

 Í bók eftir Hörpu Njálsdóttur (2003), fjallar hún ítarlega um fátækt á Íslandi. Hún 

tók meðal annars viðtöl við einstaklinga sem búa við fátækt. Hún tók viðtöl við hjónin 

Lilju og Gísla sem eiga fjögur börn á aldrinum, 18 ára, 12 ára, 9 og 5 ára. Lilja og Gísli 

voru ekki heilsuhraust og voru því ekki lengur á vinnumarkaði. Þau eru bæði á örorku 

og segja að erfitt sé að láta enda ná saman. Þegar þau voru spurð hvernig gengi hjá 
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börnum þeirra, segja þau að það gengi vel hjá elstu dóttir þeirra, að hún sé í námi og 

að það sé mjög mikil seigla í henni. Þau hrósa henni mikið, að hún hafi mikinn metnað, 

sé staðföst, reglusöm og vinni með skóla. Einnig segja þau að yngsti sonur þeirra spjari 

sig vel og að hann sé á leikskóla. Þau segja að það gangi ekki jafn vel hjá Nonna syni 

þeirra, sem er 12 ára. Mikið streituástand ríkir á heimilinu af völdum veikinda 

foreldranna og tíðra flutninga. (Harpa Njálsdóttir, 2003). Það er ekki endilega hægt að 

álykta að foreldrun finnist í þessari sex manna fjölskyldu, en lýsingar hjónanna á elstu 

dóttur sinni líkjast niðurstöðum rannsókna sem benda til þess að börn sem upplifa 

foreldrun, sína jafnvel fram á meiri seiglu (Połomski o.fl., 2021; van der Mijl og 

Vingerhoets, 2017; Yew o.fl., 2017), sem geti svo leitt til betri námsárangurs (Oshio 

o.fl., 2003; Połomski o.fl., 2021). 

 Stuðningur hins opinbera við börn og barnafólk sem búa við erfiðar aðstæður er 

mjög mismunandi eftir því hvað á bjátar. Börn sem eiga atvinnulausa foreldra eru mjög 

illa sett. Börn sjúklinga eru einnig illa sett og gerði velferðarkerfið ráð fyrir því að 5.760 

krónur dugði þeim til framfærslu á mánuði árið 2000. Harpa (2003) bendir á að úrræði 

hins opinbera við efnalitlar barnafjölskyldur og börn sem búa við erfið kjör séu í flestum 

tilvikum lítil. Þegar útgjöldum hins opinbera til barnafólks á Íslandi voru borin saman 

við hin Norðurlöndin um aldamótin, þá kom í ljós að Íslendingar verja langlægstu 

hlutfalli til barnafjölskyldna miðað við hin Norðurlöndin (Harpa Njálsdóttir, 2003). Nýrri 

tölur (Stefán Ólafsson, 2021) sýna að Ísland verji enn lægsta hlutfalli útgjalda til 

barnafólks miðað við hin Norðurlöndin. Vegna þess að foreldrun á sér helst stað í 

fjölskyldum sem kljást við erfiðar aðstæður (Burnett o.fl., 2006; Chase, 1999; Earley 

og Cushway, 2002; Macfie og Swan, 2009; Tedgård o.fl., 2019) þá er verkefni 

velferðarkerfisins mikilvægt til þess að draga úr erfiðleikum barna og barnafólks. Ef 

staða barnafólks í erfileikum verður ekki bætt getur það leitt til þess að fleiri börn munu 

upplifa foreldrun á Íslandi í framtíðinni. 

 Í bókinni Barnasálfræði eftir Álfheiði Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal (1996) 

tala þær um að elsta systkinið í systkinahópi þurfi oft að taka ábyrgð á yngri systkinum. 

Oft má sjá að þeir einstaklingar sem eru elsta systkinið velja sér störf þar sem þau nýta 

sér það sem þau lærðu í æsku, til dæmis umönnunar- eða stjórnunarhlutverkum. Elsta 

systkinið er einnig oft í ábyrgðar- og samviskuhlutverki gagnvart foreldrum sínum, og 

þá sérstaklega þegar þau byrja að eldast. Elstu systkini eru stundum haldin 

fullkomnunaráráttu og reyna oft að stilla til friðar og gera sitt besta til þess að uppfylla 
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væntingar sem til þeirra eru gerðar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). 

