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Fylgiskjal III 

Ákall til pabba!!

Kæru karlkyns samnemendur 
 

Við erum fimm fjórða árs hjúkrunarnemar sem erum að gera lokaverkefni  

um upplifun feðra af föðurhlutverkinu. Við óskum eftir 10 feðrum í sambúð,  

á aldrinum 20-40 ára sem eiga barn á aldursbilinu sex mánaða til þriggja 

ára. Við munum leggja áherslu á upplifun þína á föðurhlutverkinu, fræðslu, 

stuðningi, álagi og ábyrgð. Upplýsingunum verður aflað í formi viðtals, 

sem áætlað er að taki 40-60 mín. Viðtalið mun fara fram í húsakynnum 

Háskólans á Akureyri. Fullum trúnaði og nafnleyndar er heitið. Leyfi 

verður fengið fyrir söfnun upplýsinga á þennan hátt hjá Persónuvernd. 

Ef þátttakandi vill af einhverjum ástæðum hætta við viðtalið, eða neitar 

að svara einhverjum spurningum þá er það að sjálfsögðu heimilt. 

Svar með upplýsingum um aldur þinn og aldur barns sendist á : 
ha040328@unak.is (Hulda) 

 
Með fyrirfram þökk og von um góðar undirtektir 

 
Birgitta Hafsteinsdóttir 

Edda Bryndís Örlygsdóttir 
Hrafnhildur Jónsdóttir 

Hulda Birgisdóttir 
Jónbjörg Katrín Þórhallsdóttir 
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Fylgiskjal IV 

 
Kynningabréf

Tilgangur þessa bréfs er að kynna fyrir þér tilgang þessarar rannsóknar sem er hluti af 

lokaverkefni okkar til B.Sc. gráðu í hjúkrunarfræði og hvernig við munum afla og fara með 

upplýsingar.  

Markmiðið er að kanna þátt feðra í kringum barneignaferlið m.t.t. fræðslu, stuðnings, 

álagi og ábyrgðar. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun feðra í kringum 

barneignaferlið á Íslandi. 

Óskað hefur verið eftir feðrum í sambúð, á aldrinum 20-40 ára og eiga eitt barn á 

aldrinum 6 mánaða til 3 ára. Við munum afla upplýsinga í formi viðtala sem tekur u.þ.b. 40-

60 mínútur og verða þau tekin upp á segulband og eytt að lokinni úrvinnslu. Tilkynning 

verður send til Persónuverndar og áhætta er engin. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu gefið 

vísbendingar og hugmyndir um þá þjónustu sem feður fá í tengslum við það að verða feður í 

fyrsta sinn og einnig hvort bæta þurfi þjónustuna á einhvern hátt. Leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sigfríður Inga Karlsdóttir lektor við Háskólann á 

Akureyri, þú getur leitað til hennar ef spurningar vakna varðandi rétt þinn. 

 

Upplýsingarnar sem þú munt veita okkur er trúnaðarmál, nafn þitt mun hvergi 

koma fram og verða upplýsingarnar eingöngu notaðar við vinnslu þessarar rannsóknar 

og síðan eytt. Þú hefur fullan rétt til að svara ekki einstaka spurningum eða hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  

 

Birgitta Hafsteinsdóttir 
Edda Bryndís Örlygsdóttir 
Hrafnhildur Jónsdóttir  
Hulda Birgisdóttir 
Jónbjörg Katrín Þórhallsdóttir 
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Fylgiskjal V 

Viðtalsrammi 

 

1). Mig langar til að biðja þig um að segja mér frá því hvernig upplifun það er að vera faðir? 

• Hvað var ánægulegt/hvað var erfitt? 

2). Hvernig upplifðir þú þá fræðslu sem þú fékkst frá heilbrigðisstarfsfólki fyrir og eftir að 

barnið þitt fæddist? 

• Var fræðslu beint til þín/fannst þér þú fá nógar upplýsingar? 

3). Getur þú sagt mér frá því hvernig þú upplifðir brjóstagjafatímabilið hjá barninu þínu? 

• Fannst þér þú taka einhvern þátt/hafa hlutverk/ fannst þér þú vera útundan/ 

fannstu fyrir afbrýðissemi, hvað finnst þér um að konur gefi brjóst á 

almannafæri? 

• Myndir þú fara á brjóstafræðslu ef það væri í boði fyrir feður? (t.d. um 

mikilvægi brjóstagjafar of hvernig feður geta hjálpað til) 

4). Hvað finnst þér um að karlar taki fæðingarorlof?  

• Nýttir þú þér það, vannst þú með fæðingarorlofinu, fór fjárhagurinn eitthvað úr 

skorðum? 

• Myndir þú fara á pabbamorgna (sbr. mömmumorgna) ef það væri í boði 

• Telur þú að menntað fólk sé meira með börnum sínum en ómenntað, taki 

lengra fæðingarorlof?

5). Getur þú lýst því fyrir mér hvernig þér leið andlega fyrsta árið eftir fæðingu barnsins þíns? 

• Ánægja, skapsveiflur, álag eða einhverjar breytingar á andlegri eða líkamlegri 

líðan? 

• Breyttist samband þitt við maka þinn e-ð eftir komu barnsins. 

6). Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 


