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Ágrip 

Forvarnir og heilsuefling eru mikilvægir þættir í hjúkrunarstarfinu og eru hjúkrunarfræðingar í einstakri 

aðstöðu til að hafa áhrif á og styðja við mæður í nýjum hlutverkum sínum sem foreldrar. Börn standa 

nú frammi fyrir nýjum heilsutengdum vandamálum sem snerta þroska þeirra og almenna líðan og hafa 

sérfræðingar hér á landi lýst yfir áhyggjum sínum yfir vaxandi tíðni tilfinningalegra vandamála hjá 

börnum og unglingum. 

Sýnt hefur verið fram á að hvernig barni reiðir af í lífinu ræðst að miklu leyti af tengslamyndun þess 

við móður. Afleiðingar óöruggrar tengslamyndunar geta verið afdrifaríkar fyrir barnið þar sem það 

kemur niður á félagshæfni, tilfinningaþroska, hegðun og aðlögunarhæfni. Börn sem búa við óörugg 

tengslamynstur í frumbernsku eru líklegri til að þróa með sér þunglyndi seinna meir og standa sig verr 

í námi. 

Ungar mæður eru almennt verr undir það búnar að fást við foreldrahlutverkið þar sem þær eru ekki 

komnar með fullan þroska og það getur truflað getu þeirra til að tileinka sér móðurhlutverkið. Aðstæður 

þeirra, sérstaklega hvað varðar félagslega þætti, gera það að verkum að þær eru í áhættuhópi er 

kemur að tengslamyndun og líklegri til að mynda óörugg eða ruglingsleg tengsl við börn sín en mæður 

sem tilheyra ekki áhættuhóp. Oft eru þær sjálfar dætur ungra mæðra og með sögu um erfiðar 

félagslegar aðstæður og óörugga tengslamyndun úr æsku. 

Foreldrar eru mikilvægustu aðilarnir í lífi barnsins. Þess vegna er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

leggi mikla áherslu á að fræða, styðja við og efla innri styrkleika þeirra foreldra sem glíma við erfiðleika 

sem mögulega geta haft áhrif á tengslamyndun þeirra við barnið. Nauðsynlegt er að 

hjúkrunarfræðingar leggi áherslu á forvarnir sem miða að því að efla geðheilsu barna og skapa þeim 

betri forsendur og tækifæri sem veganesti út í lífið, ekki síst til að rjúfa þann vítahring sem er til staðar 

víðs vegar í samfélaginu.   

 

Lykilorð: unglingsmæður,ungar mæður, tengslamyndun, samband móður og barns 

 

 

. 

 



5 

Abstract 

Prevention and health promotion are important aspects of nursing and nurses are in a unique position 

to influence and support mothers in their new roles as parents. Nowadays children are facing new  

health related problems that affect their development and general wellbeing.Professionals have 

expressed their concern of growing incidence of emotional problems amongst children and 

adolescents. Studies have shown that individual wellbeing in life depends to a large extent on early 

mother-infant attachment. 

 The consequences of insecure attachment can be extensive for the child, as it can affect social 

skills, emotional development and adaptive behavior. Children who have insecure attachment patterns 

in infancy are more likely to develop depression and behavioral dysfunction later in life and tend to do 

worse in school. 

 Young mothers are generally less prepared to deal with parenting as they are still dealing with 

their own developmental tasks, which may interfere with their ability to assimilate motherhood. 

Because of their situation, especially in terms of social factors, they are at high risk when it comes to 

forming attachments. They are more likely to form insecure or disorganized attachment with their 

children compared to older mothers. Young mothers often have a history of socially difficult circum-

stances and insecure attachment from their own childhood. 

 Parents are the most important people in every child's life. Therefore, it is important that nurses put 

great emphasis on education, support and assisting parents in empowering their internal strengths. 

Especially those who struggle with difficulties that potentially could affect the attachment to their child. 

It is essential that nurses emphasize preventions that aim at improving children´s mental health, that 

can provide them with better environment and opportunities in life. 

  

Key words: adolescent mothers, young mothers, attachment, mother-infant relations 
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1 Inngangur  

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun byggir velferð einstaklinga á góðri geðheilsu og er hún 

undirstaða þess að fólk nái að finna tilgang með lífinu og vera virkir og skapandi þjóðfélagsþegnar 

(WHO, 2005). 

Í siðareglum íslenskra hjúkrunarfræðinga kemur fram að hlutverk hjúkrunarfræðinga sé að efla 

heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. Forvarnir og heilsuefling eru því mikilvægir þættir í 

hjúkrunarstarfinu en markmið þeirra er að minnka líkur á sjúkdómum og auka vellíðan. 

Íslensk börn standa frammi fyrir nýjum heilbrigðisvandamálum sem bíða úrlausnar og snerta meðal 

annars þroska þeirra og almenna líðan og gefur það ástæðu til áherslubreytinga innan 

ungbarnaverndar (Embætti landlæknis, 2013). 

Hér á landi hafa sérfræðingar lýst áhyggjum sínum yfir því að tilfinningaleg vandamál fari vaxandi 

hjá börnum (Sigfusdottir, Asgeirsdottir, Sigurdsson og Gudjonsson, 2008) og Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin spáir því að árið 2020 verði þunglyndi og geðrænir kvillar helsta ástæða örorku og 

dauða á eftir hjartasjúkdómum (WHO, 2001). Þeir öryrkjar sem voru með 75% örorku hér á landi árið 

2012 voru það í 37% tilfella vegna geðraskana (Tryggingastofnun, á.á.) 

Rannsóknir undanfarna áratugi hafa sýnt að draga megi úr nýgengi og algengi geðraskana með 

fyrirbyggjandi aðgerðum og eflingu geðheilsu (WHO, 2005). Það er því mikilvægt að leggja áherslu á 

að efla geðheilbrigði barna og unglinga þar sem þau eru framtíðin og geðræn vandamál á æskuárum 

hafa sterka tilhneigingu til að verða að varanlegum vandamálum á fullorðinsárum (Embætti 

landlæknis, 2013).  

Tengslakenningin (e. attachment theory) var sett fram af frumkvöðlinum og sálfræðingnum John 

Bowlby í kringum síðari heimstyrjöldina (Fonagy, 2001). Bowlby var með þeim fyrstu til að undirstrika 

að þörf ungra barna fyrir nálægð við mæður sínar hafi ekki breyst þrátt fyrir þróun mannsins í gegnum 

aldanna rás (Music, 2011). 

Tengslamyndun leggur grunninn að þroska barnsins og er ákveðin ávísun á það hvernig barni 

vegnar í lífinu (Brumariu og Kerns, 2008). Örugg tengslamyndun í frumbernsku er talin vera einn helsti 

heilsuverndandi þáttur fyrir þroska barnsins, en börn sem búa við óörugg tengsl eiga á hættu að þróa 

með sér geðræn vandamál og eiga oft í erfiðleikum er varðar nám og félagsleg samskipti  (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011) hefur meðalaldur frumbyrja verið að færast ofar undanfarna 

áratugi frá því að hafa verið undir 22 ára á sjöunda áratugnum og upp í kringum 27 ára árið 2011. Nú 

til dags er ekki óalgengt að ungt fólk búi enn heima hjá foreldrum sínum langt fram yfir tvítugt á meðan 

það er að klára að mennta sig, þroskast og koma sér betur fyrir í lífinu. Nýlegar rannsóknir styðja við 

það að fólk sé í rauninni flokkað sem ungmenni til 25 ára aldurs (Salmela-Aro, Kiuru, Nurmi, og 

Eerola, 2011).  

Það er stór þáttur í þroskaferli og þróun sjálfsmyndar kvenna að takast á við móðurhlutverkið í 

fyrsta sinn. Fæðing barns hefur í för með sér áður óþekktar aðstæður og ábyrgð sem þær þurfa að 

kynnast og takast á við og sem gerir kröfur á að þær aðlagi líf sitt, breyti markmiðum sínum og tileinki 
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sér ný hlutverk (Mercer, 2004). Sérstaklega margar áskoranir fylgja því að verða móðir ung að árum, 

bæði fyrir konuna sjálfa og barnið (Easterbrooks, Chaudhuri og Gestsdóttir, 2005). Þau verkefni sem 

unglingar þurfa að takast á við eru meðal annars að læra að þekkja sjálfan sig og sitt hlutskipti (e. role 

definition) og að öðlast sjálfstæði frá foreldrum sínum og fjölskyldu. Þessir þættir geta truflað getu 

þeirra til að tileinka sér móðurhlutverk og erfitt getur verið fyrir unga móður að koma til móts við bæði 

eigin þarfir sem og litla barnsins (Emery, Paquette og Bigras, 2008). Rannsóknir sýna að konur sem 

fresta barneignum framyfir tvítugsaldur  gengur betur að takast á við foreldrahlutverkið og útkoma fyrir 

móður og barn verður betri (Hoffman og Maynard, 2008).  

Það hefur sýnt sig að stuðningur frá foreldrum, barnsföður og jafningjum (e. peers) er mjög mikil-

vægur fyrir ungar mæður (Kleiber og Dimidjian, 2014) en stuðningur frá fagfólki er ekki síður 

mikilvægur og þá helst í formi þess að fræða og styrkja ungu móðurina sem og aðstandendur hennar 

til eflingar á eigin tengslaneti (Letourneau, Stewart og Barnfather, 2004). Hjúkrunarfræðingar eru 

yfirleitt þeir fagaðilar sem eiga í mestum samskiptum við nýbakaðar mæður bæði í sængurlegu, fyrstu 

dagana heima og þegar ung- og smábarnavernd tekur við á heilsugæslunni og eru þeir því í 

kjöraðstæðum til að veita mæðrum faglegan stuðning.  

Mæður ungra mæðra spila oft mjög stóran þátt í lífi þeirra ekki síst þar sem flestar ungra mæðra 

búa heima eftir að barnið fæðist og er amma barnsins í mörgum tilfellum helsti stuðningsaðili ungu 

móðurinnar (Oberlander, Shebl, Magder og Black, 2009). 

Markmiðið með þessari fræðilegu samantekt er að skoða mikilvægi tengslamyndunar og kanna 

hvort ungar mæður myndi síður örugg tengsl við börn sín og ef svo er hvaða afleiðingar það getur haft 

í för með sér fyrir þau. Við munum skoða hvaða úrræði eru til hér á landi, hvert hlutverk hjúkrunar-

fræðinga er í tengslum við þennan skjólstæðingahóp og hvernig þeir geta frætt ungar mæður og styrkt 

til öruggrar tengslamyndunar. Með þessi markmið að leiðarljósi lögðum við fram eftirfarandi þrjár 

rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara: 

 

1. Eru ungar mæður í aukinni áhættu á að mynda óörugg tengsl við barnið sitt og ef svo er 

hvaða þættir eru það sem stuðla að þeirri áhættu? 

2. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir barn að búa við óörugg tengsl? 

3. Hvaða úrræði eru til hér á landi og hvaða hlutverki gegna hjúkrunarfræðingar er kemur að 

því að fræða og efla ungar mæður til öruggrar tengslamyndunar við barnið sitt? 
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2 Aðferðir 

Leit að heimildum fór fram á tímabilinu 20.september 2013 til 8.maí 2014 í gegnum gagnasöfnin 

PubMed, Cinahl, Scopus, Science Direct og Ovid. Notast var við leitarorðin: unglingur (e. adolescent), 

unglingsmæður (e. adolescent mothers, teen mothers), ungar mæður (e. young mothers),  unglings-

þunganir (e. teen pregnancy), samband móður og ungbarns (e. mother-infant relations), samband 

móður og barns (e. mother-child relations) og tengslamyndun (e.object attachment), Sjá má yfirlit yfir 

niðurstöður fyrir hvert leitarorð fyrir sig í töflu 1. 

Notast var við MESH terms (Medical Subject Headings): object attachment,  mother-child relations, 

Tafla 1: Fjöldi niðurstaða eftir leitarorðum. 

Leitarorð Fjöldi niðurstaðna 

Unglingur (e.adolescent) 
 

1.588,469 

Unglingsþunganir (e.teen pregnancy, 
adolescent pregnancy) 

70,112 

Unglingsmæður (e.adolescent mothers, teen 
mothers) 
 

28,261 

Samband móður og barns (e.mother-child 
relations) 

19,506 

Sambandi móður og ungbarns (e.mother-infant 
relations) 
 

18,159 
 

Ungar mæður (e.young mothers) 
 

 
17,054 

Tengslamyndun (e.object attachment) 11,685 

 

 

Farið var í gegnum heimildaskrár gagna og leitað eftir frekari heimildum. Einnig var haft sambandi 

við lykilhöfunda í gegnum vefsíðuna Research gate og beðið um aðgang að þeim heimildum sem ekki 

voru með opinn aðgang eða aðgang í gegnum Heilbrigðisvísindabókasafn. Notast var við bækur í 

persónulegri eigu sem og bækur af bókasafni Háskóla Íslands og Heilbrigðisvísindabókasafn Eirbergi 

um efnið. Á mynd 1 má sjá skiptingu heimilda eftir efni þeirra.  
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Í upphafi var lagt upp með að skoða aldursbilið 18-23 ára en erfiðlega gekk að finna heimildir um 

það tiltekna aldursbil og ákváðu því rannsakendur verkefnisins að færa sig neðar um aldur. Einnig var 

lagt upp með að takmarka heimildir við síðustu 10 útgáfuár, en þar sem að fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar um efnið var ákveðið að hafa enga takmörkun á aldri rannsókna. Undanskildar voru heimildir 

sem flokkuðu þær mæður sem fullorðnar sem voru unglingsmæður innan okkar skilgreiningar og eins 

þær sem miðuðu eingöngu við yngri aldurshóp eða yngri en 16 ára gamlar. 

 

Mynd 1: Skipting heimilda eftir efni 

 

2.1 Skilgreiningar 

Engar alþjóðlegar skilgreiningar eru til á hugtökunum unglingsmæður og ungar mæður. Unglings-

mæður eru oft skilgreindar sem 15-19 ára (Molina o.fl., 2010) en aðrir teygja hugtakið og líta til 

unglingsmæðra allt frá 12 ára og upp í 21 árs (Easterbrooks o.fl.,2005; Ward og Carlson, 1995). 

Mæður undir 15 ára aldri eru hins vegar virkilega ungar og þarfnast sérstakrar athygli og sérhæfðra 

úrræða og falla því oft í sérflokk (Molina o.fl., 2010). Margar rannsóknir á unglingsmæðrum og ungum 

mæðrum ná til aldurshópsins 15-19 ára annars vegar og 15-21 árs hings vegar. Við skilgreinum þar af 

leiðandi unglingsmæður sem 15-19 ára og ungar mæður sem 15-21. 
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3 Ungar mæður: þunganir 

Í rannsókn sem gerð var á notkun getnaðarvarna hjá unglingsstúlkum á árunum 1976-1999 kom í ljós 

að tíðni þungana á meðal stúlkna á aldrinum 15-19 ára var hærri á Íslandi en á hinum Norður-

löndunum (Bender, Geirsson og Kosunen, 2003). Ástæðan fyrir hærri tíðni hér á landi er talin sú að 

íslenskir unglingar byrji almennt fyrr að stunda kynlíf en unglingar hinna Norðurlandanna og að þeir 

noti sjaldnar getnaðarvarnir. Áður fyrr var það einnig almennt talið eðlilegt hérlendis að unglingsstúlkur 

ættu börn en það viðhorf tók breytingum á níunda áratugnum og valdi um helmingur þungaðra 

íslenskra unglingsstúlkna að fara í fóstureyðingu á árunum 1996-1999 (Bender og Kosunen, 2005).  

Fæðingum hjá stúlkum 19 ára og yngri hefur farið fækkandi undanfarin ár, en á vef Hagstofu 

Íslands (2013) má sjá að á árunum 2009-2012 fæddust að meðaltali 143 börn hjá þessum hópi árlega 

miðað við 250 börn að meðaltali á árunum 1996-1999. Eins og sjá má á mynd 2 eru þær stúlkur á 

Íslandi sem eiga sitt fyrsta barn 21 árs eða yngri langflestar á aldursbilinu 19-21 ára og einnig að 

fæðingum hjá aldurshópnum 18 ára og yngri hefur farið fækkandi undanfarin ár. 
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Mynd 2: Tíðni frumburða eftir aldri móður (Hagstofa Íslands, 2013) 

 

Rannsóknir sýna að það skiptir máli fyrir heilbrigði móður og ófædds barns hvort að þungun sé 

skipulögð og tímabær eða ekki og að það geti meðal annars haft áhrif á gæði tengslamyndunar milli 

þeirra (East, Chien og Barber, 2012; Feldman, 2011). Í rannsókn Bender og Kosunen (2005) um 

notkun unglinga á getnaðarvörnum kom í ljós að 70-80% íslenskra unglinga á aldrinum 15-19 ára eru 

sammála því að þeir séu ekki tilbúnir til að eignast börn. 
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Ein af afleiðingum ótímabærrar þungunar eru auknar líkur á að móðir og barnsfaðir slíti sambandi 

eftir fæðingu barnsins. Það eitt að hugsa til þess að vera bundinn barnsföður sínum um alla framtíð 

getur valdið mikilli streitu í lífi ungrar stúlku (East o.fl., 2012). Eins getur það haft slæm áhrif á 

sambandið við eigin fjölskyldu og valdið því að þær missa samband við vini og jafningja og einangrast 

(Jacobs og Mollborn, 2012).  

