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Ágrip 

Bakgrunnur: Tengslamyndun barns við umönnunaraðila er mikilvægur þáttur hvað varðar velferð 

barnsins. Unglingsmæður eru, af margvíslegum ástæðum, í aukinni hættu að mynda óörugg tengsl við 

börn sín. Óörugg tengslamyndun getur haft skaðleg langtímaáhrif á börn.  

Tilgangur: Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að varpa ljósi á það hvernig unglingsmæður 

tengjast börnum sínum, hvers konar úrræði standa þeim til boða og hvaða úrræði unglingsmæður hafa 

í íslensku samfélagi. 

Aðferð: Gerð var heimildaleit í gagnabönkunum Google Scholar, PubMed og Medline út frá 

ákveðnum lykilorðum. Gagnaleit miðaðist við aldurshópinn 15-19 ára og að heimildir væru aðallega frá 

tímabilinu 2005-2015. Aflað var tölulegra gagna úr erlendum og íslenskum gagnasöfnum.  

Niðurstöður: Tengslamyndun unglingsmæðra við börn sín er í mörgum tilfellum óörugg. Þær eiga 

erfiðara en eldri mæður með að aðlagast móðurhlutverkinu vegna vitsmuna-, félagslegs- og 

tilfinningaþroska sem ekki er enn fullmótaður. Viðeigandi stuðningsúrræði eru því nauðsynleg til að ýta 

undir örugg tengsl milli unglingsmæðra og barna þeirra. Stuðningurinn kemur oftast frá fjölskyldu 

unglingsmóðurinnar og þeim sem standa henni næst, en samfélagsleg stuðningsúrræði eru einnig 

mikilvæg. Erlendis hafa samfélagsleg úrræði verið mikið rannsökuð og niðurstöður sýna fram á að 

unglingavæn heilsugæsla, sérhannaðar deildir innan skólakerfisins fyrir unglingsmæður og 

jafningjastuðningur eru úrræði sem hafa reynst árangursrík. Samfélagsleg úrræði á Íslandi eru hins 

vegar fæst sérhönnuð fyrir unglingsmæður. 

Ályktanir: Þörf er á frekari rannsóknum um stuðningsþarfir unglingsmæðra og vitundarvakningu í 

samfélaginu um mikilvægi tengslamyndunar barns við umönnunaraðila. Sérhönnuð samfélagsleg 

stuðningsúrræði hafa gagnast vel erlendis og gætu komið að góðum notum fyrir íslenskar 

unglingsmæður. Staða unglingsmæðra í samfélaginu er viðkvæm og einstaklingar sem starfa náið 

með unglingsmæðrum, sérstaklega heilbrigðisstarfsfólk, þurfa sérhæfða þjálfun í umönnun 

unglingsmæðra til að geta hugað vel að líðan þeirra og velferð. 

 

Lykilorð: Unglingsmóðir, þroski, tengslamyndun, stuðningur, samfélagsleg úrræði 
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Abstract 

Background: Attachment is an important factor for the welfare of a child. For various reasons, 

adolescent mothers are at an increased risk for developing insecure attachment to their children. 

Insecure attachment can have adverse long-term consequences on children.  

Objective: The purpose of this literature overview was to show how adolescent mothers attach to their 

children, what kind of support there is available for adolescent mothers and what types of support are 

available for adolescent mothers in Iceland. 

Method: The method that was used to make this literature review was to search the databases of 

Google Scholar, PubMed and Medline according to special criteria. Also to collect data from data 

banks abroad and in Iceland about attachment of teenage mothers to their children.  

Results: The results of this literature review show that in many cases adolescent mothers form 

insecure attachment to their children. Adolescent mothers don’t adapt to motherhood as easily as 

older mothers because their cognitive, social and emotional development is not yet fully formed. 

Appropriate support programs are necessary to promote secure attachment between adolescent 

mothers and their children. The support they receive usually comes from the family of the adolescent 

mother and those who are closest to her, but community support is also important. Community support 

has been studied vastly internationally and findings show that teen-friendly primary health care 

centers, specially designed school-based programs for adolescent mothers, and peer-support are all 

resources that have proven to be effective. In Iceland, adolescent mothers have access to very few 

specially designed forms of community support.  

Conclusions: Further research is necessary to study the support needs of adolescent mothers and to 

raise awareness of the importance of attachment to a care giver. Specially designed community 

programs have been successful internationally and could be of good use for Icelandic adolescent 

mothers. Adolescent mothers are a vulnerable group in the community and individuals who work 

closely with adolescent mothers, especially healthcare professionals, need specialized training in the 

care of adolescent mothers so they can pay close attention to their well-being and welfare. 

 

Key words: Adolescent mother, development, attachment, support, community programs 



6 

Þakkir 

Við þökkum Dr. Sóleyju S. Bender, leiðbeinanda okkar við hjúkrunarfræðideild í Háskóla Íslands, fyrir 

góða leiðsögn og samvinnu við gerð þessarar fræðilegu samantektar. Elísabet færir foreldrum sínum, 

Davíð Egilson og Helgu Einarsdóttur, þakkir fyrir góðan stuðning og aðstoð og Eva vill þakka systur 

sinni, Eydísi Þórunni Sigurðardóttur, fyrir gagnlegar ábendingar og mikils metinn stuðning. Erla 

Gísladóttir hjá Hinu Húsinu fær innilega þakkir fyrir hagnýtar upplýsingar varðandi starfsemi 

stuðningshóps ungra mæðra. Að lokum viljum við þakka hvor annarri fyrir skemmtilegt samstarf og 

góðan tíma við vinnu þessarar ritgerðar. 



