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   Ágrip 

 

Í ritgerð þessari fjalla ég um hið líffræðilega undur, móðir-ungabarn. Dregnir eru 

fram mikilvægir þættir í tengslum móður við ungabarn sitt og fjallað um tauga- og 

heilastarfsemi þeirra í milli, móðurröddina sem tæki til tengslamyndunar, brjóstagjöf, 

snertingu, náttúruleg og félagsleg tengsl. Allt eru þetta mikilvægir þættir sem eru 

einstakir á sinn hátt og gera samband móður og ungabarns mjög sérstakt. Eðlis-, 

mótunarhyggja og femínismi koma við sögu í lok ritgerðar þar sem sýnt er fram á 

ófullkomleika þeirra í samanburði við hin sérstöku tengsl milli móður og ungabarns. 

Þetta þótti höfundi ritgerðar mikilvægt umfjöllunarefni í ljósi þess að þrálátt og 

síendurtekið hefur  verið talað niður í umræðunni að vera „bara móðir“ og tilhneiging 

virðist vera í samfélagi okkar að líta framhjá hinu sérstaka hlutverki móðurinnar. 
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Inngangur 

Móðir er kona sem fæðir af sér afkvæmi með hjálp líffræðilegra og líkamlegra þátta. 

Allt mannfólk á líffræðilega móður. Án móður væri ekkert mannkyn til, svo einfalt er 

það, Samt er það bundið ótrúlega mörgum flóknum þáttum að fæða barn og það er 

ekki að ástæðulausu að ungabörnum er oft líkt við kraftaverk. Í ritgerð þessari fjalla 

ég um hvaða þættir þetta eru en rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru tvær „Hvaða 

þættir eru það sem gera samband móður og ungabarns sérstakt?“  og „af hverju telur 

höfundur þörf á því að fjalla um þessa þætti?“  Tengsl á milli móður og ungabarns er 

meðal þeirra þátta sem ég fjalla um. Einnig er fjallað um snertingu móður og 

ungabarns, rödd móður sem tæki til tengslamyndunar, tauga- og heilastarfsemi móður 

og barns, brjóstagjöf og tengslamyndun svo eitthvað sé nefnt. Náin tengsl móður og 

ungabarns hafa heillað mig um langan tíma, bæði í heimi dýra og manna. Þegar ég 

sjálf varð svo móðir árið 2003 þá upplifði ég á eigin skinni miklar líkamlegar og 

andlegar breytingar og hef ég verið heilluð af þeirri sérstæðu reynslu æ síðan. Lengi 

hefur mig langað til að kafa ofan í þetta merkilega samband móður og ungabarns og 

þess undurs sem móðir og barn hennar eru. Það var síðan fyrir alvöru sem áhugi minn 

kviknaði á því að gera þetta að lokaverkefni mínu til BA-prófs í uppeldis- og 

menntunarfræðum þegar ég vann verkefni í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þá 

ræddi ég við þó nokkrar mæður og komst að því að þetta væri sannarlega eitthvað 

sem mig langaði til að fræðast meira um og skoða nánar. 

Í seinni hluta ritgerðar fjalla ég um þrjár kenningar; eðlishyggju, mótunarhyggju 

og femínisma. Ástæða fyrir því að ég ákvað að flétta þær kenningar saman við efni 

ritgerðar er sú að ávallt eru gildandi einhverjar stefnur og straumar í hverju samfélagi 

fyrir sig og þar blása einnig pólitískir, efnahagslegir- og ef vill tískubundnir vindar. 

Mest áberandi og efst á baugi í gegnum nám mitt á menntavísindasviði hafa verið 

þessar tilteknu kenningar. Fer ég þá aðeins inn á þær brautir hvort það geti mögulega 

verið að núgildandi hugmyndir um samband móður og ungabarns séu gallaðar á 

einhvern hátt eða hreinlega rangar. Sitt sýnist hverjum í þessum efnum sem og 

öðrum. Ég vil leiða í ljós að sumar kenningar eru ófullkomnar í samanburði við það 

líffræðilega undur sem náin tengsl móður og ungabarns eru. Höfundur vonast til þess 

að mæður fái almennt þá virðingu sem þær eiga skilið vegna þess að í samfélagi 

okkar í dag þá eru mæður einfaldlega ekki í tísku. Það er ekki nóg að vera „bara 

móðir“, samfélagið krefst annarra sigra af konum í dag. Femíniskir 
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mótunarhyggjusinnar vilja meina að enginn munur sé á karlmanni og kvenmanni, þeir 

hafna þeim hugmyndum að líffræðileg móðir sé sérstök eða merkileg fyrir það sem 

hún er. Ég vil með ritgerð þessari sýna fram á að það sé röng hugmynd. Þá er ég ekki 

að segja að móðirin ein eigi að sinna öllu uppeldi barnsins, ein frá upphafi til enda 

heldur vil ég leyfa mér að halda því fram að munurinn á milli kynja sé raunverulegur 

og ég mun sýna fram á það hve sambandið á milli móður og ungabarns er sérstakt og 

einstakt í alla staði. 

Þess ber að geta að höfundur aðhyllist þó nokkuð af femíniskum hugmyndum og 

hneygist að eðlishyggju. Það skal einnig nefnt hér að höfundur þessarar ritgerðar 

hefur styrkst í hugmyndum sínum eftir að hafa heyrt ýmsar mótbárur frá ónefndum 

kennurum við akademíuna sem aðhyllast hið gagnstæða. 
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1 Þættir:Tengsl móður og ungabarns  

Tengsl móður og barns hafa verið nokkuð mikið rannsakaður málaflokkur og það 

leikur enginn vafi á því að tengs þeirra er afar mikilvægur þáttur fyrir þroska og vöxt 

barnsins. Fræðimaðurinn Bowlby sagði eitt sinn „ ást og umhyggja móður fyrir 

ungabarni sínu er jafn mikilvægt andlegu heilbrigði rétt eins og prótein og vítamín eru 

líkamlegu heilbrigði“ (Taylor. o.fl, 2005). Þarna er Bowlby að vísa til þess að tengslin 

séu afar mikilvæg ungabarninu og velferð þess síðar meir í lífinu. Fleiri rannsakendur 

styðja tengslakenningar Bowlby og segja að tengsl milli móður og ungabarns séu einn 

af lykilþáttum í þroska barnsins, ekki bara í félagslegum þroska þess heldur einnig 

andlegu heilbrigði almennt. Tengslin hefjast jafnvel strax á meðgöngutíma þar sem 

mæður taka meðvitaða ákvörðun þá og þegar um að hefja heilbrigðara líferni en áður 

og það gagngert til að skaða ekki fóstrið á neinn hátt (Young, 2013). Á því stigi er 

móðirin strax farin að tengjast barninu sínu og tekur fullt tillit til þess hvað fæði og 

annað heilbrigði snertir. 