Misjafnt er hvaða áhrif þungun hefur á konur og meðan sumar fagna heilshugar eru aðrar sem taka 

henni miður vel. Munur er á eldri mæðrum og yngri er kemur að viðhorfsbreytingu eftir fæðingu barns 

þar sem eldri mæður sem ekki vilja eignast barn á meðgöngu breyta oft um skoðun á meðan 

unglingsmæður eru líklegri til að styrkja þá tilfinningu sína að vilja ekki eiga barn frá þungun þangað til 

eftir að barnið fæðist (East o.fl., 2012). Samkvæmt rannsókn Zasloff, Schytt og Waldenström (2007) 

eru ungar mæður líklegri til að kvíða fyrir fæðingu og hafa neikvætt viðhorf gagnvart henni meðan á 

meðgöngu stendur, en sýnt hefur verið fram á tengsl milli kvíða og erfiðrar fæðingarreynslu (Marcus, 

2009; Music, 2011).  

Það er vitað mál að þungaðar unglingsstúlkur eru í áhættuhóp og eins mikilvægt og það er að 

koma í veg fyrir ótímabærar þunganir hjá þeim þá er jafnmikilvægt að hlúa að og ýta undir heilbrigðar 

fæðingar (Feldman, 2011), ná til þeirra snemma á meðgöngunni og sníða þjónustu í samræmi við 

sérstöðu þeirra (Daley, Sadler og Reynolds, 2013; Long, 2009). 
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4 Tengslakenningin 

Tengslakenningin á rætur sínar að rekja til John Bowlby sem á árum seinni heimstyrjaldar komst að 

því að hlýleg og stöðug tengsl milli fullorðinna og ungra barna væru ekki síður veigamikið atriði fyrir 

heilbrigðan þroska og til að komast af (e. survival) heldur en næring, umönnun, örvun og agi. Bowlby 

var með þeim fyrstu til að undirstrika að þrátt fyrir þróun mannsins í gegnum tíðina, frá því áður en við 

fórum að ganga upprétt, þá hefur þörf ungbarna fyrir því að vera nálægt mæðrum sínum ekki breyst 

(Music, 2011). Tengslakenning Bowlby hefur lagt grunnin að þeim mörgu kenningum sem sprottið hafa 

upp síðan þar sem undirstöðuatriðið er að ef einstaklingsmiðaðri umönnun í frumbernsku er ábótavant 

getur það haft afdrifarík langtíma áhrif á heilsufar, vöxt, aðlögunarhæfni og vitsmunaþroska barns 

(Fonagy, 2001).      

Skilgreina má tengslamyndun sem tilfinningalegt samband sem myndast milli foreldris og barns á 

fyrstu árunum. Sambandið endurspeglast meðal annars í því að foreldri og barn leitast við að vera í 

návist hvors annars. Þessi tengsl eru langvarandi og gagnkvæm og koma fram í viðmóti og 

tilfinningum foreldris til barns og öfugt. Fyrstu tengslin eru vanalega við eina manneskju og sést það 

einna helst á viðbrögðum barnsins hvers eðlis tengslin eru. 

Fleiri frumkvöðlar á sviði tengslamyndunar eru Mary Ainsworth og Mary Main, en sú fyrrnefnda 

rannsakaði og þróaði vel þekkta aðferð til að greina mismunandi tengslamynstur (Fonagy, Gergely, 

Jurist og Target, 2004). Með því að skoða hegðun barns á meðan móðir þess bregður sér frá í stutta 

stund komst hún að því að hægt væri að greina þrjú mismunandi mynstur, en Mary Main bætti síðar 

við því fjórða (Flaherty og Sadler, 2011). 

 Börn með örugg tengslamynstur (e. secure attachment) veigra sér ekki við að kanna 

umhverfið í návist móður en verða döpur í návist annarra þegar móðir bregður sér frá. Þau 

sækjast strax eftir huggun frá henni um leið og hún birtist á ný, eru fljót að jafna sig og fara 

í kjölfarið aftur að kanna umhverfið. 

 Börn með óörugg/nándarfælin tengslamynstur (e. insecure/avoidant attachment) veigra sér 

heldur ekki við að kanna umhverfið en virðast þó ekki kippa sér upp við það þó svo að 

móðir þess bregði sér frá. Barnið sækist ekki eftir nánd við hana þegar hún snýr aftur og 

velur jafnvel ókunnuga aðila framyfir hana. 

 Börn með óörugg/tvíbend tengslamynstur (e. insecure/ambivalent attachment) sýna 

umhverfinu ekki áhuga og halda sér stöðugt í návist móður sinnar. Þau fara í mikið 

uppnám þegar móðirin bregður sér frá og eiga erfitt með að ná jafnvægi þegar hún snýr 

aftur þar sem að þau bæði sækjast eftir nánd og víkjast undan henni. Móðurinni tekst illa til 

við að ná til barnsins og uppnám og reiði þess hindrar það í því að ná huggun þrátt fyrir 

návist móður. 

 Börn með ruglingsleg tengslamynstur (e. disorganized attachment) hafa engin stöðluð 

viðbrögð og sýna óútreiknanlega hegðun þrátt fyrir návist móður. Talið er að þetta sé 

afleiðing þess að móðirin veiti barninu ýmist huggun eða mikla höfnun. Þetta 

tengslamynstur sést einna helst hjá börnum sem eru stórlega vanrækt eða eru þolendur 

andlegs- eða líkamlegs ofbeldi. 
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Öll börn með ruglingsleg tengsl eru líka flokkuð með óörugga tengslamynd þannig er almennt talað 

um örugga og óörugga tengslamyndun (Van Ijzendoorn, Schuengel og Bakersman-Kranenburg, 1999) 

og eins og sjá má á mynd 3 er talið að rúmlega helmingur barna myndi örugg tengsl (WHO, 2004) 

 

Mynd 3: Tíðnidreifing yfir tengslamynstur (WHO,2004) 

 

Barn sem býr við örugg tengsl hefur ímynd af móður sinni sem traustum og umhyggjusömum aðila 

sem það getur reitt sig á til að fá þörfum sínum svarað (WHO, 2004). Móðir þess hefur getu til að 

bregðast á viðeigandi hátt við þörfum barnsins og ræður vel við barnið jafnvel þó að það sé óánægt og 

óhlýðið (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Barnið notar foreldrið sem örugga höfn til að rannsaka um-

hverfið útfrá, fá hughreystingu með nærveru þess í streituvaldandi aðstæðum og barnið treystir foreldr-

inu til að sinna sér (Brumariu og Kerns, 2008; Hubbs-Tait o.fl., 1994). Vöntun á þessari öruggu höfn 

getur komið í veg fyrir að barnið kanni umhverfi sitt (Fonagy, 2001). Örugg börn hafa góða aðlögunar-

hæfni og góða sjálfsmynd (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Barn sem býr við óörugg tengsl hefur ímynd af móður sinni sem ótraustum aðila sem er ekki sam-

kvæmur sjálfum sér og barnið getur ekki reitt sig á hana til að fullnægja þörfum sínum (Hubbs-Tait 

o.fl., 1994; WHO, 2004). Mæður barna sem búa við óörugg tengsl hafa tilhneigingu til að vera tilfinn-

ingalega fjarlægar, finnast líkamleg snerting óþægileg og draga sig gjarnan í hlé þegar barnið er óvært 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Þær eru að öllum líkindum ekki vel stilltar inn á þarfir barnsins og hafa 

þess vegna ekki getu til að svara þörfum þess á viðeigandi hátt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Barnið 

gerir þar af leiðandi ekki ráð fyrir að fá svörun frá móður sinni við því sem það þarfnast (WHO, 2004). 

Af börnum með óörugg tengsl eru þau sem eru með tvíbend tengsl í mestri áhættu fyrir að þróa með 

sér kvíðaraskanir (Brumariu og Kerns, 2008). 
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5 Heila og taugaþroski barna 

Fyrstu ár ævinnar hafa varanleg áhrif á persónuleikaþroska einstaklings og hafa rannsóknir í tauga-

vísindum sýnt frammá að það eigi við rök að styðjast. Aldrei á ævinni vex heilinn jafn hratt og mótast 

jafn mikið og á fyrstu tveim til þrem árum barnsins og þá sérstaklega á fyrsta árinu þar sem að heilinn 

ríflega tvöfaldast að þyngd (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Heilinn er samsettur úr frumum líkt og önnur líffæri líkamans og frumur heilans gegna sömu lög-

málum og aðrar frumur, þ.e. þær lifa ef þær eru nærðar en deyja ef þær eru ekki notaðar. Hjá nýfæddu 

barni er heilinn afar frumstæður og sér aðallega um að líffærakerfin virki, en á þessu fyrsta skeiði 

ævinnar er heilinn jafnframt í örustum vexti og verður óhindrað fyrir áhrifum umhverfisins. Hann er 

mjög auðmótanlegur og áframhaldandi þroski er algerlega háður aðstæðum og reynslu barnsins 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Heila og taugakerfi barnsins vex og mótast með hverjum degi við það eitt að eiga samskipti við þá 

sem annast það og bregðast við þörfum þess. Nýjar tengingar á milli taugafruma verða til við hverja 

jákvæða upplifun og við það eykst einnig vöxtur í þeim hluta heilans sem sér um getu barnsins til 

sjálfstjórnar og félagslegra samskipta. Tauganetið þéttist og heilinn verður í kjölfarið betur starfandi 

eftir því sem að ánægjulegar upplifanir eru fleiri (Schore, 2003; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Með því að svara þörfum barnsins myndast örugg tengsl milli móður og barns, sem leggur síðan 

grundvöllinn að farsælum þroska barnsins (Karlsson, 2012). Með öðrum orðum má segja að reynsla 

barnsins hefur bein áhrif á hvernig heili og taugakerfi mótast og fer það alfarið eftir upplifun barnsins 

og eðli þeirrar umönnunar sem það fær hvort að vöxtur eigi sér stað eða ekki (Schore, 2003). Það 

þýðir að viðvarandi streita hjá ungu barni, til dæmis vegna aðskilnaðar frá móður eða ef þörfum þess 

er ekki svarað, getur haft alvarleg áhrif á streituviðbrögð þess. Einnig kemur streita af stað seytun á 

streituhormóninu kortisól sem getur haft eitrunaráhrif á undirstúku barnsins í of miklu magni (Fonagy, 

2001) og þannig skaðað mótun taugabrauta og dregið úr vexti heilans. Með því að bregðast við 

vísbendingum barnsins, til dæmis með því að hugga það, má hafa jákvæða áhrif á mikilvæg líffræðileg 

ferli og styðja við viðkvæmt taugakerfi þess (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 
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6 Tengslamyndun 

Góð líðan og geðheilsa er undirstaða andlegrar vellíðan gerir fólki kleift að finna tilgang með lífinu og 

vera virkir þegnar í þjóðfélaginu (WHO, 2005). Með því að mynda sterk og heilbrigð tilfinningatengsl 

við barnið sitt strax frá fæðingu er betur hægt að fullnægja þeirri félagslegu örvun og öryggiskennd 

sem barnið þarf á að halda (Embætti Landlæknis, 2013). 

Vegna þess hvernig manneskjan er byggð er það ómögulegt fyrir okkur að ganga með börnin okkar 

þar til að þau eru orðin nógu þroskuð til að geta verið sjálfbjarga, líkt og önnur dýr. Fæðing 

mannsbarns er töluvert áhættusamari og erfiðari heldur en hjá öðrum dýrum, vegna stærðar á heila og 

mjaðmagrind. Börnin okkar fæðast því mjög óþroskuð og bjargarlaus og þurfa að reiða sig alfarið á 

umönnunaraðila sinn til að komast af. Í raun má segja að ungbörn séu eins og utanáliggjandi fóstur 

fyrstu mánuði lífs síns (Music, 2011). 

Segja má að barn fæðist sem óskrifað blað. Fyrstu tengsl barns eiga sér stað á meðan heilinn er í 

hvað mestri mótun og leggja tengslin því grunn að þroska þess og hafa mikið að segja um framtíð 

barnsins (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Það viðmót sem barn fær frá umönnunaraðila sínum hefur bein 

áhrif á sjálfsmynd þess og tengsl við aðra um ókomin ár og hafa þónokkrar rannsóknir sýnt fram á að 

óörugg tengslamyndun geti valdið óafturkræfum afleiðingum varðandi þroska barnsins (WHO, 2004).  

Barn sem elst upp við örugg tengsl í frumbernsku lærir að mynda traust tilfinningatengsl áfram í 

gegnum lífið og er það ómetanlegt veganesti út í lífið (Embætti landlæknis, 2013). Einnig eru þau í 

betra jafnvægi almennt þar sem að þau sýna meiri stöðugleika,frumkvæði og félagslega færni, hafa 

betri sjálfsmynd og ná betur að halda einbeitingu (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Öryggi og stöðugleiki í 

tengslum við foreldrana getur verndað barnið gegn afdrifaríkum örlögum og góð tengslamyndun í 

frumbernsku er líklegasta skýringin á því hvers vegna sum börn komast vel af í lífinu þrátt fyrir erfið 

uppvaxtarskilyrði (Fonagy, 2001). 

Börn fæðast með mikla samskiptahæfileika og þörf fyrir að tengjast öðrum. Strax frá fyrstu stundu 

leitar nýburinn að andliti móður sinnar og snýr sér í átt að rödd hennar. Hvernig barnið síðan þroskast 

og dafnar, bæði líkamlega og andlega, fer eftir getu móðurinnar til að skilja, skynja og svara þörfum 

þess (WHO, 2004). 

Barnið þarf að takast á við nýjar tilfinningar strax eftir fæðingu þess sem það hefur engar forsendur 

til að takast á við. Aldrei áður hefur það fundið fyrir svengd eða kulda. Það er alfarið háð öðrum og 

getur ekki velt sér á hliðina, flett af sér sænginni eða klórað sér á nefinu án aðstoðar. Enginn getur hlíft 

barninu við þeim óþægindum sem fylgir því að vera til eða uppfyllt þarfir þess jafnóðum og þær gera 

vart við sig. Það er óhjákvæmilegt að barnið komist stundum í uppnám og að því líði illa. Sú líðan litar 

skynjun þess á móðurinni vegna þess að í huga barnsins er hún lífið sjálft og það er útfrá svörun 

hennar sem barnið skynjar síðan umheiminn (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Ungbörn hafa sitt eigið merkjamál og tjáningarform strax í upphafi. Mikilvægt er að foreldrar læri að 

þekkja þessi merki og viðbrögð barnsins þar sem þau gefa til kynna líðan þess og þarfir, eins og til 

dæmis svengd, þreytu eða þörf fyrir nærveru. Grátur er tjáningarform barnsins og eina bjargráðið sem 
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það hefur til að miðla líðan sinni til annarra. Barni sem vel er sinnt finnur fyrir öryggi og grætur þar af 

leiðandi minna (Embætti Landlæknis, 2013). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að meira en helmingur tjáskipta foreldra og ungra barna misferst, ýmist 

þegar foreldrar misskilja barnið, taka ekki eftir vísbendingum þess eða þurfa að gera eitthvað þrátt fyrir 

að barnið mótmæli (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Nýburar sem hafa orðið fyrir álagi á fósturskeiði og jafnvel í fæðingu, eru viðkvæmari en önnur börn 

og sýna oft erfiðari hegðun eftir fæðingu. Þau þurfa oftar en ekki meiri og nákvæmari umönnun en 

aðrir nýburar. Þetta reynir meira á móðurina og ef hún er sjálf þreytt og illa á sig kominn þá er hún ekki 

jafnvel í stakk búin til að stilla sig inn á þarfir barnsins eða að hafa róandi áhrif á það. Slíkt langvarandi 

ástand getur haft slæm áhrif á tengslamyndun milli hennar og barnsins (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Það er í örmum umönnunaraðilans sem að barnið byrjar að þróa getu sína fyrir mannleg samskipti 

og lífshæfni (Duhn, 2010). Heilbrigður þroski barns og andleg líðan þess er háð ánægjulegum og 

gefandi tengslum við aðra. Barnið finnur þessa ánægju í lykt móður sinnar, rödd hennar, snertingu og 

augnsambandi. Með því að halda á barninu sínu og leyfa því að vera nálægt sér skapar móðirin 

ákjósanlegustu þroskaskilyrðin fyrir barnið sitt. Ef móðirin er sjálf afslöppuð og í góðu andlegu 

jafnvægi þá eru allar líkur á að barnið verði það líka, þar sem að barnið finnur þá til hlýju og öryggis. 