7 

Efnisyfirlit 

Ágrip ........................................................................................................................................................4 
Abstract ...................................................................................................................................................5 
Þakkir.......................................................................................................................................................6 
Efnisyfirlit .................................................................................................................................................7 
Myndaskrá ...............................................................................................................................................8 
Töfluskrá..................................................................................................................................................9 
1 Inngangur..........................................................................................................................................10 

1.1 Skilgreiningar ............................................................................................................................11 
1.2 Rannsóknarspurningar..............................................................................................................12 

2 Aðferð ...............................................................................................................................................13 
3 Niðurstöður .......................................................................................................................................14 

3.1 Algengi fæðinga meðal unglingsstúlkna á Íslandi .....................................................................14 
3.2 Móðurhlutverkið ........................................................................................................................16 

3.2.1 Þroski unglinga ...............................................................................................................17 
3.3 Tengslakenningin......................................................................................................................18 
3.4 Tengslamyndun ........................................................................................................................20 

3.4.1 Tengslamyndun unglingsmæðra við börn sín.................................................................21 
3.4.2 Áhættuþættir óöruggrar tengslamyndunar hjá unglingsmæðrum ...................................24 

3.5 Stuðningur við unglingsmæður .................................................................................................25 
3.5.1 Félagslegur stuðningur ...................................................................................................26 
3.5.2 Tilfinningalegur stuðningur .............................................................................................27 

3.6 Samfélagsleg úrræði .................................................................................................................28 
3.6.1 Samfélagsleg úrræði í hinum vestræna heimi ................................................................28 
3.6.2 Samfélagsleg úrræði á Íslandi ........................................................................................29 
3.6.3 Samantekt ......................................................................................................................33 

3.7 Tillögur að úrbótum ...................................................................................................................33 

4 Umræður...........................................................................................................................................35 
Ályktanir.................................................................................................................................................39 
Heimildaskrá..........................................................................................................................................40 

 

 



8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Fjöldi lifandi fæddra barna og frumburða eftir aldri móður á árunum 1971-2010 ...................14 

Mynd 2. Fjöldi lifandi fæddra barna á 100 konur, hjá 15-19 ára stúlkum, á tímabilinu 1971-2010........15 

Mynd 3. Fjöldi lifandi fæddra barna á 1000 konur meðal 15-19 ára stúlkna á Norðurlöndum 2012 .....15 

 



9 

Töfluskrá 

Tafla 1. Flokkar tengslagerða samkvæmt Ainsworth.............................................................................19 

Tafla 2. Rannsóknir á tengslamyndun unglingsmæðra .........................................................................22 

Tafla 3. Yfirlit yfir samfélagsleg úrræði sem standa unglingsmæðrum til boða á Íslandi.......................31 

 

  



10 

1 Inngangur  
Tengslakenningin (e. Attachment theory), sem sálfræðingurinn John Bowlby lagði grunninn að, gerir 

ráð fyrir því að hluti af grunnþörfum ungbarns feli í sér tengslamyndun við helsta umönnunaraðila þess 

(Ainsworth, 1985; Bowlby, 1969). Tengslin fela einnig í sér skynörvun á heilann sem hefur áhrif á 

vitsmunalegan og tilfinningalegan þroska barnsins (Sullivan, Perry, Sloan, Kleinhaus og Burtchen, 

2011). Sálfræðingurinn Mary Ainsworth lagði til kenningarinnar um tengslagerðir barna (e. Attachment 

styles), en þau geta verið örugg eða óörugg. Örugg tengsl stuðla að traustu sambandi milli barns og 

umönnunaraðila, en ef um er að ræða óörugg tengsl getur það haft í för með sér margvíslegar 

heilsufarslegar og sálfélagslegar afleiðingar á barnið (Ainsworth, 1985; Bowlby, 1969).  

Árlega verða 16 milljónir 15-19 ára unglingsstúlkna í heiminum mæður (World Health Organization, 

2014). Tíðni fæðinga meðal unglingsstúlkna á Íslandi hefur löngum verið há og þó hún hafi dregist 

saman um 80% á árunum 1971-2010 (Hagstofa Íslands, 2014b) er hún enn nokkuð hærri hér á landi 

en í öðrum Norðurlöndum (Nordic Medico-Statistical Committee, 2013). Unglingsforeldrar og börn 

þeirra eru samfélagshópur sem er í aukinni hættu á að upplifa heilbrigðistengd, andleg, vitsmunaleg 

og félagsleg vandamál (Pinzon o.fl., 2012) og þess vegna flokkast þunganir unglingsstúlkna sem 

samfélagslegt vandamál (Cartes og Araya, 2012; Pinzon o.fl., 2012).  

Það að verða unglingsmóðir er eitt og sér áhættuþáttur fyrir ófullnægjandi sambandi milli móður og 

barns og fyrir síðari erfiðleika hvað varðar þroska barnsins, en börn unglingsmæðra eru líklegri en 

börn eldri mæðra til að eiga óröugg tengsl við mæður sínar í barnæsku (Crugnola, Ierardi, Gazzotti og 

Albizzati, 2014). Unglingsmæður og börn þeirra eru líklegri til að upplifa sálfræðileg, félagsleg og 

efnahagsleg vandamál (Letourneau, Stewart og Barnfather, 2004) og unglingsmæður eru í meiri hættu 

á að ljúka ekki grunnmenntun og glíma við ýmis heilbrigðisvandamál fyrir og eftir fæðingu. Þær upplifa 

jafnframt meiri erfiðleika í móðurhlutverkinu en eldri mæður, meðal annars við tengslamyndun og 

uppeldi barns, og má rekja það til skorts á vitneskju um þroska barna (Daley, Sadler og Reynolds, 

2013).  

Unglingsstúlkur eru sjálfar að ganga í gegnum miklar þroskabreytingar á unglingsárunum. Þannig 

myndast eins konar tvískipt þroskakreppa hjá unglingsmæðrum þar sem verkefni þeirra sem nýrra 

mæðra stangast á við þroskaverkefni unglingsáranna (Letourneau o.fl., 2004). Þær eiga eftir að öðlast 

reynslu, þroskast félagslega og tilfinningalega og þróa með sé siðferðileg viðmið utan við hina 

sjálfmiðuðu hugsun sem einkennir unglingsárin (Feldman, 2008). Uppeldisaðferðir unglingsmæðra eru 

þess vegna oft og tíðum ólíkar uppeldisaðferðum eldri mæðra, en margar unglingsmæður upplifa 

frekar streitu tengda móðurhlutverkinu (Andreozzi, Flanagan, Seifer, Brunner og Lester, 2002; Flaherty 

og Sadler, 2011). Samkvæmt þessu eru unglingsstúlkur betur í stakk búnar til að eignast barn eftir því 

sem þær eru eldri. Ungar mæður þurfa því gott stuðningsnet og úrræði til þess að hjálpa þeim að 

takast á við móðurhlutverkið (Feldman, 2008).  