Tengslaferlið hefst jafnan þegar mæður fara að finna fyrir hreyfingu barnsins í 

móðurkviði. Sumar mæður byrja jafnan að tala við barnið þegar það er í kviðnum og 

er það tákn um að tengsl séu þegar byrjuð að myndast. Einnig eru sterk tákn um 

tengslamyndun þegar móðir byrjar að finna nafn á ófætt afkvæmi sitt og notar jafnvel 

nafnið í samræðum við barnið í kviðnum (Young, 2013). Tengslamyndun heldur 

áfram þegar barnið er komið í heiminn og til eru ýmsar aðferðir til að ná góðum 

tengslum við ungabarnið. Mæður geta til að mynda notað ljúfa og fallega rödd sína til 

að syngja fyrir barnið sitt, nuddað barnið og farið með það í bað, móðir og barn 

saman. Að ungabarn og móðir eignist gott samband er eitt það mikilvægasta sem 

ungabarni hlotnast (Wittkowski, o.fl, 2007). Niðurstöður nýlegra rannsókna í 

taugalíffræði (Johnson, 2013) sýna að með sterkum og góðum tengslum við 

ungabarnið þá hafi móðirin áhrif á vöxt og þroska og heilastarfsemi barnsins sem 

síðar hefur áhrif á líkamlegan og andlegan þroska þess. Einnig kom fram í sömu 

rannsókn að börn sem eiga mæður sem tengjast þeim vel eru værari, sofa betur, gráta 

minna og eru jafnan öruggari og rólegri. Slíkt hjálpar til við að móta heilbrigðan og 

hraustan einstakling til framtíðar. 

1.1 Móðurröddin 

Rödd móðurinnar er sterkt tæki sem hún getur notað til að bindast barni sínu. Dæmi 

eru um að börn þekki rödd móður sinnar aðeins 12 klukkustundum eftir fæðingu. 
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Vísbendingar eru einnig um að ungabörnin geymi í langtímaminni sínu þekkingu á 

rödd móður sinnar frá því að þau voru í móðurkviði. Þau sýna sterk viðbrögð þegar 

þau heyra rödd hennar og svo virðist sem ungabörnin þekki mun á rödd móður sinnar 

og öðrum kvenröddum. Einnig hafa ungabörn sýnt sterkari viðbrögð við móðurmáli 

sínu samanborið við annað óþekkt tungumál (Sai, 2005). Í rannsókn Cevasco (2008) 

greinir frá mæðrum sem nota söng sinn í þeim tilgangi að tengjast ungabörnum 

sínum. Þessi aðferð hefur verið notuð í þeim tilfellum þar sem ungabörnin þurfa að 

dvelja á sjúkrahúsi í einhvern tíma eftir fæðingu. Þá hefur þessi aðferð nýst 

mæðrunum vel í að tengjast börnum sínum og var söngur mæðranna tekinn upp á 

geisladisk sem síðan var spilaður fyrir ungabarnið í 20 mínútur 3-5 sinnum á viku. 

Ungabörnin kusu frekar að hlusta á rödd móður sinnar en annarra kvenna og í ljós 

kom að þau sýndu mun jákvæðari viðbrögð þegar þau heyrðu rödd hennar. Söngrödd 

móðurinnar hafði jákvæð áhrif á hjartslátt nýburans sem og súrefnismettun í blóði 

hans og annað ungbarnaatferli. Móðir er einnig næm á rödd síns eigin barns. 

Rannsóknir voru gerðar í litlu afskekktu þorpi þar sem fólk bjó í kofum og bárust því 

hljóðin vel á milli húsa og allt um kring. Það sem í ljós kom var að móðir vaknaði 

upp af svefni í hvert skipti sem hennar eigið barn grét en svaf vært þó svo að grátur 

annarra barna heyrðist um þorpið (Morris, 2008). Svo virðist sem móðir geti þekkt 

rödd afkvæmis síns úr fjarlægð og eins getur hún aðgreint hana frá röddum annarra 

barna. 

1.2 Brjóstagjöf 

Brjóstagjöf er eitthvað sem ekki er hægt að líta framhjá í þessu samhengi en hún er 

mikilvægur þáttur í samverustund móður og barns þar sem sterk tilfinningabönd 

myndast og vara að eilífu. Rannsókn Nicole, Hyde og Clark (2003) gefur til kynna að 

móðir sem er með barn sitt á brjósti framleiðir meira af oxytocin sem er 

tengslahormón og hjálpar til við tengslamyndun móður og ungabarns. Þar kemur 

einnig fram að á meðan brjóstagjöf stendur þá snertir andlit barnsins bert 

móðurbrjóstið sem verður þess valdandi að móðir framleiðir tengslahormónið 

oxytocin sem flæðir svo með móðurmjólkinni yfir í líkama barnsins. Þarna á sér stað 

líkamleg tenging sem gerist af náttúrunnar hendi sem og sú tenging sem verður 

félagslega á milli móður og barns á brjóstagjafatíma. Ungabörn greina á milli 

brjóstamjólkur móður sinnar og brjóstamjólkur frá annarri konu, börnin sýna mun 

meiri viðbrögð við mjólk úr sinni eigin móður. Fram kemur að mæður sem hafa barn 



  

10 

sitt á brjósti mynda sterkari og traustari bönd við börn sín. Talið er afar líklegt að 

ungabarn þekki ilm móður sinnar frá öðrum. Skynfæri ungabarna eru því mun þróaðri 

en margir hafa viljað halda fram (Deans, 2003). 

1.3 Snerting  

Snerting er þáttur sem máli skiptir í sambandi móður og ungabarns. Þetta er vinsæl 

aðferð kennd við kengúrur (þar sem móðir setur afkvæmi sitt í poka framan á maga 

sínum) og var notuð meðal fátækra kvenna í Bangladesh þar sem tíðni dánartilfella 

ungbarna er mjög há. Í rannsókn Ahmed, o.fl (2011) er sagt frá notkun þessarar 

aðferðar, þar er nýfætt barnið lagt í fang móðurinnar á bert holdið sem gerir það að 

verkum að mun meiri líkur eru á því að móðirin leggi barnið að brjóstum sínum. Þar 

segir einnig að hægt sé að finna tengsl á milli þess að barnið nærist á brjóstamjólk 

móður og því að það nái eðlilegri þyngd að nýju eftir fæðingu. Einnig eru sterk tengsl 

á milli þess að barnið fái snertingu og næringu frá móður og þess að minnkandi líkur 

eru á því að barnið muni þjást af hósta eða öðrum öndunarfæra sjúkdómum. Tengsl 

eru einnig á milli þessara þátta og dánartíðni nýburanna og í ljós kom að þau 

ungabörn sem fengu snertingu og brjóstagjöf móður fyrstu tvo dagana eftir fæðingu 

voru mun líklegri til að lifa af. Fyrstu augnablikin eftir að barnið kemur úr 

móðurkviði er mjög mikilvægt að það fái að hvíla í örmum móður sinnar þar sem þau 

fá stund til þess að meðtaka hvort annað áður en barnið er tekið og þrifið og 

naflastrengur þess klipptur. Þessi allra fyrstu augnablik eru talin afar mikilvæg fyrir 

komandi tengslamyndun (Morris, 2008). Þetta atferli hefur mikið verið rannsakað og 

eftir að þessi vitneskja kom til sögunnar þá eru konur oftast vakandi, nú á dögum, 

þegar keisaraskurður er framkvæmdur. Þá er aðallega verið að huga að því að móðir 

sé vakandi þegar barnið kemur svo að þau geti átt þessi fyrstu augnablik nýs lífs 

saman (Nilsson og Hamberger, 2004). 