Hjartsláttur barnsins lagar sig að hjartslætti móðurinnar og strokur hennar og mjúkar hreyfingar eyða 

spennu og skapa ró sem báðir aðilar njóta góðs af (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Snerting milli foreldra og barns er mikilvægur þáttur í að stuðla að tengslamyndun. Þó virðist tíðni 

snertingar skipta minna máli heldur en hversu nærandi snertingin er fyrir barnið (Duhn, 2010). Í 

rannsókn Field og félaga (2010) sýndu niðurstöðurnar að mæður sem brjóstfæða börnin sín strjúka 

börnum sínum frekar en mæður sem gefa börnum sínum pela. Strokurnar eru taldar efla þroska 

barnsins og auka næmni móður á þarfir þess. Brjóstagjöf getur þannig skapað kjöraðstæður fyrir 

tengslamyndun en einnig er hún talin geta dregið úr andlegu álagi móður, líklega að hluta til vegna 

losun oxytósíns. Hormónið oxytósín framkallar jákvæðar tilfinningar og hjálpar þannig til við 

tengslamyndun. Rannsóknir sýna að mæður sem mælast með hærra magn af oxytósíni í blóði sýna 

blíðlegri augnráð og ástúðlegri snertingar. Rannsóknir sýna einnig að þungaðar konur eiga auðveldara 

með að tengjast nýburanum sínum, séu þær með hærra magn af oxytósíni í blóði (Music, 2011). 

Til að tryggja líkamlegt heilbrigði og vöxt barnsins þurfa umönnunaraðilar að hlúa að líkamlegri 

líðan þess og geta skynjað hverjar þarfir barnsins eru hverju sinni. Til að tryggja heilbrigðan vitsmuna- 

og málþroska eru nærandi samskipti milli foreldris og barns nauðsynleg. Barnið speglar sjálft sig og 

umheiminn út frá þeirri umönnun sem það fær. Því ástúðlegri sem umönnunin er, því jákvæðari álit fær 

barnið af sjálfu sér og umheiminum (WHO,2004). 

Barnið lærir snemma af reynslunni og þau tengsl sem það þróar við móður sína veltur mikið á 

viðbrögðum hennar þegar öryggistilfinningu barnsins er ógnað. Barn sem upplifir endurtekna höfnun 

eða að þörfum þess sé ekki svarað, gerir sér ekki von um að komið sé fram við það af ást og alúð og 

það þróar með sér varnir til að forðast slíka framkomu. Barn sem hins vegar býr við örugg tengsl og 

fær þörfum sínum svarað á viðeigandi hátt, lítur aftur á móti á sig sem elskaðan einstakling og gerir 

ráð fyrir að fá jákvæða svörun og nærgætna umönnun frá öðrum (Karlsson,2012; WHO,2004). 



21 

Flestar rannsóknir benda til þess að hæfileg og viðeigandi örvun, hlýtt viðmót, næmni á  

þarfir barnsins og svörun við streitu þess séu forspárþættir um örugg tengsl. Óörugg tengsl  

myndast hinsvegar útfrá ágengni, oförvun, ofstjórnun, samskiptaleysi og áhugaleysi (Fonagy, 2001.) 

 

6.1 Þættir sem hafa áhrif á tengslamyndun  

Eins og fram hefur komið er tengslamyndun milli móður og barns afar mikilvægt ferli sem getur verið 

mjög viðkvæmt og margir þættir sem geta truflað það. Hvernig móður tekst til við að annast barnið sitt 

og svara þörfum þess hefur áhrif á tengslamyndun milli þeirra og hefur geðheilsa og andlegt ástand 

hennar mikil áhrif þar á (Sigfríður I. Karlsdóttir, o.fl., 2008) 

Margir álíta að eðlilegt sé að tilfinningar á borð við kvíða og áhyggjur vakni upp á meðgöngu þar 

sem að meðganga hefur í för með sér talsverðar breytingar í lífi kvenna og sérstaklega þeirra sem 

eiga von á sínu fyrsta barni (Sigfríður I. Karlsdóttir o.fl, 2008). Streita, kvíði og þunglyndi koma ekki að 

ástæðulausu heldur tengist það helst aðstæðum viðkomandi, t.d. ef hann býr við félagslega og fjár-

hagslega takmörkun og þá sérstaklega ef hann hefur lága félagslega stöðu, er þolandi ofbeldis eða 

einangrunar (Music, 2011). Sýnt hefur verið framá að tengsl séu á milli kvíða og vanlíðunar á með-

göngu og erfiðrar fæðingarreynslu, en einnig getur streita og vanlíðan á meðgöngu orðið til þess að 

barnið fæðist fyrir tímann og þurfi þá innlögn á nýburagjörgæslu (Lee o.fl., 2004; Marcus, 2009). Slíkt 

ástand kemur móðurinni auðveldlega úr jafnvægi og eru börn sem eiga mæður í andlegu ójafnvægi 

talsvert líklegri til að mynda óörugg tengsl. Hið sama á við um börn sem eiga mæður sem ekki fá 

nægilegan félagslegan stuðning eða eiga sér erfiða sögu að baki. Mæður sem eru hinsvegar með 

góða sjálfsmynd og í góðu andlegu jafnvægi eru líklegri til að mynda góð tengsl við nýburann sinn 

(Fonagy, 2001; Music, 2011). 

Margar rannsóknir hafa sýnt neikvæð áhrif slæmrar geðheilsu móður á heilbrigðan þroska barns og 

þá sérstaklega tveir þættir, streita í móðurhlutverkinu og þunglyndi (Huang, Costeines, Kaufman og 

Ayala, 2014). 

 

6.1.1 Þunglyndi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á hærri tíðni þunglyndis meðal kvenna en karla í gegnum tíðina (Wilhelm, 

Parker, Geerligs og Wedgwood, 2008). Munur á algengi þunglyndis kemur fyrst fram um 12-15 ára 

aldur og upp úr 18 ára aldri greinast um helmingi fleiri stúlkur en drengir (Eiríkur Örn Arnarsson, 2010). 

Samkvæmt Wilhelm og félögum (2008) er þessi mikli munur á kynjunum af völdum lífeðlisfræðilegra, 

félagsfræðilegra og geðrænna þátta.   

Þunglyndi er talin vera ein helsta orsök veikinda meðal kvenna á aldrinum 15-44 ára víðsvegar í 

heiminum (Bennett, Einarson, Taddio, Koren og Einarson, 2004). Tíðni þess er hvað hæst meðal 

kvenna á barnseignaraldri en talið er að allt að 30% kvenna þjáist af þunglyndi á þeim aldri (Bennett 

o.fl., 2004; Seyfried og Marcus, 2003). Eins sýna rannsóknir að konur úr lægri þjóðfélagsstigum eru 

um helmingi líklegri en aðrar að til að þjást af þunglyndi (Bennett o.fl., 2004; Grote o.fl., 2010). Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin spáir því að árið 2020 verði þunglyndi og geðrænir kvillar helsta ástæða 
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örorku og dauða á eftir hjartasjúkdómum (WHO, 2001) en samkvæmt skýrslu frá Tryggingastofnun 

Ríkisins voru um 37% öryrkja hér á landi með 75% örorku vegna geðraskana árið 2012.                    

Vitað er að ófætt barn getur orðið fyrir áhrifum úr ýmsum áttum og má þar nefna t.d. óæskilegan 

lífsstíl og heilsufar móður og meðgöngutengd vandamál sem geta haft neikvæð áhrif á vöxt og þroska 

barnsins (Sigfríður I. Karlsdóttir o.fl., 2008). 

Á meðgöngu og eftir fæðingu eiga sér stað miklar líffræðilegar breytingar hjá konum. Meðal annars 

breytast hlutföll hormóna í líkamanum og það gerir það að verkum að konur verða viðkvæmari og 

líkurnar á þunglyndi aukast (Deligiannidis,2011). Meðgöngu- og fæðingarþunglyndi er algengur 

sjúkdómur, en vísbendingar hafa bent til þess að hann sé að aukast í öllum þjóðfélögum. Talið er að 

algengi sjúkdómsins sé um 10-15% í hinum vestræna heimi (ACOG, 2007; Bennett o.fl., 2004; Linda 

Bára Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008) en að talsvert fleiri konur upplifa 

einhver einkenni þunglyndis, og gera sér í mörgum tilfellum ekki grein fyrir ástandinu (Bayer, Hiscock, 

Hampton og Wake, 2007). 

Einkenni þunglyndis og hefðbundnir fylgikvillar meðgöngu og fæðingar, eru oft keimlík og þar af 

leiðandi er oft erfitt að greina þunglyndi hjá þunguðum eða nýbökuðum mæðrum. Þess vegna er talið 

að meðgöngu- og fæðingarþunglyndi sé oft vanmetið og vanmeðhöndlað, einkum vegna þess að 

einkennin hreinlega yfirsjást af bæði konunum sjálfum og heilbrigðisstarfsfólki (ACOG, 2007; Marcus, 

2008; Sigfríður I. Karlsdóttir, Hjálmar Freysteinsson, Sigríður S. Jónsdóttir og Margrét Guðjónsdóttir, 

2007). 

Þær líkamlegu og andlegu breytingar sem að konur ganga í gegnum á barneignarferlinu eins og 

t.d. orkuleysi, skapsveiflur, þyngdaraukning og svefnleysi, líkjast þeim einkennum sem tengjast 

einkennum hefðbundins þunglyndis (ACOG, 2007) og þó svo að fræðsluefni um meðgöngu- og 

fæðingarþunglyndi sé aðgengilegt t.d. á heilsugæslustöðvum þá er það ekki gefið að nýbökuð móðir 

nálgist það og setji það í samhengi við eigin líðan eða tilfinningar. Rannsóknir hafa leitt það í ljós að 

einungis 18% kvenna sem uppfylla skilyrðin fyrir meðgöngu- eða fæðingarþunglyndi leita sér aðstoðar, 

en að enn færri fái viðeigandi meðferð (Marcus, 2009). 

Talið er að þriðjungur þeirra kvenna sem glíma við þunglyndi á meðgöngu þrói líka með sér 

fæðingarþunglyndi. Með því að greina og meðhöndla sjúkdóminn strax á meðgöngu má lækka tíðni 

fæðingarþunglyndis svo um munar (Bennett o.fl., 2004). 

Meðgöngu- og fæðingarþunglyndi koma ekki upp að ástæðulausu, heldur er oftast einhver 

undirliggjandi ástæða á bakvið. Sem dæmi má nefna óörugga reynslu úr bernsku, fyrri saga um 

þunglyndi, erfið meðganga eða fæðing, félagsleg einangrun, heimilisofbeldi eða kúgun, miklar 

áhyggjur eða aukið álag í kjölfar barneigna. Undantekningin er ef annars heilbrigð kona verður fyrir 

miklu áfalli á meðgöngu og fær áfallastreituröskun í kjölfarið (Music, 2011).  

 

6.1.2  Áhrif fæðingaþunglyndis á móður 

Það er talið hér um bil óumflýjanlegt að kona gangi í gegnum einhverskonar geðsveiflur í tengslum við 

barneignir. Mikilvægt er þó að aðgreina fæðingarþunglyndi (e. postpartum depression) frá öðrum 
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lyndisröskunum sem geta komið fram í kjölfar barnsburðar, þ.e. sængurkvennagrát (e. post partum 

blues) og fæðingarsturlun (e. postpartum psychosis) (Linda B. Lýðsdóttir o.fl, 2008). 

Talið er að 40-80% kvenna upplifi sængurkvennagrát en hann orsakast af þeim hormónasveiflum 

sem verða oft þegar estrogen minnkar hratt í kjölfar fæðingar. Yfirleitt stendur þetta tímabil stutt yfir og 

er skaðlaust. Einkennin koma oft fram sem miklar geðsveiflur og ofurviðkvæmni í samskiptum. Þessi 

einkenni gera vart við sig aðeins nokkra daga eftir fæðingu, ná oftast hámarki á fimmta sólarhring og 

geta varið í allt að 2 vikur. Ef einkennin vara lengur en svo eru miklar líkur á því að konan þjáist af 

fæðingarþunglyndi (Linda B. Lýðsdóttir o.fl. 2008). 

Fæðingarsturlun er heldur óalgengara og er talin hrjá aðeins eina til tvær af hverjum þúsund konum 

eftir barnsburð (Seyfried og Marcus, 2003). Fæðingarsturlun er yfirleitt mjög alvarleg og einkennist af 

miklum geðsveiflum og vitsmunatruflunum sem geta haft hrikalegar afleiðingar fyrir bæði móður og 

barn. Orsökin eru talin tengjast ofurnæmi á dópamíni sem verður til þegar estrogenið minkar eftir 

fæðingu (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl. 2008). 

Einkenni fæðingaþunglyndis eru depurð og framtaksleysi, pirringur, reiði, svefnleysi, áhugaleysi 

gagnvart barninu og sektarkennd. Einnig finna konur fyrir kvíða og áhyggjum, þær eiga erfitt með 

félagslega aðlögun og eru líklegar til að hafa þráhyggju sem tengist heilsu og velferð barnsins (Linda 

B. Lýðsdóttir o.fl, 2008). 

Kona með fæðingarþunglyndi á almennt erfitt með að takast á við athafnir daglegs lífs og geta 

einfaldar athafnir eins og sjálfsumhirða eða það að þurfa að hitta annað fólk reynst henni ofviða. Hún 

einangrar sig gjarnan frá umheiminum og forðast að hitta annað fólk. Þunglyndar konur hugsa oft illa 

um sig sjálfar og eru þær líklegar til að reykja, neyta áfengis í óhófi eða borða óheilsusamlega. Margar 

mæður með fæðingarþunglyndi eru hræddar við að veita barninu sínum líkamlegan skaða og sumar 

gera það (Bennett o.fl., 2004). 

Margar konur finna fyrir skömm og sektarkennd yfir vanlíðan sinni þar sem að fæðing barns er 

almennt talin vera mikill gleðiviðburður. Þær forðast þess vegna að ræða um líðan sína og tilfinningar, 

sérstaklega er viðkemur barninu og þjást oft einar í hljóði í lengri tíma (Linda B. Lýðsdóttir, 2008). 

Þekkt er að fæðingarþunglyndi hafi áhrif á brjóstagjöf og eru meiri líkur á að móðir sem þjáist af 

þunglyndi hætti brjóstagjöf fyrstu vikurnar eftir fæðingu (Field o.fl., 2010). Ónóg mjólkurframleiðsla er 

algengasta ástæða þess að konur hætti brjóstagjöf snemma en rannsóknir frá líffræðilegu sjónarhorni 

sýna að ónóg mjólkurframleiðsla sé í raun afar sjaldgæf, þar sem að líffræðilega séð eiga lang-

samlega flestar konur að geta framleitt þrefalt meira magn af mjólk heldur en barnið þarf (Riordan og  

Wambach, 2010). Fæðingarþunglyndi getur hins vegar haft áhrif á mjólkurframleiðslu móður og getur 

ollið því að hún minnki eða hætti alveg vegna samspils milli hormóna (Hatton o.fl., 2005). 

Ef þunglyndi er ekki meðhöndlað á meðgöngu eða eftir fæðingu þá getur það leitt af sér 

langvarandi og endurtekið þunglyndi og jafnvel enn alvarlegri afleiðinga eins og að móðir skaði sjálfa 

sig eða jafnvel barnið. Einnig hefur verið sýnt fram á að þunglyndar mæður séu síður líklegar til að 

nýta sér ungbarnaþjónustu, eru ólíklegri til að láta bólusetja börnin sín og þannig hafi þunglyndið óbein 

áhrif á heilsu barnsins (Linda B. Lýðsdóttir o.fl. 2008). 
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6.1.3 Streita á meðgöngu 

Streita hefur verið skilgreind sem jafnvægið á milli utanaðkomandi verkefna sem umhverfið krefst af 

okkur og þess hvernig við sjálf metum hæfni okkar til að takast á við þau (Farkas og Valdés, 2010). 

Streita fylgir öllum æviskeiðunum, en hvað veldur streitu og hvaða aðferðir maður notar til að takast á 

við hana tekur breytingum eftir þroska og reynslu manns (Romeo, 2013). 

Þar sem að meðganga hefur í för með sér miklar breytingar fyrir konur, sérstaklega ef um fyrsta 

barn ræðir, álíta margir að tilfinningar eins og kvíði og áhyggjur séu eðlilegur fylgifiskur hennar 

(Deligiannidis, 2011).  

