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Útdráttur  

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um aðgengi íslenskra verðandi 

foreldra að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið, ásamt því að komast að ástæðum fyrir 

þátttöku. Rannsóknin er hluti af stærra verkefni sem felur í sér að skoða notagildi fæðingar-

fræðslunámskeiða frá sjónarhorni foreldra. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að 

leiðarljósi: Af hverju sækja íslenskir foreldrar foreldrafræðslunámskeið? Og hvert er aðgengi 

íslenskra foreldra að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið? 

Aðferðafræði rannsóknarinnar var megindleg þar sem upplýsingum var aflað með 

spurningalistum. Alls var safnað upplýsingum frá 96 einstaklingum, 47 feðrum og 49 

mæðrum. Úrvinnsla gagna fór fram í SPSS tölfræðiforritinu. 

Niðurstöður sýna að aðgengi að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið er mjög 

gott þar sem flestir foreldrar fá upplýsingar um námskeiðin hjá ljósmóður. Tæplega helm-

ingur taldi sig fá góðar útskýringar hjá ljósmóður varðandi innihald námskeiðs. Helstu á-

stæður fyrir þátttöku voru að þiggja þá fræðslu sem í boði var, til að minnka kvíða og 

áhyggjur og að heilbrigðisstarfsfólk mælti með námskeiðinu. Stór hluti feðra fór á námskeið 

vegna hvatningar frá maka. Foreldrum fannst almennt mjög mikilvægt að geta tekið þátt í 

námskeiðunum. 

 

Lykilorð eru: Foreldrafræðslunámskeið, fæðing, foreldrar, viðhorf, upplýsingar, þátttaka. 
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Abstract 

The purpose of this study was to gather information on the accessibility of informa-

tion for prospecting parents in Iceland on ante-natal classes as well as exploring their reasons 

for participation. The study is part of a larger prospective study where the aim is to explore 

the use of antenatal classes from the perspective of prospective parents The study focused on 

the following questions: Why do Icelandic parents attend ante-natal classes? and how acces-

sible is information on ante-natal classes to Icelandic parents?  

 A quantitative methodology was applied where questionnaires were used for data col-

lection. A total of 96 questionnaires were collected in the cooperation with the Primary 

Health Care in Reykjavík. Data analysis was performed with the use of SPSS analytical soft-

ware.  

 The findings show that most prospective parents in the study were informed about the 

ante-natal classes by their midwives. Around half the prospective parents felt that the infor-

mation were adequate. Main reasons for attending were to make use of available information, 

reduce worries and anxiety, and also because it was recommended by health care profession-

als. A large proportion of fathers were encouraged to attended by their spouses. Parents in 

general felt it was important to be able to attend ante-natal classes. 

 

Keywords: Ante-natal classes, birth, parents, attitudes, information, participation. 
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Inngangur 

Tilgangur og markmið verkefnis 

Lög íslenskra ljósmæðra kveða á um að það sé á ábyrgð ljósmæðra að annast foreldra-

fræðslu (Ljósmæðralög, 1984). Afar fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um foreldra-

fræðslunámskeið, en rannsóknir eru grundvöllur þess að geta betrumbætt þjónustuna.  

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um aðgengi íslenskra, verðandi 

foreldra, að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið, ásamt því að komast að því hverjar 

ástæður eru fyrir þátttöku. Tilgangurinn er að geta mögulega nýtt niðurstöður rannsóknar-

innar til að bæta þjónustu við verðandi foreldra.  

Formleg fræðsla í formi undirbúningsnámskeiða á meðgöngu er vel þekkt í ýmsum 

löndum. Árangur þessara námskeiða er oft óljós. Þau eru ekki aðeins byggð á mismunandi 

hugmyndafræði heldur er mjög mismunandi hvað námskeiðin eru yfirgripsmikil, hvenær á 

meðgöngu þau eru og hvers konar kennsluaðferðir eru notaðar. Stöðugar breytingar eiga sér 

stað og hefur aðgangur að upplýsingum margfaldast á örfáum árum. Einnig hafa skjótar fram-

farir á sviði læknavísinda haft áhrif á viðhorf og kröfur fólks til heilbrigðis. Þess vegna má 

leiða líkum að því að þarfir fólks hafi breyst og þar af leiðandi einnig vægi foreldrafræðslu-

námskeiða.  

Bakgrunnsupplýsingar 

 Á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru haldin undirbúningsnámskeið af 

ljósmæðrum fyrir verðandi foreldra þar sem markmiðið með námskeiðinu er fræðsla og 
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undirbúningur fyrir fæðingu barns. Ljósmæður hafa lagt mikla vinnu í gerð efnis sem notað 

er á þessu undirbúningsnámskeiði en efnið er í stöðugri endurskoðun. Rannsóknir sem gerðar 

hafa verið erlendis á sjónarhorn foreldra á slíkum námskeiðum sýna að árangur þeirra sé ó-

ljós. Þess vegna var farið af stað með viðamikla rannsókn til þess að varpa ljósi á notagildi 

námskeiða sem haldin eru á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins út frá sjónarhorni 

foreldra og hvort þau standi undir þeim væntingum sem verðandi foreldrar gera til þeirra. 

Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að höfundur þessa verkefnis tæki þátt í þeirri rann-

sókn með því að kanna, í lokaverkefni sínu, aðgengi að upplýsingum og ástæðu þátttöku 

verðandi íslenskra foreldra.  

Foreldrafræðslunámskeið á Íslandi 

Foreldrafræðslunámskeið er hugtak sem almennt er notað innan ljósmóðurstéttarinnar 

og hefur verið skilgreint sem: ,,Þröng merking á skipulagðri fræðslu fyrir foreldra á með-

göngu. Yfirleitt er efni námskeiðanna tengt meðgöngu, fæðingu, brjóstagjöf og foreldrahlut-

verki“ (Jónína, S. Jónasdóttir, 2005, bls. 86). Á ensku eru þau ýmist kölluð Antenatal Classes 

eða Antenatal Education.  Þarna er ekki vísað sérstaklega til foreldrafræðslu og því er nokkur 

munur á íslenska hugtakinu og því enska. Annað hugtak sem einnig er notað og er nær enska 

heitinu er fæðingafræðslunámskeið og hefur það verið skilgreint sem: ,,Þröng merking á 

skipulagðri fræðslu fyrir foreldra á meðan á meðgöngu stendur með aðaláherslu á undirbún-

ing fyrir fæðingu” (Jónína, S. Jónasdóttir, 2005, bls. 86). Þess ber að geta að í umfjöllun um 

þessi námskeið er ekki alltaf verið að tala um sama hlutinn, þar sem námskeiðin eru mismun-

andi að uppbyggingu og innihaldi eftir löndum og því er erfitt að bera þau saman. Þetta efni 

hefur ekki verið rannsakað mikið á Íslandi og þær fræðigreinar sem hér er stuðst við koma að 

mestu frá Evrópulöndum svo sem Bretlandi, Svíþjóð og Írlandi en einnig hefur nokkuð verið 

skrifað um þetta efni í Ástralíu. Í þessari ritgerð verður notað hugtakið foreldrafræðslu-
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námskeið þar sem þau heita það hjá Miðstöð mæðraverndar, sem heldur námskeiðin á 

Höfuðborgarsvæðinu. Þess ber þó að geta að í spurningalistum sem sendir voru heim til þátt-

takenda var námskeiðið kallað:,,fæðingafræðslunámskeið" og kemur það því fyrir líka í rit-

gerðinni. 

Uppbygging foreldrafræðslunámskeiða á höfuðborgarsvæðinu 

Af fræðslu kemur þekking og af þekkingu sprettur andleg ró. Af rósemi 
andans, friði huga og tilfinninga, leiðir síðan líkamlega ró og ,,afslöppun" 
eða slökun. Líkamleg ró og slökun hindra spennu tauga og vöðva og koma 
um leið í veg fyrir, að verulegur sársauki myndist, ef allt fer fram með eðli-
legum hætti. Hér er átt við fæðinguna, en þetta gildir um fleira. (Hulda 
Jensdóttir, 1962, bls.17).    

 

Í bók sinni frá 1962 fjallar Hulda Jensdóttir um mikilvægi þess að verðandi mæður 

fengju fræðslu um meðgöngu og móðurhlutverkið.  Hulda var frumkvöðull á þessu sviði á 

Íslandi og hélt fyrstu foreldrafræðslunámskeiðin árið 1954.  Tveimur árum síðar fengu feður 

að taka þátt í námskeiðunum og hafa þau verið haldin reglulega upp frá þeim tíma. Árið 1972 

voru foreldrafræðslunámskeið síðan haldin á vegum Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur þar 

sem ýmsir fagaðilar á heilbrigðissviði héldu fyrirlestra fyrir verðandi foreldra en engin ljós-

móðir var á meðal þessara fagaðila. Ljósmæður fóru sjálfar að halda foreldrafræðslunámskeið 

á áttunda áratugnum eða eftir árið 1981 (Jónína S. Jónasdóttir, 2005).  

Foreldrafræðslunámskeið eins og þau eru haldin í dag voru sett á stofn árið 2001. 

Fræðsluefnið sem notað er á námskeiðunum, var upphaflega hannað af þremur ljósmæðrum, 

þeim Ásu Halldórsdóttur, Áslaugu Hauksdóttur og Karítas Ívarsdóttur. Þær leiðbeindu á 

námskeiðunum sjálfar og lagfærðu efnið eftir þörfum foreldra (Ása Halldórsdóttir, munnleg 

heimild, 13.maí, 2009).  Árið 2008 voru haldin 103 foreldrafræðslunámskeið á höfuðborgar-

svæðinu.   Á hefðbundnum foreldrafræðslunámskeiðum tóku 730 pör þátt. Einnig mætti 41 
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par á námskeið á ensku, 57 pör á námskeið á pólsku, 36 pör á tvíburanámskeið og 20 konur á 

námskeið fyrir einhleypar konur (Jóna Dóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 14.maí, 2009). 