Víða um lönd er menningu þannig háttað að fólk tengist ekki mjög náið eða 

snertist mikið. Það voru gerðar rannsóknir á tengslamyndun milli móður og 

ungabarns í Kína, Indlandi og Egyptalandi og þar var farið af stað með tyrkneskar 

nuddaðferðir sem byggjast á því að móðir nuddar nýfætt barn sitt. Það er talin mjög 

áhrifarík og góð leið móður til að eiga samskipti við barn sitt. Talið var að með því að 

móðir nuddaði ungabarn sitt skapaðist mjög einstakt og áhrifaríkt samband á milli 

hennar og nýfædda barnsins. Þarna er mælt með að móðir nuddi barn sitt um allan 
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líkamann, rólega og með léttum strokum, og tali rólega við barnið í leiðinni. Þetta er 

auðveld aðferð til að efla og styrkja tengingu. Sú ljúfa og notalega stund móður og 

barns sem nuddaðferðin skapar hjálpar mæðrum til að ná sér upp úr 

fæðingarþunglyndi, Þær eru mun líklegri til að ná sér hratt og örugglega upp úr 

þunglyndinu auk þess sem og þess að barnið verður rólegra og líður vel (Gurol og 

Polat, 2012). Tilfinningaleg tengsl á milli móður og ungabarns eru afar mikilvæg fyrir 

barnið og velferð þess sem og andlegt heilbrigði þess síðar meir. 

Í löndum eins og Rússlandi, Filippseyjum og Costa Rica er algengt að ungabörn 

séu yfirgefin af mæðrum sínum. Mikil herferð hefur verið á vegum WHO-UNICEF 

víða um heim í að efla brjóstagjöf mæðra. Þessar aðferðir WHO- UNICEF var 

mæðrum á fæðingardeild í Thailandi síðan kenndar og fóru þá tölurnar heldur betur 

að breytast, yfirgefin börn voru 33 af hverju 10.000 á ári hverju en eru nú komin 

niður í 1 barn á hverja 10.000. Aðferðirnar sem eru aðallega kenndar eru brjóstagjöf, 

snerting á bert hörund og einnig fær barnið að vera uppi í rúminu með móðurinni. 

Með þessum aðferðum hefur þeim tekist að auka á tengslamyndun á milli móður og 

ungabarns (Kennell og Mcgrath, 2005). Þar gegndi brjóstagöfin mikilvægu hlutverki 

þar sem áður nefnt tengslahormón hjálpaði mikið til þegar mæður hófu að bindast 

börnum sínum sterkum böndum, nægilega sterkum til að yfirgefa þau ekki. 

1.4 Félagsleg tengsl 

Félagsleg tengsl barna við mæður sínar eru ekki síður mikilvægur þáttur í þroskaferli 

þeirra og leggja þau gruninn að framtíðarmöguleikum þeirra til tengsla við annað 

fólk. Börn á aldrinum 18-36 mánaða sem búa til að mynda við áfengissýki föður eiga 

það á hættu að fara að sýna ýmsa óæskilega hegðun, andlega og líkamlega. Þau geta 

gripið til þeirra ráða að sýna andfélagslega hegðun og ofebeldishegðun og þá er 

einnig líklegra að þau tengist ekki inn í jafningjahópinn. Nokkuð merkileg niðurstaða 

rannsóknar hefur leitt í ljós að þau börn sem eiga traust og öruggt samband við móður 

sína, þar sem móðirin er örugg höfn, (tengslakenning John Bowlby) eru mun líklegri 

til að standa betur að vígi félagslega og líklegri til að yfirstíga vandann sem fylgir því 

að búa með áfengissjúkum föður. Töluverður munur er á óæskilegri hegðun barna 

sem lifðu við áfengissýki föður og áttu ekki traust tengsl við móður og þeirra barna 

sem áttu traust tengsl við móður. Allt bendir til þess að þau börn sem eiga sterk og 

góð tengsl við móður sína séu líklegri til að höndla erfiðleika og óöruggt umhverfi, 
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móðirin virðist vera sá klettur sem barnið treystir á. Vísbendingar gefa einnig til 

kynna að mjög sterk tengsl séu á milli margs konar áhættuhegðunar og félagslegrar 

hæfni barna á aldrinum 6-12 ára og sterkra tengsla við móður. Góð tengsl við móður 

strax í upphafi reynist verndandi þáttur í lífi barnsins (Edwards, o.fl, 2006). 

 

 

2 Tauga- og heilastarfsemi 

Taugakerfi og heilastarfsemi er flókið líkamlegt samspil. Fróðlegt er að skoða þá 

starfsemi í samhengi móður og ungabarns. Í næsta kafla fjalla ég um hvernig 

hormónakerfi, heilastarfsemi og taugatengingar hjálpa móður og ungabarni að ná 

tengslum, þróast og þroskast í þetta magnaða samspil sem ég áður hef nefnt. 

2.1  Barn 

Nýfætt barn hefur um 200 billjón heilafruma en tiltöllega fáar taugatengingar í 

heilanum. Tengingum fjölgar með ári hverju og eins heilafrumunum. Allt sem barnið 

upplifir með foreldri sínu verður til þess að auka taugatengingar. Mannsheilinn er 

skapaður þannig að hann geti tengst, stækkað og þroskast eftir því í hvernig umhverfi 

barnið lifir. Þarna sér náttúran um að heilinn komi ófullkominn í fyrstu en vaxi svo 

upp í þá stærð sem honum er ætlað eftir þörfum hverju sinni. Heili barnsins hefur því 

þann eiginleika að meðtaka það sem hann þarf á að halda í hvaða aðstæðum og 

umhverfi sem er (Sunderland, 2006). Framheili barns getur þroskast og dafnað vel í 

ástríku uppeldi þar sem foreldri tekur ábyrgð á tilfinningum sínum og barnsins og 

þannig nærast taugatengingar í framheilanum sem verður til þess að barnið lærir að 

lesa í tilfinningalegt- og félagslegt umhverfi sitt. 