Stuðningur fyrir unglingsmæður getur virkað sem vörn gegn mögulega skaðlegum áhrifum þess að 

verða unglingsforeldri. Styðjandi einstaklingur getur verið eins konar stuðpúði, minnkað sálræn áhrif 

neikvæðra atburða á fjölskylduna, verið uppspretta tilfinningalegs stuðnings fyrir móðurina og virkað 

sem óbeinn stuðningur fyrir barnið (Letourneau o.fl., 2004).  
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Helstu stuðningsþarfir unglingsmæðra eru tilfinningalegur stuðningur, félagslegur stuðningur, 

viðurkenning og hvatning, að þeim sé sýnd virðing (Letourneau o.fl., 2004) og síðast en ekki síst hafa 

þær þörf fyrir fræðslu (deJonge, 2001; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011; Letourneau 

o.fl., 2004).  

Heilbrigðisstarfsmenn eru í lykilaðstöðu til þess að hjálpa unglingsmæðrum á margvíslegan hátt, til 

dæmis með sérhannaðri heilbrigðisþjónustu sem er unglingavæn, stuðningsinngripum í skólakerfinu 

og jafningjafræðslu. Rannsóknir hafa sýnt fram á góð áhrif þessara inngripa og úrræða (Daley o.fl., 

2013).  

1.1 Skilgreiningar 

Unglingur (e. adolescent) 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir unglingsaldurinn sem þroskatímabil sem á sér stað eftir 

barnæskuna og fyrir fullorðinsárin, frá aldrinum 10-19 ára (WHO, 2014). Samkvæmt Hagstofunni 

skiptast þunganir unglingsstúlkna í tvo aldursflokka, annars vegar 15-19 ára, sem er algengast, og 

hins vegar yngri en 15 ára, sem er sjaldgæft (Hagstofa Íslands, 2014a).  

Tengslamyndun (e. attachment) 

Tengslamyndun eru djúp tilfinningaleg tengsl milli tveggja einstaklinga (Bowlby, 1969). Þessi sterku 

tengsl geta byrjað að myndast strax eftir fæðingu barns (Ball og Bindler, 2006). Tengslamyndun milli 

barns og umönnunaraðila þess er tvíþætt ferli. Það felur í sér hvetjandi hegðun barnsins sem kallar 

fram umönnun frá foreldrum og ýtir undir tengslamyndun (Flaherty og Sadler, 2011; Sullivan o.fl., 

2011). Tengslamyndun við umönnunaraðila gegnir því hlutverki að barnið finni fyrir öryggi og vellíðan 

(Redshaw og Martin, 2013).  

Tengslagerðir (e. attachment styles) 

Fjórar tengslagerðir hafa verið skilgreindar eftir því hvernig tengslamyndun milli móður og barns er 

háttað. Einn af þessum flokkum er örugg tengslamyndun en hinir fela í sér óörugg tengsl og skiptast í 

forðunartengsl (e. avoidant), tvíbent tengsl (e. ambivalent) og óskipulögð tengsl (e. disorganized). Sú 

skipting byggir á viðbrögðum barnsins gagnvart móður (Ainsworth, 1985). 

Örugg tengslagerð (e. secure attachment) 

Örugg tengsl eru skilgreind sem tengsl þar sem börn eru tengd umönnunaraðila sínum og treysta 

honum. Þau sýna merki um streitu þegar umönnunaraðili yfirgefur þau og taka honum fagnandi þegar 

hann kemur til baka. Börn sem eru með örugg tengsl nota umönnunaraðilann sem einskonar 

öryggisventil til að skoða heiminn (Ainsworth, 1985). 

Samfélagsleg úrræði (e. community programs) 

Samfélagsleg úrræði eru skilgreind í þessari fræðilegu samantekt sem þau úrræði sem samfélagið 

getur veitt unglingsmæðrum til að styðja þær í að takast á við móðurhlutverkið (Daley o.fl., 2013). Til 

eru margar gerðir samfélagslegra úrræða, en í tilfellum unglingsmæðra ber helst að nefna 

heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu (Pinzon o.fl., 2012). 
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1.2 Rannsóknarspurningar 
Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar er að komast að því hvernig tengsl unglingsmæður mynda 

við börn sín og hvaða samfélagslegu úrræði eru í boði til að aðstoða þær, erlendis og á Íslandi. 

Fræðileg samantekt var valin fyrir þessa ritgerð vegna þess að hún gefur heildræna sýn á efnið. Til er 

mikið af ritrýndum erlendum fræðigreinum sem styðja mikilvægi góðrar tengslamyndunar, en 

höfundum fannst vanta góða samantekt á þeim samfélagslegu úrræðum sem eru í boði fyrir 

unglingsmæður á Íslandi. Á grunni íslenskrar rannsóknar á stuðningi ungra mæðra var það ályktun 

rannsakenda að gera þyrfti úttekt á þeirri þjónustu og þeim stuðningi sem í boði væri fyrir þennan hóp. 

Í ljósi þess settu höfundar þessarar fræðilegu samantektar fram þrjár eftirfarandi rannsóknarspurningar 

sem verður leitast við að svara: 

1. Hvernig tengsl mynda unglingsmæður við börnin sín? 

2. Hvers konar samfélagsleg úrræði eru í boði fyrir unglingsmæður? 

3. Hvers konar samfélagsleg úrræði eru í boði fyrir íslenskar unglingsmæður? 
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2 Aðferð 
Við gerð þessara fræðilegu samantektar var leitað heimilda í gagnasöfnunum Google Scholar, 

PubMed og Medline. Einnig var stuðst við heimildir sem fundnar voru út frá heimildaskrám annarra 

greina. Sett voru þau skilyrði að greinarnar væru á ensku eða íslensku og að þær væru ritrýndar. 

Flestar greinanna voru frá árunum 2005-2015, en einstaka heimildir voru eldri. Leitast var eftir því að 

styðjast við rannsóknir þar sem unglingsmæðurnar voru á aldrinum 15-19 ára. Bækur og greinar frá 

Borgarbókasafni Reykjavíkur og Landsbókasafni Íslands voru einnig notaðar. Gögnum var jafnframt 

safnað úr gagnasöfnum frá Hagstofu Íslands, Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO) og Nordic Medico-

Statistical Committee (NOMESCO). Tekið var viðtal við Erlu Gísladóttur, stjórnanda stuðningshóps 

fyrir unglingsmæður í Hinu Húsinu, þann 11. febrúar 2015. Heimildaleit stóð yfir frá 8. september 2014 

til 13. febrúar 2015.  

