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Útdráttur 
 

Þessi BA ritgerð í félagsráðgjöf fjallar um hlutverk stjúpmæðra og þær væntingar 

og kröfur sem gerðar eru til þeirra. Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar 

rannsóknar þar sem djúpviðtöl voru tekin við fimm stjúpmæður. Þátttakendur 

rannsóknar höfðu mislanga reynslu af stjúpmæðrahlutverkinu og upplifðu hlutverk 

sitt á mismunandi hátt. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hlutverkið  

reynist erfitt og fer það eftir þátttöku maka og þrautsegju stjúpmæðranna sjálfra 

hvernig tekið er á þeim vandamálum sem upp koma. Áhrif goðsagnarinnar um 

vondu stjúpuna hafa einnig talsvert að segja um líðan stjúpmæðranna, hvernig þær 

sjá sig sem vondu stjúpuna og áhrif þess á hlutverk þeirra. Þó tengja þær sig ekki 

við þá stjúpu sem birtist í ævintýrunum. Stjúpurnar upplifðu sig í  

húshjálparhlutverki þar sem þeim er ætlað að sjá um öll helstu heimilisverk og 

gæta stjúpbarna sinna en á sama tíma halda ákveðinni tilfinningalegri fjarlægð frá 

þeim.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Rannsakandi valdi að skoða hlutverk stjúpmæðra og hvaða kröfur og 

væntingar eru gerðar til þeirra. Ástæða fyrir vali á þessu efni er sú að rannsakandi 

gegnir sjálfur hlutverki stjúpmóður og hefur mikið kynnt sér málefni 

stjúpfjölskyldna. Einnig er þörf fyrir frekari rannsóknir á sviði stjúpfjölskyldna og 

jákvæðari umfjöllun um stjúpforeldra í samfélaginu. Ritgerðin skiptist í inngang, 

fræðilegan bakgrunn, rannsókn og rannsóknaraðferðir, niðurstöður og samantekt, 

umræðu og ályktanir. Vinna að rannsókninni hófst í júní 2010. Lagt var að stað með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvert er hlutverk stjúpmæðra, hvaða væntingar 

og kröfur eru gerðar til þeirra?  

 Sérstakar þakkir fá Sigrún Júlíusdóttir prófessor við Háskóla Íslands fyrir 

umsjón verkefnisins og  Valgerður Halldórsdóttir fyrir frábæra leiðsögn við gerð 

ritgerðarinnar. Elín Heiður Gunnarsdóttir og Steinþór Haraldsson fá einnig 

sérstakar þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar. Síðast en ekki síst fær fjölskylda 

rannsakanda þakkir fyrir þá hjálp og stuðning sem þau hafa veitt í gegnum þetta 

ferli.  
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Inngangur 

Hlutverk stjúpmæðra reynist mörgum erfitt. Einkum á þetta við um þær 

stjúpmæður sem nefna má  helgarstjúpmæður, þar sem stjúpbörnin koma einungis 

í heimsókn í stuttan tíma í senn.  Það getur því reynst þeim erfitt að mynda  tengsl 

við stjúpbörn sín (Ambert, 1986).  

Tölur Hagstofunnar sýna að um 35% hjónabanda og sambúða enda með 

skilnaði (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Þegar börn eru til staðar við skilnað þurfa 

foreldrar að ákveða búsetustað þeirra. Börnin eiga yfirleitt lögheimili hjá móður 

eða í um 90% tilvika þar sem foreldrar fara með sameiginlega forsjá (Hagstofa 

Íslands, mannfjölda- og manntalsdeild, 2011). Helmingur þeirra sem skilja hefja 

innan  fjögurra ára sambúð að nýju (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir 

og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Af þessum tölum má draga þá ályktun að talsvert 

sé um helgarstjúpmæður í samfélagi okkar þó svo að lögheimili segi ekki alla 

söguna um samvistir foreldra og barna eftir skilnað.  

 Erfitt getur reynst fyrir stjúpmæður að átta sig á til hvers er ætlast af þeim í 

hlutverki sínu ef grennslast er til dæmis fyrir í lögum, á Hagstofuvefnum og 

orðabókum. Hvernig stjúpmæðurnar sjálfar skilgreina hlutverk sitt skiptir einnig 

máli varðandi hvernig það þróast. Vegna skorts á fyrirmyndum er gjarnan gripið til 

þess að nota móðurhlutverkið sem fyrirmynd í stjúpmóðurhlutverkinu (Lindsey, 

1994). Staðalímyndir um stjúpmæður er að finna víða og á unga aldri kynnast börn 

ævintýrum um vondu stjúpuna. Börn hræðast því ef til vill þá staðreynd að þau 

muni eignast stjúpmóður og velta fyrir sér hvort þau verði elskuð eða verði fyrir 

ofbeldi. Staðalímyndir um stjúpfeður er að finna í bókmenntum fyrir fullorðna og í 

kvikmyndum sem börn horfa eflaust ekki mikið á. Þar af leiðandi hræðast þau hann 

ekki eins og stjúpmóðurina. Þar er stjúpfaðirinn gjarnan sýndur sem 

ofbeldismaður, kynferðisafbrotamaður, vondur og fleira (Claxton-Oldfield, 2008). 

Staðalímyndir sem þessar hafa vakið rannsakanda til umhugsunar um hvort ekki sé 

þörf á jákvæðari umfjöllun um stjúpforeldra í okkar samfélagi en nú tíðkast.  
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1.0 Skilgreiningar á stjúpfjölskyldu, stjúpmóður, stjúpföður og 

stjúpbarni 

 

Skilgreiningar á stjúpfjölskyldum er að finna víða og mörg orð eru notuð um 

fjölskyldugerðina sem slíka. Misjafnt er hvernig hver og einn skilgreinir sig og hvort 

hann telji sig tilheyra stjúpfjölskyldu. Það getur verið breytilegt frá einum tíma til 

annars hver telst tilheyra fjölskyldunni, allt eftir því hvernig tengslum er háttað 

hverju sinni (Valgerður Halldórsdóttir, 2006).  

Stjúp- forskeytið á rætur sínar að rekja til forn-enska orðsins „steop“ sem í þá daga 

var heiti fyrir munaðarlausa eintaklinga (Wictionary, e.d.).  Forskeytið „stjúp“ er 

gildishlaðið í huga margra og reyna margir að forðast það á einhvern hátt og nota 

önnur hugtök eins og „tvíkjarnafjölskylda, blönduð fjölskylda, bónusbörn, 

pappamæður, sambúðarforeldri, samsteypufjölskylda, endurreist og endurbyggð 

fjölskylda, fósturfjölskylda, plastfjölskylda, flækjufjölskylda og samsett fjölskylda“ 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006 bls. 10).  

Með ólíkum skilgreiningum hinna ýmsu fræðimanna og stofnana fá aðilar í 

stjúptengslum misvísandi skilaboð um hlutverk sín sem fela í sér kröfur eða 

væntingar um ákveðna hegðun. Sem dæmi má nefna er konum ætlað að vera 

undirgefnar, ósjálfstæðar, tilfinningaríkar, sinna heimilinu og vera úti á 

vinnumarkaði. Körlum hinsvegar er ætlað að vera yfirráðandi, sjálfstæðir, 

skynsamir og úti að afla tekna (Garðar Gíslason, 2000).  Með því að rýna í hinar 

ólíku skilgreiningar sem settar eru fram um stjúpfjölskyldur og meðlimi hennar, 

reynir höfundur að átta sig á hvaða skilaboð samfélagið er að senda um hlutverk 

stjúpforeldra.  

 

1.1 Íslensk orðabók 

Í íslenskri orðabók er ekki að finna hugtakið stjúpfjölskylda. Þó er þar að finna 

skilgreiningar á ýmsum meðlimum stjúpfjölskyldna. 

Stjúpmóðir er samkvæmt íslenskri orðabók kona sem annað hvort býr með  

eða er gift manni sem á börn úr fyrra sambandi. Sú kona kemur barninu í 
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móðurstað. Sama skilgreining á við um stjúpföður að því undanskildu að hann 

kemur í föðurstað. Til að teljast stjúpmóðir eða stjúpfaðir þarf viðkomandi að búa 

með aðila sem á barn úr öðru sambandi og ganga því í föður- eða móðurstað. 

Stjúpbarni, samkvæmt orðabókinni, er hinsvegar hvorki ætlað koma í stað annars 

barns né gegnir það einhverjum skyldum gagnvart stjúpforeldri. Stjúpbarn er 

skilgreint sem barn foreldris sem gengur í hjúskap á ný eða hefur nýja sambúð. 

Barnið verður því stjúpbarn maka kynforeldris. Stjúpsystkini verða til við stofnun 

nýrrar sambúðar eða hjónabands þegar báðir aðilar eiga barn eða börn úr fyrra 

hjónabandi (Mörður Árnason, 2002).  

 

1.2 Löggjafinn 

Í lagasafni Íslands á vef Alþingis er ekki að finna lagalega skilgreiningu á hugtakinu 

stjúpfjölskylda en skilgreiningu á stjúpforeldri má finna í barnalögum nr. 76/2003 

(Alþingi, e.d.). Stjúpforeldrar eru þar skilgreindir á eftirfarandi hátt:  

 
Ef foreldri, sem er ekki í hjúskap og fer eitt með forsjá barns síns, gengur 
í hjúskap eða tekur upp sambúð með öðrum en hinu foreldrinu er forsjá 
barns einnig hjá stjúpforeldri eða sambúðarforeldri, enda hafi skráð 
sambúð í þjóðskrá staðið samfleytt í eitt ár. Forsjá stjúpforeldris eða 
sambúðarforeldris varir eingöngu meðan hjúskapur eða sambúð stendur 
(Barnalög nr.76/2003, 29.gr). 

 

Löggjafinn skilgreinir stjúpforeldra samkvæmt barnalögum eftir forsjá barna og 

telst viðkomandi einungis stjúpforeldri í þeim tilfellum þar sem kynforeldri fer eitt 

með forsjá barns. Forsjá felur í sér að þeir sem með hana fara skulu sýna barninu 

umhyggju og virðingu, vernda barn sitt fyrir öllum tegundum ofbeldis og annarri 

vanvirðandi háttsemi. Forsjáraðilar skulu einnig afla barninu lögmæltrar fræðslu og 

stuðla að menntun þess. Áhugavert er að forsjá stjúpforeldris og 

sambúðarforeldris varir einungis á meðan sambúð eða hjónaband stendur 

(Barnalög nr.76/2003). 

Vegna breyttra Barnalaga árið 2006 má álykta að stjúpforeldrum 

samkvæmt skilgreiningu barnalaga fari fækkandi þar sem kveðið er svo á að 

foreldrar skuli fara sameiginlega með forsjá barna við skilnað (Barnalög 

nr.76/2003). Af þeim 550 skilnuðum árið 2009 fóru 487 foreldrar með 
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sameiginlega forsjá sem gefur til kynna fækkun stjúpforeldra (Hagstofa Íslands, 

e.d.-b).  

 

Árið 2007 skipaði framkvæmdarvaldið (Félags- og tryggingamálaráðuneytið) nefnd 

til þess að fjalla um stöðu einstæðra og forsjárlausra foreldra og réttarstöðu barna 

þeirra. Nefndinni var einnig falið að fjalla um réttarstöðu stjúpforeldra og 

aðstæður þeirra. 