 

2.2  Móðir 

Nýlegar rannsóknir (Vaglio, 2009) benda eindregið til þess að móðir hafi sömu 

eiginleika og margar aðrar kvenspendýrategundir þar sem móðir getur þekkt unga 

sinn úr stórum hópi ókunnugra unga. Móðir hefur lífefnafræðilega eiginleika sem 

áður var talið að mannfólkið hefði ekki. Móðir gefur frá sér kemísk merki sem verða 

til þess að ungabarnið þekkir sína eigin móður og öfugt en þessi eiginleiki verður enn 

sterkari hjá móður sem hefur barn sitt á brjósti. Það sem gerist er að heiladingull 
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móður gefur frá sér blöndu hormóna sem verður til þess að hún þekkir barn sitt frá 

öðrum börnum, þekkir grát þess sem og hverskyns hann er. Móðir lærir að þekkja 

hvort um er að ræða hungur- eða þreytugrát. Wan og félagar (2014) staðfestu þetta 

með rannsókn sem gerð var á heilastarfsemi mæðra. Sú rannsókn leiddi í ljós að 

mæður sýndu mun sterkari viðbrögð í heiladingli og heilaberki þegar þær voru í 

námunda við sín eigin ungabörn. Með þeirri rannsókn var jafnvel hægt að setja 

samasemmerki á milli tilfinningatengsla eftir því hvort móðir notaði meira hægra eða 

vinstra heilahvel. 

 Heilastarfsemi móður í nálægð við sitt eigið ungabarn er mun virkari en þegar 

hún er í nálægð við ókunnugt ungabarn. Sést hefur á myndum, sem teknar hafa verið 

af heilastarfsemi móður, að í hinu svokallaða gráaefni heilans fer mikil örvun af stað 

sem og í kjarna heilans og fleiri stöðum. Í ljós kom að hægt er að sjá með myndum 

magn af oxytocin (tengslahormón) sem streymir um heila móður en þær mæður sem 

notuðu frekar hægra heilahvelið virtust framleiða meira af oxytocin en hinar sem 

notuðu frekar það vinstra. Með þessari vitneskju er hægt að hjálpa þeim mæðrum sem 

eru líklegri til að framleiða minna magn af oxytocin og eru þá í meiri hættu á að þjást 

af fæðingarþunglyndi og/eða ná ekki tengslum við ungabarn sitt. Á heildina litið er 

þetta allt samspil hormóna, heilastarfsemi og hegðunar móður og ungabarns (Atzil, 

o.fl, 2011). Það ber þó að athuga að nokkrir þættir spila inn í oxytocin framleiðslu 

móðurinnar svo sem eins og aldur, hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull, lyfjanotkun, 

reykingar, mataræði og eins ef móðir er byrjuð að taka inn getnaðarvarnalyf sem hafa 

áhrif á hormónaflæði hennar. Þetta eru allt þættir sem nýbökuð móðir þarf að gæta vel 

að til að halda jafnvægi á líkamsstarfsemi og heilbrigði. 

Fram kemur í rannsókn Taylors og félaga (2005) að þær mæður sem ekki ná 

að mynda tengsl við ungabörn sín geta átt við andlegan vanda að stríða svo sem 

þunglyndi. Það getur komið í veg fyrir að þær geti myndað tengsl vegna skorts á 

cortisol hormóni í heilastarfsemi en tengsl eru á milli þess hormóns og oxytocin 

tengslahormónsins. Þegar þetta gerist þá myndar hin þunglynda móðir síður tengsl við 

barn sitt sem getur orsakað það að barnið sjálft eigi síðar meir í vanda með að mynda 

tengsl, það getur átt við tilfinningavanda að stríða og/eða skertan vitsmunalegan 

þroska. Til eru þó aðferðir til að leysa þann vanda og hafa rannsóknir sýnt að þegar 

móðir og barn snertast á bert hörundið þá eykst framleiðsla cortisol hormónsins hjá 

þeim báðum. Þar er um að ræða svokallaða kengúruaðferð, eins og áður er vikið að, 
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þar sem móðir og barn mynda tengsl með því að snertast og eins þekkja þau ilminn 

hvort af öðru og skynja hjartslátt hvors annars (Young, 2013). 

 

 

 

 

3 Kenningar 

Í þessum kafla fjalla ég stuttlega um kenningar; eðlishyggju, mótunarhyggju og 

femínisma. Þessar kenningar hafa verið nokkuð í umræðunni innan uppeldis- og 

menntunarfræða þar sem tekið hefur verið mið af þeim á hinum ýmsu sviðum. Stefnur 

og straumar birtast í kenningum eins og öðru og ekki laust við að þær fari eftir tísku, 

pólitík og menningarstraumum. 

Með eðlishyggju (e. essentialism) er gengið út frá að því að konur og karlar hafi allt 

frá fæðingu ólíka eiginleika sem séu þeim eðlislægir. Eðlishyggja á rætur sínar að 

rekja til hins forngríska heimspekings Aristótelesar en hann hélt því fram að allir 

hlutir hefðu eitthvert innra eðli sem hægt væri að skilgreina út frá eðlisskilgreiningum 

(Þorsteinn Gylfason, 1981). Eðlishyggja í tengslum við kynferði felur í sér þá 

hugmynd að kynin fæðist með ólíka eiginleika og skapgerð, kynjunum er þá oft stillt 

upp sem andstæðum og alhæft er um eiginleika þeirra sem eru af sama kyni. Sem 

dæmi er algengt að tala um móðureðli kvenna, að konur fæðist tilfinninganæmari og 

umhyggjusamari frá náttúrunnar hendi en karlar séu árásargjarnari og virkari í eðli 

sínu (Berglind Rós Magnúsdóttir, o.fl, 2010). Fræðikonan Carol Gilligan er femínisti 

sem aðhyllist eðlishyggju, ólíkt því sem kann að vera raunin með marga femínista, en 

hún telur að þrátt fyrir að kynin séu ólík á sinn hátt þá eigi að sýna báðum kynjum 

jafna virðingu. Að hennar mati eru þessir eðliseiginleikar kynjanna ólíkir en engu að 

síður jafngildir. Gilligan telur að konur ættu að hafa sama rétt og karlmenn, ekki á 

þeim grundvelli að þær séu eins og þeir, heldur þvert á móti á grundvelli þess að þær 

séu öðruvísi en alls ekki síðri. Gilligan telur að það sé ekki félagsmótun, þ.e. að 

uppeldi og staðalímyndir samfélagsins geri það að verkum að karlar og konur séu 

mismunandi, heldur séu kynin mismunandi vegna þess að eðli þeirra sé ólíkt strax frá 

fæðingu (Gilligan, 1993).  
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Mótunarhyggjan (e. constructivism) er talin eiga rætur sínar að rekja til 

klassískara akademískra hefðar. Fylgjendur hennar líta svo á að nýfæddu barni megi 

líkja við óskrifað blað eða leir í höndum leirkerasmiðs og að það sé hlutverk 

uppalandans að móta barnið. Áhersla í uppeldinu er lögð á að miðla uppvaxandi 

kynslóð þekkingar- og menningararfi fyrri kynslóða og miðla til hennar gildum 

samfélagsins. Miklu varði að setja uppeldi og fræðslu skýr markmið. 