Í yfirlitsgrein Sigfríðar o.fl. (2008) yfir rannsóknir um áhyggjur og kvíða á meðgöngu, kemur fram að 

helstu áhyggjuefni þungaðra kvenna tengjast hugsanlegum fósturgöllum, fósturmissi eða ýmsum 

þáttum tengdum fæðingu barnsins. Ein rannsókn sýndi að um 20% þungaðra kvenna höfðu miklar 

áhyggjur af sjálfri fæðingunni og þá helst yfir hugsanlegum sársauka, að rifna, fæðingin myndi enda í 

bráðakeisara eða að móðir eða barn létu lífið af völdum fæðingarinnar (Sigfríður o.fl., 2008).  

Áhyggjur á meðgöngu geta aftur haft slæm áhrif á framgang fæðingar en rannsóknir hafa sýnt að ef 

móðir hefur glímt við streitu og andlega vanlíðan tvo síðustu mánuði meðgöngunnar eru auknar líkur á 

að grípa þurfi til inngripa í fæðingu, að hún lendi bráðakeisara eða leggja þurfi barnið inn á 

nýburagjörgæslu strax eftir fæðingu (Lee o.fl., 2004; Marcus, 2009).  

Fyrri reynsla og þau lífsgæði sem móðirin býr við geta spilað veigamikið hlutverk en rannsóknir 

sýna að þær konur sem búa við félagslega erfiðleika upplifa frekar áhyggjur á meðgöngu en konur 

sem búa við félagslegt öryggi. Vitað er að konur sem hafa miklar áhyggjur tengdar fæðingunni sjálfri 

eru í aukinni áhættu á neikvæðri upplifun af henni  (Sigfríður I. Karlsdóttir o.fl. 2008). 

 

6.1.4 Áhrif streitu á fóstrið 

Strax frá því að börn eru getin eru þau varnarlaus, ekki síst í móðurkviði. Áður fyrr var haldið að fóstur 

væri verndað gegn streitu á meðgöngu, en rannsóknir undanfarin áratug hafa sýnt að geðheilsa móður 

hefur áhrif á barnið hennar þá þegar. Líðan móður hefur langtíma áhrif á heilsu barnsins og sýnt hefur 

verið fram á að tengsl séu á milli streitu, kvíða og þunglyndis á meðgöngu og heila- og taugaþroska 

(e.neurobehavioral development) fósturs og nýbura (Illingworth, 2013). 

Talið er að andleg líðan móður hafi forspárgildi um hvernig barni hennar vegnar fyrsta aldursárið og 

jafnvel lengur (Music, 2011). 

Konur sem finna fyrir streitu og kvíða á meðgöngu eru með hærra magn kortisóls í blóði. Kortisól, 

sem er helsta streituhormón líkamans, færist yfir fylgjuna og hefur áhrif á fóstrið. Þegar þunguð kona 

verður stressuð hækkar hjartsláttartíðni hennar sem getur valdið því að það hægir á oxytósín flæði til 

fóstursins og hjartsláttartíðni þess eykst. Oxytósín er hormón sem líkaminn framleiðir þegar við 

upplifum ánægjulegar stundir og það er einmitt þannig sem kjöraðstæður skapast fyrir eðlilegan 

taugaþroska. Kortisól hefur þar af leiðandi neikvæð áhrif á taugaþroska fóstursins, þar sem það 

skaðar mótun taugabrauta og dregur úr vexti heilans. Áhrifin eru talin geta haft langtímaáhrif á 

skapgerð, hegðun og tilfinningaþroska barnsins fram eftir aldri (Marga Thome og Stefanía B. 
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Arnardóttir, 2009; Music, 2011). Neikvæð áhrif á taugaþroska eru talin vera mest milli 12. og 22. viku á 

meðgöngu, en það er þá sem mótun taugabrauta er sem mest hjá fóstrinu (Music, 2011).  

Einnig eiga sér stað lífeðlisfræðilegar breytingar í líkama móður þegar hún verður stressuð sem 

geta valdið því að minna blóðflæði verður um fylgjuna. Það  hefur í för með sér minna flæði af súrefni 

og næringu til fóstursins sem getur leitt til vaxtarskerðingar og /eða fyrirburafæðingu (Grote o.fl., 

2010).  

Streita móður hefur áhrif á losun hormóna, eins og kortisól, serótónín, dópamín og noradrenalín og 

undirstúkuna hjá ófæddu barni hennar. Hjá nýfæddum börnum má finna svipaða samsetningu af 

hormónum og hjá mæðrum þeirra. Mikill kvíði og þunglyndi hjá þungaðri konu hefur áhrif á 

streituviðbrögð hjá ófæddu barni hennar og eykur líkurnar töluvert á því að barnið gráti mikið fyrstu 

mánuði ævi sinnar (Marga Thome og Stefanía B. Arnardóttir, 2009). Rannsóknir sýna einnig að börn 

þeirra kvenna sem hafa þjáðst af streitu á meðgöngu, eru oft ergileg eða þróttlítil og með óregluleg 

svefnmynstur. Þessi börn eiga í hættu á að þyngjast illa, verða oft seinfær og tilfinningalega dauf og 

þróa gjarnan með sér hegðunarvandamál (WHO, 2004; Music, 2011).   

Einnig eru margar sannannir eru fyrir því að tengsl séu milli mikillar streitu á meðgöngu og 

fyrirburafæðingu (meðgöngulengd <37 vikur), erfiðari fæðingu eða að barnið fæðist sem léttburi 

(fæðingaþyngd <2500gr). (Marcus, 2009; Music, 2011). 

 

6.2 Áhrif óöruggrar tengslamyndunar á barnið 

Vitað er að andlegt ástand móður hefur áhrif á tengslin milli hennar og barnsins hennar, þar sem 

tengslamyndun ræðst af getu hennar til að svara þörfum barnsins (Music, 2011). Vegna þess að í 

huga ungbarnsins er móðir þess yfirleitt sá aðili sem endurspeglar lífið þá fer það eftir viðmóti hennar 

og endurgjöf hverskonar sýn á umheiminn barnið öðlast. Börn eru næm á líðan móður sinnar, sem 

gefur þá að skilja að barni líður ekki vel í návist móður sem sjálfri líður illa eða er með fókusinn stilltan 

á annað en barnið. Vegna þess að hún er hugfangin af öðru verður hún ekki eins næm á barnið og 

getur þar af leiðandi ekki svarað þörfum þess eða veitt því undirtekt (WHO 2004). Það veldur streitu 

hjá barninu sem bregst við með að þróa með sér ákveðin varnarviðbrögð (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Óöruggt barn á það til að vera ónógt sjálfu sér og berjast fyrir athygli frá móður sinni á þann 

hátt að hún getur upplifað barnið sem krefjandi og ómögulegt og virðist aldrei vera ánægt sama hvað 

hún reynir. Þannig verður þetta að vítahring og getur haft það í för með sér að röskun verður á 

tengslamyndun milli hennar og barnsins (Brumariu og Kerns, 2010). 

Streita í frumbernsku, til dæmis ef gráti er ekki svarað fyrr en seint og um síðir, er sérlega hættulegt 

vegna þess að hátt magn kortísóls á fyrstu mánuðunum getur haft hamlandi áhrif á kerfi boðefna sem 

eru að móta taugabrautir sínar. Við langvarandi streitu getur orðið lífeðlisfræðilegt misvægi sem hefur 

áhrif á getu barnsins til að ráða við tilfinningar sínar síðar á ævinni (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Börn fæðast án færni til að geta stjórnað líðan sinni  en þróa með sér hæfileika til þess með 

fenginni reynslu, fyrst og fremst útfrá þeirri umönnun og svörun sem þau fá frá umönnunaraðila 

(Fonagy o.fl., 2004). Á meðan foreldrar viðhalda jafnvægi þeirra með umhyggjusamri umönnun er 
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kortisól magn í blóðinu yfirleitt lágt. Nýburar eru hins vegar mjög viðkvæmir og óstöðugir og ef þeim er 

ekki sinnt getur kortisólið snarlega hækkað (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Þegar til langs tíma er litið er barn sem elst upp við óörugg tengsl í hættu á að þroskast ekki 

eðlilega (Embætti landlæknis, 2013). Börn sem alast upp við óörugg tengsl eru í meiri hættu á að 

verða hlédræg, bráðlynd og óhuggandi og einnig hefur verið sýnt fram á aukna tíðni hegðunar-

vandamála og seinkaðan mál- og vitsmunaþroska hjá þessum börnum. Barn sem fær ekki þörfum 

sínum svarað á í hættu að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd, það þróar ekki með sér hæfileika til að 

setja sig í spor annarra og lærir síður að virða reglur og mörk samfélagsins (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Þau eru viðkvæmari fyrir að að þróa með sér þunglyndi og eiga erfitt með aðlögunarhæfni 

(Luthar, 2003) en sýnt hefur verið fram á að því fyrr sem einkenni þunglyndis koma fram hjá 

einstakling því meiri líkur eru á að það komi upp aftur síðar meir á ævinni (Eiríkur Örn Árnason, 2010). 

Rannsóknir sýna að börn sem alast upp hjá foreldum sem glíma við andlega vanheilsu eiga oftar 

við vandamál að stríða heldur en börn í samanburðarhópi (Eiríkur Örn Arnarsson, 2010). Börn sem 

alast upp hjá þunglyndri móður eru líklegri til að mynda óörugg tengsl og það sama á við um börn sem 

alast upp við miklar hjónabandserjur eða alast upp með mæðrum sem ekki fá nægilega mikla 

félagslega aðstoð (Fonagy, 2001). Þegar afleiðingarnar eru skoðaðar með tilliti til kynjanna þá eru 

drengir í meiri hættu á að greinast með hegðunarvandamál og vitræna skerðingu, en stúlkur í meiri 

hættu á að þróa með sér þunglyndi síðar á lífsleiðinni, miðað við börn mæðra sem ekki stríða við 

þunglyndi (Olson o.fl., 2002). 

Fyrstu tengslin leggja grunn að því hvernig barnið höndlar tilfinningasambönd síðar á lífsleiðinni og 

fram á fullorðinsaldur. Barn sem á örugg tilfinningatengsl við foreldra sína og býr við kærleika og 

skilning þorir að fara sínar eigin leiðir og verða sjálfstæður einstaklingur (Embætti landlæknis, 2013). 
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7 Ungar mæður og foreldrahlutverkið  

Foreldrahlutverkið er mikilvægasta hlutverk sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur og því hlutverki 

fylgir sú ábyrgð að ala upp ábyrgan þjóðfélagsþegn og einstakling sem reiðir vel af og á sér gott líf 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Áhrifin sem barnsburður hefur á líf konu eru ekki einungis líkamleg og andleg heldur verður 

grundvallarbreyting á lífsmynstri og lífsháttum hennar (Mercer, 2004) enda krefst foreldrahlutverkið 

mikillar aðlögunarhæfni þar sem barn þroskast hratt og þarfir þess taka stöðugum breytingum (Daley 

o.fl., 2013; Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

Hver einstök kona býr við mismunandi aðstæður og hefur mismunandi forsendur til þess að takast 

á við það mikilvæga hlutverk sem foreldrahlutverkið er. Samspil persónulegra eiginleika hennar og 

lífsreynslu leggur grunn að velgengni í þessu nýja og mikilvæga hlutverki (Mercer, 2006).  

Þó að áður fyrr hafi þótt eðlilegt að konur byrjuðu snemma að eignast börn þá hefur tíðarandinn 

haft það í för með sér að meðalaldur frumbyrja hefur færst ofar undanfarna áratugi. Nú til dags er ekki 

óalgengt að konur klári að mennta sig, þroskast og koma sér betur fyrir í lífinu áður en það flytur að 

heiman og fer að huga að barneignum (Salmela-Aro o.fl., 2011) en eins og sjá má á vef Hagstofu 

Íslands (2011) er algengasti barnseignaraldur kvenna á bilinu 25-29 ára, en næst algengast er 30-34 

ára.  

Ungar mæður eru almennt taldar verr til þess fallnar að takast á við móðurhlutverkið þar sem þær 

eru enn að taka út þroska (Daley o.fl., 2013; Long, 2009) og veltur það mikið til á þroskastigi þeirra 

sem og aðlögunarhæfni hversu tilbúnar þær eru til að takast á við þær breytingar sem fylgja því að 

verða foreldri (Long, 2009). Unglingar eru enn að þroskast og takast á við verkefni er snúa að 

tilfinningum, tengslum og vitsmunum (Flanagan o.fl., 1995) og þau verkefni geta truflað getu þeirra til 

að tileinka sér móðurhlutverkið hjá unglingsmóður og gert henni erfitt fyrir að koma til móts við bæði 

sínar eigin þarfir og þarfir barnsins (Emery o.fl., 2008; Flanagan o.fl., 1995).  

Þó svo að ungar mæður séu almennt ekki taldar hafa öðlast nægilega færni til að sinna 

foreldrahlutverkinu (Andreozzi, Flanagan, Seifer, Brunner og Lester, 2002; Klein, 2005) má ekki 

gleyma að margar hverjar eru fljótar að tileinka sér það og tekst mjög vel til (Larson, 2004; Long, 

2009). 

 

7.1 Félagslegir þættir 

Barneignir setja oft námið úr skorðum hjá ungum mæðrum og hafa bandarískar rannsóknir sýnt að 

einungis 32% þeirra klára framhaldsskólanám fyrir þrítugt, á móti 84% þeirra sem fresta barneignum 

(Hoffman og Maynard, 2008). Það getur verið erfitt að takast á við það krefjandi hlutverk fylgir því að 

vera foreldri og á sama tíma halda áfram að mennta sig og taka ákvarðanir varðandi starfsframa. Það 

gerir það að verkum að unglingsmæður geta síður veitt börnum sínum stöðugleika (Hubbs-Tait, 

Osofsky, Hann og Culp, 1994). 
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Tengsl á milli vitsmunaþroska barns og ungs aldurs móður er undir sterkum áhrifum af þeim 

félagslegu- og lýðfræðilegu þáttum (e. sociodemographic) sem börnin fæðast inn í (Morinis, Carson, 

Quigley, 2013). Almennt eru ungar mæður með minni menntun og starfsreynslu, verr staddar 

fjárhagslega og undir meira álagi en eldri mæður (Letourneau, Stewart og Barnfather, 2004; Long, 

2009). Einnig eru þær líklegri til að þiggja bætur og vera háðar félagslega kerfinu til lengri tíma, 

ólíklegri til að gifta sig og líklegri til að slíta sambandinu við barnsföður sinn (Berlin, Brady-Smith og 

Brooks-Gunn, 2002; Hubbs-Tait ofl., 1994). 

Ofbeldi er algengara hjá þunguðum unglingsstúlkum heldur en þeim sem ekki eru þungaðar 

(Pinzon og Jones, 2012) og eru unglingsmæður einnig í aukinni áhættu á að verða fyrir ofbeldi eða 

vera í aðstæðum þar sem yfirvofandi hætta á ofbeldi er til staðar. Í rannsókn sem Gavin o.fl (2011) 

gerðu voru niðurstöðurnar sláandi, en 67% unglingsmæðra svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir 

ofbeldi í nánu sambandi fyrstu 18 mánuði eftir fæðingu barnsins. Það hefur áhrif á öryggi þeirra og 

barna þeirra en einnig er það mjög stór streituvaldur í lífi þessara ungu mæðra (Larson, 2004). 

 

7.2 Stuðningur 

Stuðningur við móðurhlutverkið er ekki eingöngu mikilvægur fyrir ungu móðurina heldur getur hann 

einnig haft áhrif á samskiptin milli móður og barns (Letourneau o.fl., 2004). Félagslegur stuðningur 

hefur sýnt sig að vera verndandi þáttur gegn álagi fyrir ungar mæður og stuðlar einnig að viðeigandi 

samskiptum milli móður og barns (Huang, o.fl., 2014; Letourneau o.fl., 2004). Rannsóknir benda hins 

vegar til þess að unglingsmæður gætu haft minni stuðning en eldri mæður og þeir aðilar sem skipta 

þær mestu máli varðandi stuðning eru yfirleitt mæður þeirra (Black o.fl., 2002; Jacobs og Mollborn, 

2012; Oberlander o.fl., 2009) og barnsfaðir eða kærasti (Gee, McNerney, Reiter og Leaman, 2007). 

Í flestum tilfellum búa ungar mæður í foreldrahúsum fyrir og eftir fæðingu barnsins (Jacobs og 

Mollborn, 2012; Oberlander o.fl., 2009) og sýndi ein rannsókn að 73% þeirra bjuggu enn heima hjá 

foreldrum sínum tveimur árum eftir fæðingu barnsins. Margar hverjar höfðu þó flutt út tímabundið en 

snúið aftur í heim í foreldrahús og þá yfirleitt af félagslegum og fjárhagslegum ástæðum (Oberlander 

o.fl., 2009). 