Í tillögu nefndarinnar um stöðu barna í mismunandi fjölskyldugerðum er 

gert ráð fyrir að tengsl geti myndast milli stjúpforeldra og stjúpbarna. Vill því 

nefndin reyna að tryggja umgengni stjúpforeldra sem farið hafa með forsjá og 

stjúpbarna þeirra eftir skilnað. Hins vegar getur verið erfitt að tryggja umgengni við 

fyrrum stjúpforeldra þar sem börn hafa oft rúma umgengni við kynforeldra. Einnig 

geta börn átt fleiri en eitt stjúpforeldri um ævina og erfitt að tryggja umgengni við 

alla. Nefndin telur þó ástæðu til að sýslumenn öðlist heimild til að úrskurða 

umgengni við stjúpforeldri við skilnað eða sambúðarslit (Félags- og 

tryggingaráðuneytið, 2009).  Skilaboð löggjafans samkvæmt barnalögum er að þeir 

stjúpforeldrar sem fara í sambúð eða giftast maka sem fer einn með forsjáhafa 

sambærilegar skyldur gagnvart stjúpbarni sínu. Ætlast er meðal annars til að 

stjúpforeldrar með forsjárskyldur sinni þeim jafnt og kynforeldri barnsins (Barnalög 

nr.76/2003).  

1.3 Hagstofa Íslands 

Hagstofa Íslands gerir ekki greinarmun á mismunandi fjölskyldugerðum og telst 

stjúpfjölskylda því vera kjarnafjölskylda. Kjarnafjölskylda í öllum opinberum 

gögnum Hagstofunnar telst vera hjón og fólk í óvígðri sambúð og einhleypt fólk 

með börn 17 ára og yngri. Einnig teljast sambúðarfólk og hjón með engin börn  

kjarnafjölskylda (Hagstofa Íslands, e.d.-e).   

 

Sé leitað eftir hugtakinu stjúpfjölskylda á vef Hagstofunnar koma engar upplýsingar 

upp.  Það koma heldur engar upplýsingar upp ef leitað er eftir hugtakinu stjúpbarn 

eða stjúpbörn. Hins vegar ef leitað er eftir stjúpmóðir eða stjúpfaðir koma 

upplýsingar um stjúpættleiðingar. Engar skilgreiningar sem slíkar eru gefnar á 
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hugtökunum stjúpmæður eða stjúpfeður (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Nánar verður 

vikið að stjúpættleiðingu síðar í þessari ritgerð.  

 

Fyrrverandi starfsmaður Hagstofunnar, Ólöf Pétursdóttir sagnfræðingur, skilgreinir 

stjúpfjölskyldur út frá lögheimili barna. Hún tók saman tölulegar upplýsingar um 

stjúpfjölskyldur fyrir málþing sem haldið var undir heitinu  „Hvernig má efla velferð 

stjúpfjölskyldna“ og notaði til þess lögheimilisskipan barnanna (Valgerður 

Halldórsdóttir, 2009). Svipaða skilgreiningu er að finna hjá The Census Bureau, sem 

er bandarísk stofnun áþekk Hagstofu Íslands. En þær fjölskyldur sem fá barn í 

umgengni eru ekki taldar til stjúpfjölskyldna samkvæmt gögnum þeirra (National 

stepfamily resource center, e.d.). 

 

Ekki er full samstaða um hvað telst vera stjúpfjölskylda þegar þessi gögn eru 

skoðuð né hvert hlutverk stjúpforeldra eigi að vera. Ástæður fyrir þessum ólíku 

skilgreiningum gætu tengst því sem kalla má „stjúpblindu“ samfélagsins þar sem 

stjúpfjölskyldur eru heldur ósýnilegar í opinberum gögnum, umræðum og  

rannsóknum (Valgerður Halldórsdóttir, 2009).  

 Hvaða skilaboð er verið að senda út í samfélagið til stjúpforeldra? Hvernig á 

kona sem fer í sambúð eða hjónaband með manni sem á börn með öðrum aðila að 

hegða sér í nýja hlutverki sínu og hvenær er hún stjúpmóðir og hvenær ekki? Hvað 

með fjarbúð?   

Samkvæmt íslenskri orðabók þarf kona að vera gift eða í sambúð og  koma 

barninu í móðurstað. Hvað ef móðir barnsins er ennþá til staðar? Hvaða hlutverki 

gegnir móðir barnsins þá ef stjúpmóðirin kemur barninu í móðurstað? Ef skoðuð er 

lagaleg skilgreining þá verður maki hennar að fara einn með forsjá ef hún á að vera 

skilgreind sem stjúpmóðir, ef ekki þá hefur hún engar lagalegar skyldur gagnvart 

stjúpbarni sínu. Hvernig hegðar hún sér á grundvelli þeirrar  skilgreiningar? Hvað ef 

hún skoðar vef Hagstofunnar? Þar telst hún til kjarnafjölskyldu, en þar fær hún 

eingöngu upplýsingar um stjúpættleiðingar ef hún leitar eftir hugtakinu stjúpmóðir 

á vef Hagstofunnar. Samkvæmt skilgreiningu Ólafar Pétursdóttur sagnfræðings, 

sem skilgreinir stjúpfjölskyldur eftir lögheimili barnanna, telst helgarstjúpan ekki til 

stjúpfjölskyldu. Samkvæmt skilgreiningum löggjafans, íslenskri orðabók, Hagstofu 
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Íslands og Ólafar Pétursdóttur fyrrum starfsmanns Hagstofunnar kemst kona, sem 

tekur upp samband við mann sem á barn, ekki að almennilegum niðurstöðum um 

hvað felst í hennar nýja hlutverki eða hvort henni sé yfir höfuð ætlað eitthvað 

hlutverk. Jafnframt er óvíst hvort hún tilheyri stjúpfjölskyldu yfir höfuð.   

Hvaða ályktun gæti nýja stjúpforeldrið dregið af þessum upplýsingum?  

Viðkomandi þarf að vera giftur aðila sem á barn sem fer eitt með forsjá þess og fær 

það forsjá þess við hjúskap eða sambúð eftir ár. Barnið þarf að eiga lögheimili hjá 

viðkomandi, eigi stjúpforeldrið að hafa einhverjar skyldur gagnvart stjúpbarni sínu. 

Það á hinsvegar að koma stjúpbarni í móður- eða föðurstað samkvæmt 

orðabókinni en þar er ekkert fjallað um forsjá. Niðurstöðurnar eru því nokkuð 

misvísandi.  

 

En hvað segja fræðin? Eiga skilgsreiningar fræðimanna eitthvað sameiginlegt með 

þeim skilgreiningum sem birst hafa hér að ofan? 

 

1.4 Skilgreiningar fræðimanna 

Hjónin Emily B. Visher og John S. Visher sálfræðingar eru frumkvöðlar í 

rannsóknum á sviði stjúpfjölskyldna. Skilgreining þeirra á stjúpfjölskyldu er sú að 

um sé að ræða par þar sem að minnsta kosti annar aðilinn á barn úr fyrra 

hjónabandi. Þau taka það þó fram að það eru ekki allir giftir og einstaklingar geta 

átt börn utan hjónabands svo það er ekki algilt að börnin séu úr öðru hjónabandi 

(Visher og Visher, 1982).  

 Samkvæmt National Stepfamily Resource Center, sem er bandarísk stofnun 

sem rannsakar stjúpfjölskyldur, er stjúpfjölskylda skilgreind sem par þar sem annar 

eða báðir aðilar koma með barn/börn úr fyrri samböndum í fjölskylduna. Börn geta 

því verið hluti af stjúpfjölskyldu þó svo að þau búi ekki endilega hjá henni. Einnig 

getur eintaklingur verið partur af tveimur stjúpfjölskyldum ef báðir kynforeldrar 

hefja nýja sambúð eða gifta sig (National stepfamily resource center, e.d.).  

 Jean F. Mignot gerði þverfaglegt yfirlit á stjúpfjölskyldum í Frakklandi frá 

1990. Hann skilgreinir stjúpfjölskyldu sem fjölskyldu, þar sem hjón eða ógift par býr 

með að minnsta kosti einu barni sem er annað hvort líffræðilegt eða ættleitt barn 

annars aðilans og hinn aðilinn er þá stjúpforeldri barnsins  (Mignot, 2008).   
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 Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi hjá Stjúptengsl og formaður Félags 

stjúpfjölskyldna, skilgreinir stjúpfjölskyldu sem fjölskyldu þar sem annar eða báðir 

aðilar sem til hennar stofna, eiga barn með öðrum aðilum. Stjúpfjölskyldur geta 

þannig verið margvíslegar.;gagnkynhneigðir, samkynhneigðir, ungir og gamlir svo 

dæmi séu tekin (Valgerður Halldórsdóttir, 2006).  

 Sigrún Júlíusdóttir félagsráðgjafi og prófessor við Háskóla Íslands skilgreinir 

mismunandi fjölskyldugerðir í bók sinni Fjölskyldur við aldahvörf. Í bókinni 

skilgreinir hún stjúpfjölskyldu sem fjölskyldu þar sem annað eða bæði hjóna hafa 

eitt eða fleiri hjónabönd að baki. Annað eða bæði hjóna eiga barn eða börn úr fyrra 

hjónabandi hvort sem þau eru búsett hjá viðkomandi fjölskyldu eða hjá hinu 

kynforeldri barnsins. Fjölskyldan getur einnig innihaldið sameiginlegt barn eða 

börn þeirra hjóna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 

Fræðingarnir skilgreina flestir stjúpfjölskyldu á svipaðan hátt og eru sammála um 

að stjúpfjölskyldan samanstandi af pari þar sem annar eða báðir aðilar eiga barn 

fyrir. Það sem einna helst er ólíkt meðal fræðinganna er að margir hverjir tala um 

fyrra hjónaband eða samband. En ekki verða öll börn til í samböndum eða 

hjónaböndum. Þeir segja eingöngu til um hvernig tengslum er háttað en segja ekki 

til um hvers eðlis þau eiga að vera. Viðkomandi stjúpmóðir veit þá væntanlega að 

hún er meðlimur í stúpfjölskyldu en er engu nær um hvert hlutverk hennar er.  

 

Eftir að hafa skoðað skilgreiningar á stjúpfjölskyldum hefur höfundur ákveðið að 

styðjast við skilgreiningu Valgerðar Halldórsdóttur og National Stepfamily Resource 

Center. Skilgreiningar þeirra á stjúpfjölskyldu eru nánast þær sömu: „Fjölskylda þar 

sem annar eða báðir aðilar, sem til hennar stofna, eiga barn með öðrum aðila“ 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Höfundur telur skilgreiningu þessa lýsa hvað best 

nútíma stjúpfjölskyldum. Þar sem hún kveður eingöngu á um með hvaða hætti 

tengslum er háttað og hún einblínir ekki á að börnin séu úr fyrri samböndum eða 

hjónaböndum. Börn geta verið fædd í viðkomandi sambandi og börn eru getin án 

þess að samband hafi verið lengra en stutt skyndikynni. Skilgreiningin er víð og á 

því vel við þar sem stjúpfjölskyldur eru af öllum stærðum og gerðum.   
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1.4.1 Foreldrahlutverkið  

Skortur á fyrirmyndum stjúpforeldra gerir það að verkum að margir leita í föður- og 

móðurhlutverkið sem fyrirmynd. Frá barnæsku er mikilvægi móðurhlutverksins 

gjarnan innprentað í ungar stúlkur. Konum er ætlað það verk umfram allt annað að 

fæða barn og að það sé stærsta afrek konunnar. Móðurhlutverkið er flestum 

konum mikilvægt og oft er því haldið fram að það hlutverk sé þeim meðfætt. Við 

fæðingu síns fyrsta barns sjá flestar konur þó að móðurhlutverkið er ekki meðfætt 

heldur eitthvað sem lærist með tímanum. Margar hverjar upplifa sig misheppnaðar 

því ekki fór allt eins og átti að fara. Þær gerðu ekki ráð fyrir allri streitunni sem 

fylgir hlutverki móðurinnar (Lindsey, 1994).  