Slíkar lýsingar eru mjög svipaðar og lýsingar á börnum sem upplifa foreldrun. Það er 

oftast elsta systkinið sem tekur á sig aukna ábyrgð og sinnir fleiri verkefnum á heimilinu 

þegar foreldri hefur afsalað sér skyldum sínum og hlutverkum (McMahon og Luthar, 

2007). Einnig hafa rannsóknir og bókmenntir fjallað um það að einstaklingar sem 

upplifðu foreldrun í æsku verði stundum haldnir fullkomnunaráráttu þegar þeir verða 

fullorðnir (Jurkovic, 1997; Połomski o.fl., 2021). 

 Starfshópur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um stefnumótun í málefnum 

geðsjúkra skilaði skýrslu sinni til ráðherra þann 10. október 1998. Í þeirri skýrslu er 

greint frá mismunandi tegundum ofbeldis og afleiðinga þess. Þar er fjallað um 

fjölskylduofbeldi, og því lýst sem víðtæku hugtaki sem nær yfir ofbeldi sem gerist innan 

fjölskyldu. Fjölskylduofbeldi er talið hafa meiri langvarandi andlegar afleiðingar en 

ofbeldi sem gerist utan heimilis. Hægt er að skipta ofbeldi í 4 megin flokka, líkamlegt 

ofbeldi, andlegt og tilfinningalegt ofbeldi, vanræksla og kynferðislegt ofbeldi 

(Heilbrigðisráðuneyti, 1998).  Foreldrun myndi í flestum tilfellum falla undir vanrækslu 

og í skýrslunni er vanræksla lýst á þennan hátt: 

Aðili sem er ábyrgur gagnvart öðrum aðila vanræki skyldur sínar við hann svo sem 

foreldrar gagnvart börnum sínum eða börn gagnvart öldruðum foreldrum sínum. 

Vanræksla á við um það þegar slíkur aðili lætur afskiptalaust að sinna þörfum þess sem 

ekki getur það sjálfur eins og t.d. ung börn og aldraðir. Hér er átt við að viðkomandi er 

ekki sinnt með grunnþarfir sínar sem eru fæði, klæði, húsaskjól, nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta og nám eða eitthvað viðurværi við hæfi. (Heilbrigðisráðuneyti, 1998) 

 

Í skýrslunni er greint frá afleiðingum fjölskylduofbeldis á börn og meðal þeirra er 

„parentified behaviour“ sem er þýtt sem ofurábyrg hegðun (Heilbrigðisráðuneytið, 

1998). Þessi skýrsla virðist vera sú eina sinnar tegundar hér á landi, það er að segja, 

þar sem foreldrun (e. parentified) er nefnd. Orðið birtist orðrétt á ensku og var reynt að 

greina það á íslensku sem ofurábyrg hegðun. Eins og kemur fram hér að ofan þá hafa 

margar rannsóknir, bækur og skýrslur á Íslandi fjallað um birtingarmyndir foreldrunar. 

Eftir því sem ég best veit þá er skýrsla heilbrigðisráðuneytisins sú eina þar sem 

hugtakið er nefnt beinum orðum. 
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10 Lokaorð 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að skoða og veita innsýn inn í kenninguna um 

foreldrun. Ólíkar birtingarmyndir foreldrunar, mögulegar orsakir, jákvæðar og 

neikvæðar afleiðingar og stöðu rannsóknar á sviði foreldrunar á Íslandi. Foreldrun er 

hlutverkaskipti þar sem barn eða unglingur byrjar að sinna verkefnum á heimilinu sem 

foreldri hefur afsalað sér. Verkefnin sem ungmennin þurfa að gegna eru misjöfn og 

breytileg á milli einstakra fjölskyldna. Verkefnin geta til dæmis verið að passa yngri 

systkini, þrífa á heimilinu, sjá um fjármál og veita aðra almenna umönnun. Foreldrun 

snýst hins vegar ekki einungis um það að börn hjálpi til á heimilinu og þeim verkefnum 

sem þau sinna, heldur einkennist foreldrun af óskýrum mörkum á milli fjölskyldu-

meðlima og öfugu stigveldi innan fjölskyldunnar.  

 Erfiðar aðstæður í fjölskyldu eru oftast undanfari þess að foreldrun myndast í 

fjölskyldu. Fíkn foreldra, geðræn veikindi foreldra, fátækt og skilnaður eru nokkur dæmi 

sem geta gert það að verkum að foreldrar eru ekki lengur færir um að sinna 

uppeldishlutverki sínu. Foreldri byrjar að víkja frá sinni ábyrgð og börn finna fyrir 

þörfinni til þess að taka upp hanskann og sinna þeim verkefnum sem foreldrið sjálft 

sinnir ekki lengur.  