Mæður ungra mæðra eru sjálfar oft tiltölulega ungar og jafnvel enn að ala upp ung börn og erfiða 

við að sjá heimili fyrir farborða og geta því síður veitt dóttur sinni og barni hennar stuðning (Daley o.fl., 

2013). Einnig verða þær oft reiðar og sárar yfir ástandi dóttur sinnar og það veldur álagi og getur haft 

slæm áhrif á sambandið milli þeirra (Oberlander o.fl., 2009; Jacobs og Mollborn, 2012). Ástandið fer 

oft versnandi meðan á meðgöngu stendur en eftir að barnið fæðist er algengt að þær fari að vinna að 

því að laga sambandið milli sín (Jacobs og Mollborn, 2012). 

Stuðningur frá ömmu barnsins getur verið mjög mikilvægur fyrir móður og barn og gert ungu 

móðurinni kleift að halda áfram í skóla til að ljúka við nám (Easterbrooks o.fl., 2005). Þó svo 

stuðningurinn sé alla jafna jákvæður þarf að hafa í huga að það er mikilvægt að unglingsmóðirin sé 

virkur þátttakandi í uppeldi eigin barns og að of mikill stuðningur getur leitt til neikvæðrar útkomu fyrir 

alla aðila (Savio Beers og Hollo, 2009; Klein, 2005). 
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Mjög há tíðni er á algengi þess að ungir foreldrar slíta samvistum í kjölfar barneigna og tölur segja 

að allt að 70% ungra mæðra séu ekki lengur í sambandi með barnsföður sínum tveimur árum eftir 

fæðingu barnsins (Jacobs og Mollborn, 2012). Áframhaldandi þátttaka föður veltur helst á eðli þeirra 

tengsla sem hann á við barnsmóður sína og eru feður almennt líklegri til að vera þátttakendur í lífi 

barnsins ef samband þeirra við móður er jákvætt, sérstaklega ef sambandið var náið og styðjandi á 

meðgöngu og fyrstu vikurnar eftir fæðingu barnsins (Gee o.fl., 2007; Letourneau o.fl, 2004). 

Barnsfaðir eða kærasti er mikilvægur er kemur að félagslegum stuðning ungrar móður og getur 

stuðningur hans létt undir því álagi sem fylgir því að verða móðir (Gee o.fl., 2007). Stuðningur og 

þátttaka kærasta hefur sýnt sig tengjast meiri lífsánægju hjá ungum mæðrum, minni streitu, hærra 

sjálfsmati og betri foreldrahæfni (Gee o.fl., 2007; Letourneau o.fl, 2004). Eins er stuðningur frá föður 

barnsins talinn geta haft jákvæð áhrif á einkenni fæðingarþunglyndis móður (Kleiber og Dimidjian, 

2014). 

 

7.3 Andlegir þættir 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi hafa sýnt að ungur aldur móður geti aukið líkur á 

foreldrastreitu og þunglyndi og samhljómur er um þá staðreynd að unglingsmæður eru um það bil 

helmingi líklegri en eldri mæður til að sýna einkenni þunglyndis (Sigfríður I. Karlsdóttir, ofl. 2007). Auk 

þunglyndis finna ungar mæður oft fyrir einangrun, einmanaleika og dapurleika sem getur haft áhrif á 

það skynjaða álag sem stúlkan upplifir og sjálfsálit hennar tengdu uppeldi barnsins. Lágt sjálfsálit 

unglingsstúlkna eykur líkur á að þær þrói með sér kvíða og fæðingarþunglyndi og dregur einnig úr 

getu þeirra til að tengjast barninu tilfinningaböndum (Hildur Sigurðardóttir og Sóley Bender, 2011). 

  Þroski unglingsstúlku hefur mikið að segja varðandi sjálfsmynd hennar þar sem mótun og þroski 

er í fullum gangi og ábyrgðin á eigin heilsu er smám saman að færast af foreldrum hennar  yfir á hana 

sjálfa. (Srof og Velsor-Friedrich, 2006). Gengi foreldra byggir að miklu leyti á sterkri og góðri sjálfs-

mynd og góðu sjálfstrausti (Embætti landlæknis, 2013).  

Það hvernig kona lítur á sig sem móðir fer eftir því hversu sátt og sjálfsörugg hún er í móður-

hlutverkinu, hvort það veiti henni ánægju og hvernig tengslin eru við barnið (Mercer, 2004). Þættir sem 

hafa áhrif á eiginleika móður eru meðal annars samhyggð, sjálfstraust, uppeldi sem hún fékk í æsku 

og aðlögnarhæfni. Félagslegur stuðningur og endurgjöf um frammistöðu hennar sem móður, sér í lagi 

frá maka, eru mikilvægir þættir í að stuðla að sjálfsöryggi hennar (Sroufe, 2005).  

Unglingsmæður eru undir miklum áhrifum frá sínum eigin mæðrum og gagnrýni frá þeim varðandi 

uppeldi er streituvaldandi fyrir unglingsmóðurina (Larson, 2004). Tengsl milli foreldra og barna eru 

flóknari en almennt er talið og foreldrar eru sjálfir litaðir af tengslamyndun við sína foreldra (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). 

Unglingsmæður eru talsvert líklegri en eldri mæður til að hætta brjóstagjöf snemma og margar 

hætta innan 6 vikna frá fæðingu (Sipsma, 2013). Breskar rannsóknir sýna að aðeins 34% unglings-

mæðra, 20 ára og yngri, eru með börnin sín eingöngu á brjósti fyrstu vikuna frá fæðingu og við 6 

mánaða aldur eru eldri mæður fimm sinnum líklegri en þær ungu til að vera með börnin sín enn á 
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brjósti. Margar skýringar geta legið þar að baki en rannsóknir sýna að yngri konur tengja brjóstagjöf 

gjarnan við erfiðleika, sársauka og að þeim finnst neyðarlegt að gefa brjóst svo að aðrir sjái. Pelagjöf 

er hinsvegar álitin vera einföld og það fylgir henni meiri frelsi þar sem aðrir geta þá einnig sinnt barninu 

(Brown, Raynor og Lee, 2011). 

 

7.4 Streita 

Á unglingsárunum eru margar stórar breytingar að eiga sér stað, margir flytja að heiman og eignast 

heimili, hætta í skóla og fara út á vinnumarkaðinn eða eru áfram í skóla en byrja að vinna sér inn 

pening samhliða náminu (Daley o.fl., 2013). Þessum miklu breytingum fylgja nýjar tegundir af streitu 

og með auknum þroska notar unglingurinn nýjar leiðir til að takast á við þær (Romeo, 2013). 

Foreldrahlutverkinu fylgir mörg ný streituvaldandi verkefni og sumir foreldrar eru mjög góðir í að 

takast á við þau á meðan aðrir ná síður góðum árangri. Streita tengd foreldrahlutverkinu er mjög 

algeng hjá ungum mæðrum og í rannsókn Larson (2004) kom fram að 30% hrjáðust af miklu stressi 

yfir tveggja ára tímabil og var þessi tegund streitu ekki tengd fyrri sögu um þunglyndi (Huang o.fl., 

2014). 

Alvarlegt streituástand getur myndast þegar enginn stuðningur er til staðar hvorki frá foreldrum 

unglingsmóður né foreldrum barnsföður (Daley, 2013) og einnig ef skynjaður stuðningur er lítill í 

augum unglingsmóðurinnar (Farkas o.fl., 2010). 

Í rannsókn Huang og félaga (2014) á áhrifum fæðingarþunglyndis og streitu á unglingsmæður, kom 

fram að mikil streita tengd foreldrahlutverkinu ásamt lágum skynjuðum stuðning, tengjast neikvæðri 

geðheilsu mæðranna. Neikvæð geðheilsa móður hefur svo aftur neikvæð áhrif á þroska barnanna 

þeirra en mikil streita er tengd seinkun á þroska ungbarna við 18 mánaða aldur (Huang o.fl., 2014). 

Streita getur einnig skert næmni móðurinnar (Whitman, 2001) og þar með haft áhrif á tengslamyndun 

milli hennar og barnsins. 
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8 Tengslamyndun ungra mæðra við börnin sín 

Talið er að gæði tengslamyndunar milli móður og barns sé samspil af þáttum tengdum móðurinni, 

barninu og því umhverfi sem þau lifa og þróast saman í (Emery o.fl., 2008). Þegar tengslamyndun 

ungra mæðra við börn sín er skoðuð er mikilvægt að gera sér grein fyrir sérstöðu hópsins og taka tillit 

til þess að hópurinn býr alla jafna við meira ójafnvægi heldur en eldri mæður, sérstaklega hvað varðar 

búsetu og náin sambönd (Emery o.fl., 2008). Ungar mæður sem enn eru að taka út þroska þurfa á 

sama tíma að takast á við ný verkefni í tengslum við foreldrahlutverkið (Daley o.fl., 2013; Hubbs-Tait 

o.fl.,1994; Whitman o.fl., 2001) og eru þær margar hverjar ekki komnar með nægan þroska til að með-

taka hegðun sem foreldrar tileinka sér alla jafnan til að ýta undir jákvæða tengslamyndun (Flaherty og 

Sadler, 2011).   

Það eru margir undirliggjandi þættir og þroskaeinkenni unglinga sem geta haft áhrif á og tengst 

ófullnægjandi tengslamyndun þeirra við ungbörn sín (Flaherty og Sadler, 2011; Moran o.fl., 2005). 

Ójafnvægi sem fylgir því að vera unglingur getur haft áhrif á hegðun unglingsmóður við barnið sitt sem 

getur síðan haft áhrif á tengslamyndun milli þeirra (Emery o.fl. 2008) en einnig geta þættir eins og erfið 

meðganga og fæðing haft áhrif þar á (Music, 2011). Þess má geta að ungar mæður eru líklegri til að fá 

meðgöngueitrun, ganga í gegnum erfiða og langdregna fæðingu, eignast fyrirbura eða léttbura, eða 

barn sem skorar lágt á Apgar kvarða eftir fæðingu. Allt eru þetta þættir sem eru undir áhrifum af eða 

hafa beina áhrif á andlega heilsu móður (Grote o.fl., 2010; Chen o.fl., 2006; Zasloff o.fl,, 2007) 

(Viðauki A). Auk þess eru sambandsslit við barnsföðurinn mjög algeng og geta valdið streitu og þung-

lyndi hjá ungum mæðrum sem setur barnið í aukna hættu óöruggri tengslamyndun (Black o.fl., 2002; 

Emery o.fl., 2008; Hubbs-Tait o.fl., 1994). 

Rannsóknir hafa sýnt að streita foreldra fyrstu 3 ár af ævi barnsins getur haft mikil og neikvæð áhrif 

á tilfinningalegan og hegðunarlegan þroska barnsins sem og á sambandið sem er að myndast og 

þróast milli foreldranna og barnsins (Farkas og Valdés, 2010). Einnig eru tengsl á milli mikillar streitu 

foreldra, óviðeigandi (e. dysfunctional) hegðunar foreldra og neikvæðra samskipta foreldra og barns 

(Farkas og Valdés, 2010). Þá má einnig nefna að heimilisofbeldi og sambandserfiðleikar foreldra hafa 

einnig mjög neikvæð áhrif á tengslamyndun og hafa rannsóknir sýnt að börn sem búa við slíkar að-

stæður eru líklegri en önnur börn til að mynda ruglingsleg tengsl (Fonagy, 2001; Quinlivan o.fl., 2005). 

Unglingsmæður hafa oft óraunhæfar væntingar til hegðunar og þroska barna sinna (Flaherty og 

Sadler, 2011; Pinzon og Jones, 2012) og hafa í mörgum tilfellum ekki nægan þroska til að skilja og 

skynja hvernig hegðun milli móður og barns hefur áhrif á tengslamyndunina og þeim vantar upp-

lýsingar og leiðsögn um efnið (Flaherty og Sadler, 2011). Hvernig barninu vegnar síðar í lífinu virðist 

felast að miklu leyti í hversu tilbúin móðirin er að takast á við foreldrahlutverkið og hvaða eiginleikum 

hún er gædd til að sinna hlutverkinu. Mæður sem eru vitsmunalega betur í stakk búnar til að takast á 

við hlutverkið eru minna stressaðar, sýna meiri næmni við barnið og eru síður líklegar til að beita 

barnið ofbeldi (Whitman o.fl., 2001). 
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Eiginleikar í móðurhlutverki sem eru taldir ýta undir góða tengslamyndun eins og viðbragð (e. 

responsiveness), endurvarp (e. reflectivity) og að sýna hlýju getur verið mikil áskorun fyrir unglings-

mæður þar sem þær eru sjálfar oft ekki komnar með nægilega reynslu og þroska á vitsmunalega 

sviðinu til að takast á við þessa þætti eins og fullþroska einstaklingur (Daley, Sadler og Reynolds, 

2013) og setur það þennan hóp í áhættu er kemur að slæmri tengslamyndun (Flaherty og Sadler, 

2011).   

Þrátt fyrir að fræðin bendi til þess að félagsleg og tilfinningaleg staða unglingsmæðra setji börn 

þeirra í áhættu er kemur að myndun öruggra tengsla við móður sína (Moran, Pederson, Krupka, 

2005), hafa tiltölulega fáar rannsóknir verið gerðar á þessu sviði (Andreozzi, Flanagan, Seifer, Brunner 

og Lester, 2002; Emery o.fl., 2008; Madigan, Moran og Pederson, 2006). Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið sýna flestar að unglingsmæður eiga í hættu með að mynda ekki örugg tengsl við ungbörn 

sín (Demers o.f., 2010; Frodi, Grolnick, Bridges og Berko 1990; Hubbs-Tait o.fl., 1994; Moran o.fl., 

2005) og börnin sýna oftar óörugg og ruglingsleg tengsl miðað við börn eldri mæðra (Emery o.fl., 

2008; Lounds, Borkowski, Whitman, Maxwell og Weed, 2005; Moran o.fl., 2005; Whitman o.fl., 2001).  

Til að mynda voru niðurstöður úr rannsókn Demers og félaga (2010) á þá leið að einungis 29% 

barna unglingsmæðra voru með örugg tengsl en yfir helmingur eða 51% með ruglingsleg, sjá mynd 4. 

(Viðauki B). Þessi börn eru því í miklum áhættuhóp, en það hefur sýnt sig að börn með óörugg og 

ruglingsleg tengsl eigi erfiðara með að fóta sig í lífinu og mynda félagsleg tengsl á fullorðinsárum 

(Emery o.fl., 2008).  Það eru þó einnig rannsóknir sem sýna að engin munur er á tengslamyndun milli 

ungra mæðra og eldri og gætu þær bent til þess að ungar mæður eru stór og breiður hópur og úrtök 

því mismunandi (Andreozzi o.fl., 2002). 

 

Mynd 4: Niðurstöður úr rannsókn Demers og félaga (2010) 
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8.1 Þættir sem hafa áhrif á tengslamyndun ungra mæðra við börn sín 

Þeir þættir sem taldir eru tengjast tengslamyndun og hafa verið mest skoðaðir meðal ungra mæðra 

eru: Næmni móður (e. mother’s sensitivity) tengslageta, þunglyndi, viðbragð (e. responsiveness) og 

sjálfstraust móður, hversu tilbúin undir foreldrahlutverkið hún er, streita tengd foreldrahlutverkinu og 

áhrifum þess ef móðir hafði lent í vanrækslu í æsku. (Andreozzi o.fl, 2002; Demers o.fl., 2010; Emery 

o.fl., 2008) 

Aðrir mikilvægir þættir eins og menntunarstig, félagsleg og fjárhagsleg staða og þættir tengdir 

uppeldisaðferðum eins og skapgerðareinkenni barnsins (e. infant’s temperament), mögulegt líkamlegt 

ofbeldi gagnvart barninu og hvort móðirin örvi barnið og hvetji með munnlegum hætti (Emery o.fl., 

2008; Lounds o.fl., 2005) hafa einnig verið skoðaðir í samhengi við tengslamyndun unglingsmæðra.  

Emery o.fl. (2008) rannsökuðu tengslamyndun unglingsmæðra útfrá þáttunum næmni móður, 

tengslagerð móður (e. adult attachment style), þunglyndi og streitu tengdri foreldrahlutverkinu og 

áhrifum á tengslamyndun ef móðir hafði lent í vanrækslu í æsku. Þeir fundu engin tengsl á milli næmni 

móður og tengslamyndunar hjá unglingsmæðrum en þær niðurstöður eru í mótsögn við rannsóknir 

sem gerðar hafa verið hjá fullorðnum mæðrum (DeWolff og Van Ijzendoorn, 1997; Pederson, Bailey, 

Tarabulsy, Bento og Moran, 2014). Í grein Ainsworth og félaga frá árinu 1978 er talað um að næmni 

móður ýti undir myndun öruggra tengsla og sé í raun kjarni góðrar tengslamyndunar á meðan ónæmni 

(e. insensitivity) leiði til nándarfælins eða tvíbendins sambands milli móður og barns (Bailey, Moran, 

Pederson og Bento, 2007; De Wolff og Van Ijzendoorn, 1997; Emery o.fl., 2008).  