 Í bók sinni „Child Care and the Growth of Love“ fjallar John Bowlby um það 

hversu mikilvægt móðurhlutverkið er fyrir börn. Þau þurfa að finna að þau tilheyri 

móður sinni og mæður að þær tilheyri börnum sínum. Börn þarfnast hlýju og 

nándar, hvort sem um er að ræða frá kynmóður eða annarri konu sem annast 

móðurhlutverkið. Bowlby telur þann tíma sem varið er með barninu skipta miklu 

máli fyrir framtíð þess. Hann segir þó að það séu ekki klukkutímarnir sem telji 

heldur fjöldi ánægjustunda með barninu (Bowlby, 1965). 

 

Hlutverk feðra hefur talsvert breyst í gegnum tíðina. Áður fyrr var karlmönnum 

kennt að föðurhlutverkið snérist um að afla tekna fyrir heimilið. Þeim var ætlað að 

sjá fyrir fjölskyldunni á meðan mæður sáu um uppeldi barnanna. Nú til dags taka 

feður meiri þátt en áður í uppeldi barna sinna og verja meiri tíma með þeim. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að feður geti myndað sterk tilfinningaleg tengsl við 

nýfædd börn sín og séu vel í stakk búnir til þess að takast á við ýmis verk tengd 

umönnun barna. Karlmenn sjá það einnig sem háleitt markmið að stofna fjölskyldu 

og verja með henni tíma eins og konur gera. Þrátt fyrir það finnst þeim að konur 

eigi fyrst og fremst að bera ábyrgð á uppeldi barnanna (Lindsey,  1994).   

 Það er talsverður munur á framkomu mæðra og feðra við börn sín. Mæður 

sinna frekar grunnþörfum barnanna á meðan feður eyða meiri tíma með þeim í 

leik. Eftir því sem börnin eldast því betur tengjast feður börnum sínum og á vissum 

tímapunkti sýna feður sonum sínum meiri áhuga en dætrum. Er það rakið til 

karlmennsku þar sem feður eru að herða syni sína (Lindsey, 1994).  
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2.0 Rannsóknir og saga 

2.1 Hlutverk stjúpmæðra, væntingar og kröfur  

Kröfur og væntingar sem fólk hefur til stjúpmæðra eru mismunandi. Sjálfar gera 

þær mismunandi kröfur til sín og skilgreina ekki allar hlutverk sitt á sama hátt. 

Flestar stjúpmæður taka mikinn þátt í lífi stjúpbarna sinna þrátt fyrir að upplifa 

gríðarlegar væntingar gerðar til þeirra, mótþróa gegn þeim og að fá lítinn stuðning 

(Weaver og Coleman, 2005). Miklar breytingar hafa verið á verkefnum mæðra á 

seinustu áratugum og þær eru farnar að vera meira úti á vinnumarkaðinum en 

áður. Öllum konum er ætlað að annast börn sín á sem bestan hátt og eru þau álitin 

ánægjugefandi fyrir foreldra en ekki litið á börnin sem aukið vinnuafl og erfingja. 

Feður eru einnig farnir að taka meiri þátt i uppeldishlutverkinu en áður fyrr 

(Brown, 1987).  

 Stjúpforeldrar ganga oft beint inn í þau hlutverk sem foreldrar gegna. Við 

upphaf sambúðar ganga stjúpmæður beint í heimilisverkin og sjá um börnin á 

meðan stjúpfeður afla tekna fyrir heimilið. Stjúpforeldrahlutverkið er því ekki svo 

frábrugðið foreldrahlutverkinu fyrir utan þá staðreynd að stjúpforeldrar eru ekki 

blóðskyldir börnunum (Weaver og Coleman, 2005).   

 Rannsóknir á sviðum kynhlutverka hafa sýnt fram á að hlutverk stúpmæðra 

reynist erfiðara heldur en hlutverk stjúpfeðra. Niðurstöður þessar gætu tengst því 

að konum er ætlað að taka meiri þátt í uppeldishlutverki og húsverkum heldur en 

körlum. Stjúpmæður sjá yfirleitt um öll heimilisstörf ásamt því að hugsa um 

stjúpbörn sín vegna þess að til þess er ætlast af þeim. Samt sem áður er ætlast til 

að stjúpforeldrar haldi ákveðinni fjarlægð og skipti sér sem minnst af stjúpbörnum 

sínum. Þetta reynist stjúpmæðrum gjarnan erfitt og ruglingslegt þar sem þeim er 

ætlað að sinna hlutverkum sínum sem húsmæður en eiga jafnframt að halda 

fjarlægð vegna þess að þær eru eingöngu stjúpmæður(Weaver og Coleman, 2005).  

Mikilvægt er að stjúpforeldrar myndi vinskap og tilfinningaleg tengsl við stjúpbörn 

sín áður en þau taka þátt í  uppeldi og aga  barnanna (Ganong, Coleman og 

Jamison, 2011). Tilfinningar barnanna geta einnig gert stjúpmæðrum erfitt fyrir er 

þau sýna tortryggni í garð hennar, samkeppni sem og hatur sem kemur frá 
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líffræðilegri móður þeirra. Stjúpmæður geta einnig þurft að takast á við 

tilfinningaleg vandamál sinna eigin barna er þau fyllast kvíða um að þurfa að deila 

móður sinni eða halda jafnvel að þau missi hana (Hart, 2009).  Hlutverk stjúpfeðra 

virðist ekki eins erfitt þar sem þessar væntingar og kröfur eru ekki gerðar til þeirra. 

Þeim er ekki ætlað að taka eins mikinn þátt í lífi stjúpbarna sinna sem og 

heimilisverkum (Weaver og Coleman, 2005).  

 

Hvernig stjúpmæður skilgreina sig skiptir miklu máli hvað varðar hlutverk þeirra. 

Karen Brown gerði rannsókn á hlutverkum stjúpmæðra og þar skilgreindu 

stjúpmæðurnar sjálfar hugtakið stjúpmóðir. Þær greindu frá því að það að vera 

stjúpmóðir hefði gjarnan slæma meiningu andstætt við það að vera móðir. Sumar 

vildu ekki láta kalla sig stjúpmóður því það táknaði að vera vond, andstyggileg og 

með mikla gremju í garð barns. Þær töldu það einnig náttúrulegt að vera móðir en 

ónáttúrulegt að vera stjúpmóðir (Brown, 1987).   

Hvernig konur tengja sig við vondu stjúpuna hefur talsverð áhrif á hegðun 

þeirra í garð barnanna. Þær bjuggu til heim ævintýra til að forðast þessar neikvæðu 

staðalímyndir stjúpmæðra og áttu það til að gera upp á milli sinna eigin barna og 

stjúpbarna, stjúpbörnunum í hag. Persóna vondu stjúpunnar úr ævintýrunum hefur 

því neikvæð áhrif á hegðun stjúpmæðra í garð stjúpbarna sinna sem og áhrif á 

líðan þeirra  (Brown, 1987). Farið verður nánar í staðalímyndir stjúpmæðra síðar.  

Helgarstjúpmæður eru þær stjúpmæður kallaðar sem fá stjúpbörn sín í heimsókn 

en búa ekki með þeim. Talið er að hlutverk slíkra stjúpmæðra sé enn erfiðara en 

hinna sem eru að staðaldri með börnin þar sem þær hitta börnin sjaldnar og þeim 

getur því reynst erfitt að mynda tengsl við þau (Ambert,1986). Þessar stjúpmæður 

hafa þó sterkar skoðanir á því hvaða hlutverki þær vilja ekki gegna, það er að segja 

hlutverki vondu stjúpunnar sem svo oft kemur fyrir í ævintýrunum. Þær vilja 

forðast neikvæðar staðalímyndir um stjúpmæður. Þær glíma við það vandamál að 

á sama tíma og þær eru að ákvarða hlutverk sitt í lífum stjúpbarna sinna þurfa þær 

einnig að vinna að því að makar þeirra og stjúpbörn sjái þær í jákvæðu ljósi 

(Weaver og Coleman, 2005). Stjúpmæður sem þessar eru taldar mun 

óhamingjusamari í hjónabandi sínu og upplifa sig ekki metnar að verðleikum af 

maka sínum. Þær halda því fram að hjónaband þeirra væri mun hamingjuríkara án 
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stjúpbarnanna og myndi þeim þá semja betur við maka sinn. Sumar ganga jafnvel 

það langt að óska sér þess að maki þeirra ætti ekki börn. Þeim finnst börnin vera 

byrði vegna þess að þær ná ekki tilfinningalegum tengslum við þau en skilja þó að 

þetta eru börn maka þeirra. Feður barnanna hafa einnig tilhneigingu til að vera í 

meiri samskiptum við kynmóður barnanna hvað varðar uppeldi þeirra og upplifa 

stjúpmæður sig þannig útundan (Ambert, 1986).  

Kröfur og væntingar sem gerðar eru til stjúpmæðra tengjast einnig þeim  

tíma sem varið er með stjúpbörnunum. Því meiri tíma sem varið er með þeim, 

þeim mun  meiri væntingar eru gerðar til líkamlegrar og tilfinningalegrar þátttöku 

stjúpmæðra. Einnig hefur aldur barna, lengd sambands og það hvort stjúpmóðirin 

á börn úr fyrra sambandi, áhrif á væntingar um þátttöku stjúpmæðra í lífi 

stjúpbarna sinna (Weaver og Coleman, 2005). Stjúpmæður hafa sjálfar einnig 

mismunandi væntingar til hlutverks síns sem miðast út frá því  hvort börnin búa hjá 

þeim eða ekki. Svo virðist sem þær geri meiri kröfur til sín ef stjúpbörnin búa hjá 

þeim en taki minni þátt í lífi þeirra ef þau koma einungis í heimsókn. Einnig 

myndast sterkari tengsl þegar stjúpmæður eru búsettar með börnunum (Brown, 

1987). Þá gefst þeim meiri tími til þess að tengjast þeim. Þær stjúpmæður sem búa 

með stjúpbörnum sínum virðast hamingjusamari í hjónabandi sínu og mynda 

sterkari tilfinningabönd við stjúpbörn sín. Samskipti innan fjölskyldu þar sem eigin 

börn og stjúpbörn búa saman á heimilinu virðast ganga betur heldur en þar sem 

stjúpbörnin koma einungis í heimsókn á vissum tímum (Ambert,1986). 

 Rannsókn Brown sýnir að stjúpmæður sem ekki eiga börn sjálfar eiga 

erfiðara með að skilgreina hlutverk sitt. Gæti það tengst því að þær hafa ekki gegnt 

móðurhlutverki áður en þær taka við stjúpmóðurhlutverkinu. Þær eiga einnig erfitt 

með að gera sér grein fyrir þeim tengslum sem myndast á milli barna og foreldra 

og mörgum hverjum reynist erfitt að sætta sig við þessi tengsl. Tengsl foreldra og 

barna þeirra gera stjúpmæðrum erfiðara fyrir að tengjast börnunum (Brown, 

1987).  