Lykilorðin í heimildaleitinni voru: Unglingsmóðir (e. adolescent mother), tengslamyndun 

unglingsmæðra (e. adolescent maternal attachment), tengslakenning (e. attachment theory), hegðun 

unglingsmæðra (e. adolescent maternal behavior), tengslamyndun foreldris og barns (e. infant-parent 

attachment) tengslamynstur móðurs og barns (e. mother-infant styles of interaction), unglingsmæður 

og félagslegur stuðningur (e. adolescent mother and social support), og stuðningsúrræði fyrir 

unglingsmæður (e. community programs for adolescent mothers). 
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3 Niðurstöður 

3.1 Algengi fæðinga meðal unglingsstúlkna á Íslandi 
Á heimsvísu fæða árlega um 16 milljónir stúlkna á aldrinum 15-19 ára börn. Fæðingar mæðra á þessu 

aldursbili eru um 11% af öllum fæðingum. Um það bil 95% þessara fæðinga eiga sér stað í löndum 

sem hafa lágar eða miðlungs tekjur (WHO, 2014). Helmingur allra fæðinga mæðra á aldrinum 15-19 

ára á sér stað í átta löndum: Bangladess, Brasilíu, Dóminíska lýðveldinu, Kongó, Eþíópíu, Indlandi, 

Nígeríu og Bandaríkjunum (WHO, 2014). Það er almennt viðhorf í hinum vestræna heimi og í 

iðnríkjunum að það sé ekki æskilegt að unglingsstúlkur verði mæður, þar sem tengsl eru á milli ungs 

aldurs mæðra og neikvæðrar samfélagsstöðu þeirra í þessum ríkjum (Kramer og Lancaster, 2010).   

Íslensk börn og unglingar byrja að meðaltali að stunda kynlíf um 15 ½ árs gömul (Kolbrún 

Gunnarsdóttir, Reynir Tómas Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr 

Ingvarsson og Sigurbjörg Bragadóttir, 2008) en 70-80% íslenskra unglinga sem stunda kynlíf segjast 

ekki vera tilbúin til þess að eignast barn (Bender og Kosunen, 2005).  

 

Mynd 1. Fjöldi lifandi fæddra barna og frumburða eftir aldri móður á árunum 1971-2010 
(Hagstofa Íslands, 2014a) 

Mynd 1 sýnir þróun á fjölda lifandi fæddra barna meðal 15-19 ára stúlkna yfir tímabilið 1971-2010. 

Á henni sést vel að á þessu tímabili dregur úr fæðingum hjá mæðrum í þessum aldursflokkum. Myndin 

sýnir einnig að fjöldi fæddra barna meðal mæðra á þessu aldursbili er mestur meðal þeirra sem eru 

elstar, þ.e. 19 ára, en minnstur meðal 15 ára stúlkna. Þessi fækkun barneigna meðal 15-19 ára 

stúlkna endurspeglar að öllum líkindum það viðhorf unglingsstúlkna að þær telji sig ekki tilbúnar í 

barneignir en tengist jafnframt samfélagslegri umræðu um þetta mál. Árið 2013 fæddust alls 4326 börn 

á Íslandi. Af þeim áttu mæður á aldursbilinu 15-19 ára aðeins 81 barn og aldurshópurinn 15 ára og 

yngri ekkert (Hagstofa Íslands, 2014a). Af því leiðir að tæplega tvö prósent barna sem fæddust þetta 

ár áttu mæður sem voru yngri en 19 ára.  
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Mynd 2. Fjöldi lifandi fæddra barna á 100 konur, hjá 15-19 ára stúlkum, á tímabilinu 1971-2010 
(Hagstofa Íslands, 2014 a,b) 

Mynd 2 sýnir fjölda fæddra barna á 100 mæður á þessu aldursbili. Meðaltal fæðinga meðal 15-19 

ára unglingsmæðra hefur dregist saman um 80% á árunum 1971-2010, við það að fara úr 7,2 

fæðingum á 100 konur í 1,5 á 100 konur (Hagstofa Íslands, 2014a,b). Þá er athyglisvert að 

fæðingartíðni þessa aldurshóps lækkaði um 31% á árunum 1976-99 og samhliða jókst tíðni 

fóstureyðinga um 133% (Bender, Geirsson og Kosunen, 2003). Þetta gefur sterklega til kynna að 

samfélagið gefi á einn eða annan hátt skilaboð um að ekki sé heppilegt að ungar stúlkur eignist börn.  

 

Mynd 3. Fjöldi lifandi fæddra barna á 1000 konur meðal 15-19 ára stúlkna á Norðurlöndum 2012 
(NOMESCO, 2013) 

Mynd 3 sýnir gögn frá 2012 um lifandi fædd börn ungra stúlkna á Norðurlöndum miðað við 1000 

konur (Nordic Medico-Statistical Committee, 2013). Í samanburði við hin Norðurlöndin kemur í ljós að 

Ísland hefur nokkuð hærri fæðingartíðni meðal unglingsstúlkna á þessu aldursbili. Ofangreindar tölur 

sýna þó um leið að unglingsmæður eru að verða undantekning fremur en regla.  
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3.2 Móðurhlutverkið 
Þegar barn lítur dagsins ljós fæðist ekki eingöngu nýr einstaklingur í heiminn heldur verður líka til 

móðir. Nánast allt sem skiptir móðurina máli breytist; líkaminn, skólagangan, samband við maka, 

atvinna, fjárhagur og svo mætti lengi telja. Hin nýbakaða móðir þarf að læra að forgangsraða upp á 

nýtt og í upphafi gerir hún nánast allt fyrir nýja barnið nema að anda fyrir það (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009).  

Unglingsmæður eiga þar með krefjandi starf fyrir höndum. Árið 2004 var gerð eigindleg rannsókn í 

Bretlandi á 9 ungum mæðrum sem höfðu átt börn sín þegar þær voru yngri en tvítugar. Fyrir utan eina 

hafði engin þeirra ætlað sér að verða þunguð og þær töldu sig allar hafa verið of ungar til að eignast 

barn. Líf þeirra umturnaðist við komu barnsins. Þrátt fyrir það voru unglingsmæðurnar jákvæðar og 

töluðu um að þótt þær hefðu ekki getað farið í nám vegna tilkomu barnsins sæju þær möguleika á því 

að fara í nám síðar á ævinni. Nokkrar þeirra töldu einnig að það að verða móðir hefði breytt vali þeirra 

á framtíðarstarfi til hins betra. Þær lýstu jákvæðri reynslu af móðurhlutverkinu þrátt fyrir að það væri oft 

erfitt. Flestar af þeim lýstu sterkum tengslum við barnið strax við fæðingu (Seamark og Lings, 2004).  

