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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð fjallar um upplifun og reynslu fatlaðra feðra af föðurhlutverkinu. Sérstök 

áhersla er lögð á sjálfskilning þeirra, upplifun af meðgöngu og fæðingu sem og þátttöku 

þeirra í uppeldi barna sinna. Um eigindlega viðtalsrannsókn er að ræða. Þátttakendur voru 

sjö hreyfihamlaðir og sjónskertir feður frá þrítugu og fram yfir fimmtugt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að sjálfskilningur feðranna breyttist á milli aldurskeiða og að hann 

hafi í fyrsta skiptið tengst fötlun þegar þeir leiddu hugann að fjölskyldumyndun og 

barneignum. Virkni þeirra og þátttaka á meðgöngu, í fæðingu og uppeldi barnanna var 

mikil. Feðurnir leggja mikla áherslu á að skerðing þeirra hafi eins lítil áhrif á líf barnanna 

og mögulegt er. Þeir rækta föður/dóttur sambandið vel og eru nánir börnum sínum. Þeir 

leggja sig fram við að vera góðir feður og að finna leiðir til að mæta þörfum barna sinna.  

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

This M.A. thesis examines the experience of disabled fathers on being a father. The main 

focus is on their self-understanding, their experience during pregnancy, in delivery and 

participation in their childrens upbringing. This is an qualitative research based on 

interviews with seven fathers from the ages of twenty to fifty. Findings indicate that their 

self-understanding was variable through diffrent lifestages. It was for the first time 

related to disability when they began to think about starting a family. They were fully 

involved during pregnancy, in childbirth an participated in the childrens upbringing. The 

fathers try to hinder that their disabilities has influences on their childrens lifes. They 

work hard to maintain a good relationship with their children and being great fathers.  

 

  



 

 

 

 

Formáli 

Ritgerð þessi sem ber heitið Reynsla fatlaðra feðra – meðganga, fæðing og uppeldi er 40 

eininga meistararannsókn í fötlunarfræðum við félags- og mannvísindadeild Háskóla 

Íslands. Hún er sjálfstæður hluti af stærri rannsókn sem ber heitið Fatlaðir foreldrar, 

sjálfsmyndir, félagsleg staða og fjölskyldulíf. Þessi ritgerð byggir á rannsóknarvinnu sem 

hefði aldrei orðið að veruleika nema með samvinnu feðranna sjö se, deildu með mér 

reynslu sinni af föðurhlutverkinu. Þeim vil ég færa sérstakar þakkir. Verkefnið var unnið 

undir leiðsögn dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, dósents í fötlunarfræðum. Henni þakka 

ég fyrir leiðbeiningu, mikinn stuðning og trú á verkinu.  

 Í rannsóknarvinnu sem þessari er fjarvera frá fjölskyldu oft meiri en góðu hófi 

gegnir. Stuðningur frá fjölskyldu minni gaf mér byr undir báða vængi og hefur verið 

mikil hvatning á bæði góðum og erfiðum tímum. Mest hefur álagið verið á unnusta minn, 

Hannes Jón, sem hefur staðið með mér í þau fimm ár sem ég hef stundað nám við 

Háskóla Íslands. Síðast en ekki síst vil ég þakka syni mínum, Jóhannesi Andra, fyrir alla 

þá þolinmæði sem hann hefur þurft að sýna mömmu sinni alveg frá fæðingu. Án hans má 

með sanni segja að þetta verk hefði aldrei orðið að veruleika því reynsla okkar saman 

hefur verið mikilvægur kompás á þessari vegferð.  
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