 

Stjúpmæður skilgreina hlutverk sitt á ólíkan hátt. Nýleg bandarísk rannsókn sýnir 

fram á að stjúpmæður lýsa hlutverkum sínum á þrjá mismunandi vegu; að vera í 

móðurhlutverki án þess þó að vera móðir, að gegna hlutverki tengiliðs og 
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áhrifavalds og að síðustu að vera í hlutverki utanaðkomandi (Weaver og Coleman, 

2005).    

 Stjúpmæðurnar lýstu hlutverkinu að vera í móðurhlutverki án þess þó að 

vera móðir þannig að þær sinntu helstu verkum móður svo sem að sjá um uppeldi, 

að halda aga, annast heimilisstörf, gera fatakaup, fylgja eftir skólagöngu barnsins 

og jafnvel mæta á atburði tengda skólastarfi þess. Þær vildu þó ekki koma í 

móðurstað og fannst mörgum stjúpmæðrum að það ætti einungis ein kona að sjá 

um móðurhlutverkið í lífi barns. Þeim fannst hlutverk sitt einnig snúast um að vera 

vinur barnanna en halda samt uppi aga. Stjúpmæðurnar vildu líka sjá börnin leita til 

sín með ákveðin vandamál án þess þó að tekið væri fyrir hendur kynmóður þeirra 

(Weaver og Coleman, 2005).    

  Þær stjúpmæður sem upplifðu sig í hlutverki tengiliðs og áhrifavalds höfðu 

aðra sýn á móðurhlutverkið. Hlutverk tengiliðs er að vera í samskiptum við 

kynmóður barnanna og finna út í samvinnu við hana hvernig heimsóknartíma 

þeirra skuli háttað. Þær fara einnig saman yfir öll helstu málefni sem tengjast 

börnunum, hverjar þarfir þeirra eru og allt annað sem að þeim kemur. Slíkar 

ákvarðanir voru yfirleitt unnar í samstarfi við feður barnanna og áttu þeir oft 

frumkvæði að skipulaginu en stjúpmæðurnar voru þá notaðar sem einhvers konar 

milliliðir milli kynforeldra (Weaver og Coleman, 2005).     

Hlutverk áhrifavalds er að halda góðum samskiptum milli föðurins og barna 

hans. Þær konur sem sinntu þessu hlutverki útskýrðu hegðun föður þeirra, ræddu 

við börnin um það hversu mikils virði þau væru honum og útskýrðu einnig hversu 

mikilvægt væri að þau væru hluti af fjölskyldunni. Markmið stjúpmæðra sem 

áhrifavaldar er sem áður greinir frá, að reyna að bæta samskipti milli stjúpbarna og 

feðra þeirra og jafnvel milli stjúpbarna og mæðra (Weaver og Coleman, 2005).  

  Að lokum snýst hlutverk utanaðkomandi stjúpmæðra um að vera á 

staðnum án þess þó að taka þátt í daglegum athöfnum með stjúpbörnunum og 

feðrum þeirra. Þær fylgjast með og horfa á feður barnanna tengjast þeim.  Einnig 

voru nokkrar stjúpmæður sem sögðust einungis vera eiginkonur feðra barnanna 

sem börnin sæu ekki sem mikilvæga leikmenn í sínu lífi. Þetta hlutverk sýnir mestu  

hugsanlegu fjarlægð stjúpmæðra frá stjúpbörnunum (Weaver og Coleman, 2005).  
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Þrátt fyrir að margir hverjir telji stjúpfjölskyldumynstrið erfitt þá upplifa margar 

stjúpmæður hlutverk sitt frekar ánægjulegt en ella. Rannsókn Karen Brown sýndi 

fram á það að 72% þátttakenda töldu hlutverk sitt frekar ánægjulegt heldur en 

neikvætt (Brown, 1987). Fræðimenn eru sammála um það að þörf sé á fræðslu og 

ráðgjöf fyrir stjúpfjölskyldur þar sem þær eiga það til að glíma við fleiri vandamál 

en hin hefðbundna kjarnafjölskylda. Ráðgjöf getur verið í formi  

einstaklingsráðgjafar eða hópráðgjafar. Þá er enn brýnni þörf en ella fyrir 

sérþekkingu á sviði stjúpfjölskyldna svo unnt sé að veita sem besta ráðgjöf  

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). 

 

2.2 Staðalímyndir 

Staðalímyndir um stjúpforeldra, stjúpbörn og stjúpfjölskyldur er að finna í öllum 

gerðum fjölmiðla, kvikmyndum, sjónvarpi, ævintýrum og bókmenntum fyrir 

fullorðna (Claxton-Oldfield, 2008). Bruner skiptir goðsögnum um stjúpmæður í tvo 

flokka, goðsögnin um móðurina sem veitir skilyrðislausa ást, tekur og elskar 

stúpbörnin sem sín eigin, og svo vondu stjúpuna sem á uppruna sinn í ævintýrum 

(Bruner, 1960).     

Á unga aldri eru börnum kynnt ævintýri eins og Hans og Gréta, Öskubuska 

og Mjallhvít og dvergarnir sjö. Börnin læra, eins og fram er komið, eflaust að þekkja 

staðalímyndir tengdar stjúpmæðrum af þessum ævintýrum. Gerð var rannsókn á 

því hvernig persónur væru oftast óvinurinn eða vonda fyrirbærið í ævintýrum 

ætluðum börnum. Það voru birnir, risar, nornir og stjúpmæður (Wald, 1981). Því er 

bæði líklegt og skiljanlegt að börn fyllist ótta við það að heyra að þau muni eignast 

stjúpmóður (Claxton-Oldfield, 2008). Það er því ef til vill ekki langsótt að börn óttist 

það að verða fyrir ofbeldi eða vera ekki elskuð þegar stjúptengsl koma inn í 

myndina. Stjúpfeður koma ekki eins mikið fyrir í ævintýrum ætluðum börnum en 

það er mikið um ofbeldishneigða stjúpfeður í bókmenntum fyrir fullorðna og í 

kvikmyndum. Þannig sýndi rannsókn til dæmis að meirihluti kvikmynda, eða um 

58% þar sem persóna stjúpföður kom fyrir, sýndi hann á neikvæðan hátt. Þar var 

persónan sýnd sem ofbeldismaður, einhver sem sýnir kynferðislegt áreiti, er 

vondur, óvelkominn og svo framvegis. Stjúpmæður eru í kvikmyndum oftast sýndar 
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sem illa innrættar, morðkvenndi, fégráðugar, óvelkomnar eða mjög skrítnar. Önnur 

rannsókn sýndi að í kvikmyndum eru stjúpforeldrar sýndir á neikvæðan eða 

blandaðan hátt. Þá eru stjúpforeldrar oft sýndir á neikvæðan hátt í blaðagreinum. 

Grípandi línur í skáldskap og kvikmyndum gætu leitt til þess að fólk trúi því til 

dæmis að ofbeldishneigðir stjúpfeður séu algengir. Auk neikvæðra staðalímynda 

um stjúpforeldra sem er að finna í ævintýrum, bókum og dagblöðum hafa sumir 

haldið því fram að neikvæðar hugmyndir varðandi stjúpfjölskylduna komi til vegna 

hugmynda um samtíma stjúpfjölskylduna sem verður til í kjölfar skilnaðar. Sumir 

fræðimenn telja að stjúpfeður séu frekar samþykktir og eigi auðveldara í hlutverki 

stjúpforeldris en stjúpmæður (Claxton-Oldfield, 2008).     

 Levin  rannsakaði hegðun 63 stjúpfjölskyldumeðlima árið 1997 og komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri til nein staðalímynd um vonda stjúpann. Ástæðuna 

fyrir því sagði hún vera að hjá konum er hlutverk stjúpmóðurinnar samtvinnað því 

hlutverki sem er að vera móðir (Levin, 1997). 

Það er oft ætlast til þess af konum að þær sjái um húsverkin og séu góðar 

eiginkonur og á sama tíma hugsi þær um börnin í hlutverki stjúpmóður. Þetta býr 

til ákveðna mótsögn fyrir stjúpmæður því til þess er ætlast að þær haldi ákveðinni 

fjarlægð en á sama tíma eiga þær að vera ástúðlegar og góðar því þær eru konur.  

Þær geta því orðið ringlaðar og virðast vera kaldar (Levin, 1997).    

Karlmenn upplifa hins vegar ekki slíka mótsögn, þeirra hlutverk eru eins 

hvort sem þeir eru feður eða stjúpfeður (Levin, 1997). Stjúpfjölskyldur eru oft 

séðar sem afleiðing misheppnaðra hjónabanda og sundraðra heimila. Þrátt fyrir að 

stjúpfjölskyldur séu frekar viðurkenndar í dag en áður, er ennþá undirstraumur 

hneykslis varðandi einstaklinga sem skilja og þá, sem giftast aftur og stofna til 

stjúptengsla. Með aukinni tíðni skilnaða og auknum fjölda fólks sem kvænist og 

giftist aftur er líklegt að skömmin sem fylgir stjúpfjölskyldum verði minni en áður. 

Ennþá kjósa þó sumar stjúpfjölskyldur að forðast að nota viðskeytið stjúp-. Þannig 

nota þessar fjölskyldur til dæmis orð eins og að vera kvænt eða gift aftur, blönduð, 

sameinuð, endursamsett og fleira. Sumar stjúpfjölskyldur ganga svo langt að 

afneita stjúptengslastöðunni til að vera séðar sem venjulegar líffræðilegar 

kjarnafjölskyldur og til að forðast neikvæðar staðalímyndir sem tengjast 

viðskeytinu stjúp-. Nálgun ýmissa tímaritsgreina og sjálfshjálparbóka á 
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stjúpfjölskyldur virðist einnig gefa til kynna að stjúpfjölskyldur séu ekki eins 

heilbrigðar og líffræðilegar fjölskyldur (Claxton-Oldfield, 2008). 

 

3.0 Tölfræði  

3.1 Skilnaðir og stofnun nýrrar sambúðar 

Skilnaðartíðni á Íslandi hefur lítið breyst undanfarinn aldarfjórðung. Ætla má að um 

36% hjónabanda endi með skilnaði eftir að meðaltali 13,3 ára hjónaband. Sambúð 

varir mun skemur en hjónaband. Árið 2009 slitu 703 pör sambúð sinni og hafði 

sambúðin staðið skemur en þrjú ár hjá 51,5% (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Ætla má 

því að talsvert sé af börnum sem upplifa skilnað eða sambúðarslit foreldra sinna. 

Rannsókn um reynslu og sýn skilnaðarungmenna sýnir að meira en helmingur 

þeirra sem skilja stofna til nýrrar sambúðar innan fjögurra ára, eða60.2% mæðra 

og 67,9% feðra. Um fjórðungur svarenda sögðu foreldra sína hafa farið í tvær eða 

fleiri sambúðir eftir skilnað (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og 

Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). Þar sem stjúpfjölskyldur verða gjarnan til í kjölfar 

skilnaðar (Valgerður Halldórsdóttir, 2006) er vert að bera saman skilnaðartíðni og 

rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og fleiri. Ef þetta tvennt er borið saman má sjá að 

mikill fjöldi stjúpfjölskyldna myndast ár hver.  
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Mynd 1. Giftingar og skilnaðartíðni 1971 – 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

 

Hagstofa Íslands heldur ekki sérstaklega utan um fjölda þeirra sem búa í 

stjúpfjölskyldu heldur eru þær flokkaðar með kjarnafjölskyldum. Vegna þessa er 

því erfitt að nálgast nákvæman fjölda þeirra. Hins vegar heldur Hagstofan utan um 

tölur sem tengjast skilnaði og forsjá barna. Þar má sjá fjölda þeirra barna sem ekki 

búa með báðum kynforeldrum sínum og hvernig forsjá með þeim er háttað 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2006). Svo ferð það líka eftir því hvernig stjúpfjölskyldur 

eru skilgreindar eins og komið hefur fram.   
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Mynd 2 Forsjá barna úr sambúðarslitum 1991-2008. (Hagstofa Íslands, e.d-c).