Mótunarhyggjumenn og konur líta svo á að barnið sé viðfang fremur en fullgildur 

einstaklingur. Uppalandinn sé í því hlutverki að skapa barninu góðar aðstæður en 

lætur það að öðru leyti sem mest í friði svo að það fái að mótast í umhverfi sínu 

(Sigurður Pálsson, 2001). Menningarmótun er hugtak sem notað er yfir ferlið þegar 

einstaklingur gengur í gegnum og tileinkar sér margbreytileika og menningu tiltekins 

samfélags og tileinkar sér jafnvel hefðir, gildismat og hátterni sem er viðurkennt í 

viðkomandi samfélagi (Sigurður Pálsson, 2011). Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju 

ganga út frá því að einstaklingurinn mótist út frá hefðum og menningu í 

nærumhverfinu fremur en öðrum þáttum. Mótunarhyggju og eðlishyggju hefur oft 

verið stillt upp sem andstæðum stefnum en þvert á móti má gera ráð fyrir að þær vinni 

náið saman til að búa til það sem við álítum vera konur og karla. Mótun einstaklinga 

byggi á líffræðilegu kyni þeirra sem og samfélagslegri mótun sem sé háð umhverfi og 

ótal öðrum þáttum í nærumhverfi einstaklings (Geir Svansson, 1998). 

Femínismi getur verið lífs skoðun, baráttuhreyfing, fræðasvið, kenningar, 

þekkingarfræði eða pólitík og allt þar á milli. Áherslan á þessi mismunandi svið hefur 

verið breytileg í tímans rás. Saga femínisma hófst með baráttu kvenna fyrir 

mannréttindum og borgaralegumréttindum á miðri 19. öld. Femínistar börðust fyrir 

rétti kvenna og róttækir femínistar töldu bága stöðu kvenna stafa af því að konum 

væri mismunað vegna kynferðis (Olson og Norrman-Skugge, 2000). Helstu kenningar 

eru yfirleitt í þá veru að kynjamunur sé annaðhvort eðlisbundinn eða félagslega 

mótaður, og tengjast þær þá gjarnan pólitískri afstöðu fólks til breytinga. Femínistar 

eru almennt hlynntari félagslegri mótunarhyggju (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Femínismi er sambland baráttu og fræða sem á rætur að rekja til félagsfræðinnar og 

annarra skyldra greina þar sem konur bera laun sín saman við laun maka sinna, 

umönnun barna og margt fleira. Ára kynjajafnréttis er hugtak sem inniheldur 

margvíslegar birtingarmyndir um misræmi á milli þess sem sem gjört er og þess sem 

félagslega er viðurkennt og ákjósanlegt. Ára kynjajafnréttis lýsir því þegar konur og 

menn sannfæra sjálfa sig um að jafnrétti ríki þrátt fyrir að raunin sé önnur (Gyða 
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Margrét Pétursdóttir, 2012). Hugmyndir mótunarhyggju hafa verið áberandi í 

femíniskri umræðu síðustu áratugina þar sem bent er á að „eðli kynjanna“ sé 

tilbúningur frekar en staðreynd. 

Útkoma nýlegra rannsókna líffræðinga (Martin. A, 2010) er ansi ögrandi fyrir 

femínista sem hafa haldið því fram að engin líffræðilegur munur sé á móður, föður 

eða ef til vill fósturforeldri. Nú hafa líffræðingar uppgötvað að ósnortin fruma færist á 

milli móður og ungabarns í kvið hennar og fjölgar sér, þær hafa sama erfðaefni og 

ónæmisfræðilega eru þær ekki háðar líkama móður, þær búa bæði í móður og barni. 

Líffræðingar eru að reyna að finna út hver tilgangur þessara frumna sé en þeir kalla 

þetta fósturfrumuferðalag (e. fetal cell trafficking). Frumurnar ferðast á milli móður 

og barns á meðan barnið er í kvið móðurinnar. Síðar komust líffræðingar að því að 

fyrrnefndar frumur er enn að finna í líkama móður og barnsins sama hvort svo móðir 

fæðir barnið, missir fóstrið, eða fer í fóstureyðingu. Það er því hægt að sjá á 

fósturfrumum í líkama konu hvort hún hafi einhvern tíma gengið með barn. Sama má 

segja um líkama barnsins, þar er einnig hægt að finna þessar frumur og lesa úr hver 

móðir þess er. Líffræðingar vilja því halda því fram að móðir sé ávallt með barni sínu 

og öfugt, að fósturfrumur hennar og barnsins séu í þeim báðum og að þær frumur sé 

hægt að finna mörgum áratugum eftir meðgöngu í blóði móður. Sagt er að móðir og 

barn deili ekki bara lífi sínu saman heldur líka frumum. 
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4  Umræður 

Fræðimönnum kemur mörgum saman um það að tengsl á milli móður og ungabarns 

hennar geti skipt sköpum fyrir heilbrigt andlegt og líkamlegt líf barnsins síðar meir á 

ævinni. Að unnið sé forvarnarstarf til framtíðar með því að fjárfesta í vinnu með 

móður og barni svo þau nái góðum tengslum. Það má þó alltaf rökræða það og segja 

að mikill fjöldi barna sem þó fara á mis við tengsl við móður sína geti alveg átt glæsta 

framtíð fyrir höndum. Hér er ekki verið að halda því fram að þó svo að börn eigi ekki 

innihaldsríkt samband við líffræðilega móður þá sé þeim ekki viðbjargandi, síður en 

svo. Fleiri þættir hafa áhrif á líf og aðstæður barna sem síðan sker úr um hvort börn 

vaxi og dafni og verði heilsteyptir og góðir einstaklingar eður ei. Jafnvel þótt móðir 

sé alveg ótengd við sjálfa sig og þjáist af fæðingarþunglyndi stóran hluta 

meðgöngunnar þá er svo sem ekkert því til fyrirstöðu að hún muni ekki geta tekið upp 

þráðinn eftir fæðingu barnsins og unnið markvisst að því að tengjast barni sínu og geti 

að lokum fundið fyrir ást og umhyggju til nýfædda barnsins. Þegar litið er til 

snertingar móður og barns í samhengi við tengsl þá fara mörg börn og mæður á mis 

við slíkt fyrstu augnablikin en þau eru, eins og komið hefur fram, talin mjög 

mikilvæg. Barn getur til að mynda fæðst mikið veikt og þurft að fara í hitakassa eða 

öndunarvél, jafnvel í aðgerð eða þá móðirin sjálf. Margt getur gengið á í fæðingunni 

sem verður til þess að barnið og móðirin fara á mis við þessi fyrstu augnablik en það 

er ekki þar með sagt að þá séu þau búin að missa alla möguleika á tengslamyndun eða 

sterku og góðu sambandi í framtíðinni. 