Markmið foreldrafræðslunámskeiðanna á höfuðborgarsvæðinu er að þátttakendur öðlist hag-

nýta þekkingu á fæðingu, brjóstagjöf og sængurlegu. Upplýst val er ofarlega í huga ljós-

mæðra í nútímasamfélagi og er mikilvægt að þátttakendur geti valið af þekkingu milli mis-

munandi fæðingarstellinga, verkjameðferðar og fleira. Markmiðið er einnig að auka sjálfs-

styrk, sjálfshjálp og minnka kvíða. Við fræðsluna er stuðst við power point glærupakka og er 

hvert námskeið 3 skipti í senn, með fræðslu fyrstu tvö skiptin og að lokum heimsókn á fæð-

ingardeildir á höfuðborgarsvæðinu. Einnig eru sýndar DVD myndir af fæðingum (Ása Hall-

dórsdóttir, munnleg heimild, 13.maí, 2009). Samkvæmt þessu er ljóst að íslensku námskeiðin 

undirbúa foreldra einkum undir fæðinguna og þætti sem snúa að móðurinni eins og brjósta-

gjöf og sængurlegu en ekki undir sjálft foreldrahlutverkið eins og lesa mætti út úr nafni 

námskeiðanna. Í boði eru einnig önnur námskeið eins og brjóstagjafanámskeið, tvíbura-

námskeið, feðranámskeið og foreldrafræðslunámskeið á pólsku og ensku (Jóna Dóra 

Kristinsdóttir, munnleg heimild, 14.maí, 2009). 

Tengsl við ljósmóðurfræði 

Foreldrafræðslunámskeið eru mikilvægur þáttur á meðgöngu. Fræðsla um fæðinguna 

eykur líkur á því að foreldrar geti undirbúið sig líkamlega og andlega undir hana. Mikilvægt 

er að hafa jákvæðan huga og vera laus við kvíða þegar kemur að fæðingu en námskeiðin eiga 

að hafa það að markmiði sínu að auka sjálfstraust foreldra til að takast á við hana. Því er 

mikilvægt fyrir ljósmóðurfræðina að skoða hversu vel fræðslan er að skila sér til verðandi 

foreldra á meðgöngu og hvernig hún nýtist þeim. Nauðsynlegt er að þróa þekkingu á því 

hvernig best er að standa að fræðslu um fæðingu, brjóstagjöf og aðlögun að foreldrahlutverki. 

Stór hluti af starfi ljósmóðurinnar felst í fræðslu. Foreldrafræðslunámskeið eru eitt form á 
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fræðslu sem veitt er verðandi foreldrum. Með henni er stuðlað að undirbúningi fyrir verðandi 

foreldra undir fæðinguna með það að markmiði að auka sjálfsstyrk, sjálfshjálp og minnka 

kvíða. Markmiðið er einnig að upplifun foreldra af fæðingunni sé sem best og þeir öðlist hag-

nýta þekkingu til þess að geta valið af þekkingu um það sem í boði er. Því má vera ljóst að 

foreldrafræðslunámskeið ættu að vera mikilvægur liður í fræðslu til verðandi foreldra. 

Uppbygging verkefnis  

Að þessum kafla loknum tekur við fræðileg umfjöllun þar sem unnið er úr heimilda-

öflun. Fjallað verður ítarlega um aðferðafræði rannsóknarinnar í þriðja kafla. Í fjórða kafla 

verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og umfjöllun um þær tengdar fræðilegri þekk-

ingu í fimmta kafla. Í lokakaflanum verður umræða um hagnýtingu verkefnisins fyrir ljós-

móðurfræði og hugleiðingar nemanda um verkefnið. Einnig verður hugmyndum að framtíðar-

rannsóknum varpað fram.  
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Fræðileg samantekt 

Innan allra menningarsamfélaga er litið á barnsfæðingu sem stórmerkan atburð sem 

hefur mun víðtækari merkingu en að vera líffræðilegt ferli sem endar með fæðingu barns.  

Margir þættir spila inn í þetta ferli og í gegnum söguna hefur verið litið á barnsfæðingu sem 

trúarlega, heimspekilega og lögfræðilega athöfn.  Barnsfæðing spilar mikilvægt hlutverk í lífi 

foreldra og hefur verið álitin stór hluti af þroska hvers einstaklings. Aðrir líta á barnsfæðingu 

sem krepputíma (crisis) í lífi einstaklinga. Þess vegna eru barnsfæðing og móðurhlutverk oft 

metin á forsendum þess hverjar tilfinningar og hegðun kvennanna ætti að vera fremur en 

hverjar þær raunverulega eru. Lengi vel var litið á barnsfæðingu sem reynslu kvenna frekar 

en foreldra (Nichols og Gennaro, 2000).  

Venjur og hefðir eru misjafnar innan samfélaga og milli samfélaga. Til dæmis er mis-

jafnt hvort litið er á barnsfæðingu sem lífeðlisfræðilegt ferli eða sjúkdóm. Segja má að 

Bandaríkjamenn líti á þennan atburð sem sjúkdóm þar sem umönnun kvenna á meðgöngu er 

fyrst og fremst í höndum lækna, fremur en ljósmæðra. Einnig sóttu Indjánar í S.-Ameríku og 

Cuna Indjánar í Panama sér reglulega hjálp frá svokölluðum lækni innan síns samfélags á 

meðgöngunni og í fæðingunni (Nichols og Gennaro, 2000).  Á Íslandi eins og mörgum öðrum 

löndum Evrópu er fæðingarundirbúningur og fæðingin sjálf hins vegar að mestu leyti í 

höndum ljósmæðra og má því segja að fremur sé litið á þetta þar sem lífeðlislegt ferli.  

Árið 1900 fóru minna en 5% allra fæðinga í Bandaríkjunum fram inni á sjúkrahúsi. 

Þess í stað fæddu konur heima hjá sér með aðstoð yfirsetukvenna. Læknisvæðing fæðinga 

hófst þegar konur fóru að fara inn á sjúkrahús til þess að fæða börn sín. Árið 1975 hafði orðið 

gífurleg aukning á sjúkrahúsfæðingum þar sem 95% kvenna fæddu börn sín á sjúkrahúsum. 

Framfarir höfðu þá orðið á sviði læknavísindanna þar sem tekist hafði að meðhöndla konur 
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með meðgönguháþrýsting og framfarir höfðu orðið í skurðlækningum og deyfingar voru í 

boði sem stuðlaði að flutningi fæðinga úr heimahúsum og inn á sjúkrahús (Nichols og 

Gennaro, 2000).  

Upphaf og þróun foreldrafræðslunámskeiða 

Frá örófi alda hafa konur fræðst um fæðingar og umönnun ungbarna í gegnum stuðn-

ingsnet kvenna svosem mæðra og systra, sem voru síðan viðstaddar fæðingar og hjálpuðu til 

við umönnun ungbarnanna í fjölskyldunni (Nolan, 1997; Renkert og Nutbeam, 2006).  

Feðurnir voru yfirleitt ekki viðstaddir fæðingu barna sinna (Nolan, 1997). Á sjötta áratugnum 

þótti það nýstárleg hugmynd í Bretlandi að setja á stofn sérstök foreldrafræðslunámskeið. 

Þessi námskeið áttu að hafa það að markmiði sínu að fræða ófrískar konur um barneignar-

ferlið til þess að þær væru vel undirbúnar undir móðurhlutverkið (Nolan, 1998). Árið 1908 er 

foreldrafræðslu fyrst getið í heimildum en þá setti Rauðakross-hreyfingin í Bandaríkjunum 

námskeið á laggirnar fyrir verðandi mæður um mikilvægi hreinlætis og hollrar næringar á 

meðgöngu og eftir fæðingu barns. Á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar kom fram hug-

myndafræði sem markar ákveðin tímamót í sögu foreldrafræðslu. Sú hugmyndafræði, 

þróaðist að sumu leyti sem andsvar við sjúkdómsvæðingu fæðingarinnar (Helga Gottfreðs-

dóttir, 2009). Nú til dags er talið að um 50% breskra kvenna sem eru að eignast sitt fyrsta 

barn taki þátt í slíkum námskeiðum, ásamt mökum sínum, vinum eða öðrum fjölskyldumeð-

limum (Nolan, 1995; Nolan, 1997; Nolan, 1998). Markmið foreldrafræðslunámskeiða 

tengjast þeirri hugmyndafræði sem viðkomandi leiðbeinandi hefur varðandi meðgöngu og 

fæðingu og hefur orðið til gagnrýni á stofnanarekin foreldrafræðslunámskeið þar sem talið er 

að markmið fræðslunnar sé að undirbúa foreldra undir að þiggja þjónustu heilbrigðisstofnana 

(Helga Gottfreðsdóttir, 2009). Undirbúningur verðandi foreldra fyrir fæðinguna í formi 

foreldrafræðslunámskeiða hefur verið talin hafa jákvæð áhrif á upplifun af fæðingu en samt 
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hefur reynst erfitt að sýna fram á gagnsemi þeirra á óyggjandi hátt.  Sumar rannsóknir hafa 

sýnt að sársaukaupplifun mæðra sé minni eftir þátttöku í foreldrafræðslu, minni líkur séu á að 

ýmis lyf séu notuð í fæðingunni og fæðingaráhöld eins og tangir séu minna notaðar (Nichols 

og Gennaro, 2000).  Einnig lýsa foreldrar jákvæðari upplifun eftir fæðinguna (Fabian, 

Radestad og Waldenström, 2005; Nichols og Gennaro, 2000). Aðrar rannsóknir hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að mæting á foreldrafræðslunámskeið hafi ekki áhrif á sársaukaupplifun 

fæðingarinnar eða notkun fæðingaráhalda og í rannsókn Fabian, Radestad og Waldenström 

var tíðni mænurótardeyfinga hærri hjá konum sem tóku þátt á námskeiðum en þeim sem tóku 

ekki þátt á námskeiðum.  Þannig fræddust konurnar um það á námskeiðunum hvaða tækni 

væri í boði til að lina þjáningarnar, fremur en að þær yrðu betri í að takast á við sársaukann 

(Fabian, Radestad og Waldenström, 2005). 

Þátttaka í foreldrafræðslunámskeiðum  

Rannsóknir hafa sýnt að bakgrunnur hefur áhrif á þátttöku kvenna í foreldrafræðslu-

námskeiðum.  Fleiri frumbyrjur mæta á foreldrafræðslunámskeið heldur en fjölbyrjur 

(Fabian, Radestad og Waldenström, 2004).  Cliff og Deery skoðuðu árið 1996 bakgrunn 50 

frumbyrja í Bretlandi, bæði þær sem tóku þátt og ekki tóku þátt í slíkum námskeiðum.  Í ljós 

komu flókin tengsl á milli stéttarstöðu, aldurs og hjúskaparstöðu hvað varðaði þátttöku. 