 

Tölur 2009 eru bráðabirgðatölur.  

Mynd 2 sýnir fram á að eftir sambúðarslit fer skilnuðum þar sem foreldrar fara 

með sameignlega forsjá barna, fjölgandi frá árinu 2005 og gæti það tengst 

breytingu barnalaganna nr. 76/2003 árið 2006. Þar er foreldrum gert skylt að fara 

sameiginlega með forsjá barna við skilnað eða sambúðarslita (Barnalög nr. 

76/2003). Á móti kemur að börnum í forsjá móður fer ört fækkandi en forsjá föður 

breytist lítillega milli ára.   
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Mynd 3 Lögskilnaðir og forsjá barna úr hjónabandi 1961-2009 (Hagstofa Íslands, 

e.d.-f).  

 

 

Mynd 3 sýnir svipaðar niðurstöður og mynd 2. Börnum í sameiginlegri forsjá fjölgar 

á meðan þeim í forsjá móður fer fækkandi. Fjöldi barna í forsjá feðra fer hér einnig 

minnkandi frá árinu 1991. 
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Mynd 4. Fjölskyldugerð á lögheimili barna sem fædd voru 1990 (Valgerður 

Halldórsdótitir, 2009).    

 

 

Mynd 4 sýnir 15 ára tímabil barna sem fædd eru 1991. Á öðru ári búa rúm 80% 

barna hjá báðum kynforeldrum sínum og fer svo ört fækkandi með hverjum fimm 

árum sem líða. Árið 2006 eru ekki nema 65% barna sem búa hjá báðum 

kynforeldrum. Fjöldi barna sem búa hjá einstæðu foreldri eykst örlítið og þeim 

börnum sem búa hjá kyn- og stjúpforeldri fjölgar einnig milli ára.  

 

Mynd 5. Fjölskyldustaða barna (f.1990) sem ekki búa hjá báðum kynforeldrum 

(Valgerður Halldórsdóttir, 2009).  
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Mynd 5 sýnir fjölskyldustöðu barna á sama aldursári og á mynd 4 sem ekki búa hjá 

báðum kynforeldrum. Hlutfall þeirra sem búa hjá einstæðri móður minnkar á 

meðan börnum sem búa hjá móður og stjúpföður fjölgar. Það gefur til kynna að 

mæður barnanna fari margar hverjar í sambúð á ný innan fimm ára. Er það í 

samræmi við rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og fleiri þar sem fram kemur að 60,2% 

mæðra fari í sambúð að nýju innan fjögurra ára frá sambúðarslitum eða skilnaði 

(Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008).  

Fjöldi einstæðra feðra eykst einnig lítillega en fjöldi barna sem búa hjá föður og 

stjúpmóður eykst um nokkur prósent.  

 

3.2 Búseta barna og stjúpættleiðingar 

Eins og áður hefur komið fram þurfa foreldrar að ákveða búsetu barns við skilnað. Í 

janúar 2008 voru teknar saman tölur yfir búsetu barna hjá einstæðu foreldri árið 

2007. Eftir skilnað fá börn oftar lögheimili hjá móður en hjá föður. Af 11.504 

einstæðum mæðrum voru börn þeirra með búsetu hjá þeim í 90.7% tilvika en af 

9.624 einstæðum feðrum bjuggu börn þeirra hjá þeim í 11.8% tilvika. Það er því 

mun algengara að börn búi hjá mæðrum sínum einum en feðrum einum (Valgerður 

Halldórsdótitir, 2009).   

 

Tafla 1. Stjúpættleiðingar eftir gerð, kyni og aldri 1990-2008. (Hagstofa Íslands, 

e.d.-g). 

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alls 16 9 15 22 25 22 29 27 38 29 46 

Stjúpfeður 16 9 14 21 23 21 26 19 32 22 34 

Stjúpmæður 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 

Stjúpforeldrar 
staðfestri 
samvist 0 0 1 1 2 0 3 5 3 6 11 

Tölur árið 2008 eru bráðabirgðatölur.  

 

Stjúpforeldrar eiga þess kost að ættleiða börn maka sinna og kallast það 

stjúpættleiðing. Á árunum 1990 – 2007 voru um 375 stjúpættleiðingar á Íslandi og 

er það næstum helmingur af öllum ættleiðingum sem eiga sér stað hérlendis. Af 
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þeim 375 stjúpættleiðingum ættleiddu stjúpfeður börn maka í 343 tilvika en 

einungis 13 stjúpmæður. Þessi munur gæti tengst búsetu barna eftir skilnað með 

beinum hætti þar sem flest börn eru búsett hjá móður. Flestar þessara 

stjúpættleiðinga ná til fullorðins fólks, það er að börn maka hafa náð 

fullorðinsárum þegar ættleiðing á sér stað. Ekkert þessara 356 ættleiddra barna var 

yngra en tveggja ára. Meðalaldur stjúpættleiddra barna er 20,3 ár og eru konur í 

miklum meirihluta eða 226 og karlar 130 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Með 

stjúpættleiðingu öðlast barnið sem ættleitt er sömu réttarstöðu og ef um annað 

kynforeldri er að ræða (Lög um ættleiðingar nr. 130/1999). 

 

4.0 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknar minnar. Gerð verður 

grein fyrir rannsóknaraðferð, þátttakendur kynntir og svo að lokum verður farið 

yfir gagnasöfnun, skráningu gagna og greiningu þeirra.  

 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt við gagnaöflun fyrir þessa rannsókn.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af fjölbreyttum rannsóknarhefðum þar 

sem opin viðtöl og þátttökuathuganir eru algengastar (Esterberg, 2002). 

Rannsakendur eigindlegra rannsóknaraðferða rannsaka litla hópa samfélagsins þar 

sem skoðanir einstaklinga og tilfinningar eru greindar. Mikið af persónulegum 

upplýsingum koma fram í eigindlegum rannsóknum og varlega þarf að fara með öll 

þau gögn sem safnað er (Silverman, 2008).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum getur rannsakandi haft mikil áhrif á 

rannsóknina þar sem hann getur beitt leiðandi spurningum sem leiða að ákveðnum 

niðurstöðum og mikilvægt er að varast það. Mikil áhersla er lögð á það sem 

þátttakandi hefur að segja um viðfangsefnið og hvernig hann túlkar það, viðbrögð 

hans og svör eru greind eftir að viðtal er afritað.   

Flestar eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu, þar sem unnið 

er með gögn sem síðar leiða að ákveðinni kenningu sem ætlað er að svara 

rannsóknarspurningunni (Neuman, 2005). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 
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einna helst notaðar þegar á að rannsaka minnihlutahópa þar sem einungis er um 

að ræða lítil úrtök, eins og áður hefur komið fram. Helstu verkfæri sem notuð eru í 

eigindlegum rannsóknum eru viðtalstækni, afritun og greining (Silverman, 2005). 

Rannsókn þessi byggir á fimm djúpum viðtölum við stjúpmæður sem 

búsettar eru með föður stjúpbarna þeirra. Ekki var stuðst við spurningalista heldur 

viðtalsramma sem þróaðist smátt og smátt með hverju viðtali fyrir sig. Eftir að 

viðtölin voru tekin voru þau afrituð yfir á tölvutækt form, síðan greind og kóðuð. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 19. Júlí 2010 – 14. apríl 2011. 

 

4.2 Skráning og úrvinnsla 

Viðtöl rannsóknarinnar voru tekin upp á hljóðupptökutæki og afrituð orð frá orði. 

Gögnin voru síðan greind og við greiningu þeirra var notuð grunduð kenning 

(Grounded Theory sem einkennist á því að rannsakandi tekur viðtal og greinir það 

á sama tíma og hann afritar áður en hann leggur af stað í næsta viðtal. Með þeim 

hætti getur rannsakandi þróað rannsóknina til að ná þeim markmiðum sem lagt var 

upp með (Silverman, 2008). Með greiningunni voru sameiginleg atriði flokkuð 

saman og skipt upp í þemu. Rannsókn þessi einkennist af þremur þemum; 

móðurhlutverk að hluta eða húshjálp, ímynd vondu stjúpunnar og að lokum 

væntingar og kröfur.  

 

4.3 Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm stjúpmæður á aldrinum 24 – 58 ára. Þrjár 

þeirra höfðu sama lögheimili og stjúpbörn sín (stjúpmæður í fullri vinnu) og tvær 

þeirra fengu börnin til sín og föður þeirra samkvæmt umgengnisrétti 

(helgarstjúpmæður). Allar höfðu þær mislanga reynslu af hlutverki sínu sem 

stjúpmóðir. Stjúpmæðurnar áttu það allar sameiginlegt að hafa komið á betra 

sambandi milli feðra barnanna og barnanna sjálfra að þeirra sögn, þar sem 

samskiptin voru lítil sem engin áður.  

Meirihluti stjúpbarna voru drengir eða fimm af sjö og var það  tilviljun. 

Þátttakendur voru valdir markvisst út frá reynslu þeirra en rannsakandi þekkti ekki 

til þeirra áður en til rannsóknar kom. Ekki reyndist erfitt að finna viðmælendur, en í 



  

26 
 

rannsóknum sem þessum getur þó oft reynst erfitt að finna viðmælendur þar sem 

mikil nálægð er við viðkomandi þátttakanda (Silverman, 2008). Rannsakandi komst 

í tengsl við viðmælendur út frá vinum sem hjálpuðu til við að leita markvisst að 

þátttakendum sem hentuðu rannsókninni. Stutt lýsing verður gefin á 

viðmælendum hér á eftir, en til þess að tryggja trúnað við þær hefur nöfnum þeirra 

verið breytt sem og nöfnum fjölskyldumeðlima þeirra. Mikil virðing var borin fyrir 

viðmælendum rannsóknarinnar og var rannsóknin útskýrð vel og vandlega fyrir 

þeim. Rannsakandi útskýrði einnig ástæður fyrir vali á þessu efni og hvernig hann 

tengist því. Einnig var þeim sagt í stuttu máli frá ferli rannsóknarinnar og hvernig 

haldið yrði trúnaði við þá.  

 

Kristín Guðlaugsdóttir er 39 ára heimavinnandi húsmóðir. Hún á sjálf fjögur börn á 

aldrinum 18 mánaða – fjögurra ára, tvö þeirra eru tvíburar. Kristín á tvö stjúpbörn, 

Margréti 22 ára og Halldór 16 ára. Margrét er flutt að heiman og á sjálf þriggja ára 

barn en Halldór býr ennþá á heimilinu og hefur búið hjá þeim frá sex ára aldri. 