Viðhorf unglingsmóður til uppeldis hefur áhrif á uppeldisaðferðir hennar. Unglingsmæður styðjast 

við annars konar uppeldisaðferðir en eldri mæður. Þær sýna gjarnan minni umhyggju gagnvart barni 

sínu og virðast vera uppteknari að verklegum þáttum móðurhlutverksins, eins og til dæmis að skipta 

um bleyju (Krpan, Coombs, Zinga, Steiner og Fleming, 2005). Unglingsmæðurnar leika einnig sjaldnar 

og minna við barnið en eldri mæður (Crugnola o.fl., 2014). 

Unglingsmæður hafa tilhneigingu til að hafa óraunhæfar væntingar og kröfur til barna sinna miðað 

við aldur þeirra. Rannsókn sem gerð var á muninum á uppeldisaðferðum unglingsmæðra og eldri 

mæðra leiddi í ljós að eldri mæðurnar útskýrðu verkefni fyrir börnunum á viðeigandi hátt miðað við 

aldur barnanna á meðan unglingsmæðurnar útskýrðu mjög lítið, réttu börnunum verkefnin og sögðu 

þeim að vinna það sjálfum. Börn eldri mæðranna töluðu auk þess helmingi meira við vinnslu 

verkefnisins heldur en börn unglingsmæðranna. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsmæður veita 

börnum sínum minni vitsmunalega hvatningu en eldri mæður, tala minna við þau og örva þannig 

málþroska þeirra minna (Levine, Coll og Oh, 1985). Samkvæmt rannsókn Lounds o.fl. hefur málörvun 

gífurlegt forspárgildi fyrir því að börn með óörugg tengsl við eins árs aldur geti breytt tengslagerð sinni 

yfir í örugg tengsl við fimm ára aldur (Lounds, Borkowski, Whitman, Maxwell og Weed, 2005). 

Hegðunarvandamál, samskiptaerfiðleikar og skertur vitsmunaþroski eru meðal þeirra vandamála 

sem börn unglingsmæðra upplifa í auknum mæli miðað við börn eldri mæðra (Andreozzi o.fl., 2002). 

Börn unglingsmæðra eru einnig líklegri til þess að verða fyrir skaðlegum líkamlegum heilsufarsáhrifum, 

eru frekar léttburar og fyrirburar og glíma frekar við þroskaraskanir. Börn unglingsmæðra sem eru 17 

ára og yngri hafa auk þess hærri tíðni ungbarnadauða en börn sem eiga eldri unglingsmæður (Daley 

o.fl., 2013; Pinzon o.fl., 2012). Þá má nefna að þegar börn unglingsmæðra eldast eru meiri líkur á því 

að þeim gangi verr í skóla, að þau misnoti vímuefni og að þau verði sjálf unglingsforeldrar (Daley o.fl., 

2013). 

Unglingsmæður eru oftast nær ekki undirbúnar fyrir móðurhlutverkið og vantar þekkingu um þroska 

ung- og smábarna og hafa þar af leiðandi tilhneigingu til að nota harðar og hafnandi uppeldisaðferðir 
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(Lounds o.fl., 2005). Þessar uppeldisaðferðir tengjast reiði hjá börnum, lágu sjálfstrausti og félagslegri 

einangrun. Enn fremur finnst sumum unglingsmæðrum þær ekki nógu góðar og þær upplifa að þær 

standi sig ekki í móðurhlutverkinu. Þessar mæður eru líklegri til að draga sig í hlé tilfinningalega og 

líkamlega frá barninu, sem tengist aftur reiðihegðun og mótþróa barnsins sem skapar erfitt samband 

þeirra á milli (Levine o.fl., 1985; Pinzon o.fl., 2012).  

3.2.1 Þroski unglinga 
Unglingar ganga í gegnum mikinn þroska á unglingsárunum, bæði líkamlega og vitsmunalega, en það 

á einnig við um reynslu og félagsþroska. Fyrstu merki um sjáanlegan kynþroska eru almennt talin vera 

upphaf þess ferlis að stúlka verði að konu. Kynþroski er einstaklingsbundinn og stjórnast af erfðum og 

umhverfisþáttum. Það er ekki háð fæðingaraldri heldur kynþroskaaldri hvenær líkaminn er í raun 

tilbúinn fyrir barnsburð (Kramer og Lancaster, 2010). Meðalkynþroskaaldur stúlkna í hinum vestræna 

heimi hefur lækkað síðastliðna áratugi. Undir lok nítjándu aldar hófust fyrstu tíðablæðingar hjá stúlkum 

í kringum fjórtán til fimmtán ára aldur en í dag hefjast þær í kringum ellefu til tólf ára aldur (Feldman, 

2008). Ekki er vitað með vissu hverjar eru ástæður þess en talið er líklegt að velmegun, fækkun 

sjúkdóma og breyttar samfélagsaðstæður hafi haft mikil áhrif þar á (Feldman, 2008). Árið 2000 var 

gerð rannsókn á kynþroska íslenskra stúlkna. Niðurstöður sýndu að meðalaldur við upphaf fyrstu 

tíðablæðinga er 13,26 ár (Árni Þórisson, Atli Dagbjartsson, Gestur Pálsson og Víkingur Arnórsson, 

2000). Samkvæmt þessum niðurstöðum gætu kynferðislega virkar stúlkur frá 13 ára aldri eignast barn. 

Í dag virðist vera mikill munur á 13 ára stúlku og 19 ára konu. Þá er almennt viðurkennt að samfélagið 

hafi þróast á þann veg að börn séu lengur börn. Ólíkt því sem áður var er ekki lengur ætlast til þess að 

börn séu fullorðin við fermingu og byrjuð að taka virkan þátt í samfélaginu sem fullorðnir einstaklingar. 

Hér að ofan er því að finna visst misræmi. Líkamlega getur ung stúlka átt barn en hún á eftir að öðlast 

þroska og lífsreynslu sem er henni mikilvæg til að takast á við móðurhlutverkið.  