Flestir þátttakenda komu úr hópi eldri, giftra millistéttarkvenna, þar á eftir komu eldri, giftar 

konur úr verkamannastétt en minnst þátttaka var hjá ungum, einhleypum konum úr verka-

mannastétt. Aðrar breskar og írskar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Nolan, 1995; 

Tighe, í prentun).  Einnig hefur komið í ljós að fólk í minnihlutahópum tekur síður þátt í 

foreldrafræðslu. Í Svíþjóð er t.d. skortur á að bæði frumbyrjur og fjölbyrjur sem tala annað 

móðurmál en sænsku mæti á foreldrafræðslunámskeið og einnig er minni þátttaka á meðal 

þeirra sem eru atvinnulausir, minna menntaðir, þeirra sem reykja og þegar meðganga var ekki 
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skipulögð. Hjá fjölbyrjum voru það fremur konur sem voru yfir 35 ára aldri, konur sem höfðu 

áhyggjur af meðgöngu og fæðingu eða sem höfðu einkenni þunglyndis sem ekki tóku þátt  

(Fabian, Radestad og Waldenström, 2005).  

  Ýmsar ástæður eru fyrir því að konur mæta ekki á foreldrafræðslunámskeið.  Í rann-

sókn Cliff og Deery höfðu ógiftar konur úr verkamannastétt áhyggjur af að vera dæmdar fyrir 

að vera ekki eins og hinar. Sumum fannst óþægilegt að fara af því þær áttu ekki kærasta. Það 

er hugsanlegt að ljósmæður sem kenna á námskeiðunum líti niður á þennan þjóðfélagshóp og 

að þær skynji það á námskeiðunum. Ef ljósmæður líta á ungar, ógiftar konur úr verkamanna-

stétt sem óábyrgar og þar af leiðandi kenna þeim um að mæta ekki á námskeiðin þá gæti það 

orðið til þess að þessar konur upplifi fordóma gagnvart sér sem leiðir til verri sjálfsmyndar. 

Niðurstöðurnar benda eindregið til þess að þetta séu konurnar sem þurfi hvað mest á þessum 

námskeiðum að halda vegna þess að þær hafi minni skólagöngu og verra aðgengi að upplýs-

ingum (1996). Því má draga þá ályktun að tilfinningalegum og sálfræðilegum þörfum þessara 

kvenna sé ekki mætt á foreldrafræðslunámskeiðum og að hugsanlega þyrfti að halda sérstök 

námskeið fyrir þennan hóp (Cliff og Deery, 1996; Fabian, Radestad og Waldenström, 2004).  

Í samanburðarrannsókn Tighe (í prentun) á frumbyrjum sem tóku þátt og ekki tóku 

þátt í námskeiðum kom í ljós að þeir þættir sem helst hömluðu þátttöku voru of hefðbundnar 

kennsluaðferðir, sem brjóta mætti upp með meiri umræðu á meðal fólksins, slæm tímasetning 

(t.d. fyrir þær sem vinna næturvinnu), lítill sem enginn áhugi, lélegar samgöngur, skortur á 

upplýsingum um námskeiðin, ósveigjanlegur vinnuveitandi og að maki tók ekki þátt.  

Feður og foreldrafræðslunámskeið 

Það er frekar nýtilkomið að feður taki þátt í foreldrafræðslunámskeiðum. Sumstaðar 

er jafnvel enn við lýði að þeir séu ekki velkomnir á slík námskeið eins og í Bretlandi 
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(McElligott, 2001).  Rannsókn Hallgren, Kihlgren, Forslin og Norberg í Svíþjóð leiddi í ljós 

að feðrum sem farið höfðu á foreldranámskeið, fannst þeir oft vera óundirbúnir undir fæð-

inguna og upplifðu hana sem meira krefjandi en þeir bjuggust við. Sumum þeirra fannst þeir 

ekki ná að styðja konuna sína eins mikið í fæðingunni og þeir vildu og ekki fá nægan stuðn-

ing frá starfsfólki (1999).  Feður sem eru að eignast barn í fyrsta sinn vilja mæta á foreldra-

fræðslunámskeið með maka sínum en fræðslan sem þar fer fram miðar yfirleitt fyrst og 

fremst að þörfum konunnar og fullnægir því ekki þörfum föðurins (Hallgren o.fl., 1999; 

McElligott, 2001; Tighe, í prentun). Feður vilja fá fræðslu um hvernig þeir geti hjálpað konu 

sinni í fæðingunni og hvað felist í föðurhlutverkinu.  Fræðsla um umönnun barnsins er þeim 

einnig ofarlega í huga sem kemur ekki á óvart þar sem það hefur í aldanna rás verið mest í 

höndum kvennanna (McElligott, 2001; Tighe, í prentun; Young, 2008). Því þyrfti að aðlaga 

námskeiðin meira að þörfum feðranna og virkja þátttöku þeirra á námskeiðunum (Hallgren 

o.fl., 1999; Tighe, í prentun). Ef komast á að því hverjar þarfir verðandi feðra eru, er mikil-

vægt að hlusta á hvað þeir hafa að segja þegar maki þeirra er ekki viðstaddur þar sem komið 

hefur í ljós að þeir reyna að fegra hlutina ef maki er viðstaddur til þess að forðast særindi hjá 

maka (Helga Gottfreðsdóttir, 2005). Mikilvægt er fyrir leiðbeinendur á námskeiðunum að 

nálgast mennina út frá þeirra eigin forsendum, ræða væntingar útfrá hlutverki föðurins og 

meta upplifun þeirra í fæðingarferlinu (Hallgren o.fl., 1999). Gerð var rannsókn á Íslandi árið 

2005, í tengslum við nýja löggjöf um feðraorlof á Íslandi, um viðhorf verðandi feðra, sem eru 

að eignast barn í fyrsta skipti, til föðurhlutverksins. Þar kom í ljós að þeir höfðu miklar 

áhyggjur og kviðu komandi föðurhlutverki. Þeir upplifðu hjálparleysi og fannst þeim haldið 

utan við meðgönguna ásamt því að þeir upplifðu áhyggjur varðandi umönnun nýja barnsins. 

Varðandi meðgönguna voru jákvæðar tilfinningar tjáðar í sambandi við sónarskoðanir á með-

göngu, sem gerði barnið raunverulegra fyrir þeim og tímann eftir fæðingu. Föðurhlutverkið 
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var óskýrt fyrir meirihluta þátttakenda og þeir vissu ekki hvers var vænst af þeim (Helga 

Gottfreðsdóttir, 2005). 

Ástæður fyrir þátttöku í foreldrafræðslunámskeiðum 

Cliff og Deery (1996), gerðu rannsókn í Bretlandi á frumbyrjum, sem leiddi í ljós að 

flestum konum fannst þátttaka í foreldrafræðslunámskeiðum mikilvæg, en samt ekki mikil-

vægasti þátturinn í undirbúningi fyrir fæðingu fyrsta barns. Konunum fannst upplýsingar frá 

ættingjum, vinum og bókum mikilvægari. Í rannsókn sem Jónína S. Jónasdóttir (2005) gerði á 

Íslandi kom í ljós að algengasta ástæða fyrir þátttöku foreldra var að fá upplýsingar um að-

draganda og gang fæðingar ásamt verkjameðferð. Margir nefndu það að fá að skoða fæð-

ingardeild hefði verið ástæða fyrir þátttöku, þá sérstaklega mæðurnar. Þegar svör kvennanna 

voru eingöngu tekin fyrir nefndu þær upplýsingar um brjóstagjöf, lífið fyrstu dagana eftir 

fæðingu og foreldrahlutverkið. Feður virtust fá hvatningu frá konunum sínum til þess að fara 

á námskeiðið en engin kona talaði um að faðirinn hefði hvatt hana til þess að fara. Algengt 

var að heilbrigðisstarfsfólk hafði mælt með foreldrafræðslunámskeiði en sjaldgæft var að 

fyrrverandi þátttakendur hefðu mælt með námskeiðinu. 

Foreldrafræðslunámskeið hafa í gegnum tíðina fyrst og fremst einblínt á undirbúning 

undir fæðinguna sjálfa en konur mæta oft á foreldrafræðslunámskeið vegna annarra þátta svo 

sem löngunar til að fá fræðslu um umönnun barnsins og kynnast öðrum foreldrum (Young, 

2008; Fabian, Radestad og Waldenström, 2005; Renkert og Nutbeam, 2006).  Í rannsókn 

Svensson, Barclay og Cooke (2006), sem tók bæði til verðandi mæðra og feðra, lýstu þátttak-

endur því að þeim fyndist meðganga, fæðing og foreldrahlutverkið áhættusamt.  Þeir höfðu 

ekki einungis áhyggjur af sjálfri fæðingunni heldur áhrifum á félagslega stöðu eftir fæð-

inguna, svo sem atvinnu og fjármál. Þeir höfðu einnig áhyggjur af því hvað gæti talist rétt 
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hegðun á meðgöngunni og í uppeldinu og hvernig þeir stæðu sig miðað við aðra foreldra. 

Þátttakendur vildu því öðlast fræðslu, fá ráðleggingar og fá spurningum sínum svarað til að 

minnka kvíða.    

Mörgum konum finnst einn aðalkostur foreldrafræðslunámskeiða vera sá að fá tæki-

færi til þess að hitta aðrar verðandi mæður sem eru að ganga í gegnum sama ferli og deila 

reynslu sinni með þeim (Cliff og Deery, 1996; Fabian, Radestad og Waldenström, 2005; 

Svensson, Barclay og Cooke, 2006; Svensson, Barclay og Cooke, 2009; Tighe, í prentun; 

Young, 2008).  Þessi félagslegi þáttur foreldrafræðslunámskeiða hefur verið vanmetinn 

(Renkert og Nutbeam, 2006; Tighe, í prentun).  Komið hefur í ljós að nýbakaðar mæður 

rækta oft þessi nýju tengsl eftir að námskeiðunum lýkur.  Í rannsókn á 1197 frumbyrjum í 

Svíþjóð kom í ljós að einu ári eftir að þær höfðu tekið þátt í námskeiði höfðu 58% þeirra haft 

samband við aðrar mæður sem tóku þátt í námskeiðinu (Fabian o.fl., 2005).  Þetta er mikil-

vægt í breyttu samfélagi þar sem kynslóðabil er meira og konur hafa því ekki sama stuðning 

af t.d. mæðrum og ömmum og nýbakaðar mæður fyrri kynslóða.  