Kristín er þar af leiðandi stjúpmóðir í fullu starfi. Gunnar maðurinn hennar er 

fyrirvinnan á heimilinu og hafa þau verið í sambúð í 11 ár. Kristín hefur fyrri reynslu 

af stjúpmæðrahlutverkinu en hún var í sambúð með manni sem átti barn fyrir í 

fimm ár. Sú reynsla reyndist henni erfið þar sem ekki var komið fram við hana af 

virðingu og var hún til dæmis á stundum  kölluð „stupidmother”. Þegar Kristín og 

Gunnar tóku saman var lítið sem ekkert samband við börnin hans en eftir smá tíma 

tóku börnin upp samband við þau Kristínu og hjálpaði hún til við að koma því 

sambandi á. Fyrst um sinn komu börnin til þeirra um helgar en vegna óreglu móður 

þeirra fluttu þau svo alfarið inn á heimili þeirra. Viðtal Krístínar stóð yfir í 38 

mínútur og 13 sekúndur. 

  

Andrea Sigurðardóttir er 36 ára heimavinnandi húsmóðir sökum veikinda. Hún er 

gift Ragnari Egilssyni til 9 ára sem er fyrirvinnan á heimilinu. Andrea á sjálf tvær 

dætur úr fyrra hjónabandi, 12 og 15 ára. Ragnar á einnig tvö börn fyrir, strák sem 

er 19 ára og 16 ára stúlku. Saman eiga þau eins árs dóttur. Andrea tók aldrei fram 

nöfnin á börnum þeirra svo ekki verður nafna getið. Stjúpsonur Andreu flutti inn á 

heimili þeirra 14 ára vegna óreglu móður en áður hafði hann alist upp hjá 
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foreldrum hennar og mikið rótleysi verið á honum. Dóttir Ragnars býr hjá móður 

sinni og er gott samband þar á milli. Andrea hjálpaði einnig til við að ná sambandi 

við börn Ragnars en hann hafði ekki verið duglegur við það áður. Reynsla Andreu af 

stjúpmæðrahlutverkinu var erfið til að byrja með en hefur lagast mikið með 

árunum. Hún er því stjúpmóðir í fullu starfi sem og helgarstjúpmóðir og lýsir hún 

helgunum þar sem öll fimm börnin eru saman komin sem stöðugu partýi og fjöri. 

Viðtal Andreu var 48 mínútur og 26 sekúndur að lengd.  

 

Sigríður Haraldsdóttir er 24 ára einnig heimavinnandi húsmóðir. Hún hefur verið í 

sambúð með Birgi Ólafssyni sjómanni í fjögur ár og saman eiga þau eins árs son, 

Andra að nafni. Birgir á 7 ára strák úr fyrra sambandi, Viðar. Hann glímir við ADHD 

„Attention Deficit Hyperactivity Disorder” sem er athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD 

samtökin, e.d.). Viðar stjúpsonur Sigríðar býr nú alfarið hjá þeim og hefur móðir 

hans ekki leyfi til að umgangast hann vegna óreglu. Ekkert samband er því við 

kynmóður Viðars en hún á það til að reyna að hafa samband við drenginn.  Sigríður 

og Birgir hafa mikið þurft að berjast fyrir forræði yfir honum og hefur mikill tími af 

þeirra sambandi farið í þá baráttu. Þar sem Birgir er sjómaður er Sigríður mikið ein 

með strákana og sér þar af leiðandi alfarið um Viðar son Birgis fyrir utan þann tíma 

sem Birgir er í fríi. Af þessum ástæðum sér Sigríður sér ekki fært um að vera úti á 

vinnumarkaðinum og mikil vinna fer í að halda utan um Viðar vegna sjúkdóms 

hans. Viðtal Sigríðar var 36 mínútur og 55 sekúndur að lengd.  

 

Sigrún Birgisdóttir er 58 ára og vinnur á sambýli og elliheimili. Hún hefur alltaf 

viljað hafa mikið að gera og hefur unnið mikið á ævinni. Sigrún er gift Björgvini 

Kristjánssyni og hafa þau verið gift í 33 ár. Þau eiga bæði börn fyrir og á hún 35 ára 

dóttur og hann 41 árs gamlan son. Björgvin á einnig annan son sem hann þekkir 

ekki því móðir hans taldi það fyrir bestu að þar væri ekki samband.  Saman eiga 

þau fjögur börn á aldrinum 23 – 33 ára. Sigrún og Björgvin voru einnig 

fósturforeldrar í 18 ár og tóku þau mikið að sér systkinahópa. Hún sagði það mjög 

gefandi starf en erfitt og sérstaklega þegar þau voru með öll börnin heima og svo 

hóp fósturbarna. Oft á tíðum voru þau með mjög erfiða einstaklinga sem komu frá 

brotnum heimilum. Seinna meir tóku þau svo að sér strák í varanlegt fóstur. Eldri 
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sonur Björgvins hefur alltaf verið mikið hjá þeim og kom hann alltaf þegar hann 

gat, í jólafríum, páskafríum og á sumrin. Hann sá sjálfur um öll samskipti og var 

harður á því að kynnast allri fjölskyldu föður síns. Sigrún hefur ekkert annað en gott 

að segja um hlutverk sitt sem stjúpmóðir og hefur það ávallt gengið snurðulaust 

fyrir sig. Viðtal Sigrúnar stóð yfir í 27 mínútur og 16 sekúndur.  

 

Ásdís Grétarsdóttir er 31 árs, kennari að mennt. Hún er í vaktavinnu á sambýli sem  

fjölskylda hennar rekur og hefur starfað þar í mörg ár. Ásdís vann sem kennari eftir 

útskrift en eftir fæðingu yngsta barnsins hennar taldi hún sig ekki geta sinnt báðum 

störfunum eins og áður. Ásdís er í sambúð með Leifi Halldórssyni og saman eiga 

þau tvö börn, sambúð þeirra hefur staðið yfir í fimm ár. Ásdís á 12 ára dóttur, Söru 

úr fyrra sambandi og Leifur á þrjú börn úr tveimur fyrri samböndum en engin 

samskipti eru við tvö þeirra barna vegna erfiðra aðstæðna. Leifur er þó í sambandi 

við 10 ára gamlan son sinn, Ármann og kemur hann til þeirra aðra hvora helgi. 

Ármann er einnig hjá Ásdísi og Leifi allar hátíðir og nokkrar vikur yfir sumartímann. 

Ásdís hefur átt erfitt uppdráttar í stjúpmóðurhlutverkinu og finnst henni mikil 

vinna fylgja því. Hún hefur dregið sig mikið til hlés og er oft fjarverandi við vinnu 

þær helgar þegar Ármann kemur til þeirra. Ásdís segir hann erfiðan og telur hann 

þurfa hjálp vegna hegðunarerfiðleika en segir að foreldrar hans hummi það frá sér. 

Þegar Ásdís og Leifur tóku saman var lítið sem ekkert samband við stjúpson hennar 

og þrýsti hún einnig á Leif að hafa meira samband og koma reglu á umgengni við 

hann.  

 

4.4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu atriði sem fram komu í rannsókninni. Farið 

verður yfir hvernig stjúpmæðurnar sjá hlutverk sitt og hvaða kröfur og væntingar 

eru gerðar til þeirra. Stjúpmæðurnar fimm lögðu fram sína skilgreiningu á 

hlutverkinu stjúpmóðir. Allar sögðu þær að stjúpmóðir ætti að taka barninu sem 

sínu eigin og koma fram við það sem slíkt. Einnig töluðu þær um að ekki ætti að 

gera upp á milli barna og koma ætti eins fram við alla.  
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4.4.1 Móðurhlutverk að hluta til eða húshjálp? 

Þegar kom að aga stjúpbarnanna höfðu stjúpmæðurnar allar upplifað að settar 

væru á þær hömlur varðandi uppeldi barnanna. Þeim var ætlað að vera til staðar 

og vera góðar við börnin en þegar kom að aga þá var það hlutverk sem þær áttu 

helst ekki að sinna að mati föður og kynmóður barnanna. Með tímanum og 

bættum tengslum losnaði aðeins um þessar hömlur en alls ekki hjá öllum.  

Kristín hafði áður bitra reynslu af stjúpmóðurhlutverkinu og var eins og áður segir 

kölluð „stupidmother” þar sem henni var einungis ætlað að sjá um húsverkin og 

helst ekkert annað.Hún lýsir því svo: 

 

„Mér fannst einmitt rosalega leiðinlegt að ég var í 

sambandi með manni áður en ég hitti Gunnar og var þá 

stjúpmóðir alveg í fimm ár og ég var kölluð stupidmother... 

já... Það var gert svo lítið úr mér að ég var orðin 

stupidmother.“ 

 

En slíka reynslu hefur hún ekki með Gunnari sambýlismanni sínum. Hins vegar sér 

hún alfarið um heimilið og börnin þar sem hún er heimavinnandi og Gunnar er 

fyrirvinnan á heimilinu. Gunnar hefur gengið beint í hið dæmigerða föðurhlutverk, 

að vinna og sjá fyrir heimilinu, á meðan Krístín er í hinu hefðbundna 

móðurhlutverki. Henni er ætlað að sjá um allt sem tengist heimilinu og uppeldi 

barnanna en Gunnar kemur ekkert að því. Það er aftur á móti önnur saga þegar sjá 

á um uppeldi og aga stjúpbarnanna. Gunnar er ekki á því að þau eigi að hjálpa til 

við heimilisverkin og segir Kristín þau mega gera allt annað og segir: 

 

„Þau fá allt upp í hendurnar og þurfa aldrei að gera neitt á 

móti. Ég er í rauninni vinnukonan... Ég spurði eitt sinn hvort 

ég ætti ekki að fá mér kappa og lítið pils og svo svuntu 

haha... Svo þannig manni fannst maður stundum bara vera 

einhverskonar þjónustustúlka og barnapía... barnapía með 

benefits.”  
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Hún sagði þetta ástand ömurlegt og hafa þessi vandamál ekkert verið rædd heldur 

sópað til hliðar og segist hún hafa lært að lifa með þessu.  

 

Andrea átti erfitt með uppeldi stjúpsonar síns til að byrja með en eftir að hún tók 

málin í sínar hendur, setti fótinn niður og var hörð á sínum reglum fóru hlutirnir að 

ganga betur. Hún er alfarið ánægð í sínu hlutverki og segir helgarnar þegar allir eru 

í húsi vera mikið fjör. Andrea fjallaði aðeins um muninn á móðurhlutverkinu og 

hlutverki stjúpmóður og segir:  

 

„Já, sko móðurhlutverkið er í eðli manns, það einhvern 

veginn kemur bara ósjálfrátt en hann kemur inn á heimilið 

búinn að alast öðruvísi upp og þetta er erfitt, hann meiðir 

mann... hann rakkar mann niður og ég þarf að stíga út og 

alveg bíddu hvernig tækla ég þetta? Það er ekki eins 

eðlislegt fyrir mig... Hann er vondur við mig og börnin mín 

fá ekki að vera vond og ég þurfti að koma þeim skilaboðum 

til hans sem tók alveg tvö ár... alveg þú hefur ekki rétt á að 

vera vondur við mig, þú kemur fram við mig af virðingu og 

kemst ekki upp með neitt bullshit.”  

 

Hún segir ástandið nú vera mjög gott, en aðlögunartímabilið tók mikið á andlega. 

Andrea segist ekki vilja vera á neinum öðrum stað og samband hennar og stráksins 

sé ákaflega gott.  