 Brjóstagjöf verður aldrei of oft hampað, bæði fá ungabörnin öll þau 

næringarefni úr móðurmjólki sem þau þurfa og eins er þar að finna öll þau mótefni 

sem litla barnið þarf til að hjálpa ófullkomnu ónæmiskerfi að þroskast en á meðan fær 

barnið sýklalyf í formi móðurmjólkur. Brjóstamjólkin er talin besta næring sem völ er 

á fyrir ungabarnið en til eru ýmsar mjólkurblöndur sem mæður geta notast við komi 

eitthvað uppá sem gerir það að verkum að þær mjólki ekki nægilega mikið eða ekkert. 

Burt séð frá næringargildi móðurmjólkurinnar þá er brjóstagjafaferlið allt mjög 

nærandi fyrir móður og ungabarnið. En þegar barni er gefin mjólkurblanda úr pela þá 

missir barnið af þeirri andlegu næringu sem og tengslamyndun sem á sér stað þegar 

það drekkur úr brjósti móður sinnar. Til er sægur af ýmsum stoðmjólkur tegundum og 

blöndum sem mæður geta stuðst við ef þær missa niður alla mjólkurframleiðslu. 
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Mikill iðnaður er á bak við mjólkurframleiðslu fyrir ungabörn og því er hugsanlegt að 

mæður gefi sér ekki tíma eða leggi sig síður fram við að gefa barni sínu brjóst þegar 

þær geta alltaf gripið til blöndu í pakka sem svo faðir, systkini, amma eða afi geta 

gefið barninu? Margar konur ná ekki að framleiða mjólk, og ekki er við þær að 

sakast, og mjólkurblöndurnar eiga að koma til móts við þær mæður sem standa 

frammi fyrir mjólkurþurrki. Börn eru vannærð víða um heim vegna fátæktar og í 

ofanálag er verið að drýgja mjólkurduftið með því að setja meira vatn út í blönduna 

en æskilegt er. Talið er að rekja megi töluverðan ungbarnadauða og hörmungar til 

þessa, og þá er að sjálfsögðu óhætt að setja spurningarmerki við 

mjólkurframleiðendur sem búa til slíkar blöndur aðeins með gróða í huga samanber 

fjölþjóða fyrirtækið Nestlé (Murray, 1981) Eins og frægt er orðið þá varð 

mjólkurblöndumál þeirra að stórmáli í Bandaríkjunum á áttunda áratug síðustu aldar 

þar sem þeir voru sakaðir um að spara til næringargildis í mjólkurduftinu og málið 

náði bæði til Wallstreet og WHO/UNICEF og fleiri aðila. Sem betur fer er komin á 

markað mun betri mjólk sem er nálægt því að vera mjög lík brjóstamjólk og hana er 

hægt að kaupa tilbúna á fernum í notendavænum umbúðum. En mæður sem ekki hafa 

barn sitt á brjósti hafa verið harðlega gagnrýndar fyrir að hafa ekki elju til að sinna 

því og svipta því börn sín þeirri ánægjustund sem móðir og ungabarn eiga saman á 

meðan á brjóstagjöf stendur. Ungabörnin fara líka á mis við það að snerta 

móðurbrjóstið en það eitt ýtir af stað hormónaflæði sem hjálpar til við 

tengslamyndun. 

 Einnig má alveg færa rök fyrir því að vegið sé að brjóstagjöf víða um heim 

þar sem ekki má gefa barni brjóst á almenningsstöðum og sums staðar er það harðlega 

bannað og ekki nein aðstaða eða afdrep fyrir móður til að setjast niður og gefa barni 

sínu brjóst og það er beinlínis gefið til kynna að þær eigi bara að halda sig heima. Þá 

er það ekki efnahagslega hagkvæmt fyrir samfélagið að mæður hafi barn sitt á brjósti, 

í það minnsta ekki neitt allt of lengi, því mæðrum er ætlað að fara út að vinna sem 

fyrst. Fæðingarorlof mæðra á Íslandi er einungis sex mánuðir og hefur samfélagið 

þörf á því að konur vinni mikið. Því má segja að bæði mjólkuriðnaðurinn, efnahagur 

og pólitík ýti undir að brjóstagjöf sé ekki endilega fyrsti kostur því konurnar þurfa að 

hraða sér út á akurinn að nýju, enginn tími gefst til að hangsa við brjóstagjöf. Það 

væri líka verjandi að segja að í sumum tilfellum gætu mæður borið ýmsa sjúkdóma í 

ungabarn sitt í gegnum brjóstamjólkina. Ef við víkjum aftur að löndum þriðja 
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heimsins þá eru þar ýmsir sjúkdómar sem fólk fær ekki lækningu við vegna fjárskorts 

og gengur því um lasið eða fárveikt og það væri þá afar slæmt að hafa barn á brjósti í 

slíkum aðstæðum, en í vestrænum velferðarsamfélögum ætti það nú alveg að vera 

hættulaust. 

 Snertingarhluti tengslaferlisins gæti einnig verið í hættu í nútíma þjóðfélagi 

þar sem hraði og færibandavinna sjúkrastofnana er mikill. Þar gefst konum síður tími 

til að eiga notalega stund með nýfæddu barni sínu, truflanir og ófriður getur ríkt á 

sjúkrastofunni því dæmi eru um það að margir einstaklingar deili sömu stofu. 

Nýbökuð móðir hefur í mörgu að snúast, hún þarf að komast vel af stað með 

brjóstagjöf og bleyjuskipti, þá gæti snerting við nýfædda barnið fallið í skuggann. Ef 

vel ætti að vera þyrftu ljósmæður að vera með sýnikennslu í ungbarnanuddi og fræða 

ungar mæður um mikilvægi snertingar og hvernig móðir getur átt notalega stund með 

barni sínu í rólegu og yfirveguðu umhverfi. 

 Andlegur og félagslegur þroski er eitthvað sem barn öðlast fyrst hjá sínum 

allra nánustu þ.e. fjölskyldu, hvort sem hún samanstendur af foreldrum og systkinum, 

einu foreldri eða tveimur. Sagt er að börnin læri það sem fyrir þeim er haft og tel ég 

það ekki fjarri sannleikanum. Góð tengsl við móður getur verið verndandi þáttur í lífi 

barns og ef það býr til að mynda hjá áfengissjúkum föður þá er það barninu til happs 

að eiga sterkt og gott samband við móður sína. Hins vegar þegar áfengissjúklingur á í 

hlut þá verður gjarnan allt heimilislífið litað af þeim áfengissjúka, það ríkir oftar en 

ekki mikil óvissa og ringulreið á heimilinu. Slíkt getur orsakað ójafnvægi og vanlíðan 

hjá móður sem síðan getur haft mjög neikvæð áhrif á börnin á heimilinu. Í þeim 

tilfellum er því erfitt að segja til um hvort sterk og góð tengsl við móður geti verið 

verndandi þáttur í því umhverfi sem fylgir því að búa með veikum og virkum 

alkahólista. Síðan er það annað mál, eins og fram kemur í öðrum kafla, aðheili 

ungabarns hefur þá burði að geta aðlagast hvaða aðstæðum sem er og hann vex í það 

hlutverk sem honum er ætlað. Ef til vill eru börn alkahólista færari  að takast á við 

ýmsan vanda með hjálp líffræði- og náttúrulegra þátta. 