Aðrar rannsóknir meðal ungra mæðra hafa sýnt fram á að næmni móður hefur sterkt forspárgildi 

varðandi tengslamyndun milli móður og barns (Bailey o.fl., 2007; Demers o.fl., 2010; Moran, Forbes, 

Evans, Tarabulsy og Madigan, 2008) og rannsökuðu Moran og félagar (2005) hvort inngrip til að fræða 

ungar mæður og efla næmni þeirra skilaði árangri og myndi leiða til öruggari tengslamyndunar.  

Markmiðið var að styðja við styrkleika sem þegar voru til staðar hjá móðurinni, auka meðvitund hennar 

um það að hegðun hennar hefði áhrif á hegðun barnsins og hjálpa móðurinni til að þekkja merkin sem 

barnið sendir og hvetja hana til að bregðast við þeim. Inngripið skilaði miklum árangri en í inngrips-

hópnum sýndu 57% örugg tengsl miðað við 38% í viðmiðunarhópnum. Niðurstöður í þessari rannsókn 

sýndu einnig fram á það að með aukinni næmni móður voru sterkari líkur á öruggri tengslamyndun 

(Moran o.fl., 2008). 

Menntun var annar þáttur sem Emery o.fl. (2008) skoðuðu og fundu þau út að sterkt samband væri 

milli menntunar, þ.e. fjölda ára sem unglingsmóðir hafði verið í skóla og hversu líkleg hún var til að 

mynda örugg tengsl við barnið sitt. Unglingsmæður barna með örugga tengslamyndun voru með fleiri 

skólaár að baki heldur en mæður barna með óörugg og ruglingsleg tengsl. Fjöldi ára í skóla var sá 

þáttur er hafði mest forspárgildi varðandi tengslamyndun hjá hópnum. Aldur móður var ekki í beinum 

tengslum við tengslamyndun sem getur þýtt að þroski hafi meiri áhrif á tengslasambandið heldur en 

raunaldur móður. Til dæmis getur ákvörðun um að halda áfram í skóla verið merki um þroska þar sem 

það bendir til þess að vilja bæta lífsaðstæður sínar með meiri menntun og þar með möguleikanum á 

fleiri starfstækifærum (Emery o.fl., 2008). 



34 

Tvær rannsóknir sem skoðuðu tengsl á milli þunglyndis og tengslamyndunar hjá unglingsmæðrum 

fundu ekkert beint samband milli þunglyndis og slæmrar tengslamyndunar milli móður og barns 

(Andreozzi o.fl., 2002; Emery o.fl., 2008) en það kemur á óvart þar sem afleiðingar þunglyndis meðal 

unglingsmæðra eru meðal annars að þær eru minna til staðar og sýna minni viðbrögð gagnvart 

barninu og það setur örugga tengslamyndun milli móður og barns í hættu (McGuinnes, 2013). 

Í rannsókn Emery og félaga (2008) voru niðurstöður þær að mæður sem ekki þjáðust af þunglyndi 

voru síður líklegar til að eiga sögu um vanrækslu í barnæsku og líklegri til að vera ánægðar með þá 

þjónustu sem var í boði fyrir þær heldur en mæður með þunglyndi voru en engin fylgni fannst á milli 

tengslamyndunar, þunglyndis og vanrækslu í æsku. 

Niðurstöður rannsóknar Hubbs-Tait og félaga (1994) þar sem þau tengdu saman tengslamyndun, 

þunglyndi og sjálfstraust móður og áhrif þessara samverkandi þátta á félags- og hegðunarvandamál 

hjá barninu benda til þess að bætt lífsgæði unglingsmóður gætu haft jákvæð áhrif á barn hennar. 

Þunglyndi móður og tengslamyndun benda til jafns til hegðunarvandamála síðar meir hjá barninu en 

þar sem ekki er hægt að breyta sambandi móður og barns aftur í tímann benda þau á mikilvægi þess 

að nota fyrirbyggjandi leiðir til að auka og styðja við tengslamyndun hjá þessum hópi (Hubbs-Tait o.fl., 

1994). 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingsmæður eru líklegri en eldri mæður til að viðhafa ofbeldisfulla 

hegðun við börnin sín og það getur stuðlað að óöruggum tengslum milli þeirra (Andreozzi o.fl., 2002; 

Whitman o.fl., 2001). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að vanrækt börn sýna oft ruglingslega hegðun og að 

þær mæður sem hafa verið vanræktar í æsku eru líklegri til að beita vanrækslu á sín eigin börn (Van 

Ijzendoorn o.fl., 1999). Hins vegar sýndu niðurstöður Emery og félaga (2008) engin tengsl á milli van-

rækslu í barnæsku unglingsmæðra og tengslamyndun við börn þeirra. 

Sú reynsla sem ung móðir hefur af tengslum við eigin móður hefur áhrif á þær uppeldisaðferðir sem 

hún tileinkar sér og hefur það bein áhrif á samband hennar við barn sitt (Sroufe, 2005). Ömmur eru oft 

stór hluti af lífi ungbarna ungra mæðra og eru jafnvel í sumum tilfellum aðalumsjónaraðili barnsins. Í 

þeim tilfellum er algengt að unga móðirin nái frekar að halda áfram að mennta sig og það getur haft 

mikið að segja um framtíðarhorfur fjölskyldunnar (Easterbrooks o.fl., 2005). 

Unglingsmæður búa oft áfram heima hjá foreldrum sínum eftir að þær eignast barn. Það getur 

valdið því að erfitt er að greina hver er aðalumsjónaraðili barnsins og þar af leiðandi sá einstaklingur 

sem barnið lítur á sem sína öruggu höfn (Lounds o.fl., 2005) og það getur skekkt niðurstöður 

rannsókna. 

Whitman og félagar 2001 gerðu langtímarannsókn á unglingsmæðrum og börnum þeirra og 

niðurstöður þeirra leiddu í ljós meðal annars að þegar sambandið við ömmu barnsins var gott voru 

minni líkur á öruggri tengslamyndun unglingsmóður við barnið og líkur leiddar að því að í þeim tilvikum 

væri amman lykilaðili og sú manneskja sem barnið tengdist best. 

Martin, Brazil og Brooks-Gunn (2012) rannsökuðu hvaða áhrif það hefði á tengslamyndun að 

barnsfaðir, ung móðir og barn byggju saman eftir fæðingu barnsins. Niðurstöður þeirra voru að ef faðir 

bjó á heimilinu í að minnsta kosti 3 ár voru sterkari líkur á öruggri tengslamyndun bæði við móður og 
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faðir. Engin tengsl fundust á milli þátttöku föðurs í daglegu uppeldi, streitu móður né fjárhagsstöðu 

(Martin o.fl., 2012).    

Tengslagerð móður er í beinu sambandi við tengslamyndun milli móður og barns samkvæmt 

rannsókn Ward og Carlson (1995) og styðja fleiri rannsóknir við það  

Pederson og félagar (2014) álykta útfrá sínum niðurstöðum um sterka fylgni á næmni að aðrir 

þættir eins og til að mynda erfitt skap barns (e. infant temperament) gætu jafnvel aukið á styrk öruggra 

tengsla ef móðirin væri næm og brygðist vel við auknum þörfum ungabarnsins. 
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9 Hlutverk hjúkrunarfræðinga 

Mikilvægustu aðilarnir og mestu fyrirmyndir í lífi barnsins eru foreldrar þess og því er mikilvægt að 

finna leiðir til að efla innri styrkleika þeirra foreldra sem fást við vanlíðan eða aðra erfiðleika sem geta 

mögulega staðið í vegi fyrir tengslamyndun og þar af leiðandi þroskaferli barnsins. Sýnt hefur verið 

frammá að inngrip fagfólks á fyrstu árum barnsins getur breytt miklu (Embætti landlæknis, 2013). 

Samkvæmt siðareglum félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er það hlutverk hjúkrunarfræðings að 

efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. Hjúkrunarfræðingar eiga í samvinnu við skjólstæðing að 

sinna líkamlegum, andlegum og félagslegum þörfum hans og hjúkra honum af virðingu. Án fordóma 

sem snerta þjóðerni, kynþátt, aldur, kynferði, þjóðfélagsstöðu, eða heilsufarsvanda (Siðareglur 

íslenskra hjúkrunarfræðinga). 

Nýjar mæður og sér í lagi frumbyrjur hafa oft áhyggjur af bæði eigin velferð og velferð barnsins og 

upplifa oftar en ekki óöryggi tengt umönnun þess. Rannsóknir sýna að nærvera fagaðila, eða auðvelt 

aðgengi að honum, skiptir miklu máli er kemur að því að öðlast sjálfsöryggi og finna sig í 

foreldrahlutverkinu (Forster o.fl., 2008). Flestar konur aðlagast vel breytingunum sem barneignir hafa í 

för með sér, en talið er að allt að fimmta hver kona ráði illa við það og þurfa faglega hjálp. 

Hjúkrunarfræðingar eru í einstakri aðstöðu til að hafa áhrif á og styðja mæður í nýjum hlutverkum 

sínum, þar sem þeir spila stórt hlutverk í lífi mæðra í kjölfar barneigna. Mikilvægt er að sýna mæðrum 

virðingu og nærgætni og markvisst að hrósa og draga fram styrkleika þeirra. Þannig má leggja grunn 

að góðum samskiptum. Einnig skal leggja áherslu á að gefa mæðrum tækifæri til að spyrja spurninga, 

gefa upplýsingar, styðja við brjóstagjöf og jákvæða tengslamyndun og veita þeim fræðslu og gefa 

ráðleggingar um umönnun barns og þarfir þess (Embætti landlæknis, 2013).  

Flaherty og Sadler (2011) tala um að í ung- og smábarnavernd sé kjörið tækifæri fyrir hjúkrunar-

fræðinga til að meta og ýta undir örugga tengslamyndun og telja að best sé að byrja strax eftir fæðingu 

að vinna markvisst með ungum mæðrum og ungbörnum þeirra að öruggri tengslamyndun. Þær mæla 

með því að útskýra hvað tengslamyndun er á einfaldan hátt sem samskipti milli móður og barns en 

einnig hvernig þau bregðast hvort við öðru og hvernig barnið notar hegðun sína til að tengjast 

móðurinni með því að brosa, gráta og forðast aðskilnað við móður meðal annars. 

Atkinson og Peden-McAlpine (2014) töluðu við 30 hjúkrunarfræðinga sem starfa á heilsugæslu-

stöðvum í Bandaríkjunum til að fá betri mynd af þeirri þjónustu sem unglingar fá á meðgöngu og eftir 

fæðingu barns þar í landi. Niðurstöður þeirra bentu til þess að stuðningur og inngrip sem hjúkrunar-

fræðingar í ung- og smábarnavernd veita sé lykilþáttur í að auka hæfni þungaðra og nýbakaðra ungra 

mæðra. Meginaðferðir sem verið var að nota voru ráðgjöf bæði varðandi þá þjónustu sem í boði var 

fyrir þær og ráðgjöf um heilbrigðistengda þætti eins og brjóstagjöf og fleira. Eins var talað um fræðslu, 

skimun gegn þunglyndi og ofbeldi og ekki síst að styðja við samskipti milli móður og barns.    

Niðurstöður úr rannsókn Hildar Sigurðardóttur og Sóleyjar Bender (2011) sýna að ungar mæður 

upplifa stuðningsleysi, meðal annars í formi afskiptaleysis og ófullnægjandi og misvísandi fræðslu frá 

fagfólki. Einnig upplifa þær takmarkaðan og óhjálplegan stuðning við upphaf brjóstagjafar. Flestar telja 

að samfelld þjónusta frá sama fagaðila myndi auka öryggi þeirra og leiða til þess að þær myndu frekar 
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þora að spyrja spurninga og leita eftir fræðslu (Hildur Sigurðardóttir og Sóley Bender, 2011), en 

ófullnægjandi stuðningur, hræðsla við sársauka, lélegt sjálfstraust og lítil þekking eru helstu skýringar 

þess að konur hætta með börn sín snemma á brjósti. Aldur móður hefur ekki eingöngu þessi áhrif, 

heldur skiptir stuðningurinn hér lykilmáli. Sjálfsöryggi og sjálfsálit virðist vera lykillinn að farsælli 

brjóstagjöf fyrir ungar mæður (Brown o.fl., 2011). 

Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingar meti bæði almenna og tilfinningalega líðan móður hverju 

sinni. Æskilegt er til dæmis að spyrja hvernig henni gangi að takast á við breytt hlutverk, ásamt því að 

meta félagslegar aðstæður hennar og stuðningsnet (Embætti landlæknis, 2009). Unglingsmæður hafa 

tilhneigingu til að einangrast og þarf heilbrigðisstarfsfólk að vera vakandi fyrir því og kortleggja 

stuðningsnet þeirra og veita þeim markvissan stuðning og aðstoða þær við að nýta sér þá hjálp og 

þann stuðning sem stendur þeim til boða (Hildur Sigurðardóttir og Sóley Bender, 2011). 

 

9.1 Úrræði í boði 

Starfsemi heilsugæslunnar sinnir stóru, ef ekki stærsta hlutverkinu sem snýr að umönnun foreldra og 

barna, en fyrir utan ung- og smábarnaverndina eru enn sem komið er fá úrræði til hér á landi sem 

vinna sérstaklega að því að styrkja tengslamyndun milli foreldra og barna. 

Ung- og smábarnavernd, sem er á vegum heilsugæslunnar, hefur þann tilgang og markmið að 

fylgjast með heilsu og framvindu á þroska barnsins fyrstu fimm árin og fylgst er sérstaklega með 

vitsmuna- og tilfinningaþroska, ásamt félagslegum og líkamlegum þroska með reglulegum skoðunum. 

Í nýjustu útgáfu leiðbeininga ung- og smábarnaverndar hefur verið lögð aukin áhersla á tengsla-

myndun og stuðning við fjölskylduna (Embætti landlæknis, 2013).   

Heimasíður er varða foreldrahlutverkið frá ýmsum sjónarhornum hafa sprottið upp á internetinu 

síðastliðinn áratug og fara vinsældir þeirra vaxandi. Þar má til dæmis finna síður í umsjá fagaðila eins 

og heilsugæslunnar, Lygnu og Miðstöð foreldra og barna (MFB). Lygna fjölskyldumiðstöð býður 

foreldrum upp á ýmis námskeið, ráðgjöf og spjallhópa, sem bæði beint og óbeint geta hjálpað og eflt 

foreldra til að takast á við foreldrahlutverkið (Lygna, á.á.). MFB heldur einnig úti heimasíðu þar sem 

meðal annars er hægt að finna fræðsluefni og upplýsingar um tengslamyndun en einnig bjóða þau upp 

á sérhæfða meðferð fyrir foreldra sem glíma við vandamál tengd geðheilsu og tengslamyndun á 

meðgöngu og fyrsta árið eftir fæðingu barns (Miðstöð foreldra og barna, á.á.). Foreldrar, meðganga, 

barn (FMB) er þverfaglegt teymi sem er á vegum Landspítalans og hægt er að vísa til ef móðir á við 

geðræn vandamál að etja eða með sögu um neyslu og er þar mikil áhersla lögð á að efla tengsl milli 

foreldris og barns (Hávar Sigurjónsson, 2012). 

Einnig er til aragrúi af öðrum heimasíðum sem ekki er stýrt af fagaðilum. Þær geta verið góðar á 

sinn hátt og gert foreldrum kleift að tjá sig og fræðast um ýmsa hluti, en mikilvægt er að hafa í huga að 

ráðleggingar þar geta verið vafasamar og byggðar á röngum upplýsingum, eða upplýsingum sem eiga 

ekki við alla.  Í rannsókn Hildar Sigurðardóttur og Sóleyjar S. Bender (2011) um stuðningsþarfir ungra 

mæðra voru niðurstöður meðal annars þær að ungar mæður leita mikið í heimasíðuna draumaborn.is 

eftir stuðning. Í framhaldi af þeim niðurstöðum veltu Hildur og Sóley (2011) fyrir sér hvort gagnlegt væri 
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að hafa svipaða síðu þar sem fagaðili myndi stýra og hafa umsjón með umræðunni til að tryggja að 

stuðningurinn væri faglegur. 

Í flestum bæjarfélögum hérlendis eru reknir foreldramorgnar á vegum kirkjunnar. Þeim er ætlað að 

skapa vettvang fyrir alla foreldra, óháð aldri, til að koma saman með börnin sín til að ræða saman, 

skiptast á skoðunum og fræðast. Markmiðið er að slíkar samverustundir geti komið í veg fyrir 

félagslega einangrun og ýtt undir myndun tengsla meðal jafningja. Að jafnaði er einnig boðið upp á 

einhverskonar fyrirlestra eða kynningar um málefni sem snúa að foreldrum eða börnum (Þjóðkirkjan, 

á.á.). 

