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Viðauki 

Yfirlit yfir greinar sem notaðar voru í fræðilegri samantekt 

Höfundar Heiti greinar Útgáfuár Rannsókn-

arsnið 

Úrtak Tilgangur Niðurstöður 

Aaronson, L., 

Breedlove, G., 

Domian, E. W., 

Rojjanasrirat, 

W., Wambach, 

K. A. og Yeh, H.  

(Bandaríkin) 

A randomized 

controlled trial 

of 

breastfeeding 

support and 

education for 

adolescent 

mothers. 

2011 -Megindleg 

rannsókn. 

Tvöhundruð 

áttatíu og níu  

þungaðar 

unglingsstúlkur. 

Allar þungaðar 

af fyrsta barni 

og á seinni hluta 

meðgöngunnar. 

Aldur þeirra var 

15-18 ára og 

voru þær 

einhleypar.  

Prófa tilgátuna um það að 

fræðsla og ráðgjöf frá 

teymi sem inniheldur 

brjóstagjafaráðgjafa og 

jafningjafræðara muni 

hafa jákvæð áhrif á 

brjóstagjöf 

unglingsmæðra  á þann 

hátt að fleiri mæður velji 

að leggja barn sitt á brjóst 

og að þær væru með barn 

sitt á brjósti í lengri tíma. 

Einnig var skoðað 

hvort að íhlutunin myndi 

hafa áhrif á það hvort 

stúlkur væru með börn sín 

eingöngu á brjósti. 

Íhlutunin átti sér stað á seinni hluta 

meðgöngunnar og fyrstu 4 vikurnar eftir 

fæðingu barnsins en íhlutunin hafði jákvæð 

áhrif á lengd brjóstagjafar innan 

rannsóknarhópsins en ekki var marktækur 

munur á milli rannsóknarhópsins og 

samanburðarhópsins á tíðni brjóstagjafar og 

því hvort að mæðurnar voru með börnin 

eingöngu á brjósti. 
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Bogdan, J. C., 

Campbell, K. 

A., Jack, S. 

M., Nesbitt, S. 

A., Piehl, K. 

og Robinson, 

H.  

(Ontario, 

Kanada) 

 

Canadian 

adolescent 

mothers´ 

perceptions of 

influences on 

breastfeeding 

decisions: a 

qualitative 

descriptive 

study. 

2012 -Megindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Sextán 

unglingsmæður 

á aldrinum 17-

19 ára. 

Tilgangurinn var að 

rannsaka hvað hefur 

áhrif á það að ungar 

mæður hefji brjóstagjöf 

og að brjóstagjöf 

viðhaldist auk þess að 

skoða hindrandi þætti 

varðandi ákvörðunina 

um að hafa barn á 

brjósti og áframhaldandi 

brjóstagjöf. 

 

Unglingsmæður taka ákvörðun um það að hafa 

barn sitt á brjósti fyrir fæðingu þess. Í 

ákvarðanatökunni hafa maki og fjölskylda 

einhver áhrif en á endanum er ákvörðunin 

þeirra. Þær mæður sem ákveða að “prufa” 

brjóstagjöf eru með börn sín styttra á brjósti en 

þær mæður sem eru ákveðnar í að hafa barn 

sitt á brjósti.  

Helsta ástæðan sem unglingsmæður gefa 

fyrir að hefja brjóstagjöf eru heilsufarslegir kostir 

fyrir ungbarnið. Það hvort brjóstagjöfin viðhelst 

er undir áhrifum frá félagslegum og nánum 

samböndum, það hvort þær hafa aðgang að 

félagslegum stuðningi, hversu mikla þekkingu 

þær hafa á brjóstagjöf, líkamlegar kröfur 

tengdar brjóstagjöfinni og upplifun þeirra á 

ferlinu. 

Chesser, A. 

K., 

Wipperman, J. 

og Woods, N. 

K.  

(Kansas, 

Bandaríkin).  