Þessi þroski yfir unglingsárin á sér líka lífeðlisfræðilegar skýringar. Á unglingsaldri verður mikil 

breyting á heilastarfseminni sem gerir það að verkum að vitsmunaþroski eykst. Frumurnar í 

heilaberkinum þroskast verulega á unglingssaldri og verða samtengdari. Það veldur því að unglingar 

geta með tímanum hugsað dýpra og stuðst við flóknari rökhugsun (Feldman, 2008). Gráa svæðið í 

heilanum eykst gífurlega í upphafi unglingsáranna og nær ákveðnu hámarki. Þegar lengra er liðið á 

unglingsárin dregur úr umfangi þess sem nemur um 1-2% á ári. Á sama tíma eykst einangrun 

taugafrumna með mýelínslíðri sem gerir taugaboðin virkari og hraðari. Bæði þessi ferli valda því að 

unglingar öðlast betri líkamlega samhæfingu, betri ályktunarhæfni og þróaðri rökhugsun en þau höfðu 

í upphafi unglingsáranna (Feldman, 2008). 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur sem taldi börn ganga í gegnum fjögur stig í 

vitsmunaþroska frá barnsaldri til upphafs fullorðinsára. Grunnurinn í kenningu hans var að barnið væri 

virkur þáttakandi í þróun þekkingar sinnar og byggði upp eigin skilning. Í upphafi unglingsáranna er 

vitsmunaþroski einstaklingsins á því stigi að börnin hugsa hlutbundið. Í kringum tólf ára aldur fara 

unglingar að styðjast við flóknari rökhugsun og röksemdafærsla þeirra verður frábrugðin 

röksemdarfærslu barna en þau nota gjarnan tilfinningar sem rök fyrir fyrirbærum og ástandi (Boyd og 

Bee, 2012).  
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Sálfræðingurinn David Elkind (f. 1931) setti fram hugtakið sjálfsmiðuð hugsun til að skýra hvernig 

unglingar færa rök fyrir hlutunum. Sjálfsmiðuð hugsun vísar til þess að unglingnum finnst eigin 

hugsanir, trú og tilfinningar vera einstakar og að engir aðrir hafi upplifað neitt í líkingu við þær (Boyd 

og Bee, 2012). Elkind benti einnig á að hluti unglinga hagar sér eins og hann hafi ímyndaðan 

áhorfendahóp þar sem unglingurinn er alltaf miðpunkturinn og í sviðsljósinu. Sem dæmi má nefna 

unglingsmóður sem dregur ungt barn sitt með sér í Kringluna til þess að máta föt í marga klukkutíma. Í 

hvert skipti sem hún mátar föt ímyndar hún sér viðbrögð jafnaldra sinna í stað þess að huga að 

barninu (Boyd og Bee, 2012). Samkvæmt hugmyndafræði Elkinds gerir sjálfsmiðuð hugsun 

unglingsstúlkna þeim erfiðara fyrir að vera uppalendur.  

Ungar stúlkur ganga í gegnum mikinn þroska á unglingsárunum. Þær eiga eftir að öðlast reynslu og 

félagslegan þroska og þróa með sér siðferðileg viðmið. Samkvæmt þessu er stúlkan betur sett til að 

eignast barn því lengra sem líður á unglingsárin og fullorðinsaldri er náð. Ungar mæður þurfa gott 

stuðningsnet og úrræði til þess að hjálpa þeim að takast á við móðurhlutverkið (Feldman, 2008). 

3.3 Tengslakenningin 
Enski sálfræðingurinn John Bowlby (1907-1990) lagði grunninn að tengslakenningunni eftir seinni 

heimsstyrjöldina (Bowlby, 1969; Levy, 2013). Áhuga Bowlby á tengslum móður/umönnunaraðila við 

afkvæmi sín má rekja til klínískra athugana hans á vansælum börnum (e. disturbed) sem höfðu verið 

tekin frá mæðrum sínum ung að aldri. Við þróun kenningarinnar tók Bowlby einnig mið af niðurstöðum 

rannsókna úr dýraríkinu og hvernig tengsl dýra voru við eigin afkvæmi (Sullivan o.fl., 2011). Bowlby 

leitaði fanga í mismunandi vísindagreinum, svo sem sálgreiningu, atferlisfræði dýra (e. ethology), 

þróunarfræði og vitsmuna- og þróunarsálfræði. Hann lagði grunninn að tengslakenningunni með því 

að fella saman þá meginþætti sem lýst er í þessum fræðigreinum til að útskýra tengslamyndun milli 

ungbarna og umönnunaraðila þeirra (Levy, 2013). Bowlby byggði kenningu sína á því að sterk tengsl 

ungviðis við umönnunaraðila hefðu þróast í gegnum kynslóðir þar sem meiri líkur væru á að það 

ungviði lifði af sem fengi vernd og næringu. Umönnunaraðili veitir ungviði sínu öryggi, vernd og 

næringu. Þegar tengsl hafa myndast fer barnið að kanna heiminn og mynda önnur sambönd við aðra 

einstaklinga, en með umönnunaraðila sinn sem einskonar öryggisventil. Bowlby lagði áherslu á að 

þessi tengsl mynduðust á fyrsta ári barnsins. Hann benti á að barnið mótaði á því ári hugmyndir um 

eigið sjálf og annarra. Þær hugmyndir grundvölluðust á fyrsta sambandi sem það myndaði, það er að 

segja við móður sína eða helsta umönnaraðila (Sullivan o.fl., 2011). 

Mary Ainsworth (1913-1999) lagði mikið til tengslakenningarinnar, en hún flokkaði tengslamyndun 

barns á fyrsta ári við umönnunaraðila í fjögur stig og byggði þar á niðurstöðum sínum og Bowlbys. 

Fyrsta stig tengslamyndunar skapast við fæðingu og er hegðun barnsins ómeðvituð og einkennist af 

gráti og ósjálfráðum viðbrögðum (e. reflexes). Hegðun barnsins beinist þá ekki að neinum ákveðnum 

aðila. Þetta stig endist stutt. Annað stig byrjar þegar barnið fer að aðskilja eina manneskju, það er að 

segja eigin umönnunaraðila, frá öðrum. Barnið hegðar sér ólíkt því sem það gerði áður og beinir 

athygli sinni að umönnunaraðilanum. Samtímis sýnir barnið öðrum athygli, en í minni mæli, og er ekki 

mannafælið. Um mitt fyrsta árið tekur við þriðja stigið. Þá verður hegðun barnsins einstaklingsbundnari 

og þroski þess augljósari. Barnið hefur meiri samskipti við umönnunaraðila en áður og sækist einnig 
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eftir nánd hans. Það verður áhyggjufullt ef umönnunaraðili fer í langan tíma og sýnir merki um 

mannafælni. Á fjórða stigi byrjar barnið að átta sig á því að umönnunaraðilinn, oftast móðirin, er til 

staðar þrátt fyrir að hann hverfi í stutta stund (Ainsworth, 1985; WHO, 2004).  