Samkvæmt Daley (2013) er mikilvægt að hafa þjónustu er miðar sérstaklega að unglingsmæðrum 

þar sem hugsanagangur þeirra og hegðun er ekki endilega sambærileg við flestar eldri mæður. Slík 

þjónusta þarf að vera aðgengileg fyrir unglinga þannig að þeir geti auðveldlega nálgast hana án 

aðstoðar foreldra sinna.  

Víða erlendis eru starfræktar sérstakar móttökur fyrir ungt fólk (Flanagan o.fl., 1995) og það væri 

ekki úr vegi að innleiða einhverskonar faglega starfsemi hér á landi sem myndi sérstaklega miða að 

þessum skjólstæðingahóp og leggja meðal annars aukna áherslu á stuðning og fræðslu um tengsla-

myndun og mikilvægi hennar. 

Í Svíþjóð eru til að mynda starfandi foreldrahópar á vegum ungbarnaverndar, þar sem markmiðið er 

að veita fræðslu og miðla þekkingu, efla félagsleg tengsl og fá hvatningu til sjálfshjálpar. Hóparnir eru 

hafðir hæfilega stórir til að allir aðilar nái að njóta sín, og hittast þeir undir stjórn hjúkrunarfræðings 8-

10 sinnum á fyrsta aldursári barnsins. Hóparnir eru myndaðir strax á meðgöngu þar sem það er talið 

styrkja hópinn og þjappa honum betur saman (Elfström, Skarped, Almkvist og Johannesson, 2014). 

Moran o.fl.(2005) lýsa svipaðri aðferð sem er frekar ódýr og án inngripa og felst í því að hitta 

móðurina reglulega, annað hvort í hóp eða á heimavelli, ýta undir styrkleika hennar og hjálpa henni við 

að læra að lesa í merki ungbarnsins. Það getur stutt við örugga tengslamyndun milli móður og barns 

sem að öllum líkindum væri mun erfiðara að reyna að leiðrétta seinna í lífinu (Moran o.fl., 2005). 
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10 Umræður 

Markmið þessarar fræðilegu úttektar var að skoða mikilvægi tengslamyndunar og hvort ungar mæður 

mynda síður örugg tengsl við börnin sín miðað við eldri mæður. Í framhaldi af því vildum við skoða 

hvaða þættir gætu verið að valda því að þessi hópur er í áhættu er kemur að tengslamyndun og einnig 

að skoða hvaða áhrif slæm tengslamyndun hefur fyrir barnið og framtíðarhorfur þess. Síðast en ekki 

síst vildum við athuga hvaða úrræði eru í boði fyrir unglingsmæður hér á landi og hvort hjúkrunar-

fræðingar gætu verið að sinna þessum hóp betur til að stuðla að góðri tengslamyndun. 

Rannsóknarspurning 1: Eru ungar mæður í aukinni áhættu á að mynda óörugg tengsl við 
barnið sitt og ef svo er hvaða þættir eru það sem stuðla að þeirri áhættu? 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ungum mæðrum er kemur að þáttum tengdum foreldra-

hlutverkinu og útkomu barna þeirra (Daley o.fl., 2013; Hubbs-Tait o.fl., 1994; Morinis o.fl., 2013) en 

þær standa frammi fyrir því að takast á við margskonar verkefni tengd eigin þroska og vexti samhliða 

því að ala upp barn sem þarfnast stöðugrar athygli þeirra (Daley o.fl, 2013). Fáar rannsóknir hafa hins 

vegar beint athygli sinni að tengslamyndun hjá þessum hóp (Emery o.fl., 2008; Madigan o.fl., 2006). 

Ungar mæður standa höllum fæti er kemur að þroska á tilfinninga- og félagslega sviðinu og það eykur 

líkurnar á slæmri tengslamyndun hjá þessum hópi (Moran o.fl., 2005). Rannsóknir sýna að stór hópur 

ungra mæðra myndar óörugg tengsl við börnin sín (Emery o.fl., 2008; Flaherty og Sadler, 2011; Frodi 

o.fl., 1990; Moran o.fl., 2005) og í samanburði við eldri mæður þá mynda þær frekar ruglingsleg tengsl 

og síður örugg tengsl (Demers o.fl., 2010; Lounds o.fl., 2005; Van Ijzendoorn o.fl.,1995) en það getur 

haft alvarlegar afleiðingar fyrir útkomu barnsins í framtíðinni (Emery o.fl., 2008).  

Niðurstöður rannsókna eru þó ekki á einu máli um ástæður fyrir því en sumar líta til þess að ungar 

mæður skorti þroska og ákveðna hegðun sem þörf er á til tengslamyndunar (Daley o.fl., 2013; Flaherty 

og Sadler, 2011). Aðrar rannsóknir vilja meina að í grunninn hafi allir jafnan hæfileika til staðar og að 

þættir tengdir aðstæðum þeirra hafi frekar áhrif á myndun tengsla hjá hópnum heldur en einstaklings-

bundnir eiginleikar þeirra (Andreozzi o.fl., 2002; Emery o.fl., 2008). 

Þættir sem einkenna ungar mæður gjarnan og geta tengst slæmri tengslamyndun eru næmni 

móðurinnar á barnið hversu mörg skólaár móðirin hefur að baki, fjárhagsstaða og félagslegur 

stuðningur (Emery o.fl., 2008; Flaherty og Sadler, 2011). 

Aðstæður ungra mæðra eru á margan hátt ólíkar eldri mæðrum. Þær búa í flestum tilfellum heima 

hjá foreldrum sínum og móðir þeirra er þeirra helsti stuðningsaðili (Oberlander o.fl., 2009). Álag verður 

á samskiptum ungra mæðra við nánast alla í umhverfinu og þær eiga það á hættu að einangrast frá 

fjölskyldu, barnsföður og vinum (Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). Rannsóknum ber þó 

ekki saman þegar kemur að stuðningi frá móður ungrar móður og samskiptum þeim tengdum. 

Sumir telja að stuðningur hafi jákvæð áhrif á þroska ungu móðurinnar og geri henni kleift að halda 

áfram að mennta sig (Easterbrooks o.fl., 2005; Lounds o.fl, 2005). Aðrir vilja meina að varasamt getur 

verið að amma barnsins taki yfir stjórnina og að það geti leitt til neikvæðrar útkomu fyrir alla aðila ef 

móðir barnsins er ekki virkur þátttakandi í að sinna því (Savio Beers og Hollo, 2009; Klein, 2005).  
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Einungis ein rannsókn fannst sem skoðaði áhrif þess að barnsfaðir byggi,með móður og barni á 

tengslamyndun.  Niðurstöður úr henni gefa til kynna að það hafi jákvæð áhrif ef faðirinn býr á heimilinu 

í a.m.k. 3 eftir fæðingu barnsins. (Martin o.fl., 2012).  

Niðurstöður Emery o.fl. (2008) leiddu í ljós sterka fylgni milli ára í skóla sem móðir hafði lokið og 

gæða á tengslum en þar sem fleiri rannsóknir um efnið fundust ekki er lítið hægt að byggja á þeim 

niðurstöðum.  

 

Rannsóknarspurning 2:Hvaða afleiðingar hefur það fyrir barn að búa við óörugg tengsl? 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að börn sem alast upp við óörugg eða ruglingsleg tengsl við móður 

sína í frumbernsku eiga á hættu með að verða fyrir óafturkræfum skaða hvað varðar tilfinningalegan- 

og vitsmunalegan þroska, vegna þess að viðvarandi streita hefur hamlandi áhrif á mótun heila- og 

taugakerfis (Embætti Landlæknis, 2013; Sæunn Kjartansdóttir, 2009; WHO, 2004). 

Börn fæðast með þörf fyrir að tengjast öðrum og mikla samskipta hæfileika og er heilbrigður þroski 

þeirra og andleg líðan háð sambandi og ánægjulegum tengslum við aðra. Með öðrum orðum þýðir það 

að forsenda þess að barnið þroskist og dafni vel, bæði líkamlega og andlega, fari eftir getu móðurinnar 

til að skilja, skynja og svara þörfum þess (WHO, 2004). Það er í örmum hennar sem að barnið byrjar 

að þróa sína eigin getu fyrir mannleg samskipti og lífshæfni (Duhn, 2010). 

Barnið lærir snemma af reynslunni og tengslin sem það þróar við móður sína endurspegla viðbrögð 

hennar við þörfum barnsins þegar öryggistilfinningu þess er ógnað. Barn sem fær þörfum sínum ekki 

svarað á viðeigandi hátt hefur ímynd af móður sinni sem ótraustum aðila og gerir ekki ráð fyrir að fá 

svörun frá henni við því sem það þarfnast (WHO, 2004). Barn sem upplifir endurtekna höfnun eða að 

þörfum þess sé ekki svarað, gerir sér ekki von um að komið sé fram við það af ást og alúð og þróar í 

staðin með sér varnir til að forðast slíka framkomu (Karlsson, 2012). 

Við hverja jákvæða upplifun eykst vöxtur í þeim hluta heilans sem sér um getu barnsins til 

sjálfsstjórnar og félagslegra samskipta, vegna nýrra tenginga sem verða á milli taugafruma. 

Tauganetið þéttist og heilinn verður í kjölfarið betur starfandi eftir því sem ánægjulegar upplifanir eru 

fleiri (Schore, 2003; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Með öðrum orðum má segja að reynsla barnsins 

hafi bein áhrif á hvernig heili og taugakerfi mótast. Það þýðir að viðvarandi streita hjá ungu barni, til 

dæmis vegna aðskilnaðar frá móður eða ef þörfum þess er ekki svarað, getur haft alvarleg áhrif á vöxt 

og mótun heilans. 

Börn sem hljóta óörugga tengslamyndun eiga í aukinni hættu á að verða hlédræg, bráðlynd og 

óhuggandi og sýnt hefur verið fram á aukna tíðni hegðunarvandamála og seinkaðan mál- og 

vitsmunaþroska hjá þessum börnum. Einnig eru þau viðkvæmari fyrir að að þróa með sér þunglyndi 

síðar á lífsleiðinni og eiga erfitt með aðlögunarhæfni (Luthar, 2003). Börn með tvíbend tengsl eru talin 

vera í mestri áhættu fyrir að þróa með sér kvíðaraskanir (Brumariu og Kerns, 2008). 

Rannsóknir sýna að börn sem búa við óörugga tengslamyndun eiga oftar við vandamál að stríða 

heldur en börn í samanburðarhópi (Eiríkur Örn Arnarsson, 2010) og þegar afleiðingarnar eru skoðaðar 
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með tilliti til kynjanna eru drengir í meiri hættu á að greinast með hegðunarvandamál og vitræna 

skerðingu, en stúlkur í meiri hættu á að þróa með sér þunglyndi síðar á lífsleiðinni (Olson o.fl., 2002). 

Viðmót og umönnun sem barnið fær hefur bein áhrif á sjálfsmynd þess og getu til að mynda tengsl 

við aðra um ókomin ár (WHO, 2004). 

 

Rannsóknarspurning 3: Hvaða úrræði eru til hér á landi og hvaða hlutverki gegna 
hjúkrunarfræðingar er kemur að því að fræða og efla ungar mæður til öruggrar 
tengslamyndunar við barnið sitt? 

Hjúkrunarfræðingar gegna lykilhlutverki er kemur að forvörnum og snemmtækri íhlutun. Þeir sinna 

stóru hlutverki í lífi fjölskyldunnar eftir fæðingu barns og eru því í kjörinni aðstöðu til þess að meta 

tengslamyndun og bregðast við ef vandi steðjar að (Embætti Landlæknis, 2013). Þeir ættu því 

auðveldlega getað náð til mæðra, haft áhrif á og stutt við þær í nýjum hlutverkum sínum með það að 

leiðarljósi að bæta útkomu fyrir bæði móður og barn. 

Rannsóknir hafa sýnt að ungar mæður séu í meiri þörf en eldri fyrir stuðning og þjónustu frá fagfólki 

almennt. Einnig hefur verið sýnt fram á að góður stuðningur eflir samskipti milli móður og barns sem 

aftur leiðir til betri útkomu fyrir barnið þegar fram líða stundir (Letourneau o.fl., 2004). Mikilvægt er að 

kortleggja stuðningsnet móðurinnar og veita henni markvissan stuðning og leita leiða til að efla innri 

styrkleika hennar ef hún glímir vanlíðan eða einhvers konar erfiðleika sem geta mögulega haft áhrif á 

tengslamyndun hennar við barnið. Rannsóknir hafa sýnt að inngrip fagfólks á fyrstu árum barnsins 

getur breytt miklu með tilliti til framtíða horfa barnsins (Embætti landlæknis, 2013). 

Nauðsynlegt er að fræða ungar mæður um kosti og tilhögun brjóstagjafar þar sem þær eru meðal 

annars líklegri til að hætta brjóstagjöf snemma og  brjóstagjöf er talin vera eitt af þeim atriðum sem ýtir 

undir góða tengslamyndun (Music, 2011; Sipsma, 2013). Unglingsmæður lýsa stuðningsleysi í formi 

afskiptaleysis en einnig sem ónógrar fræðslu frá fagfólki og upplifa oft stuðning sem takmarkaðan og 

óhjálplegan (Hildur Sigurðardóttir og Sóley Bender, 2011). Þess vegna er mikilvægt að leggja sérstaka 

áherslu á að sýna þeim virðingu og nærgætni og markvisst að hrósa og draga fram styrkleika þeirra. 

Leggja þarf áherslu á að gefa þeim tækifæri til að spyrja spurninga, gefa upplýsingar, veita fræðslu og 

gefa ráðleggingar um umönnun barnsins og þarfir þess (Landlæknisembættið, 2013). Sjálfsöryggi og 

góð sjálfsmynd virðist vera lykilatriði fyrir ungar mæður að farsælli brjóstagjöf (Brown o.fl., 2011). 

Það er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk geri sér grein fyrir því að unglingsmæður eru ekki allar eins 

bæði hvað varðar þroska og félagslegar aðstæður (Easterbrooks o.fl., 2005) en það hvar 

unglingsmóðir er stödd í sínu þroskaferli hefur áhrif á það hvernig hún sjálf skynjar móðurhlutverkið 

(Flanagan o.fl., 1995). Meta ætti þarfir, styrkleika og veikleika hvers einstaklings fyrir sig en ekki 

hópinn sem heild (Long, 2009) og hafa í huga að jafnvel þó ungar mæður standi frammi fyrir mörgum 

álagsþáttum, miklum og skjótum breytingum á lífi sínu, séu með litla menntun og fjármuni þá getur 

foreldrahlutverkið verið jákvætt og árangursríkt fyrir bæði þau og barnið (Long, 2009). 

Það er mikilvægt að styðja vel við bakið á ungum mæðrum, aðstoða þær við að nýta sér 

nauðsynlega hjálp og stuðning og veita þeim markvissa einstaklingshæfða þjónustu (Hildur 

Sigurðardóttir og Sóley Bender). Til þess að það gangi vel þarf heilbrigðisstarfsfólk að gera sér grein 
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fyrir því að ungar mæður eru stór og breiðleitur hópur bæði hvað varðar þroska og aðstæður 

(Easterbrooks o.fl., 2005) en það hvar unglingsmóðir er stödd í þroskaferli sínu hefur áhrif á það 

hvernig hún skynjar móðurhlutverkið (Flanagan, 1999).  

Úrræði sem eru til staðar hér á landi eru fyrst og fremst ung- og smábarnavernd, MFB, Lygna og 

FMB-teymið. Við gerð þessarar úttektar fundust ekki nein sértæk úrræði sem ætluð eru þessum 

skjólstæðingahóp en víða erlendis standa til boða úrræði sem gætu reynst vel hér á landi. 
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Ályktanir  

Við gerð þessarar fræðilegu samantektar hafa rannsakendur komist að þeirri niðurstöðu að ungar 

mæður eru í áhættuhópi og líklegri til að mynda slæm tengsl við börnin sín heldur en eldri mæður af 

fjölþættum ástæðum. Sumir fræðimenn vilja meina að kringumstæður ungu móðurinnar segi meira til 

um ástæður fyrir hárri tíðni óöruggrar og ruglingslegrar tengslamyndunar hjá hópnum en aðrir hafa 

skoðað þá þætti sem einkenna unglinga og tengjast þroskastigi þeirra og félagslegri og tilfinningalegri 

stöðu varðandi tengslamyndun. 

              Niðurstöður varðandi þunglyndi komu okkur sérstaklega á óvart þar sem almennt er talið að 

sterk tenging sé á milli þunglyndis og óöruggrar tengslamyndunar en rannsóknir sýndu ekki fram á það 

með afgerandi hætti. Rannsóknir sýna að ungar mæður eru um helmingi líklegri til að vera með 

einkenni þunglyndis heldur en eldri mæður og töldum við að þessi þáttur gæti verið stór áhrifaþáttur 

varðandi tengslamyndun hjá ungum mæðrum. Svo virðast hins vegar vera að það séu margir sam-

verkandi þættir sem valda því að ungar mæður séu í þessari auknu áhættu varðandi tengslamyndun 

en fáar rannsóknir snúa að einangruðum þáttum og því erfitt að segja til um hvað er orsök og hvað 

afleiðing. Ljóst er að afar mikilvægt er að leggja áfram áherslu á að greina og meðhöndla þunglyndi 

hjá móður þar sem það ógnar bæði heilsu hennar og barnsins og hafa ber í huga að líklegt er að 

margar konur séu með einkenni þunglyndis án þess að það sé greint. 