 

Ásdís hafði líka sína sögu að segja um uppeldi stjúpbarns síns, en hún talaði um 

hversu erfitt það væri að vera helgarstjúpmóðir því hún hefði svo lítið með það að 

segja. Hún fjallaði um erfiðleika helgarstjúpunnar á eftirfarandi hátt: 

 

„Þetta er ekkert gaman. Þetta er bara ógeðslega erfitt og ef 

ég mætti breyta þá myndi ég ekki hafa þetta svona. Það 

væri talsvert auðveldara ef hann byggi hérna því þá 

hefðum við eitthvað að segja með uppeldið, við höfum 
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ekkert að segja með uppeldið nema kannski einhverja örfáa 

daga... við breytum engu... Eina sem við getum gert er að 

láta hlutina bara pirra okkur, það sem vantar að laga en við 

breytum engu... Og það er alveg búið að taka fjögur ár að 

spyrja hann um hina ýmsu hluti og setja okkar reglur.”  

 

Ásdís á talsvert erfitt með hlutverk sitt sem stjúpmóðir og hefur hún dregið sig til 

hlés frá því miðað við hvernig hún sinnti því í byrjun. Til að byrja með var hún mjög 

dugleg við að ýta á eftir feðgunum og hvetja þá til að gera hluti saman en með 

tímanum hætti hún því. Hún var einnig mjög spennt fyrir því að vera stjúpmóðir og 

hlakkaði til að hafa gaman aðra hvora helgi með fullt hús af börnum. En segir svo: 

 

„En þetta hlutverk er ógeðslega erfitt verk, hrikalega 

erfitt... Ég myndi ekki fyrir mitt litla líf taka að mér svona 

hlutverk aftur... aldrei, frekar yrði ég ein og hef oft hugsað 

það hvort það yrði ekki bara auðveldara að vera bara ein.“ 

 

 Ásdís skipuleggur nú vinnuhelgar eftir pabbahelgum, þar sem hún vinnur þegar 

Ármann stjúpsonur hennar er hjá þeim.  

 

Eins og hefur komið fram hér að ofan hafa allir þátttakendur rannsóknarinnar 

gengið í gegnum erfiðleika hvað varðar uppeldi og aga stjúpbarna sinna. Hvernig 

þeim hefur tekist að bæta þá stöðu hefur alfarið farið eftir viðhorfi maka þeirra og 

þrautseigju kvennanna.  

 

4.4.2 Ímynd vondu stjúpunnar  

Þátttakendur rannsóknarinnar höfðu allar fundið fyrir áhrifum staðalímyndar um 

vondu stjúpuna og séð sig sem slíka. Þá er ekki átt við framkomu vondu stjúpunnar 

eins og hún kemur fyrir í ævintýrunum heldur hvernig þær sjálfar og aðrir líta á 

þær sem ósanngjarnar og vondar við börnin. Stjúpmæðurnar fimm lýstu allar 

hræðslu sinni við ímynd vondu stjúpunnar og reyndu þær hvað eftir annað að 

forðast það. Til að mynda forðuðust margar þeirra að aga börnin til svo þær yrðu 
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ekki stimplaðar sem slíkar. Sigrún sem hefur lengstu reynsluna af hlutverki sínu 

sem stjúpmóðir viðurkennir að hún hafi verið hrædd við að skamma stjúpson sinn í 

byrjun vegna hræðslu við að vera stimpluð sem vonda stjúpan. Hún áttaði sig 

fljótlega á að rétt væri að hún kæmi ekkert öðruvísi fram við hann heldur en sín 

börn. Sigrún sagði það hvorki rétt gagnvart honum né sínum börnum. Sigríður segir 

frá svipaðri reynslu og Sigrún en upplifir sig stundum sem vondu stjúpuna þegar 

hún þarf að skamma Viðar stjúpson sinn. Andrea upplifði sig einnig í þessu 

hlutverki til að byrja með en ákvað svo að „gera það bara ekki” Ásdís hefur einna 

helst upplifað sig sem vondu stjúpuna af þeim fimm sem rætt var við.  Vegna þess 

hversu oft hún þarf að endurtaka hlutina við Ármann stjúpson sinn og gefst upp á 

endanum í ofsakasti. Hún segir sig ekki hafa þessa óstjórnlegu þolinmæði sem svo 

margar stjúpmæður hafa. Ásdís sætir einnig harðri gagnrýni frá foreldrum sínum 

og segir fáa í kringum sig í svipaðri stöðu og hún. Þegar hún er spurð hvað henni 

finnist hjálpa sér að finna frá fólki þá svarar hún svohljóðandi: 

 

„Með því að segja mér að ég sé ekki vond, mér bara líður 

svona, og að ég sé ekki vond þó að ég geri eittthvað fyrir 

mín börn þegar hann er ekki hjá okkur... að ég sé ekki með 

þessa gagnrýni á sjálfa mig af því að ég sé svo ógeðslega 

vond og samþykki fyrir því að þetta sé í lagi, að ég geri 

eitthvað og ég kaupi eitthvað og ég haldi mínu lífi áfram 

óháð því hvort að hann sé hér eða ekki.” 

 

Reynsla Ásdísar hefur verið erfið fyrir hana og eins og hún segir þá myndi hún ekki 

taka þetta hlutverk að sér aftur. Ásdísi hefur liðið mjög illa og hefur hún gagnrýnt 

mjög sjálfa sig og efast hún um getu sína sem stjúpmóðir. Hún sækir einna helst í 

viðurkenningu á að hún sé ekki vond manneskja.  

 

Þegar kom að því að taka þyrfti til hendinni hvað varðar aga hjá stjúpbörnum 

Kristínar segir hún stjúpbörn sín hafa kallað sig vondu stjúpuna:  
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„En ég setti bara fótinn niður og þú hlýðir manneskja 

annars verða afleiðingar... og ég var náttúrulega bara 

ógeðslega leiðinleg og vonda stjúpan og allar græjur og ég 

bara nei þú hagar þér ekki svona, það er ekkert traust í 

þér.”  

 

Kristín sætir einnig harðri gagnrýni af hendi móður sinnar. Móðir hennar vorkennir 

börnunum og finnst þau ekki þurfa þennan aga sem Kristín vill að þau séu undir. 

Henni finnst þau eiga mjög bágt og þá sértaklega Halldór stjúpsonur hennar vegna 

óreglu kynmóður hans. Móðir hennar á það til að segja við hana að henni finnist 

Kristín vond við börnin. En taka ber fram að móðir hennar skiptir sér ekki að því 

hvernig hún elur upp sín eigin börn og segir Kristín að sömu reglur gildi um alla á 

heimilinu. Bróðir Kristínar hefur einnig látið það frá sér að honum finnist hún vond 

við börnin. Kristín hefur upplifað sig frekar eina í þessu ferli og segist litla sem enga 

hjálp hafa fengið. Eins og áður segir lætur hún sig hafa hlutina og sópar þeim undir 

teppið.  

 

Viðföng rannsóknarinnar voru allar spurðar hvað þeim fyndist um ævintýrin um 

vondu stjúpuna sem enn í dag er lesin fyrir börnin. Allar sögðu þær þau vera 

ævintýri og sæju ekkert rangt við þau. Þeim finnst þó þörf á sögu um góðu 

stjúpuna og stjúpann. Ásdís tók fram að ævintýrin gæfu verri mynd af því sem í 

raun væri að gerast. Hún tók dæmi um fátækt og ef móðir á ekki fyrir mat handa 

fjölskyldu sinni þá myndi hún hiklaust taka barnið sitt fram yfir stjúpbarnið og gefa 

því að borða. Hún sagði þetta sorglega staðreynd og sá ekkert athugavert við 

ævintýrin. Þátttakendur sögðu samfélagið vera neikvætt í garð stjúpmæðra og 

fannst þær mæta mikilli höfnun.  

 

4.4.3 Væntingar og kröfur 

Miklar kröfur og væntingar eru gerðar til stjúpmæðra. Kynforeldrar barnanna hafa 

oft sínar skoðanir á hlutunum og setja þeir kröfur á stjúpmæðurnar og segja til um 

hvað þær mega og mega ekki gera. Væntingar til þeirra geta líka verið risavaxnar. 



  

34 
 

Það eru ekki einungis kynforeldrar sem setja kröfur og væntingar heldur eru það 

börnin sjálf, foreldrar stjúpmæðranna og síðast en ekki síst þær sjálfar.  

Andrea segir sjálf frá því að hún geri alveg gríðarlegar væntingar til sjálfrar 

sín . Hún segir manninn sinn Ragnar ekki gera neinar kröfur til sjálfs sín eða hennar, 

hún geri þær frekar til hans. Andrea sagði frá því að ef þau færu eftir væntingum 

hans þá væru þau ekki að gera neitt. Stjúpdóttir Andreu sem kemur til þeirra aðra 

hvora helgi gerir ekki kröfur um annað en að vera samþykkt inn í fjölskylduna. 

Aftur á móti hefur stjúpsonur hennar duldar væntingar til hennar eins og hún segir 

sjálf frá: 

 

„Hann heldur bara að konur séu allar gerðar... já bara í 

helvíti en ég held að einhversstaðar leynist einhverjar 

væntingar inni í honum til mín og að hann vilji kærleika því 

hann kannski rangtúlkar það en ég sé stundum hrópið. 

Hann þarf athyglina, hann þarf knúsið, hann þarf þú veist 

bara komdu og heyrðu ætlaru ekki að kyssa mig bless. Og 

þá verður hann voða vandræðalegur og svo stundum segi 

ég heyrðu knústu mig og ég veit að honum finnst þetta gott 

svona innst inni.” 

 

Andreu finnst mikilvægt að sýna mikinn kærleik til allra fjölskyldumeðlima og allir 

fá sömu meðferð hjá henni. Kynmæður barnanna hafa ekki sett neinar kröfur á 

hana nema móðir stráksins sem vill helst að Andrea hverfi af yfirborði jarðar. 

Móðir hans hefur verið í mikilli óreglu í mörg ár og tekur Andrea hluti sem þessa 

ekki nærri sér. Fjölskylda Andreu hefur sýnt henni mikinn stuðning og telja 

foreldrar hennar stjúpbörn þeirra vera barnabörn sín.  

 

Eiginmaður Sigrúnar gerði ekki miklar kröfur til hennar.Hún sagði hann hafa verið 

hræddan til að byrja með,hræddan um að hlutirnir myndu ekki ganga og að það 

yrðu leiðindi. En svo varð ekki. Sigrún segir hann einungis hafa verið með 

væntingar um að hún væri góð við strákinn og kæmi fram við hann eins og hin 

börnin. Hún segir stjúpson sinn hafa verið afbrýðisaman til að byrja með en hann 
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hafi verið fljótur að átta sig á hvernig hlutirnir gengu fyrir sig. Kynmóðir stráksins 

hafði lítið um málin að segja þar sem hún hafði ekkert samband við þau fyrr en í 

fermingu hans. Nú til dags eru samskipti við hana góð. Fjölskylda Sigrúnar hefur 

ávallt stutt hana í hlutverki sínu sem stjúpmóðir því þau sáu hvaðbörnunum leið 

vel. Sigrún segir því að allt hafi gengið rosalega vel en hlutirnir voru allt öðruvísi 

áður en þeir er nú til dags. Engar tölvur voru til og takmarkað hvað hægt var að 

horfa á sjónvarpið svo fjölskyldan var öll saman í frítímum og átti notalegar stundir.  