Describing 

adolescent 

breastfeeding 

environments 

through focus 

groups in an 

urban 

community. 

2013 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Rýnihópar. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Þátttakendur 

voru 

unglingsmæður 

og þungaðar 

unglingsstúlkur 

en alls tóku 29 

stúlkur yngri en 

20 ára þátt. 

Skoða hindrandi og 

leiðbeinandi þætti er 

varðar brjóstagjöf 

unglingsmæðra, bæði 

hvað varðar lengd og 

upphaf brjóstagjafar hjá 

unglingsmæðrum í 

þéttbýli. 

Þátttakendur lýstu því að félagsleg aðstoð og 

aðstoð á spítalanum hafi verið hvetjandi þáttur í 

tengslum við brjóstagjöfina. Þeir þættir sem 

þátttakendur töldu vera hindrandi voru  ónógur 

stuðningur, það að brjóstagjöfin var félagslega 

vandræðileg, vandamál tengd brjóstagjöfinni 

sjálfri auk þess sem sjálfstæði og lífstíll 

unglinganna gat verið hindrandi þáttur. 
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Cohen, S. M. 

og Wambach, 

K. A.  

(Kansas, 

Bandaríkin) 

Breastfeeding 

experiences of 

urban 

adolescent 

mothers. 

2009 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Rýnihópar 

-Hálfstöðluð 

viðtöl. 

Tuttugu og þrjár 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

18 ára. 

Skoða 

brjóstagjafaupplifun 

unglingsmæðra sem 

búa í þéttbýli. 

Unglingsmæður í rannsókninni völdu að hafa 

barn sitt á brjósti vegna heilsufarslegs ávinnings 

fyrir barnið, vegna tengslamyndunar auk 

nálægðar sem hlaust af brjóstagjöfinni.  

Sárar geirvörtur, ónóg mjólkurframleiðsla, 

vandamál við að pumpa brjóstamjólk, tímaleysi 

vegna skóla og/eða vinnu og pirringur voru 

meðal annars ástæðurnar fyrir því að stúlkurnar 

hættu með barn sitt á brjósti. Flestar þeirra sem 

hættu með barnið á brjósti leituðu sér ekki 

aðstoðar og sögðust margar hafa séð eftir því 

að hafa hætt brjóstagjöfinni.  

Rannsóknin gefur til kynna að 

unglingsmæður geta upplifað brjóstagjöf 

jákvætt en þurfa aukinn stuðning og fræðslu. 

Coley, S. L., 

Cupito, S., 

Labbok, M. H., 

Nwokah, E. og 

Smith, P. H.  

(Norður- 

Karólína, 

Bandaríkin) 

Early 

breastfeeding 

experiences of 

adolescent 

mothers: a 

qualitative 

prospective 

study. 

 

2012 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl og 

eftirfylgni. 

Fimm 

unglingsmæður 

á aldrinum 14-

17 ára. 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

reyna að skilja hvaða 

þættir stuðla að því að 

unglingsmæður ákveði 

að hafa barn sitt á brjósti 

og hefji brjóstagjöf. 

Fjórar af fimm þátttakendum gáfu brjóst 

samanlagt í níu daga en börnin fengu þó 

brjóstamjólk úr pela í samanlagt 109 daga. Ein 

af þátttakendunum var þó með barn sitt 

eingöngu á brjósti í fimm mánuði.  

Brjóstagjöfin litaðist af lítilli þekkingu 

stúlknanna á brjóstagjöf og þroska ungbarna, 

mörgum hlutverkum mæðranna, sjálfstæði 

þeirra og flóknum heimilisaðstæðum. 
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Vankunnátta, líkamleg óþægindi og vöntun á 

stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki voru helstu 

ástæðurnar fyrir því að stúlkurnar hættu með 

barn sitt á brjósti. 

Condon, L., 

Rhodes, C., 

Tapp, A., 

Warren, S. og 

Withall, J.  