Gagnrýni á foreldrafræðslunámskeið 

Eins og fram kemur hér að ofan er innihald foreldrafræðslunámskeiða ekki alltaf í 

samræmi við væntingar og þarfir verðandi foreldra.  Í rannsókn Cliff og Deary (1996), taldi 

meirihluti þátttakenda að námskeiðin væru of tæknileg og fjölluðu ekki nægilega mikið um 

tilfinningalega og sálfræðilega þætti. Ungar, einhleypar, ógiftar konur voru neikvæðastar í 

garð námskeiðanna (Cliff og Deery, 1996; Fabian o.fl., 2005; Tighe, í prentun).  Skipuleggj-

endur og leiðbeinendur námskeiða þurfa að taka með í reikninginn ótta þessa hóps og þörf 

fyrir stuðning jafningja, ef takast á að mæta þörfum þeirra (Cliff og Deery, 1996; Tighe, í 

prentun).   
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Bresk rannsókn Young (2008), á væntingum verðandi mæðra til móðurhlutverksins 

og raunverulegri upplifun þeirra leiddi í ljós að mæðurnar hefðu viljað fara á foreldrafræðslu-

námskeiðið fyrr á meðgöngunni og vildu að meiri þátttöku væri krafist af feðrum. 

 Mæðrum finnst fræðslan ekki gefa raunhæfa mynd á því sem framundan er, þar sem 

fæðingin og umönnun nýburans fyrst á eftir var erfiðari en þær bjuggust við, sem minnkaði 

sjálfstraust þeirra (Renkert og Nutbeam, 2006; Wedin, Molin og Svalenius, í prentun; Young, 

2008). Þær vildu tækifæri til að ræða um fæðinguna og hefðu viljað fá meiri upplýsingar um 

praktíska hluti, tilfinningalega þætti og breytingar á sambandi við föðurinn. Óraunhæfar 

væntingar til móðurhlutverksins hafa niðurdrepandi áhrif á geðheilsu móður og upplifun 

foreldra af hinu nýja hlutverki sínu (Renkert og Nutbeam, 2006; Young, 2008). Því er mikil-

vægt að heilbrigðisstarfsfólk mæti væntingum með viðeigandi fræðslu og stuðningi (Young, 

2008). Þó hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að foreldrafræðslunámskeið geti bætt sjálfstraust 

kvenna, t.d. Svenson, Barclay og Cooke (2009).  

Verðandi mæður hafa einnig gagnrýnt að þær fái ekki næg tækifæri til að spyrja 

spurninga og ræða áhyggjuefni sín, þar sem miðlun upplýsinga sé frá heilbrigðisfólki til þátt-

takenda fremur en að þátttaka sé gagnvirk (interactive participation) (Cliff og Deery, 1996; 

McElligott, 2001). Nýta mætti jafningjafræðslu í meira mæli þar sem sumar konur á 

námskeiðunum hafa áður átt börn og gætu miðlað frumbyrjum af reynslu sinni (Young, 

2008). 

Einnig hefur komið í ljós að verðandi foreldrar hafa ekki alltaf gott aðgengi að upplýs-

ingum.  Á Írlandi var bent á nauðsyn þess að upplýsa um og auglýsa námskeiðið til að koma 

þeim á framfæri, í ljósi þess að foreldrafræðslunámskeið eru illa sótt þar. Þar þurfa foreldrar 

oft á tíðum sjálfir að finna út hvar námskeið væru í boði þó að upplýsingarnar fáist stundum 

frá heilbrigðisstarfsfólki. Stundum eru aðeins afhentir miðar með tímasetningu um námskeið 
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án þess að útskýringar fylgi með. Einnig þarf að taka með í reikninginn hlutfall ólæsra í við-

komandi landi þegar nauðsynleg fræðsla eins og um foreldrafræðslunámskeið eru í boði 

(Tighe, í prentun).   

Sérstaklega skortir á að feður hafi aðgang að upplýsingum um námskeið, sérstaklega 

þar sem þeim er einkum miðlað af ljósmæðrum (McElligott, 2001).  
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Aðferðafræði 

Rannsókn á notagildi fæðingarfræðslunámskeiða frá sjónarhorni verð-

andi/nýbakaðra foreldra 

Rannsakandi ákvað í þessu lokaverkefni að vinna úr hluta gagna leiðbeinanda síns, 

Helgu Gottfreðsdóttur sem hún vinnur að ásamt Jónínu S. Jónasdóttur og Ragnheiði 

Bachmann: ,,Rannsókn á notagildi fæðingarfræðslunámskeiða frá sjónarhorni verð-

andi/nýbakaðra foreldra.” Þýði rannsóknarinnar eru allir verðandi foreldrar á höfuðborgar-

svæðinu sem hugsanlega gætu nýtt sér foreldrafræðslunámskeið en þýði er skilgreint sem allir 

einstaklingar og hlutir sem flokkast undir fyrirfram ákveðin skilyrði rannsóknar (Burns og 

Grove, 2001; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Úrtakið í rannsókninni eru 

verðandi foreldrar sem taka þátt í foreldrafræðslunámskeiðum hjá Heilsugæslu höfuðborgar-

svæðisins á um það bil 10 mánaða tímabili. Áætlað er að þetta verði um 400 pör eða 800 ein-

staklingar. Spurningalisti verður lagður tvisvar sinnum fyrir þátttakendur foreldrafræðslu-

námskeiða. Fyrri spurningalistann fá þátttakendur í síðasta skipti sem þeir mæta á foreldra-

fræðslunámskeið og eiga að skila honum í kassa á sína heilsugæslustöð. Seinni spurningalist-

ann fá þátttakendur sendan heim eftir fæðingu og eiga að skila honum þegar þeir mæta í 6 

vikna skoðun með barnið.   
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 Könnun rannsakanda 

Val á rannsóknaraðferð: 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð (quantitative research) 

sem felur í sér kerfisbundna upplýsingasöfnun þar sem mikil áhersla er lögð á formfestu. 

Notast er við tölfræðilegar staðreyndir til upplýsingaöflunar. Við notkun þessarar aðferðar 

telja rannsakendur að öll mannleg hegðun sé hlutlæg, mælanleg og hafi ákveðinn tilgang. 

Kostir megindlegrar aðferðar eru þeir að þær ná til fleiri þátttakenda og ef vel er staðið að 

henni og úrtakið nægilega stórt og rétt valið, er hægt að fá fram tölfræðilega marktækar upp-

lýsingar í rannsóknarniðurstöðum (Burns og Grove, 2001). Gallar megindlegrar aðferðar eru 

helst þeir að aðferðin gæti virkað yfirborðskennd og ef illa er staðið að gerð mælitækis er 

hætta á því að það mæli ekki það sem til var ætlast í upphafi (Burns og Grove, 2001).  Spurn-

ingakönnun er flókin rannsóknaraðferð. Við gerð spurningalista þarf að skoða vel aðferða-

fræðileg atriði eins og orðalag, gerð svarkosta og röð spurninga í spurningalista (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Þessi aðferð hentar vel fyrir þessa rannsókn þar sem fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á Íslandi. Markmiðið er að fá almennar upplýsingar sem síðar mætti dýpka með 

eigindlegri rannsókn, út frá þeim spurningum sem vakna í þesari rannsókn. Þær rannsóknar-

spurningar sem nemandi hefur að leiðarljósi við gerð þessarar ritgerðar eru tvær: 

1) Af hverju sækja íslenskir foreldrar foreldrafræðslunámskeið? 

2) Hvert er aðgengi íslenskra foreldra að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið? 
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Úrtak  

Í þessari könnun var verið að skoða afmarkaðan þátt rannsóknar Helgu Gottfreðs-

dóttur, Jónínu S. Jónasdóttur og Ragnheiðar Bachmann, sem er ástæður fyrir þátttöku verð-

andi mæðra og feðra í foreldrafræðslunámskeiðum og aðgengi þeirra að upplýsingum. Úr-

takið var verðandi mæður og feður sem tóku þátt i foreldrafræðslunámskeiðum á vegum 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, frá nóvember 2008 til loka apríl 2009, samtals 49 mæður 

og 47 feður. 

Mælitæki 

Mælitækið var fyrri spurningalistinn, sem foreldrar fá að loknu foreldrafræðslu-

námskeiði. Spurningalisti mæðra hefur 28 spurningar (sjá fylgiskjal 1) og spurningalisti feðra 

hefur 27 spurningar (sjá fylgiskjal 2). Þær eru að mestu leyti eins en í sumum tilfellum eru 

valkostir mismunandi eftir kyni svarenda. Valdar voru 9 spurningar sem tengdust þessari 

rannsókn. 5 spurningar voru bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um aldur, fjölda barna, 

hjúskaparstöðu, móðurmál og menntun. Til að mæla af hverju foreldrar sæktu foreldra-

fræðslunámskeið voru notaðar spurningarnar: ,,hver er ástæða þess að þú tókst þátt í þessu 

námskeiði"? og ,,hversu mikilvægt finnst þér að geta tekið þátt í fæðingarfræðslunámskeiði"? 

Til að mæla aðgengi foreldra að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið voru notaðar 

spurningarnar: ,,Hvar fékkstu upplýsingar um námskeiðið"? og ,,Hvernig fannst þér 

námskeiðið vera kynnt"? 

Spurningalistinn var upphaflega búinn til og forprófaður af Jónínu S. Jónasdóttur 

(2005) er hún vann lokaverkefni sitt til embættisprófs í ljósmóðurfræði, þar sem hún skoðaði 

sjónarhorn þátttakenda á gagnsemi foreldrafræðslunámskeiða og hvað betur mætti fara. 

Einnig var hann notaður til þess að afla upplýsinga um reynslu þeirra af fæðingu, brjóstagjöf 
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og aðlögun að foreldrahlutverki. Hún lagði til grundvallar rannsóknir sem gerðar höfðu verið 

á fræðsluþörfum verðandi foreldra og ástæður þeirra fyrir þátttöku og árangur námskeiðanna 

(Jónína S. Jónasdóttir, 2005). Síðan var spurningalistinn staðfærður af Helgu Gottfreðsdóttur, 

Jónínu S. Jónasdóttur og Ragnheiði Bachmann (Helga Gottfreðsdóttir, munnleg heimild, 

6.maí 2009).  