 

Ásdís segir manninn sinn og stjúpson ekki gera neinar kröfur og væntingar til 

hennar. Móðir Ármanns gerir ráð fyrir að hún sé góð við hann. Tengdaforeldrar 

Ásdísar gera hvorki kröfur né ætlast til neins af henni en gefa henni hins vegar 

klapp á bakið fyrir hverja helgina sem líður með barninu. Ármann stjúpsonur 

Ásdísar á við hegðunarvandamál að stríða og finnst þeim hún eiga hrós skilið fyrir 

að geta tekið við honum þar sem hún á sjálf stórt heimili fyrir. Foreldrar Ásdísar 

gera mestar kröfur til hennar. Eins og áður hefur komið fram finnst fjölskyldu 

hennar hún vera vond við strákinn og að hún eigi bara að vera góð og láta sig hafa 

þetta. Þau segja hann eiga við erfiðleika að stríða og þurfi hjálp. Ásdís hefur hins 

vegar reynt að ræða þau málefni við foreldra hans en þau virðast ekki tilbúin að 

leita hjálpar fyrir drenginn. Ásdís finnur ekki fyrir miklum stuðningi, hvorki frá 

fjölskyldu sinni né öðrum í kringum sig.  

 

Kristín segist sitja undir miklum kröfum og væntingum frá flestum í kringum sig. 

Hún segir hlutverk sitt vera erfitt og mikið vanþakklæti fylgi því. Hún lýsir kröfum 

mannsins síns:  

 

„Það er bara þannig að ég á að hugsa um þau alveg eins og 

mín eigin börn þangað til að það kemur að einhverju spes 

atriði, ég get ekki nefnt neitt atriði núna... en þá á ég ekki 

að skipta mér af... Það er eins og það var einhvern tímann 

með Margréti (stjúpdóttir) þá vildi ég að hún tæki þátt í 

heimilinu en ég mátti það ekki, börnin eiga ekki að taka 
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þátt í heimilinu, þau eiga ekki að þrífa en þau mega gera 

allt annað.” 

 

Eins og áður segir upplifir Kristín sjálfa sig sem húshjálp inni á sínu eigin heimili og 

segir stjúpson sinn ekki gera neinar kröfur eða væntingar til sín nema þá að taka til 

og þrífa herbergið hans. Móðir Kristínar setur að hennar mati mestu kröfurnar á 

hana og finnur hún ekki skilning frá henni: 

 

„Ég er bara algjör aumingi og ræfill og allt sem ég segi er 

rugl og aðrir hafa rétt fyrir sér og ekki ég. Stuðningur er 

núll, andlegur stuðningur núll... Þetta er bara hundfúlt og 

sérstaklega með Halldór (stjúpsonur), henni finnst ég vera 

svo vond við hann og svo kemur inná milli að ég sé svo 

góða mamma.” 

 

Kristín hefur ekki rætt þessi mál við neinn heldur byrgir hún þau innra með sér og 

reynir að leiða þau hjá sér.  

 

Sigríður segir engan setja sér neinar reglur eða gera kröfur ekki nema þá að hún 

komi fram við stjúpson sinn sem sinn eigin. Sigríður er stjúpbarn sjálf og finnur því 

fyrir miklum stuðning frá fjölskyldu sinni og er hún dugleg við að leita ráða hjá 

henni.  

  

Stjúpmæðurnar fimm sem tóku þátt í rannsókninni eiga allar það sameiginlegt að 

helstu kröfur og væntingar sem gerðar eru til þeirra eru að þær skuli koma fram 

við stjúpbörn sín sem sín eigin. Litlar sem engar kröfur er að finna hjá feðrum 

barnanna og eru það helst fjölskyldur stjúpanna sem hafa mestar kröfur og 

væntingar.  

 Í þessum kafla hefur rannsakandi gert grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknar sinnar,hvaða hlutverki stjúpmæðurnar töldu sig gegna og hvaða 

kröfum og væntingum þær hafa mætt frá nánustu aðstandendum barnanna og 
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hvaða kröfur þær gerðu til sín sjálfar. Það má segja að allar hafi þær átt í einhvers 

konar erfiðleikum í hlutverki sínu en hafa þó unnið misvel úr þeim aðstæðum.  

 

Samantekt, umræða og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru nokkurn veginn í samræmi við rannsóknir sem 

lýst hefur verið í fræðilegum hluta hér að framan.  

Stjúpmæðurnar höfðu allar átt í erfiðleikum með að finna hvar mörkin 

liggja hvað varðar uppeldi og aga. Þar er þeim ætlað að hugsa um stjúpbörn sín og 

sjá um heimilisstörf en jafnframt að halda sinni fjarlægð frá börnunum. Þær lýstu 

því hversu erfitt er að finna mörkin milli þess sem má og má ekki. Áhugavert er að 

allar töldu þær hlutverk helgarstjúpunnar erfiðara en hlutverk stjúpmóður í fullu 

starfi. Þær stjúpmæður sem búsettar eru með börnunum fundu ekki fyrir því að 

þurfa fara eftir ákveðnum línum. Þessar stjúpmæður höfðu þó allar fyrri reynslu af 

hlutverki helgarstjúpunnar og töldu þær það hlutverk talsvert erfiðara.  

 Hugmyndina um vondu stjúpuna má eflaust rekja til ævintýranna. Þar 

kemur stjúpmóðirin ætíð fyrir sem vond manneskja og hræðir börnin. 

Þátttakendur rannsóknarinnar tengdu sig þó ekki við vondu stjúpuna í 

ævintýrunum en allar höfðu þær upplifað sig sem vonda stjúpu. Það hvernig 

stjúpmæður hræðast samlíkinguna við vondu stjúpuna og fara þar af leiðandi að 

breyta hegðun sinni er umhugsunarvert. Tími er kominn til að barnabókmenntir, 

kvikmyndir eða bókmenntir fyrir fullorðna fjalli í staðinn um góðu stjúpuna sem 

kemur inn á heimilið og tekur börnunum sem sínum. Þar sem stjúpan gerir allt sem 

í hennar valdi stendur til að láta stjúpbörnunum líða vel. Sú saga myndi eflaust ekki 

þykja nógu spennandi.   

 Hvað kröfur og væntingar varðar kom það talsvert á óvart að 

stjúpmæðurnar fimm sögðu sambýlismenn sína gera litlar sem engar kröfur né 

hafa væntingar til þeirra. Foreldrar stjúpmæðranna, þá helst mæður þeirra, áttu 

það til að gera hvað mestar kröfur til þeirra og fundu þær ekki allar fyrir stuðningi 

frá þeim. Stjúpmæðurnar gerðu þó flestar miklar kröfur til sín sjálfar hvað varðar 

umhyggju til stjúpbarna sinna. Þær reyndu eftir bestu getu að taka börnunum sem 

sínum eigin og voru fastar á því að jafnt skyldi yfir alla ganga. Niðurstöður þessar 
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eru því í samræmi við þær kröfur og væntingar sem rannsóknir og fræði hafa sýnt 

fram á.   

 Stjúpmæðurnar áttu það sameiginlegt að hafa allar þrýst á sambýlismenn 

sína að hafa samband við börnin sín í upphafi sambúðar. Enginn feðranna var í 

samskiptum við börnin sín þegar sambúð hófst hjá þeim og þar af leiðandi engin 

umgengni. Tengist þetta nokkurn veginn hlutverki áhrifavalds þar sem stjúpmæður 

reyna að bæta samskipti milli stjúpbarna, feðra þeirra og jafnvel milli feðra og 

kynmæðra barnanna.  

 Afar áhugavert var að sjá að stjúpmæður í fullu starfi (þær stjúpmæður sem 

búsettar eru með stjúpbörnum sínum) voru allar heimavinnandi. Ástæður fyrir því 

voru hins vegar ekki einsleitar. Til að mynda var Kristín heima vegna fjölda barna 

sem hún hafði eignast á stuttum tíma og var því enn heimavinnandi. Andrea var 

heimavinnandi vegna veikinda og hafði því hvorki þol né þrek til að vinna. Sigríður 

sá sér ekki fært að vera úti á vinnumarkaðinum vegna erfiðleika stjúpsonar síns 

sem glímir við athyglisbrest og ofvirkni. Sigríður er einnig að mestu leyti ein með 

börnin þar sem Birgir sambýlismaður hennar er sjómaður sem er fjarri heimilinu 

meirihluta ársins. 

  Tölfræðin bendir til að talsvert er um skilnaði barnafjölskyldna og mikið um 

nýja sambúð. Af því má álykta að miklum fjölda stjúpfjölskyldna sé til að dreifa. 

Einnig liggur beint við að þörf er á frekari fræðslu um málefni stjúpfjölskyldna en 

nú er þar sem þær glíma við fleiri vandamál en hin hefðbundna kjarnafjölskylda. 

Mikilvægt er að ráðgjafar sem sérhæfa sig í fjölskylduráðgjöf hafi góða þekkingu á 

málefnum stjúpfjölskyldna svo unnt sé að veita sem besta ráðgjöf í hverju tilfelli.  

 Taka ber fram að enginn af þátttakendum hafði lesið sér til um hlutverk sitt 

né kynnt sér lagalega stöðu sína. Höfundur rannsóknar sagði þeim frá efni sem 

hægt er að nálgast á veraldarvefnum og kannaðist ein þeirra við það efni en fannst 

ekki þörf á þeirri lesningu. Áhugavert er að sú stjúpmóðir sem taldi sig ekki þurfa á 

aukinni fræðslu um stjúpfjölskyldur, átti í mestum erfiðleikum með hlutverk sitt og 

samskipti við aðra fjölskyldumeðlimi. 

 

Það gefur auga leið að hlutverk stjúpunnar er ekki auðvelt og mæta 

stjúpmæðurnar hindrunum víðs vegar á leið sinni. Niðurstöður rannsóknar 



  

39 
 

þessarar gefa til kynna að mikil þörf er á fræðslu til stjúpforeldra sem og annarra 

sem að málefninu koma. Ekki má þó alhæfa frá niðurstöðunum vegna þess hversu 

fáir þátttakendurnir voru. Sú spurning vaknar hvort stjúpmæður geti tekið 

stjúpbörnum sem þeirra eigin börn væru. Ef tekið er mið af niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru einungis tvær af fimm stjúpmæðrum sem tala um stjúpbörnin 

sem eitt af börnunum. Hinar þrjár geta ekki séð þau sem slík. Þeirra stærsta 

hindrun í ferlinu gæti einfaldlega verið sú að þær gera sjálfar kröfur um að vera 

börnunum sem móðir.  

Allt þetta vekur upp þá spurningu hvort á vettvangi hinnar breyttu 

fjölskyldumyndar í samfélaginu sé ekki á ferðinni falinn eldur sem tímabært er að 

slökkva. 

 Frekari rannsókna á sviði stjúpfjölskyldna er því þörf, og gera þarf þennan 

hóp sýnilegri í samfélaginu. Forvitnilegt væri að vita hvernig samskiptum 

stjúpforeldra og stjúpbarna er háttað og hvort munur sé á hlutverkum stjúpmæðra 

og stjúpfeðra. Með auknum rannsóknum er hægt að stuðla að jákvæðari umfjöllun 

í samfélaginu sem og veita meðlimum stjúpfjölskyldu betri innsýn á stöðu sína.   

 Félagsráðgjafar hafa mikið með málefni stjúpfjölskyldna að gera. Mikilvægt 

er að félagsráðgjafar hafi góða sérþekkingu til þess að veita sem bestu ráðgjöf og 

fræðslu til þeirra sem tilheyra stjúpfjölskyldu sem og annarra í samfélaginu. 

Félagsráðgjafar geta einnig stuðlað að lagabreytingum sem lúta að 

stjúpfjölskyldum hvað varðar rétt stjúpforeldra og stjúpbarna þeirra.  
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