Mary Ainsworth stóð að langtímarannsókn bæði í Úganda og Baltimore á tengslagerðum barna við 

umönnunaraðila sína. Þar var hún aðallega að skoða tengslin á þriðja stigi tengslamyndunar og tók 

eftir hvernig börnin skoðuðu heiminn með umönnunaraðila sem öryggisventil. Hún tók eftir að þrátt 

fyrir að ákveðinn menningarmunur væri milli athugunarsvæðanna voru þessi tilteknu stig í þroska 

tengslamyndunar á fyrsta ári barnanna nánast eins á báðum stöðum (Ainsworth, 1985). 

Ainsworth og samstarfskona hennar, Barbara Witting, skoðuðu hvernig börn brugðust við óvæntum 

aðstæðum. Í rannsókninni voru viðbrögð ellefu mánaða gamalla barna í millistétt könnuð. Rannsakað 

var hvernig börnin brugðust við nýjum aðstæðum í óþekktu umhverfi, til dæmis þegar ókunnugur kom 

inn og umönnunaraðilinn fór burtu í stutta stund. Þar sáu þær ákveðnar tengslagerðir (e. attachment 

styles) út frá viðbrögðum og hegðun barnanna og þær flokkuðu þau í eftirfarandi flokka (Ainsworth, 

1985; Landa og Duschinsky, 2013). 

Tafla 1. Flokkar tengslagerða samkvæmt Ainsworth  

Flokkar Hegðun og viðbragð barnsins 

Örugg tengsl Barnið notar umönnunaraðilann sem öryggisventil til að skoða umhverfið, mótmælir þegar 
umönnunaraðilinn fer í burtu og er ekki eins tilbúið að skoða umhverfið án hans. Þegar 
umönnunaraðili kemur aftur sækir barnið í hann á ný og er auðvelt að hugga það. 

Óörugg/forðunar- (e. 
avoidant) tengsl 

Barnið sýnir lítil sem engin viðbrögð ef umönnunaraðilinn fer af staðnum og veitir því enga 
athygli þegar hann kemur aftur inn í aðstæðurnar. 

Óörugg/ tvíbent (e. 
ambivalent) tengsl 

 

Barnið er vart um sig þegar ókunnugur aðili kemur inn í herbergið þrátt fyrir að 
umönnunaraðilinn sé til staðar. Þegar umönnunaraðilinn fer verður barnið sárt og 
áhyggjufullt. Þegar hann kemur aftur er það lengi að jafna sig og erfitt að hugga það. 
Barnið heldur sem fastast í umönnunaraðila lengi á eftir. 

(Ainsworth, 1985; Landa og Duschinsky, 2013; WHO, 2004) 

Öll börnin höfðu ákveðin tengsl við móður sína en viðbrögðin sem koma fram í síðustu tveimur 

flokkunum sem sjást á töflu 1 eru óörugg tengsl sem einkennast af ákveðnum kvíða. Mary Main (f. 

1943), sem var fyrrum nemandi Ainsworth, tók eftir því að sum börnin hegðuðu sér óútreiknanlega við 

rannsóknina. Hún bætti því við einum flokki í viðbót; óskipulögðum tengslum (e. disorganized 

attachment), þar sem börnin sóttu í nánd móður sinnar á sama tíma og þau hörfuðu frá henni (Landa 

og Duschinsky, 2013; WHO, 2004). Talið er að mæður barna með óörugg tengsl séu ekki eins næmar 

á skilaboð barnsins á fyrsta árinu og síður móttækilegar fyrir samskiptum barnsins (Ainsworth, 1985).  

Patricia Crittenden (f. 1945) var einnig fyrrum nemandi Ainsworth og hún leiddi hugann að því 

hvernig tengslamyndun á sér stað þegar mikið álag er til staðar, til dæmis ofbeldi, vanræksla o.fl. 

Crittenden tók eftir því að vanrækt börn eða börn sem hafði verið misþyrmt féllu ekki endilega í þessa 

þrjá ofangreindu flokka. Börn sem hafði verið misþyrmt alvarlega voru ekki erfið heldur samvinnuþýð. 
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Hins vegar kom fram að börn sem höfðu verið vanrækt voru annað hvort samstarfsfús eða 

frumkvæðislaus. Þegar tengslamyndun milli barns og umönnunaraðila eru skoðuð þarf samkvæmt 

niðurstöðum fyrrnefndra aðila að taka umhverfi og menningu inn í aðstæður (Landa og Duschinsky, 

2013).  

3.4 Tengslamyndun 
Í dag halda margir fræðimenn því fram að tengslamyndun hefjist í móðurkviði. Samkvæmt líffræðilegu 

sjónarmiði hefst tengslamyndun móður og barns á síðasta þriðjungi meðgöngunnar, eða frá 26. – 28. 

viku meðgöngu. Þessi tími meðgöngunnar einkennist af miklum breytingum þar sem undirbúningur 

fyrir komu barnsins er í fullum gangi. Heyrn og lyktarskynfæri fóstursins virkjast, það fer að heyra rödd 

móðurinnar og finna lyktina af henni, sem virkar sem grundvöllur fyrir komandi tengslamyndun. 

Legvatn umlykur fóstrið í móðurkviði, þannig að þegar lyktarskynfæri þess byrja að virkjast verða 

slímhúð lyktarskynfæranna og viðtakar hennar fyrir bylgjum af legvatni þegar fóstrið kyngir og sýgur 

þumalinn. Heyrn fóstursins virkjast, sem fyrr segir, á sama tíma, og þrátt fyrir að hljóð taktfasts 

blóðflæðis móðurinnar sé mest ríkjandi, berst rödd hennar einnig í gegnum beinin og legvatnið til 

fóstursins (Moon og Fifer, 2008; Sullivan o.fl., 2011). 

Við fæðingu nýburans virkar kunnugleg rödd og lykt móðurinnar sem haldreipi fyrir nýburann í þeim 

dramatísku aðstæðum sem fæðingin er (Rattaz, Goubet og Bullinger, 2005). Nýburinn upplifir allt í 

einu stanslausan straum af nýjum skynörvunum sem hann þekkir ekki og þess vegna getur rödd og 

lykt móður róað nýburann þegar hann er færður til móðurinnar – sem er hægt að skilgreina sem fyrstu 

sjáanlegu tengslamyndun móður og barns (Sullivan o.fl., 2011). Mikilvægasti þáttur tengslamyndunar 

er að tryggja nálægð ungbarnsins við umönnunaraðila. Með því fær barnið nauðsynlega umönnun til 

að geta lifað af og upplifað gæði tengslanna. Tengslin fela einnig í sér skynörvun á heilann sem hefur 

áhrif á vitsmuna- og tilfinningalegan þroska barnsins (Sullivan o.fl., 2011). 