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með þeim hætti að fyrst var farið á þrjár heilsugæslustöðvar í 

samráði við leiðbeinanda og sóttir listar sem skilað hafði verið þangað. Þetta voru samtals 14 

spurningalistar.  Eftir það var farið á Miðstöð mæðraverndar, sem tók að sér að safna saman 

spurningalistum frá öllum heilsugæslustöðvum höfuðborgarsvæðisins.  Þaðan komu 82 listar 

og voru þetta því samtals 96 spurningalistar, 49 frá verðandi mæðrum og  47 frá verðandi 

feðrum.  

Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS, útgáfa 17. Notuð var lýsandi töl-

fræði til að skoða hvað einkenndi gögnin og hvaða munur væri á svörum þátttakenda. Við 

myndræna framsetningu var notaður töflureiknirinn Microsoft Excel. Búnar voru til kross-

töflur til að bera saman breyturnar og myndir gerðar út frá þeim til að greina frá niðurstöðúm. 

Til að skoða hvort munur væri milli hópa og hvort hann væri marktækur var notað t-próf 

tveggja óháðra úrtaka. Það sem átt er við með marktækum muni er að hægt er að segja með 

95% vissu að munurinn sé virkilega til staðar en komi ekki fram af tilviljun.   
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Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar 

fram í rituðu máli og á myndrænu formi í töflum og súluritum. Tilgangur þessarar rannsóknar 

var að kanna aðgengi að upplýsingum og ástæðu fyrir þátttöku íslenskra foreldra á foreldra-

fræðslunámskeiðum sem haldin eru á vegum Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Kaflanum 

er skipt niður í undirkafla eftir efni spurningalistans sem notaður var í rannsókninni. Fyrst 

koma lýðfræðilegar upplýsingar um þátttakendurna, eins og kyn, aldur, hjúskaparstaða og 

menntun. 

Lýðfræðilegar upplýsingar 

Þátttakendur í rannsókninni voru 96, þar af 49 verðandi mæður og 47 verðandi feður. 

Á spurningalista var aldur flokkaður í fjóra flokka og sést aldursdreifing þátttakenda, flokkuð 

eftir kyni, á mynd 1.  
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 Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda. 



Foreldrafræðslunámskeið  Niðurstöður 20 

 

Á aldursbilinu 18-23 ára voru 12% þátttakenda, á aldursbilinu 24-28 ára voru 41% 

þátttakenda, á aldursbilinu 29-34 ára voru 43% þátttakenda og á aldursbilinu 35-39 ára voru 

5% þátttakenda. Enginn þátttakandi var eldri en 39 ára. Meirihluti þátttakenda var því á 

aldursbilinu 24-34 ára eða 84%. Mynd 1 sýnir að feður á námskeiðunum voru almennt eldri 

en mæður þar sem fleiri mæður en feður voru á aldrinum 18 – 28 ára og fleiri feður en mæður 

voru á aldrinum 29 -34 ára.  

Spurt var hver væri hæsta prófgráða sem þátttakendur hefðu lokið og er búið að 

flokka niðurstöur eftir kyni á mynd 2. 
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Mynd 2. Menntunarstig þátttakenda. 

Rúmlega helmingur þátttakenda eða 54% voru með háskólapróf, 20% voru með 

stúdentspróf, 8% voru með iðnskólapróf , 13% voru með grunnskólapróf. 5% voru með 
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annars konar menntun sem ekki er tilgreind nánar í spurningalista. Á mynd 2 kemur fram að 

fleiri mæður hafa lokið háskólaprófi og stúdentsprófi en feður og að fleiri feður hafa lokið 

iðnskólaprófi og grunnskólaprófi en mæður. Í töflu 1 er búið að flokka menntunarstig þátttak-

enda eftir aldri. Í yngsta aldursflokknum 18 – 23 ára voru eðlilega engir með háskólapróf en 

55%  einungis með grunnskólapróf. Hinsvegar í aldurshópi 29 – 34 ára eru 66% með há-

skólapróf og 7% með einungis grunnskólapróf. Þetta sýnir að ef skoða á menntunarstig þeirra 

sem koma á foreldrafræðslunámskeið verður að taka tillit til aldurs þar sem yngri en 24 ára 

eru ekki orðnir nógu gamlir til að hafa lokið háskólaprófi sjá töflu 1. 

Tafla 1.Menntunarstig þátttakenda flokkað eftir aldri.. 

Aldur Grunnskólapróf Iðnskólapróf Stúdentspróf Háskólapróf Annað 

18-23 55% 9% 27% 0% 9% 

24-28 8% 8% 26% 56% 3% 

29-34 7% 7% 15% 66% 5% 

35-39 0% 20% 0% 60% 20% 

Allir sem tóku þátt í rannsókninni voru annaðhvort giftir/í sambúð (96%) eða í föstu 

sambandi (4%). Allir þátttakendur töluðu íslensku sem móðurmál nema ein móðir sem talaði 

tékknesku. Stærsti hluti þátttakenda átti von á sínu fyrsta barni eða 80%, 18% áttu eitt barn 

fyrir og 2% áttu tvö börn fyrir. Á mynd 3 má sjá fjölda barna þátttakenda, flokkaða eftir kyni.   
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Fjöldi barna fyrir þessa meðgöngu
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Mynd 3. Fjöldi fyrri barna. 

Eins og sést á mynd 3 var stærra hlutfall mæðra en feðra sem var að eignast sitt fyrsta 

barn en 87% kvennanna voru frumbyrjur en 74% karlanna voru að eignast sitt fyrsta barn. Af 

þeim sem áttu eitt barn fyrir var hlutfall karla helmingi stærra (24%) en kvenna (12%).  

Ástæða fyrir þátttöku verðandi foreldra á foreldrafræðslunámskeiði. 

Spurt var um ástæðu fyrir þátttöku og gátu þátttakendur merkt við fleiri en einn val-

möguleika.  Mynd 7 sýnir hversu stórt hlutfall mæðra og feðra merktu við hvern möguleika. 
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Mynd 4. Ástæða fyrir þátttöku. 

Eins og sést á mynd 4 nefndu bæði kynin oftast að þau myndu þiggja þá fræðslu sem 

væri í boði eða 71% mæðra og 62% feðra. Þar á eftir nefndu mæður oftast ástæðu fyrir þátt-

töku væri til að minnka kvíða og áhyggjur (61%), heilbrigðisstarfsfólk hafði mælt með 

námskeiðinu (51%), aðrir foreldrar sem höfðu mætt á námskeið áður höfðu mælt með 

námskeiðinu (27%) og að þær vildu að maki þeirra fengi fræðslu (24%). Næst algengasta 

ástæða hjá feðrum var hvatning frá maka til þátttöku (43%), þar á eftir kom, til þess að 

minnka áhyggjur og kvíða (40%), heilbrigðisstarfsfólk mælti með námskeiðinu (38%), og til 

þess að maki þeirra fengi fræðslu (19%). Einungis 2% mæðra og engir feður fóru á 

námskeiðið til þess að hitta aðra foreldra. Verðandi feður nefndu í 43% tilvika hvatningu frá 

maka en engin verðandi móðir nefndi það sem ástæðu fyrir að hafa farið á námskeiðið. Að 
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auki nefndu 4% feðra að ástæða fyrir þátttöku væri að sjá myndband af fæðingu en þessi 

möguleiki var ekki gefinn upp í spurningalista móður.þá ástæðu fyrir þátttöku. Þátttakendur 

gátur merkt við liðinn  ,,annað” og tiltekið með eigin orðum ástæðu fyrir þátttöku í námskeið-

inu og 14% þeirra gerðu það. Dæmi um ástæður sem taldar voru upp: að fá upplýsingar um 

fæðingarferlið, að sjá fæðingardeildina og fá undirbúning fyrir fæðinguna. Einn faðirinn 

sagði að hann hefði farið til að læra að umgangast tilvonandi barn fyrstu mánuðina, honum 

fannst nafngiftin foreldrafræðslunámskeið villandi og ekki gefa til kynna efni námskeiðs. 

Algengara var hjá konum en körlum að merkja við marga svarmöguleika,  þ.e að telja upp 

margar ástæður fyrir þátttöku.  

Þátttakendur voru spurðir að því hversu mikilvægt þeim fyndist að geta tekið þátt í fæð-

ingarfræðslunámskeiði og áttu þeir að merkja á kvarða frá 1 – 10 þar sem 10 þýddi mjög 

mikilvægt og 1 þýddi ekkert mikilvægt. Við úrvinnslu voru svörin flokkuð í þrennt þar sem 

svör þeirra sem merktu við 1-4 á kvarðanum voru flokkuð saman og skilgreind sem ,,ekki 

mikilvægt". 5-7 á kvarðanum var skilgreint sem ,,frekar mikilvægt" og 8-10 var skilgreint 

sem ,,mjög mikilvægt".  
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Mynd 5. Mikilvægi þátttöku. 
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Stærstur hluti þátttakenda, eða 81%, fannst mjög mikilvægt að geta tekið þátt í fæð-

ingarfræðslunámskeiði, 14%  þátttakenda fannst það frekar mikilvægt og 5% þátttakenda 

fannst það ekki mikilvægt. Á mynd 5 er búið að flokka svör þátttakenda eftir kyni. Þar sést að 

fleiri mæður en feður telja mjög mikilvægt að geta tekið þátt í foreldrafræðslunámskeiði. Til 

að skoða hvort marktækur munur væri milli mæðra og feðra, hvað varðaði álit þeirra á mikil-

vægi námskeiðsins, var reiknað meðaltal svaranna á kvarðanum 0-10. Til þess var notað T - 

próf tveggja óháðra breyta.  Meðaltal svara hjá mæðrum var 8,86 (M=8,86, SD=1,41) og 

meðaltal feðra var 8,26  [M=8,26, SD=2,16; t(78,79)=-1,6, p=,112]. Munurinn mældist ekki 

marktækur þ.e ekki er hægt að segja með 95% vissu að munurinn hafi ekki verið tilkominn 

vegna tilviljunar. 

Aðgengi foreldra að upplýsingum um foreldrafræðslunámskeið 

Þátttakendur voru spurðir að því hvar þeir hefðu fengið upplýsingar um námskeiðið. 

Mynd 6. sýnir svör mæðra og feðra við þessari spurningu en ekki er hægt að bera þau saman 

þar sem ekki voru sömu svarmöguleikar gefnir upp í báðum listunum.  
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Mynd 6. Hvar þátttakendur fengu upplýsingar um námskeið. 