 Eðlis- og mótunarhyggja eru tvær ólíkar kenningar sem oftar en ekki er stillt 

upp hlið við hlið sem svörtu og hvítu eða andstæðum. Að mínu mati er málið nokkuð 

flóknara og þá sérstaklega í tengslum við hið flókna samspil móður og ungabarns. 

Innihald eðlishyggjunnar er um eðlismun kynja þ.e að karl og kona fæðist ólík, hafi 
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ólíka skapgerð og andlega og líffræðilega eiginleika. Eðlishyggjusinnar telja einnig 

að félagsleg mótun geti ekki átt neinn þátt í því hversu ólík kynin kunna að vera en 

það eitt og sér getur ekki staðist þar sem mannkynið hefur vafalaust alltaf búið við 

félagsmótun í einhverri mynd en birtingarmynd hennar hefur verið mismunandi í 

aldanna rás. Þá set ég einnig spurningarmerki við þessar kenningar því þær gera ekki 

ráð fyrir þriðja kyninu sem nú á 21.öldinni er að líta dagsins ljós. Mótunarhyggja 

gengur út á að allir einstaklingar fæðist sem óskrifað blað en með félagsmótun verði 

kona að konu og karlmaður að karlmanni þ.e að allir þeir þættir sem teljast til 

kvenleika eða karlmennsku séu lærðir en ekki bara eðlislægir hvoru kyninu fyrir sig. 

Ég vil leyfa mér að efast og nefni hér lítið dæmi; segjum að lítið barn fæðist og 

enginn í nánasta umhverfi þess fái að vita kyn þess, að gætt sé að því að foreldrar og 

allir sem umgangast barnið fái ekki að vita kyn barnsins fyrstu fimm æviárin sem yrði 

þá til þess að barnið yrði ekki fyrir kynjuðu fyrirfram lærðu uppeldi eða neinu slíku. 

Yrði viðkomandi barn þá algjörlega týnt í tilverunni og vissi ekki í hvorn fótinn það 

ætti að stíga? Það er áhugavert að velta því fyrir sér. Ætli barnið myndi ekki rata þann 

veg sem eðlishvöt og eðlisþættir þess segja því? Myndi barnið finna það sjálft hvort 

það væri karl eða kona? Eða skyldi það ganga í gegnum lífið án þess að vita hvort það 

ætti að vera karl eða kona og hvernig það ætti að hegða sér?  

 Femínismi byggir mikið til á hugmyndum mótunarhyggju og ef þær 

hugmyndir væru þær einu sönnu þá væri enginn munur á karli og konu. Þá hefði 

konan engan líffræðilegan þátt í sér sem kalla mætti móðureðli, enda halda 

femínistarnir því fram að þannig sé því farið. Ef kona hefur ekki móðureðli, hvaða 

þættir eru það sem kynntir hafa verið hér í þessari ritgerð? Jú, þetta eru allt 

líffræðilegir þættir sem fá að blómstra þegar kona gengur með barn og fæðir það í 

heiminn. Það má alveg kalla það móðureðli. Það er eðli til að vera móðir og það eðli 

er konum líffræðilega gefið. Allir þessir líffræðilegu þættir tengjast sambandi móður 

og ungabarns og eru til staðar í líkama konunnar frá náttúrunnar hendi. Þeir gera það 

að verkum að konum tekst að ala af sér barn, bæði til að ganga með það í níu mánuði 

sem og að halda því á lífi eftir fæðinguna. Ef þessir þættir væru ekki til staðar og 

konur hefðu ekki móðureðli sem kviknar við þessar kringumstæður þá hefði 

mannkynið ekki burði til að fjölga sér. Í samanburði við það sérstæða undur sem 

tengsl móður og ungabarns eru þá má segja ofannefndar kenningar vera mjög 

ófullkomnar. Þær ná engan veginn utan um alla þá þætti sem ég hef fjallað um og 
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standa í raun ekki undir sér í samanburðinum því ótal þættir í tengslum við móðir-

ungabarn  rúmast ekki innan þessara kenninga. 
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5 Niðurstöður 

Áhugavert er að skoða þau tengsl sem myndast á milli móður og ungabarns þegar 

brjóstagjöf á sér stað, móðirin gefur frá sér tengslahormón sem flæðir svo með 

móðurmjólkinni yfir í líkama barnsins og veldur því að móðir og barn tengjast 

sterkum böndum. Þetta ferli gerist frá náttúrunnar hendi og er ómeðvitað, þarna er 

þessi frábæra samsetning móður og ungabarns að sameinast utan móðurkviðs og 

verða að einni heild. Annað merkilegt sem snýr að brjóstagjöfinni og tengsla 

hormóninu oxytocin er að það helst í hendur við aukningu cortisol hormónsins en það 

er þekkt fyrir að draga úr þunglyndi sem og fæðingarþunglyndi. Þar er að finna 

möguleika móður og barns að vinna saman ef þunglyndi kemur upp hjá móður. Að 

leggja barn við brjóst móður sinnar þar sem hörund þeirra snertast, þá ýtir það undir 

framleiðslu hormóna sem hjálpa móðurinni til að vinna á sínum kvilla og er það 

ávinningur bæði barns og móður. Hamingjusöm móðir gerir barn sitt hamingjusamt 

og öfugt, þetta segir okkur að ferlið sé hringrás tilfinninga sem móðir og barn deila 

sem heild. 

 Er ég tek allt saman og skoða í einni heild þá eru mínar niðurstöður þær að 

hin miklu tengsl móður og ungabarns sé stórbrotið náttúruundur og svo sannarlega 

kraftaverk. Ég tel að femíniskir mótunarhyggjusinnar hafi ef til vill unnið skaða á 

þeim tengslum með því að hversdagsgera þau og halda uppi röddum þess eðlis að það 

sé ekkert sérstakt við móðir-ungabarn sambandið. Þvert á móti er það mjög einstakt 

og sérstakt samanber þann náttúrulega þátt sem örvar heila móðurinnar til að auka á 

oxytocin hormóna framleiðslu um leið og barnið snertir bert brjóst hennar og hvernig 

móðir getur með þeirri snertingu við barnið unnið úr fæðingarþunglyndi sínu. 