(England) 

“But is it a 

normal thing?” 

Teenage 

mothers´ 

experiences of 

breastfeeding 

promotion and 

support. 

2012 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Hálfstöðluð 

viðtöl ( 17 

þátttakendur) 

-Rýnihópar 

(12 

þátttakendur) 

Alls voru 

þátttakendur 29 

talsins, 23 

ungingsmæður 

og sex 

þungaðar 

unglingsstúlkur.  

Skoða upplifun 

unglingsmæðra á 

brjóstagjafakynningu 

sem þær fengu frá 

heilbrigðisstarfsfólki auk 

þess að skoða upplifun 

þeirra á stuðningi frá 

heilbrigðisstarfsfólki. 

Heilbrigðisstarfsfólk telur það óumdeilanlegt að 

brjóstagjöf sé besta næring sem ungbarn getur 

fengið. Ákvörðunin um fæðugjöf barns getur 

hisnvegar reynst unglingum erfið þar sem gildi 

þeirra eru ekki alltaf þau sömu og 

heilbrigðisstarfsfólks og hefur það áhrif á 

ákvörðun þeirra. 

Connor, S., 

Giles, M., 

Mallet, J. og 

McClenahan, 

C.  

(Norður Írland)  

 

Attitudes to 

breastfeeding 

among 

adolescents. 

2010 -Megindleg 

rannsókn. 

Tvöþúsund 

tuttugu og einn 

unglingur á 

aldrinum 13-14 

ára. 

Skoða hvað hvetur 

unglingsmæður til að 

hefja brjóstagjöf, hvað 

sé hægt að gera til að 

auka brjóstagjafatíðni 

meðal þessa aldurshóps 

og hvort að barnvæn 

sjúkrahús (Theory of 

planned behavior) 

myndu gera gagn. 

Rannsóknin sýndi að barnvæn sjúkrahús 

(Theory of planned behavior) er gagnleg leið til 

að breyta viðhorfi unglinsmæðra til 

brjóstagjafar. 
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Dias, F. A., 

Gomes-

Sponholz, F. 

A., Monteiro, 

J. C. S., 

Nakano, A. M. 

S., Reis, M. C. 

G. og 

Stefanello, J.  

(Brasilía).  

Breast feeding 

among Brazilian 

adolescents: 

Practice and 

needs. 

2013 -Megindleg 

og eigindleg 

rannsókn. 

 

 

 

 

 

 

 

Í megindlegu 

rannsókninni 

voru 

þátttakendur 

tvöhundruð 

tuttugu og níu 

unglingsmæður 

á aldrinum 13-

19 ára en í 

eigindlegu var 

tekið viðtöl við 

tíu 

dsunglingsmæð

ur sem áttu börn 

yngri en eins 

árs. 

Lýsa brjóstagjöf 

Brasilískra 

unglingsmæðra og 

skilgreina þarfir þeirra 

varðandi brjóstagjöf. 

 

 

 

 

 

 

 

Flestir þátttakendur voru í góðum aðstæðum til 

þess að geta gefið brjóst þ.e.a.s. voru ekki í 

vinnu, áttu ekki fleiri börn og barn var lagt á 

brjóst á fyrsta klukkutímanum eftir fæðinguna. 

Þrátt fyrir þetta voru fæstir þátttakendur sem 

voru með barn sitt á brjósti jafn lengi og 

alþjóðaheilbrigðismálastofnunin ráðleggur. Um 

84% þátttakenda sem áttu börn yngri en 180 

daga voru með börn sín á brjósti en einungis 

19% þeirra voru með barnið eingöngu á brjósti. 

Viss þemu komu upp í eigindlegu rannsókninni 

en þau voru: Umhyggjusemi gagnvart barninu, 

stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki og fjölskyldu 

og brjóstagjafavandamál. 

Divney, A., 

Gabzdyl, E., 

Gordon, D., 

Kershaw, T., 

Magriples, U. 

og Sipsma, H. 