Á mynd 6 sést að langflestar mæður (90%) fengu upplýsingar um foreldrafræðslu-

námskeiðið frá ljósmóður en flestir feður fengu upplýsingarnar frá ljósmóður (57%) og maka 

(40%). Í spurningalista sem mæður fengu var ekki gefinn sá möguleiki að fá upplýsingarnar 

hjá maka. Lítill hluti mæðra fengu upplýsingar frá heimilislækni (7%)  og 2% feðra. Lítill 

hluti mæðra fengu upplýsingar frá vinkonu (2%) en enginn faðir fékk upplýsingar frá vini. Í 

spurningalista mæðra voru einnig gefnir upp kostirnir: hjá kvensjúkdómalækni, hjá 

systur/móður, af netinu og annars staðar, þá hvar og í spurningalista feðra voru gefnir upp 

möguleikarnir: hjá systur/móður, hjá vini, af netinu og annarsstaðar, þá hvar. Enginn þátttak-

andi merkti við þessa möguleika. 

Í framhaldi af þeirri spurningu var spurt um hvernig þátttakendum hefði fundist 

námskeiðið vera kynnt. Við úrvinnslu voru svör þeirra sem fengu upplýsingar frá ljósmóður 

eða heimilislækni skoðuð og athugað hvernig námskeiðið var kynnt fyrir þeim.  
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Mynd 7. Kynning á námskeiði. 
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Samtals voru það 74% þátttakenda sem fengu upplýsingar um námskeiðið frá ljósmóður 

og töldu þeir í 46% tilvika námskeiðið vera vel útskýrt bæði hvað varðar innihald þess og 

fyrirkomulag, 38% sögðu að mælt hefði verið með námskeiðinu en það ekkert útskýrt og 

13% fengu blað með lýsingu á námskeiðinu. Samtals fengu 4% þátttakenda upplýsingar frá 

heimilislækni. Hafa skal í huga að einungis 4 einstaklingar eru á bakvið þá tölu og gætu 

niðurstöður því verið komnar af tilviljun og gefa því einungis vísbendingu. Af þeim sem 

fengu upplýsingar frá heimilislækni sögðu 75% hann hafa mælt með því en 25% fengu blað 

með námskeiðslýsingu.  
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Umræður  

Flestir þátttakendur foreldrafræðslunámskeiðanna (84%) voru á aldrinum 24 – 34 ára, 

sem kemur ekki á óvart þar sem flestir þeirra sem eiga barn í fyrsta skipti eru á þessu aldurs-

bili. Fæðingartíðni á Íslandi árið 2008 hjá 18 - 23 ára frumbyrjum voru 614 börn, 24 - 34 ára 

frumbyrja var 1175 börn og 35 ára og eldri var 116 börn (Hagstofa Íslands a, 19,maí 2009). 

Þegar spurt var um hjúskaparstöðu, voru allir þátttakendur annaðhvort giftir, í sambúð eða í 

föstu sambandi.  Engin einhleyp kona tók þátt í könnuninni. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands voru 1117 börn sem fæddust utan hjónabands hjá konum á aldursbilinu 25-

29 ára og 669 börn hjá 30-34 ára. Hjá aldursflokknum 25-29 ára fæddust 505 börn innan 

hjónabands og hjá 30-34 ára fæddust 627 börn (Hagstofa Íslands, 19.maí, 2009). Ekki er þó 

hægt að alhæfa um hjúskaparstöðu þar sem vitað er að verðandi foreldrar eru oft í sambúð þó 

það sé ekki skráð hjá Hagstofu Íslands. Hugsanlegt er að einhleypar konur hafi neikvæðara 

viðhorf til foreldrafræðslunámskeiða en giftar eins og komið hefur í ljós erlendis, meðal 

annars vegna þess að þeim finnst óþægilegt að mæta án maka á meðan aðrar konur mæta með 

mökum sínum (Cliff og Deery, 1996; Fabian o.fl., 2005; Tighe, í prentun).  Cliff og Deery 

(1996) komust að þeirri niðurstöðu að einhleypar konur færu síður á námskeið þar sem þær 

óttuðust að vera dæmdar og að þær fyndu fyrir fordómum frá heilbrigðisstarfsfólki.  Því hefur 

verið mælt með að þarfir einstæðra mæðra séu teknar með í reikninginn og jafnvel haldin 

sérstök námskeið fyrir þær (Cliff og Deery, 1996; Fabian, Radestad og Waldenström, 2004).  

Samkvæmt upplýsingum frá Miðstöð mæðraverndar hafa verið haldin sérstök námskeið fyrir 

einstæðar mæður á höfuðborgarsvæðinu en erfitt hefur reynst að fá þær á námskeiðin og 

vegna dræmrar þátttöku og á að leggja þau niður (Jóna Dóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 

14. maí, 2009).  Það er því ljóst að einstæðar mæður sækja síður foreldrafræðslunámskeið en 

þær sem eru í sambúð eða giftar og væri það efni í aðra rannsókn að athuga hvernig aðgengi 



Foreldrafræðslunámskeið  Umræður 29 

 

að upplýsingum er fyrir þær og hvers vegna þær kjósa að taka ekki þátt í námskeiðunum. 

Hugsanlegt er að það fæli einhleypar, verðandi mæður frá námskeiðunum að heiti þeirra er 

,,Foreldrafræðslunámskeið” þar sem titillinn gefur til kynna að námskeiðið sé fyrir verðandi 

foreldra og þar sé verið að undirbúa foreldra undir foreldrahlutverkið. Sérstaklega þar sem 

rannsóknin bendir til að oft sé ekki útskýrt fyrir verðandi mæðrum hvert innihald námskeið-

anna er en raunin er sú að námskeiðin undirbúa verðandi foreldra fyrst og fremst undir fæð-

inguna sjálfa en ekki það sem tekur við eftir fæðingu, svo sem umönnun nýbura og uppeldi.  

Allir þátttakendur í rannsókninni töluðu íslensku sem móðurmál, nema ein móðir sem 

talaði tékknesku. Haft var samband við Miðstöð mæðraverndar og spurt um aðgengi erlendra 

foreldra að foreldrafræðslunámskeiðum og kom í ljós að boðið er upp á námskeið á pólsku og 

ensku á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2008 sóttu 41 erlent par námskeið á ensku og 57 erlend 

pör námskeið á pólsku (Jóna Dóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 14.maí, 2008). Þar sem 

fólki af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið á Íslandi síðustu ár væri vert að rannsaka nánar 

aðgengi erlendra foreldra að foreldrafræðslunámskeiðum og upplifun þeirra af þeirri fræðslu 

sem í boði er á Íslandi en í Svíþjóð hefur komið í ljós að fólk í minnihlutahópum fer síður á 

foreldrafræðslunámskeið (Fabian, Radestad og Waldenström, 2005).  

Þegar menntunarstig þátttakenda var skoðað kom í ljós að rúmlega helmingur þátttak-

enda (54%) var með háskólapróf. Þegar menntunarstig þátttakenda var flokkað niður eftir 

aldri kom í ljós að í yngsta aldurshópnum 18 – 23 ára var enginn með háskólapróf  en í 

aldursflokki 29 - 34 ára voru hins vegar 66% þátttakenda með háskólapróf og verður því að 

taka tillit til aldurs þegar meta á hvort menntun tengist komu fólks á foreldrafræðslu-

námskeið. Þessar niðurstöður geta gefið til kynna að háskólamenntaðir verðandi foreldrar 

sæki fremur foreldrafræðslunámskeið en þeir sem ekki hafa lokið háskólaprófi, sem sam-

ræmist niðurstöðum sænskra rannsókna sem benda til að þeir sem eru lítið menntaðir sæki 
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síður foreldrafræðslunámskeið en þeir sem eru meira menntaðir, þó ekki sé vitað nákvæmlega 

um hlutfall þeirra (Fabian, Radestad og Waldenström, 2005).  

Þegar spurt var um fjölda barna kom í ljós að langflestir þátttakenda voru að eignast sitt 

fyrsta barn eða 80%, 18% þátttakenda átti eitt barn fyrir og einungis 2% áttu tvö börn fyrir. 

Rannsakandi dregur þá ályktun af þessum niðurstöðum að þörfin fyrir fræðslu sé meiri hjá 

þeim sem eru að eignast sitt fyrsta barn, heldur en verðandi foreldrum sem hafa áður eignast 

barn. Þetta samræmist erlendum rannsóknum (Fabian, Radestad og Waldenström, 2004) og 

einnig því að af þeim sem mættu í mæðravernd á höfuðborgarsvæðinu árið 2008 var hlutfall 

frumbyrja 45%, á móti 55% fjölbyrja. Af þeim sem fara á foreldrafræðslunámskeið er 

stærstur hluti frumbyrjur eða 90 – 95% (Jóna Dóra Kristinsdóttir, munnleg heimild, 14.maí, 

2008).  Hlutfall frumbyrja er því aðeins lægra í þessari könnun en hlutfall þeirra sem almennt 

fara á foreldrafræðslunámskeið, eða 86%.  Gæti það útskýrst af litlu úrtaki eða því að stærri 

hluti fjölbyrja skili spurningalistunum inn.   

Ástæða fyrir þátttöku íslenskra foreldra 

Þegar spurt var um ástæður fyrir þátttöku í foreldrafræðslunámskeiði, nefndu foreldrar 

oftast ástæðuna að þiggja þá fræðslu sem í boði var og þar á eftir að minnka kvíða/áhyggjur. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður úr rannsókn Svensson, Barclay og Cooke (2006), þar sem 

bæði verðandi feður og mæður vildu öðlast fræðslu, fá ráðleggingar og fá spurningum sínum 

svarað til að minnka kvíða.  

Stór hluti þátttakenda nefndi það sem ástæðu fyrir þátttöku að heilbrigðisstarfsfólk og 

aðrir foreldrar sem höfðu tekið þátt hefðu mælt með námskeiðinu og fjórðungur þátttakenda 

vildi að maki þeirra fengi fræðslu. Feður nefndu í 43% tilvika hvatningu frá maka sem ástæðu 

fyrir þátttöku.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarrar íslenskrar rann-

sóknar sem gerð var af Jónínu S. Jónasdóttur (2005).  Í ljósi þessara niðurstaðna má draga þá 
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ályktun að í mörgum tilfellum mæti feður á slík námskeið til að styðja verðandi mæður. 