Umfjöllun okkar hér hefur snúist um samband milli tveggja einstaklinga sem báðir eru á afar 

viðkvæmum tímapunkti í lífi sínu. Ungbarnið er algjörlega háð umönnunaraðilum sínum og þarf 

stöðuga ástúð, athygli og stuðning meðan að ung móðir sem er að öðlast sjálfstæði og læra að standa 

á eigin fótum þarf tækifæri til að þroska sjálfa sig áfram, flytja að heiman og verða fjárhagslega sjálf-

stæð. Vitað er að tengslamyndun leggur grunninn að þroska barns og að barn getur búið við afleiðing-

ar slæmrar tengslamyndunar alla ævi sem hefur einnig áhrif á getu barnsins til að mynda tengsl við sín 

börn í framtíðinni. Það er því afar mikilvægt að sinna þessum viðkvæma hópi af alúð og fræða um 

mikilvægi tengslamyndunar. Í ljósi þess að íslensk börn standa í auknu mæli frammi fyrir vandamálum 

sem snerta þroska þeirra og almenna líðan er nauðsynlegt að leggja enn meiri áherslu á forvarnir til að 

sporna gegn þeirri þróun sem blasir við. Forvarnir eru stór hluti af hjúkrunarstarfinu og hjúkrunar-

fræðingar lykilaðilar er kemur að því að fræða og efla fólk. Það er því einkar ánægjulegt að meiri 

áhersla sé nú lögð á tengslamyndun innan ung- og smábarnaverndar, þar sem það er sá vettvangur 

þar sem hjúkrunarfræðingar ná hvað best til foreldra með ung börn.  

Mikilvægt er að leggja áherslu á að efla geðheilbrigði barna og unglinga vegna þess að þau eru 

framtíðin og geðræn vandamál æskuáranna hafa ríka tilhneigingu til að verða að varanlegum 

vandamálum á fullorðinsárum. Einnig vegna þess að sýnt hefur verið framá að þeir sem greinast með 

þunglyndi snemma á lífsleiðinni séu í meiri hættu á að verða þunglyndir síðar á ævinni. Rannsóknir 

hafa undanfarna áratugi sýnt að að draga megi úr nýgengi og algengi geðraskana með fyrirbyggjandi 

aðgerðum og eflingu geðheilsu. Með því að bregðast snemma við og aðstoða ungar mæður við 

tengslamyndun og umönnun barna þeirra er hægt að sporna gegn óæskilegri þróun í þeim efnum. 
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Markmið þessarar fræðilegu úttektar er að varpa ljósi á nauðsyn tengslamyndunar almennt og 

vekja athygli heilbrigðisstarfsmanna á sérstöðu ungra mæðra er varðar tengslamyndun þeirra við börn 

sín. Vitundarvakning hefur átt sér stað undanfarin ár og er fólk almennt orðið meðvitaðra um mikilvægi 

góðrar geðheilsu fyrir almenna líðan, en betur má ef duga skal til að sporna gegn ört vaxandi 

vandamálum tengdum geðheilsu landsmanna. Það er von okkar að hjúkrunarfræðingar, hvar svo sem 

þeirra vettvangur er, geti nýtt sér þá þekkingu sem til er í dag um tengslamyndun og mikilvægi hennar 

og miðlað þeim boðskap áfram.  
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Fylgiskjöl 

Viðauki 1: Helstu rannsóknir um þunglyndi, kvíða og áhyggjur á meðgöngu 

Höfundur Tilgangur Rannsóknarsnið 
og aðferð 

Niðurstöður Takmarkanir 

Grote, 
Bridge, 
Gavin,  
Melville, 
Iyengar og 
Katon 
 
(2010) 
 
 
Bandaríkin 

Að meta hver hættan 
er á fyrirburafæðingu, 
léttburafæðingu og 
vaxtarskerðingu í 
móðurkviði ef móðir er 
með  
meðgönguþunglyndi 

Meta analýsa sem byggir 
á niðurstöðum úr 29 
rannsókna greinum um 
þunglyndi á meðgöngu 
og amk eitt frávik tengt 
því 

Marktæk tengsl eru milli þunglyndis á 
meðgöngu og aukinnar áhættu á 
fyrirburafæðingu, fæðingu léttbura eða 
vaxtarskerðingu fósturs í móðurkviði 
 

Takmarkanir benda til 
þess að þörf sé á að gera 
faraldsfræðilega rannsókn 
og samtímis meta 
hlutfallslega áhættu af 
meðgönguþunglyndi, 
notkun SSRI lyfja, 
reykingar, áfengis- og 
vímuefnanotkun, 
félagslegar breytur, 
læknisfræðilegar breytur 
ásamt þátttöku í 
mæðravernd og 
heilsumiðaðri hegðun. 
 
 
 

Linda B. 
Lýðsdóttir, 
Halldóra 
Ólafsdóttir 
og Jón F. 
Sigurðssin  
 
(2008) 
 
 
Ísland 

Gera skil á helstu  
rannsóknaniðurstöðu
m 
um fæðingarþunglyndi 
og skoða hver næstu 
skref í rannsóknum á 
þessu sviði ættu að 
vera. 

Meta analýsa þar sem 
helstu niðurstöður 
rannsókna á 
meðgönguþunglyndi voru 
teknar saman. 

Afleiðingar meðgönguþunglyndis geta 
verið mjög alvarlegar og benda 
rannsóknir til þess að fylgni sé á milli 
þunglyndis og hegðunar,  þá reykingar 
og notkun áfengis sem hefur skaðleg 
áhrif á heilsu móður, og 
meðgöngueitrun og fæðingaörðugleika. 
Einnig getur fæðingarþunglyndi leitt til 
langvarandi þunglyndis og jafnvel enn 
alvarlegri afleiðinga eins og sjálfsskaða 
eða skaða á barninu.  
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Höfundur Tilgangur Rannsóknarsnið og 
aðferð 

Niðurstöður Takmarkanir 

Sigfríður I. 
Karlsdóttir 
Hjálmar 
Freysteinss
on, Sigríður 
S. 
Jónsdóttir 
og Margrét 
Guðjónsd. 
 
(2007). 
 
 
Ísland 

Kanna tíðni einkenna 
fæðingaþunglyndis og 
foreldrastreitu, auk þess 
að athuga hvort að 
upplýsingar sem konur 
fá á meðgöngu hefðu 
tengsl við 
fæðingaþunglyndi og 
foreldrastreitu eftir að 
barnið er fætt. Einnig að 
meta hvort 
niðurstöðurnar gæfu 
vísbendingar um hvort 
ástæða sé til að 
endurskoða þá 
þjónustuþörf sem 
grunnur er lagður að í 
upphafi meðgöngu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megindleg rannsókn sem 
náði til 152 kvenna sem 
komu með 3 mánaða 
gömul börn sín í  
ungbarnavernd HAK frá 1 
apríl 2000 til 31 maí 2001.  

67% kvennanna mældust  
með ≤9 stig, um 17% mældust með 9-11 
stig og um 16%  mældust með ≥12 stig á 
EPDS. Fram kom að um 17% þátttakenda 
greindust með ≥ 75 stig er foreldrastreita 
var skoðuð og er það talið vera mikil 
foreldrastreita. Menntun var sú breyta sem 
hafði marktæka (p<0,05) fylgni við 
þunglyndiseinkenni (p=0,039). Aldur 
(p=0,022) og hvort konan væri frumbyrja 
eða fjölbyrja (p=0,013) voru breytur sem 
höfðu marktæka fylgni við streitustig. 

Úrtakið skiptist í marga 
misstóra hópa og sum staðar 
urðu fáir einstaklingar og var 
þess vegna erfitt var að fá 
marktæka fylgni milli 
lýðbreyta og annarra breyta 
útaf takmarkaðs fjölda 
þátttakenda og eðli 
spurningalista. 
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Höfundur Tilgangur Rannsóknarsnið og 
aðferð 

Niðurstöður Takmarkanir 

Zasloff, 
Schytt og 
Walden-
ström (2007) 
 
 
 
 
 
 
Svíðþjóð 

Að kanna viðhorf 
kvenna á meðgöngu og 
væntingar þeirra 
gangnvart fæðingu, og 
upplifun þeirra af 
fæðingunni eftir á. 

Megindleg langtíma 
rannsókn sem náði til 1,302 
frumbyrja á 97% allra 
mæðraverndarstöðva í 
Svíþjóð. Rannsóknin stóð 
yfir í þrjú vikulöng tímabil 
sem dreifðust jafnt yfir árin 
1999 og 2000. 
Spurningalistar voru lagðir 
fyrir á fyrsta þriðjungi 
meðgöngunnar og 2 
mánuðum eftir fæðingu 
barns. Þáttakendum var 
skipt upp í 5 aldurshópa þar 
sem hópurinn 26-29 ára var 
notaður sem 
viðmiðunarhópur. 
 

Yngsti hópurinn, 15-20 ára, hafði mestu 
neikvæðu væntingarnar gangvart 
fæðingunni á meðgöngu. Þær höfðu meiri 
áhyggjur og þunglyndiseinkenni voru 
algengari  en hjá viðmiðunarhópnum. 
Einnig áttu þær frekar við félagsleg 
vandamál að stríða, eins og atvinnuleysi 
eða lélegt stuðningsnet. Upplifun af 
fæðingunni var oft ekki eins hræðileg og 
þær höfðu haldið. Elsti hópurinn, 35-43 ára 
hafði síðst neikvæðar tilfinningar gagnvart 
fæðingunni en voru líklegri til að eiga 
erfiðari fæðingar. 

Rannsóknin var framkvæmd 
á árunum 1999-2000, en á 
þeim árum voru 
keisarafæðinga hlutfallslega 
færri í Svíþjóð heldur en þær 
eru nú til dags. 
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Viðauki B: Helstu rannsóknir tengdar ungum mæðrum og tengslamyndun 

Höfundur Tilgangur Rannsóknarsnið og 

aðferð 

Niðurstöður Takmarkanir 

Andreozzi, 

Flanagan, 

Seifer, 

Brunner og 

Lester 

(2012) 

 

Bandaríkin 

Að bera saman tengslamynstur 

unglingsmæðra við born sín miðað 

við eldri mæðra og að kanna hvort 

eftirtaldir þættir tengdir 

foreldrahlutverkinu hefðu áhrif á 

tengslamynstur: sjálfstraust, 

þunglyndi, streita tengd 

foreldrahlutverki, mögulegt ofbeldi 

gagnvart barni, sálrænt stress, 

hvernig foreldrar meta skap barnsins 

og umhverfið sem barnið býr. 

Megindleg 

Samanburðarrannsókn og 

fylgnirannsókn 

Hóparnir voru lýðfræðilega 

sambærilegir og 

samanstóðu af 51 

unglingsmóður að 

meðalaldri 16,1 ára og 76 

eldri mæðrum að 

meðalaldri 28,6 ára   

Mælitæki: Tengslamyndun: 

STRANGE (SSP)Streita: 

Parenting stress inventory 

(PSI) 

Börn unglingsmæðra voru með svipað 

mynstur af tengslamyndun og börn 

eldri mæðra. Munur var á uppeldis-

aðferðum og hvernig þær mátu 

skapgerð barnsins en ekki var munur á 

þunglyndi milli hópanna. 

Unglingsmæður sýndu meiri merki um 

streitu tengda foreldrahlutverki, meiri 

líkur á að beita börn sín ofbeldi og 

aðstæður heima voru verri en hjá eldri 

mæðrum 

Meðalaldur 

unglingsmæðranna 

var frekar lágur sem 

eykur líkur á að þær 

búi í foreldrahúsum. 

Það er tekið fram að 

skilyrði fyrir þátttöku 

var að móðir og barn 

hefðu búið saman frá 

fæðingu barns  og að 

móðir annaðist það 

en ekki er talað um 

aðkomu annarra 

aðila eins og móður 

unglingsmóðurinnar 

eða hvaða stuðning 

þær fengu almennt. 

Demers, 

Bernir, 

Tarabulsy 

og Provost 

(2010) 

 

Kanada 

Að bera saman ungar og eldri 

mæður og kanna hvort munur væri á  

mind- mindedness milli hópanna. 

Kanna hvernig þessir þættir tengjast 

móður varðandi tengslamyndun og 

skoða hvort þessir þrír þættir, 

næmni, mind-mindedness og 

tengslamyndun við barn væru 

sambærilegir á milli hópanna.  

Megindleg fylgnirannsókn 

69 ungar mæður, 20 ára og 

yngri að meðalalduri 18,4 

ára bornar saman við hóp 

af 29 eldri mæðrum, 21 árs 

og eldri að meðalaldri 28,7 

ára 

 

Ungu mæðurnar notuðu frekar 

óviðeigandi og neikvætt orðbragð við 

börn sín en eldri mæðurnar. 2.eldri 

mæður sem voru næmnar notuðu 

frekar viðeigandi orðbragð heldur en 

yngri mæður3) mjög lítil fylgni  var á 

næmni móður við tengslamyndun 

annars vegar og næmni móður hings 

vegar hjá ungu mæðrunum. 

Úrtak af eldri mæðrum var 

lítið og meira en helmingi 

minna en af ungum 

mæðrum.  

Óvenjuhátt skor af 

ruglingslegum tengslum 

var hjá eldri mæðrum 

miðað við fyrri rannsóknir 

og erfitt að útskýra hana.  
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Höfundur Tilgangur Rannsóknarsnið og 

aðferð 

Niðurstöður Takmarkanir 

Emery, 

Paquette og 

Bigras 

(2008) 

 

Kanada 

Að skoða forspárgildi sjö eftirfarandi 

þátta á gæðum tengslamyndunar hjá 

unglingsmæðrum. 

Tengslagerð móður, saga um 

vanrækslu í æsku, þunglyndi, 

foreldrastreita, næmni móður, 

skaðgerð barns og félagslegur 

stuðningur. 

Megindleg fylgnirannsókn 

sem er hluti af stærri 

langtímarannsókn um 

unglingsmæður og börn 

þeirra. 138 unglingsmæður 

undir 19 ára aldri og 

meðalaldur 16,89 ár.  

Skilyrði fyrir þátttöku voru 

að þetta væri fyrsta barn og  

að þær byggju með 

barninu.   

Menntun var með mest forspárgildi og 

voru unglingsmæður með örugga 

tengslamyndun með fleiri skólaár að 

baki heldur en mæður með óörugg 

tengsl. Streita hafði einnig slæm áhrif á 

tengslamyndun.   

Ekki fundust tengsl á milli næmni, 

tengslagerðar móður, þunglyndi, 

skapgerð barns og sögu um vanrækslu 

móður í æsku við tengslamyndun.  

Allar ungu mæðurnar 

fengu styrk og/eða 

stuðning frá samfélaginu 

og það er líklegt til að 

hafa áhrif á niðurstöður og 

gæti því skekkt þær 

Madigan, 

Moran og 

Pederson 

(2006) 

 

Kanada 

Skoðuð áreiðanleika á mælitæki sem 

mælir næmni móður (AMBIANCE) 

þegar ekki mælt á sama tíma og 

tenglsamyndun (STRANGE). Einnig 

sambandi á milli ruglingslegra 

tengsla og hegðun móður.  

Inngrip: að styðja við mæður og ýta 

undir styrkleika þeirra í 

móðurhlutverkinu, hjálpa henni að  

verða meðvitaðri um þau áhrif sem 

hegðun hennar hefur á nýburann 

Megindleg, fylgnirannsókn 

sem er hluti af stærri 

rannsókn (Moran, 2005).  

82 unglingsmæður 

undir 20 ára aldri.  

Meðalaldur 18,4. 

Börnin fædd eftir fulla 

meðgöngu án fylgikvilla og 

heilbrigð. 

Skipt í rannsóknarhóp og 

viðmiðunarhóp. 

Mæður sem eiga í ruglingslegum 

tengslum við börn sín eru líklegri til að 

sýna hegðun í samskiptum sínum við 

barnið sem einkennist af neikvæðri 

hegðun eins og að vera 

uppáþrengjandi eða setja of mikil mörk 

heldur en mæður með örugg tengsl við 

barnið sitt. 

 

STRANGE: 

Nándarfælin-9%  

Örugg-33%  Ruglingsleg-59%  

Hefði mátt safna 

upplýsingu frá öðrum 

fjölskyldumeðlimum til að 

fá skýrari mynd af 

sambandi milli ungu 

móðurinnar og barnsins.  

 