L.  

(Connecticut, 

Breastfeeding 

behavior among 

adolescents: 

Initiation, 

duration, and 

exclusivity. 

 

2013 -Megindleg 

rannsókn. 

 

Tvöhundruð 

tuttugu og fimm 

unglingsstúlkur 

og makar þeirra. 

Fyrst var rætt 

við þær á 

meðgöngunni 

og svo sex 

mánuðum eftir 

Skoða 

brjóstagjafahegðun 

unglingsmæðra og 

breytinguna sem fylgir 

því að verða foreldri. 

71% þátttakenda hófu brjóstagjöf en þær sem 

áttu erfiða fæðingu, ætluðu sér að hafa barn sitt 

á brjósti og þær sem voru með lítinn 

félagslegan stuðning voru líklegri til að hefja 

brjóstagjöf. Af þeim stúlkum sem gáfu brjóst þá 

höfðu 84% hætt með barnið á brjósti við sex 

mánaða aldur en meðallengd brjóstagjafar voru 

fimm vikur. Þeir þátttakendur sem voru með 

barn sitt eingöngu á brjósti voru almennt með 
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Bandaríkin)  fæðingu 

barnsins. 

barn sitt lengur á brjósti en þær sem gáfu barni 

sínu aðra fæðu með brjóstagjöfinni. Styttri 

brjóstagjöf var hjá stúlkum sem höfðu upplifað 

ofbeldi af hálfu maka. Þær konur sem höfðu átt 

í vandræðum með brjóstagjöfina eða voru í 

ofþyngd voru ólíklegri til að hafa barn sitt 

eingöngu á brjósti. 

Dyson, L., 

Green, J. M., 

McMillan, B., 

Renfrew, M. J. 

og Woolridge, 

M.  

(England).  

Factors 

influencing the 

infant feeding 

decision for 

socio-

economically 

deprived 

pregnant 

teenagers: The 

moral 

dimension. 

2010 -Megindleg 

og eigindleg 

rannsókn. 

-Spurninga-

listar. 

-Rýnihópar. 

Í megindlegu 

tóku þátt 71 

stúlka af hvítum 

og asískum 

uppruna. Í 

eigindlegu tóku 

þátt 17 

þungaðar 

unglingsstúlkur 

af hvítum 

uppruna. 

Rannsaka hvaða 

sálfélagslegu þættir hafa 

áhrif á unglingsmæður 

sem eiga von á sínu 

fyrsta barni og lifa í 

þéttbýli við bágar 

aðstæður. 

 

 

Sú breyta sem hafði mest áhrif á brjóstagjöf 

stúlkna var siðferðisleg gildi í samfélagi þeirra. 

Unglingsmæðrunum fannst brjóstagjöf vera 

vandræðaleg og olli það því að flestar voru ekki 

með barn sitt á brjósti.  

Úr rýnihópnum komu fram þrjú aðal þemu en 

þau voru: Siðferðisleg gildi, sjálfsálit og 

kynferðisleg tákn brjóstanna en í gegnum öll 

þemun var mikið fjallað um brjóstagjöf á 

almannafæri. 
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Grassley, J. S.  

 

Adolescent 

mothers´ 

breastfeeding 

social support 

needs. 

2010 -Fræðilegt 

yfirlit. 

Átján  

rannsóknir voru 

valdar í yfirlitið. 

Tilgangur fræðilegu 

samantektarinnar var að 

lýsa þeim stuðningi sem 

unglingsmæður þurfa á 

að halda frá 

hjúkrunarfræðingum til 

þess að hefja 

brjóstagjöf. 

Hjúkrunarfræðingar geta með stuðningi sínum 

aðstoðað unglingsmæður við að hefja 

brjóstagjöf. Unglingsmæður þurfa á margskonar 

stuðningi að halda en má þar nefna efnislegan 

stuðning, fræðslu, tilfinningalegan og 

félagslegan stuðning.  