 Þær rannsóknir sem fjalla um afleiðingar og áhrif þess að upplifa foreldrun í 

æsku greina bæði frá jákvæðum og neikvæðum afleiðingum. Það kom mér 

persónulega á óvart þegar ég lagði af stað í þetta verkefni. Ég hafði ímyndaði mér að 

við aðstæður þar sem börn þurfa, óundirbúin, að taka á sig ábyrgð og sinna verkefnum 

sem ganga umfram getu þeirra, þá myndi það einungis leiða til neikvæðra afleiðinga. 

Það er samt áhugavert að þegar talað er um jákvæðar afleiðingar foreldrunar, þá er 

því lýst sem hæfni sem getur kostað sitt (e. competency at a cost). Að jafnvel þó að 

foreldrun geti til dæmis leitt til meiri seiglu og betra sambands barns við foreldri sitt, þá 

getur það orðið á kostnað eðlilegs uppeldis. Jákvæð foreldrun ætti endilega ekki að 

flokkast undir foreldrun. Börn og unglingar sem sýna ábyrgð og aðstoða á heimilinum 

getur flokkast undir eðlilegt uppeldi. Foreldrun einkennist frekar af óhóflegum og 

umfangsmiklum verkefnum sem ganga umfram getu barna og gætu varla talist jákvæð 

fyrir þau. 

Fleiri rannsóknir þarf til að skoða tengsl foreldrunar og kyns, þar sem ekki virðist 

mikill samhljómur í rannsóknum um áhrif kyns á foreldrun, bæði þegar kemur að því 
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hvort kynið sé líklegri til þess að upplifa foreldrun og hvort þau verkefni sem stúlkur og 

drengir gegna séu mismunandi. 

 Það virðist einnig mikilvægt að taka tillit til uppruna og menningu einstaklinga 

varðandi foreldrun og þeirra afleiðinga sem foreldrun kann að hafa í för með sér. 

Rannsóknir hafa bent til þess að börn og unglingar sem tilheyra minnihlutahópum í 

Bandaríkjunum, sem eiga rætur að rekja til annarra landa en þeirra í Evrópu, séu 

líklegri til þess að upplifa foreldrun. Bent er á að minnihlutahópar búa oft við erfiðar 

aðstæður og lakari kjör í Bandaríkjunum. Svo er einnig misjafnt milli ólíkra 

menningarheima hversu mikils er ætlast til af börnum og hvernig verkefnum er talið 

eðlilegt að börn gegni á heimilinu. Menning og bakgrunnur barna og unglinga sem 

upplifa foreldrun, ákvarða einnig að einhverju leyti hvort foreldrun geti mögulega leitt til 

jákvæðra afleiðinga. Ef menning þeirra sem upplifa foreldrun metur vinnu barna mikið 

og börn fá stuðning og viðurkenningu fyrir vinnu sína, þá eru minni líkur á því að 

viðkomandi upplifi neikvæðar afleiðingar foreldrunar. 

 Fræðimenn, líkt og Hooper (2008) hafa einmitt lagt áherslu á mikilvægi þess að 

taka þurfi tillit til menningarlegra þátta þegar kemur að því að ákveða bestu úrræði og 

meðferð fyrir einstaklinga sem hafa upplifað foreldun. Hooper (2008) segir að 

mikilvægt sé þar sem foreldrun getur bæði leitt til jákvæðra og neikvæðra afleiðinga þá 

ættu meðferðaraðilar og ráðgjafar að meta styrkleika skjólstæðinga sinna. Börn og 

unglingar upplifa mismunandi og mismikla foreldrun. Ef foreldrunin varir í stuttan tíma 

og því eldri sem börnin eru þegar þau byrja að stíga inn í hlutverk foreldra, þá aukast 

líkurnar á því að foreldrunin geti haft jákvæðar afleiðingar (Hooper, 2008). 

 Jafnvel þótt að foreldrun hafi ekki verið rannsökuð á Íslandi er áhugavert að 

skoða íslenskt efni sem varða fjölskyldulíf og sjá birtingarmyndir foreldrunar. Það gefur 

til kynna að hugmyndir um ábyrgð og umönnunarhlutverk barna sem búa við erfiðar 

aðstæður sé ekki óþekkt fyrirbæri á Íslandi. Foreldrun er kenning og hugtak sem tengist 

mörgum sviðum fjölskyldulífs. Foreldrun virðist enn vera vinsælt efni fræðilegra 

rannsókna og nýjar rannsóknir eru stöðugt að bæta skilning okkar á kenningunni. 

Áhugavert væri að sjá framtíðar rannsóknir á Íslandi sem myndu skoða þetta svið 

nánar.  
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