Önnur ástæða getur verið að þeir viti ekki að þeir séu velkomnir á slík námskeið en sam-

kvæmt breskri rannsókn McElligott (2001), er það  frekar nýtilkomið að verðandi feður taki 

þátt í foreldrafræðslunámskeiðum. Athyglisvert var að einungis 2% þátttakenda mættu á 

námskeið til þess að hitta aðra verðandi foreldra.  Þetta stangast á við fjölmargar erlendar 

rannsóknir, þar sem komið hefur í ljós að mörgum konum finnst einn aðalkostur foreldra-

fræðslunámskeiða vera sá að fá tækifæri til þess að hitta aðrar verðandi mæður sem eru að 

ganga í gegnum sama ferli og deila reynslu sinni með þeim (Cliff og Deery, 1996; Fabian, 

Radestad og Waldenström, 2005; Svensson, Barclay og Cooke, 2006; Svensson, Barclay og 

Cooke, 2009; Tighe, í prentun; Young, 2008). Vert væri að rannsaka þennan þátt betur þar 

sem greinilegt er að Ísland sker sig út hvað þetta atriði varðar og má velta fyrir sér hvers 

vegna.  Ef til vill hefur það áhrif að Ísland er lítið samfélag og því má vera að þátttakendur í 

þessari rannsókn þekki fleiri verðandi foreldra en þátttakendur í rannsóknum erlendis, þar 

sem þær hafa fyrst og fremst verið gerðar í stórborgum.  Á höfuðborgarsvæðinu er fjarlægð 

milli fólks minni en í erlendum stórborgum, sem leiðir til að auðveldara er að hafa samskipti 

við aðra foreldra. Einnig gæti þetta skýrst að hluta til á því að í Evrópu er fæðingartíðni á 

hverja konu hæst á Íslandi  (List of countries and territories by fertility rate, 2009) sem gæti 

þýtt að meiri líkur séu á að barnshafandi kona á Íslandi þekki aðra í sömu sporum en í öðrum 

Evrópulöndum. Önnur ástæða gæti verið að verðandi foreldrar á Íslandi fái félagsleg 

samskipti út úr samskiptasíðunni Barnaland, sem er mjög vinsæl og þurfi því ekki eins mikið 

á því að halda að kynnast öðrum. Einnig gætu þessar niðurstöður verið öðruvísi á Íslandi 

vegna þess að spurningin er ekki eins því í þessari rannsókn er spurt um ástæðu fyrir þátttöku 

en erlendis er spurt hvað foreldrar hafi fengið út úr þátttöku námskeiðsins. 

Í rannsókn sem Jónína S. Jónasdóttir gerði á Íslandi (2005), kom í ljós að algengasta 

ástæða fyrir þátttöku foreldra var að fá upplýsingar um aðdraganda og gang fæðingar ásamt 
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verkjameðferð. Margar tilvonandi mæður nefndu einnig þann þátt að fá að skoða  fæðingar-

deild, fá upplýsingar um brjóstagjöf, lífið fyrstu dagana eftir fæðingu og foreldrahlutverkið. Í 

þessari rannsókn voru valmöguleikar færri og ekki gefinn kostur á möguleikum eins og fá 

undirbúning fyrir fæðinguna, gang fæðingar, verkjameðferð, skoða fæðingardeildina, brjósta-

gjöf eða umönnun barns eftir fæðingu. Nokkrir þátttakendur töldu þó upp þessa möguleika 

undir liðnum annað. Í þessari rannsókn voru allir þessir þættir undir liðnum:,,ég þigg þá 

fræðslu sem er í boði” sem 71% mæðra og 62% feðra merktu við.  

Mikilvægi þátttöku 

Niðurstöðurnar sýndu að flestum þátttakendum (81%) fannst þátttaka á foreldra-

fræðslunámskeiði vera mjög mikilvæg, 14% fannst hún frekar mikilvæg en 5% þátttakenda 

fannst aftur á móti ekki mikilvægt að taka þátt í slíku námskeiði. Mæðrum fannst almennt 

mikilvægara en feðrum að fá tækifæri til þess að geta tekið þátt í foreldrafræðslunámskeiði, 

þó munurinn mældist ekki marktækur. Rannsókn Cliff og Deery á breskum frumbyrjum 

leiddi í ljós að flestum konum fannst þátttaka í foreldrafræðslunámskeiðum mikilvæg, en 

samt ekki mikilvægasti þátturinn í undirbúningi fyrir fæðingu fyrsta barns. Konunum fannst 

upplýsingar frá ættingjum, vinum og bókum mikilvægari (1996).  

 

Aðgengi að upplýsingum  

Þegar spurt var hvar þátttakendur hefðu fengið upplýsingar um námskeiðið kom í ljós 

munur á milli mæðra og feðra. Feður fengu í 57% tilvika upplýsingar frá ljósmóður og í 2% 

tilvika frá heimilislækni en í 40% tilfella frá maka. Það gæti bent til þess að hluti feðra mæti 

ekki í allar mæðraskoðanir með konum sínum.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 90% kvenna í rannsókninni fengu upplýsingar 

um námskeiðið frá ljósmóður og 7% til viðbótar hjá heimilislækni. Erlendar rannsóknir hafa 

hins vegar sýnt fram á hið gagnstæða t.d. á Írlandi, þar sem misbrestur virtist vera á upplýs-

ingagjöf um námskeiðin frá starfsfólki á heilbrigðisstofnunum og þátttakendur þurftu oft að 

finna út sjálfir hvar boðið væri upp á námskeið (Tighe, í prentun). Þetta  gefur til kynna að 

aðgengi að upplýsingum sé gott á Íslandi þar sem allar verðandi mæður á höfuðborgarsvæð-

inu eru í mæðravernd hjá ljósmæðrum á meðgöngu. Vert væri að rannsaka þennan þátt betur 

með því að skoða þann hóp frumbyrja sem ekki koma á foreldrafræðslunámskeið til að sjá 

hvort þær fái upplýsingar um námskeiðin og ef þær fá upplýsingar í hvaða formi þær séu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að ljósmæður mættu kynna innihald og fyrirkomu-

lag á námskeiðum betur fyrir verðandi foreldrum en 38% þeirra sem fengu upplýsingar hjá 

heilbrigðisstarfsfólki sögðu að námskeiðið hefði ekkert verið útskýrt, einungis mælt með því 

og 13% höfðu einungis fengið blað með lýsingu á námskeiðinu, án munnlegra skýringa. Þetta 

getur dregið úr þátttöku á foreldrafræðslunámskeiðum. Samkvæmt reynslu rannsakanda gefur 

það betri árangur í flestum tilvikum að útskýra munnlega fyrir verðandi foreldrum ásamt því 

að afhenda blað með námskeiðslýsingu ef markmiðið er að fá foreldra til þess að mæta á 

foreldrafræðslunámskeið. Ef námskeiðið er ekki nægilega kynnt eykur það líkur á að fólk fari 

ekki á það og einnig er hætta á að þeir foreldrar sem ekki fá nægilegar upplýsingar um 

námskeiðið komi á þau með væntingar sem námskeiðin standa ekki undir.  Sérstaklega ef haft 

er í huga að námskeiðin heita foreldrafræðslunámskeið en fjalla mest um fæðinguna. Einn 

faðir í rannsókninni tók það fram þegar spurt var um ástæður fyrir þátttöku á námskeiðinu að 

sér hefði fundist nafngift námskeiðsins villandi og ekki gefið til kynna efni þess, því hann 

hélt að hann væri að fara að læra að umgangast tilvonandi barn fyrstu mánuðina. Þetta kom 

einnig fram í rannsókn Jónínu S. Jónasdóttur (2005), þar sem um það bil helmingi þátttak-

enda fannst að ekki hefði verið fjallað nógu mikið um þætti sem tengdust barninu eftir fæð-
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inguna. Þeim fannst of mikil áhersla lögð á þætti tengda fæðingunni. Þetta er í samræmi við 

erlendar rannsóknir sem hafa sýnt að foreldrafræðslunámskeið standa oft ekki undir vænt-

ingum þátttakenda (Renkert og Nutbeam, 2006; Wedin, Molin og Svalenius, í prentun; 

Young, 2008). Einnig er þetta í samræmi við rannsóknir McElligott (2001), Tighe, í prentun 

og Young (2008) þar sem fram kom að fræðsla um umönnun barnsins er feðrum ofarlega í 

huga. Samkvæmt Hallgren o.fl.(1999), McElligott (2001) og Tighe (í prentun) vilja feður sem 

eru að eignast barn í fyrsta sinn mæta á foreldrafræðslunámskeið með maka sínum en fræðsl-

an sem þar fer fram miðar yfirleitt fyrst og fremst að þörfum konunnar og fullnægir því ekki 

þörfum föðurins. Það er því mikilvægt að foreldrafræðslunámskeið fjalli líka um þætti tengda 

föðurhlutverkinu enda kom í ljós í rannsókn Helgu Gottfreðsdóttur (2005) að margir feður 

væru kvíðnir, upplifðu hjálparleysi og fannst óskýrt til hvers var ætlast af þeim. Ef markmið 

foreldrafræðlsunámskeiða er fræðsla og undirbúningur fyrir fæðingu barns er nauðsynlegt að 

sú fræðsla beinist að þörfum beggja foreldra.  

Athyglisvert er að 7% mæðra og 2% feðra fengu upplýsingar um foreldrafræðslu-

námskeið hjá heimilislækni en ekki ljósmóður, þar sem upplýsingarnar um námskeiðið ættu 

að vera í höndum ljósmæðra samkvæmt reynslu rannsakanda. Rannsakandi veltir fyrir sér 

ástæðu þess að heimilislæknar séu að kynna foreldrafræðslunámskeið þar sem engar útskýr-

ingar um innihald og fyrirkomulag fylgdu með meðmælum. Þó verður að hafa það í huga að 

fjöldi þeirra þátttakenda sem fengu upplýsingar frá heimilislækni var aðeins 4 einstaklingar 

svo niðurstöður gætu verið tilkomnar af tilviljun og gefa því einungis vísbendingu.    
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Samantekt  

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum/verkefnum 

Rannsóknir hafa verið gerðar víða erlendis á foreldrafræðslunámskeiðum og viðhorfum 

til þeirrar þjónustu sem veitt er. Aftur á móti hefur komið í ljós við gerð þessa verkefnis að 

vöntun er á íslenskum rannsóknum á foreldrafræðslunámskeiðum hér á landi. Nemanda finnst 

þörf á auknum rannsóknum þar sem þessi þjónusta hefur verið veitt í þó nokkurn tíma og 

mikilvægt er að fá vitneskju um hvernig námskeiðin eru að nýtast foreldrum og hvernig hægt 

sé að bæta þau enn frekar. Hér koma nokkrar tillögur að framtíðarrannsóknum. 