Einstaklega sérstakur er sá þáttur þar sem fóstur frumurferðast um líkama móður og 

barns og gerir þau að einu og magnaður er einnig sá þáttur að í fósturfrumum í líkama 

móðurinnar sé að finna sannanir fyrir hverju barni sem hún hefur einhvern tíma 

gengið með. Jafnvel þó svo að móðir missi barn sitt þá er það ávallt með henni, bæði í 

hjarta sem og í líkama og þetta er þáttur sem er algjörlega sérstakur og einstakur á 

milli einnar einstakrar móður og eins einstaks barns þ.e fósturfrumur úr einu ákveðnu 

barni er að finna í þessum eina ákveðna líkama móður, það er fátt sem getur dregið 

einstakleika þessa þáttar í efa. Líffræðilega verða móðir og barn eitt um aldur og ævi 

með þessum hætti. 
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Eins og ég benti á í umræðukaflanum þá eru það margir aðrir þættir sem hafa 

áhrif á tengsl móður og barns og sumir þeirra geta haft neikvæð áhrif. Síendurtekin 

umræða um að það séu gamaldags viðhorf að halda því fram að mæður séu einstakar, 

og sú eilífa tugga um að hver sem er geti alveg séð um barn. Ég bendi hér á að tengsl 

og samband móður við barnið sitt sem verður ætíð sérstakt og það er ekkert 

gamaldags við það. Sterk og góð tengsl móður og barns geta beinlínis verið verndandi 

þáttur í lífi barnins hvort sem er fyrir drykkjusjúkum föður eða nánast hverju sem er. 

Ljóst er að mjög sterk tengsl geta myndast á milli móður og ungabarns það sýna 

myndir af heilastarfsemi móður í návist kornabarns síns. Það eitt segir okkur að um 

líffræðilega og náttúrulega þætti sé að ræða sem eru innbyggðir í líkama kvenna, 

innbyggðir þættir sem kallast gætu móðureðli, eðli konu til að elska og annast 

ungabarnið sitt. Þá hef ég nefnt hér að framan að framheili barnsins þroskast vel og 

dafnar í ástríku umhverfi og vitað er að börn sem búa við harðneskjulegt uppeldi, ofur 

aga og ofbeldi þroskast og dafna ekki eins vel.   

Ótal margir aðrir þættir sem ég bendi á sem eru okkur í blóð bornir og 

náttúrulega innbyggðir í konur og ungabörn þeirra sem gerir það að verkum að við 

erum 7,125 billjónir manna í heimi þessum. Ástæðan fyrir því að mér finnst vert að 

fjalla um þessa þætti er vegna þess hve magnað þetta er og algjörlega þess virði að 

lofa. Eins og titill ritgerðarinnar ber með sér þá er ég að segja “mæður eru mikilvægar 

og merkilegar” þær eru það að minnsta kosti fyrir ungabörnum sínum eins og ég 

nefndi í fyrsta kaflanum þar sem móðir getur beinlínis bjargað lífi barns síns. Slíkt 

hefur gerst, í fátækrahverfum í Rússlandi, á Filipseyjum og Costa Rica þar sem 

nýbura dauði er gríðarlega mikill og bara það eitt að móðir fái snertingu við barnið 

sitt verður til þess að hún hættir við að skilja það eitt eftir til þess eins að deyja.  

 

Ef litið er til baka á verkferlið allt er tengist ritgerðinni þá er það skylda mín 

að benda á hve lítið er til af íslenskum heimildum um einmitt þetta málefni. Gaman 

væri að sjá framtíðaruppeldisnema skoða, skrifa og rannsaka betur náin tengsl móður 

og ungabarns. Mjög lítið er til af íslenskum athugunum og rannsóknum og enn minna 

af efni þar sem hægt er að kafa dýpra ofan í samband móður við barn sitt. Slatti er til 

af þýddum bókum um meðgönguna sjálfa en ekki mikið um efni sem tekur á allra 

fyrstu ævidögum í lífi ungabarnsins. Fræðasviðið er reyndar frekar ungt og eflaust 

mikil athygli sem fer í menntamálin, en móðir og barn er málefni sem vert er að 
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skoða því bæði er það stórmerkilegt og yndislega gaman að athuga það. Hafa ber í 

huga að eins og upptalning í ritgerðinni hefur bent á þá eru hin nánu og líffræðilegu 

tengsl móður og ungabarns hafið langt yfir allar kenningar um mótunarhyggju, 

eðlishyggju og femínisma. Kenningar eru bara kenningar um alls konar hluti en ekki 

sannleikur. Þegar horft er á móður með nýfæddu barni sínu þá sérðu eitthvað sem er 

raunverulegt og til í alvörunni, það er fallegt,heilagt, hreint og tært. Það er eitthvað 

sem kenningar ná ekki yfir. Því kenningar eru eitthvað sem einhverjir halda fram en 

geta oft verið svo órafjarri sannleikanum. Einu sinni héldu menn að jörðin væri flöt 

en svo komumst við að því að hún er það ekki og jafnvel á þeim tímum þá var móðir 

og ungabarn hennar eitthvað sérstakt, einstakt og ljóslifandi. 
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6 Lokaorð 

Að síðustu langar mig að koma því á framfæri til að fyrirbyggja allan misskilning að 

jafnvel þótt ég telji upp framúrskarandi þætti í tengslum við móðir og ungabarn 

hennar, þá er ég ekki að gefa í skyn að feður séu síðri eða verri á nokkurn hátt. Ég er 

einfaldlega að segja að faðir geti aldrei orðið líffræðileg móðir barnsins. Hvað meina 

ég með því? Jú, líffræðileg móðir er sú eina sem sýnir þessi miklu viðbrögð í 

heilastarfsemi til síns eigin barns. Hún er sú eina sem ber fósturfrumur barns síns í 

líkama sínum allt til æviloka og barnið hennar sömuleiðis. Hver og einn verður svo að 

gera það upp við sig hvort það sé þess virði að lofa þessi sterku tengsl móður og 

ungabarns. Í mínum huga er fátt í heimi hér jafn einstakt, en ég ætla engan veginn að 

taka afstöðu gegn feðrum eða fósturforeldrum, ömmum, öfum eða hverjum þeim sem 

að uppeldi barns koma. Markmið mitt var ekki að upphefja eitt til þess að tala annað 

niður. Umræðan vill svo oft fara í þann farveg að vera með og á móti. Það er ekki það 

sem ritgerðin á að standa fyrir, heldur  á hún einungis að sýna fram á alla þessa 

merkilegu og mikilvægu þætti í sambandi barns og móður í þeirri von um að 

viðkomandi þættir fái þá virðingu sem þeir eiga svo sannarlega skilið. Auðvitað er 

þetta mjög einstakt því öll heimsins börn eiga bara eina líffræðilega móður. 
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