Hildur 

Sigurðardóttir 

og Sóley S. 

Bender. 

(Ísland) 

Ungar mæður. 

Skynjaður 

stuðningur í 

barneignar-

ferlinu. 

2011 -Eigindleg 

rannsókn. 

-Viðtöl. 

Sex stúlkur á 

aldrinum 14-17 

ára. 

 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

skoða upplifun og 

skynjun unglingsmæðra 

af þeim stuðningi sem 

þær fá í 

barneignarferlinu. 

Flestar unglingsmæðranna í rannsókninni 

upplifðu stuðningsleysi frá kunningjum sínum, 

fagaðilum og samfélaginu í heild en 

stuðningsleysið kom aðalega fram sem 

neikvætt viðmót. Hjálplegan stuðning fengu 

stúlkurnar frá mæðrum sínum en einnig frá 

barnsfeðrum, tengdamæðrum og frá öðrum 

ungum mæðrum inn á heimasíðunni 

draumaborn.is. 

Jackson, W., 

Moseley, J. og 

Walsh, A.  

(Kanada) 

The effects of 

an infant-

feeding 

classroom 

activity on the 

breast-feeding 

2008 -Megindleg 

rannsókn. 

Þátttakendur 

voru 80 stúlkur 

og 41 drengur 

(alls 121 

einstaklingar) á 

aldrinum 15-19 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

fjalla um fæðugjöf 

ungbarna í skólum og 

sjá hvaða áhrif það hefði 

á þekkingu og áætlanir 

Þeir nemendur sem voru í rannsóknarhóp og 

fengu íhlutun, sem var 60 mínútna 

kennslustund um fæðugjöf ungbarna voru með 

betri þekkingu á brjóstagjöf en 

samanburðarhópurinn. Auk þess var 

rannsóknarhópurinn líklegri til að hafa barn sitt 
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knowledge 

and intentions 

of 

adolescents. 

ára. unglinga varðandi 

brjóstagjöf. 

á brjósti í framtíðinni.  

Samandari, 

G., Tucker, C. 

M. og Wilson, 

E. K.  

(Norður- 

Karólína, 

Bandaríkin) 

Infant feeding 

experiences 

among teen 

mothers in 

North 

Carolina: 

Findings from 

a mixed-

methods 

study. 

2011 -Megindleg 

og eigindleg 

.rannsókn 

-Hálfstöðluð 

djúpviðtöl. 

Í megindlegu 

rannsókninni 

voru 

þátttakendur 

389 

unglinsmæður á 

aldrinum 13-17 

ára. Í eigindlegu 

rannsókninni 

voru tekin viðtöl 

við  22 

unglingsmæður 

yngri en 18 ára. 

Tilgangur 

rannsóknarinnar var að 

skoða brjóstagjafaiðkun 

og hindranir varðandi 

brjóstagjöf á meðal 

unglingsmæðra auk 

þess að skoða þá 

leiðbeinslu sem þörf er á 

fyrir þennan hóp. 

Í megindlegu rannsókninni lögðu 52% 

unglingsmæðra barn sitt á brjóst en meira en 

helmingur þeirra voru með barnið á brjósti í 

minna en mánuð. Stúlkur af latneskum uppruna 

voru mun líklegri til að hafa barn sitt á brjósti 

auk þess sem brjóstagjöfin hjá þeim varði 

lengur en hjá stúlkum sem voru af svörtum eða 

hvítum uppruna. 

Það sem hafði áhrif á það að brjóstgjöf 

stöðvaðist var meðal annars að stúlkunum 

líkaði ekki við að gefa brjóst, sársauki í 

geirvörtum, endurritun í skóla og ónóg 

mjólkurframleiðsla. 

Í eigindlegu rannsókninni var skoðað nánar 

viðhorf mæðranna auk þess að skoða hvernig 

stuðningur hentar þessum hópi. 

 

 

 

 