- Hægt væri að framkvæma rannsókn á viðhorfi ljósmæðra sem kenna á  foreldra-

fræðslunámskeiðum, til starfseminnar, og fræðsluefnisins sem í boði er. 

- Hægt væri að framkvæma ítarlegri rannsókn um aðgengi að upplýsingum og ástæðu 

fyrir þátttöku íslenskra foreldra. 

- Hægt væri að framkvæma rannsókn um þarfir og viðhorf feðra til foreldrafræðslu-

námskeiða 

- Ítarlega rannsókn á fræðsluþörfum verðandi mæðra og hvort fræðslan skili sér á hag-

nýtan hátt til þeirra. 

- Rannsókn á aðgengi að upplýsingum fyrir einhleypar verðandi mæður og af hvaða á-

stæðu þær myndu taka þátt í námskeiðunum. 

- Rannsókn á aðgengi erlendra verðandi foreldra að foreldrafræðslunámskeiðum á Ís-

landi. 

- Hægt væri að framkvæma rannsókn á innihaldi foreldrafræðslunámskeiða á Íslandi. 
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Umræða um hagnýtingu verkefnisins fyrir ljósmóðurfræði 

Nemandi telur verkefnið hafa hagnýta þýðingu fyrir íslenskar ljósmæður að því leyti 

að niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að ljósmæður mættu útskýra betur fyrir 

verðandi foreldrum hvert innihald námskeiðanna sé þegar þær kynna námskeiðin. Aðgengi er 

gott að því leyti að allar verðandi mæður fara til ljósmæðra sem eiga að veita upplýsingar um 

námskeiðin. Þetta ætti að tryggja að allir verðandi foreldrar viti af námskeiðunum. Mikilvægt 

er að ljósmæður sinni þessari skyldu sinni og útskýri vel innihald námskeiðanna, sérstaklega 

þar sem það er ekki ljóst af heiti þeirra að mest sé fjallað um undirbúning undir fæðinguna, 

fremur en foreldrahlutverkið og einnig í ljósi þess að einhleypar konur mæta síður á þau en 

pör.  Mikilvægt er fyrir ljósmæður að vita ástæður fyrir þátttöku til þess að geta veitt fræðslu 

eftir þörfum hvers og eins. Þarfir verðandi foreldra eiga ávallt að vera hafðar að leiðarljósi 

við gerð fræðsluefnis og stöðug endurskoðun á foreldrafræðslunámskeiðum að vera í gangi. 

Markmiðið á að vera að bæta þjónustuna enn betur og til þess þarf að gera kannanir til þess 

að fá fram viðhorf foreldra. Rannsóknir auka við þekkingu og gild rök í ljósmóðurfræði og 

hafa auk þess gildi fyrir verðandi foreldra því þar fá þeir tækifæri til að koma á framfæri upp-

lifunum sínum, viðhorfum, skoðunum og þörfum. Það ætti að leiða til betri og skilvirkari 

fræðslu sem mætir þörfum hvers og eins einstaklings. Áreiðanlegar og góðar rannsóknir auka 

siðferðislega og almenna þekkingu ljósmæðra og hafa þannig án efa áhrif á þróun innan ljós-

mæðrastéttarinnar.  

Takmarkanir á verkefninu 

Þátttakendur fengu að fara með spurningalistana með sér heim og svara þeim þar og 

pör gátu því rætt spurningalistann sín á milli.  Því geta verðandi mæður og feður hafa haft 

áhrif hvort á annað við útfyllingu listanna.  Nemandi tók t.d. eftir því að sama handskrift var á 

báðum spurningalistum frá tilteknu pari, þannig að hugsanlegt er að annar aðilinn hafi svarað 
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fyrir báða og því séu niðurstöður misvísandi.  Æskilegt væri að þátttakendur væru látnir svara 

listunum strax að námskeiði loknu og skilja þá eftir.  Þetta myndi einnig auka heimtur á 

spurningalistum.  

Mismunandi svarmöguleikar voru við tvær spurningar sem voru eins að upplagi og 

þar af leiðandi erfitt að bera kynin saman í niðurstöðum. Þarna finnst rannsakanda spurninga-

listarnir ekki vera hlutlausir gagnvart kynhlutverkum. T.d var í boði hjá mæðrum að hafa 

fengið upplýsingar um námskeiðin hjá systur/móður og einnig hjá feðrum þó þeir gætu hafa 

fengið upplýsingar frá föður/bróður. Betra hefði verið að hafa möguleika hjá báðum kynjum 

systur/móður/bróður/föður. Ein spurningin var um kynningu á námskeiðunum en þar var ekki 

í boði fyrir föðurinn að merkja við kvensjúkdómalækni eins og hjá konunum. Samkvæmt 

reynslu nemanda fara feður stundum með mæðrum til kvensjúkdómalækna í snemmsónar svo 

þeir gætu hafa heyrt af foreldrafræðslunámskeiðum þar. Eins gátu konur ekki merkt við þann 

möguleika að þær hefðu fengið upplýsingar um námskeiðið frá maka eins og karlarnir gátu 

gert. Betra hefði verið að hafa spurningarnar eins, því ekki er rétt að gera ráð fyrir því að 

konur geti ekki fengið upplýsingar um námskeiðið frá maka. Þetta þýðir einnig að ekki er 

hægt að bera kynin saman. Í sumum spurningum var þess getið í sviga hvort merkja ætti við 

einn svarmöguleika eða fleiri. Í öðrum var þess ekki getið  svo sumir merktu við fleiri svar-

möguleika og þar með var svarið ógilt. Misræmi var á milli sumra spurninga, þar sem 

stundum var gefinn upp möguleikinn ,,annað” og þátttakendum var þá gefinn kostur á að til-

greina hvað það var. Aftur á móti var á sumum stöðum einungis hægt að merkja við í annað 

og ekki gefinn möguleiki á að gefa upp ástæðu fyrir því. Það hefði verið betra að hafa sam-

ræmi í spurningunum á þann hátt að þátttakendur mættu tilgreina hvað þeir meintu með svar-

inu ,,annað” þar sem það hefði gefið betri möguleika á að túlka niðurstöður.  
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Þátttakendur voru spurðir að því hversu mikilvægt þeim fyndist að geta tekið þátt í 

fæðingafræðslunámskeiði á skalanum 1 – 10. Spurninguna mætti orða öðruvísi því þarna er 

verið að ákveða að þeim finnist námskeiðið yfir höfuð vera mikilvægt og hefði því verið 

betra að spyrja ,,Finnst þér mikilvægt að geta tekið þátt í fæðingafræðslunámskeiði". 

Kostnaður er við þátttöku í foreldrafræðslunámskeiðum á höfuðborgarsvæðinu, en 

vitað er að námskeiðin eru ókeypis sumstaðar á landsbyggðinni. Nemandi veltir því fyrir sér 

hvort það sé ekki mismunun. Mikilvægt er að þeir foreldrar sem þurfa á fræðslunni að halda 

komist á þessi námskeið. Samkvæmt erlendum rannsóknum mæta illa menntaðir og þeir sem 

vinna láglaunastörf síður á námskeiðin. Komið hefur í ljós hér á landi að þátttakendur eru 

almennt menntaðir sem gæti tengst betur launaðri atvinnu. Einnig mæta einhleypar konur 

síður á námskeiðin en konur í sambúð en oft er rætt um að einhleypar mæður séu verr settar 

fjárhagslega en ýmsir aðrir þjóðfélagshópar. Athyglisvert væri að skoða það hvort þátttaka 

minnki í efnahagskreppu eins og þeirri sem nú gengur yfir. Nemandi telur foreldrafræðslu-

námskeið vera mikilvæga fræðslu til verðandi mæðra og feðra og að þau ættu að teljast hluti 

af mæðravernd sem er ókeypis, þannig að allir eigi sama möguleika á þátttöku.  

Rannsakanda finnst óheppilegt að tvö hugtök séu notuð um námskeiðin á íslensku og 

telur að hugtakið ,,fæðingafræðslunámskeið" gefi betur til kynna hvað fer fram á námskeið-

unum en hugtakið ,,foreldrafræðslunámskeið" sem almennt er notað, því það gefur til kynna 

að þau fjalli um foreldrahlutverkið. Einnig gæti það fælt einstæðar mæður frá námskeiðinu.  
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Lokaorð 

Foreldrafræðslunámskeið eru ekki ný af nálinni á Íslandi og hafa fjölmargir verðandi 

foreldrar nýtt sér þjónustuna í gegnum árin. Rannsakanda lék forvitni á að vita hversu gott 

aðgengi að upplýsingum er um námskeiðin fyrir verðandi foreldra og hverjar ástæður fyrir 

þátttöku voru. Ljósmæðranámið er mikilvægur tími andlegs þroska og umbreytinga í lífi 

hvers nemanda og meðal annars fá nemendur tækifæri til þess að halda foreldrafræðslu-

námskeið fyrir verðandi foreldra. Það tækifæri styrkti þá hugmynd að fá að taka það fyrir sem 

lokaverkefni. Í samráði við leiðbeinanda minn, Helgu Gottfreðsdóttur, var ákveðið að taka 

þetta verkefni fyrir þar sem hún ásamt Jónínu S. Jónasdóttur og Ragnheiði Bachmann standa 

fyrir viðamikilli rannsókn um notagildi/árangur foreldrafræðslunámskeiða á höfuðborgar-

svæðinu. 

Afar ánægjulegt var að fá tækifæri til þess að taka þátt í þeirri rannsókn þó úrtakið í 

þessari könnun hafi verið lítið eða 96 einstaklingar. Við gerð þessa verkefnis hefur rannsak-

andi öðlast meiri vitneskju um fræðsluþarfir verðandi foreldra og viðhorf þeirra til foreldra-

fræðslunámskeiða ásamt því hvernig aðgengi er að upplýsingum og ástæða fyrir þátttöku. 

Skemmtileg og áhugaverð lokaverkefnisvinna er að baki sem reyndi oft á tíðum á taugarnar 

en uppskeran varð góð og ánægjuleg í alla staði.  
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