Tengslamyndun er stór hluti af sambandi barns og umönnunaraðila þess. Helsta hlutverk 

tengslamyndunarinnar er að barnið upplifi öryggi og vernd frá umönnunaraðila. Tengslamyndun er 

aðgreind frá öllum öðrum þáttum foreldrahlutverksins, en tilgangur tengslamyndunar er ekki að leika 

við eða skemmta barninu (það er hlutverk foreldra sem leikfélaga), fæða barnið (það er hlutverk 

foreldra sem umönnunaraðila), setja barninu mörk (það er hlutverk foreldra sem uppalanda), eða 

kenna barninu nýja færni (það er hlutverk foreldra sem kennara). Þegar um er að ræða góða 

tengslamyndun getur barnið nýtt grundvallarumönnunaraðilann sem eins konar „örugga höfn“ þaðan 

sem það getur skoðað heiminn gaumgæfilega. Þetta er staður þar sem barnið veit að það getur leitað 

huggunar (Benoit, 2004). Þessi „örugga höfn“ er eins konar verndandi þáttur fyrir áframhaldandi 

þroska barna, en langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem upplifa skipulagða og örugga 

tengslamyndun við umhyggjusaman grundvallarumönnunaraðila eru líklegri til að hafa góða 

aðlögunarhæfni, bæði félagslega og tilfinningalega (Benoit, 2004). 

Tengsl mæðra og barna eru metin með aðferð Ainsworth – Ainsworth Strange Situation – þar sem 

tengslin eru metin eftir hegðun og viðbrögðum barnsins þegar móðirin yfirgefur þær aðstæður sem 

móðir og barn eru stödd í og kemur svo aftur (Lounds o.fl., 2005). Þegar um er að ræða óörugga 

tengslamyndun eru samskipti milli móður og barns öðruvísi en þegar um er að ræða örugg tengsl. Í 
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öruggum tengslum skynja börn móður sína sem örugga höfn, vilja vera í návist hennar og sýna merki 

aðskilnaðarkvíða þegar hún er ekki í augsýn (Lounds o.fl., 2005; Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Heilbrigði barna og sálfélagsleg velferð er þannig háð sambandi þeirra við helsta umönnunaraðila 

sinn. Örugg tengslamyndun við þennan einstakling ýtir undir aðlögunarhæfni og heilbrigðan þroska 

barna. Umhyggjusöm snerting er jákvæð upplifun fyrir börn og miðlar stuðningsríkum samskiptum og 

öryggi, sem eru ómissandi þættir fyrir börnin síðar meir til að þroska með sér nauðsynlega færni í 

mannlegum samskiptum. Góðum tengslum milli barna og umönnunaraðila þeirra er miðlað með 

umhyggju, en þar er snerting öflugt framlag til heilsu og velferðar barnanna. Þessi fyrstu tengsl eru 

afar mikilvæg fyrir börnin (Duhn, 2010). 

3.4.1 Tengslamyndun unglingsmæðra við börn sín 
Í yfirlitsskýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar kemur fram að 55% ungra barna teljast vera með 

örugg tengsl, 35% með óörugg tengsl, þar af 20% með forðunartengsl og 15% með tvíbent tengsl. 8% 

falla svo undir flokkinn sem Main bætti við um óskiplögð tengsl (WHO, 2004). Unglingsmæður eru 

mun oftar með óörugg tengsl við börn sín en eldri mæður (Lounds o.fl., 2005). Tafla 2 sýnir 

niðurstöður rannsókna á tengslamyndun unglingsmæðra við börn sín og samkvæmt rannsókn Ward 

og Carlson eiga 69% af börnum unglingsmæðra í óöruggum tengslum við móður sína og af þeim eiga 

18% í óskipulögðum tengslum (Ward og Carlson, 1995).  

Unglingsmæður barna með örugg tengsl upplifa minna álag í foreldrahlutverkinu og eru ánægðari 

með félagslegan stuðning en mæður barna með óörugg tengsl (Emery, Paquette og Bigras, 2008). 

Unglingsmæður eru ekki aðeins líklegri til að mynda óörugg tengsl við börnin sín, heldur eiga þær 

einnig frekar börn sem breyta tengslagerð sinni í gegnum barnæskuna, en börn mæðra sem eru ekki í 

áhættuhóp eru í sömu tengslagerð í 88% tilvika. Það óreiðukennda umhverfi sem fylgir oft og tíðum 

heimilislífi sem unglingsmóðir stjórnar hefur áhrif á stöðugleika tengsla barnsins við móður sína, en 

samkvæmt rannsókn telja unglingsmæður umhverfi til umönnunar á heimilinu verra en eldri mæður 

(Andreozzi o.fl., 2002). Gæði samskipta milli unglingsmóður og barns og hversu tilbúin móðirin var fyrir 

barneignir hafði einnig forspárgildi um stöðugleika tengslamyndunar (Lounds o.fl., 2005).  

Næmni og læsi móðurinnar á hegðun barnsins er einn af mikilvægustu þáttunum í tengslamyndun 

móður og barns (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Næmni móður fyrir hegðun og skilaboðum barnsins 

síns eykur líkurnar á traustu sambandi hennar við barnið. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á jákvæð 

tengsl milli næmni mæðra og öruggrar tengslamyndunar; því næmari sem móðirin er á hegðun og 

skilaboð barnsins því meiri líkur eru á öruggri tengslamyndun (Moran, Forbes, Evans, Tarabulsy og 

Madigan, 2008). Mæður barna með örugg tengsl lesa betur í hegðun barna sinna en mæður barna 

með óörugg tengsl (Lounds o.fl., 2005). Unglingsmæður eiga erfiðara með þessa þætti vegna eigin 

þroskaverkefna og þeirrar sjálfsmiðuðu hugsunar sem einkennir unglingsárin (Letourneau o.fl., 2004). 

Barnið aðlagast þessum skorti á tengslum og bælir niður þörfina fyrir móður sína til að forðast höfnun 

og reiði. Barnið sýnir hvorki þörf fyrir nálægð né snertingu. Þessi börn geta virst róleg, en þau eru með 

öran hjartslátt og hærri gildi streituhormóna sem gefur til kynna vanlíðan og streitu (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). 

 



22 

Tafla 2. Rannsóknir á tengslamyndun unglingsmæðra 

Rannsakendur Tilgangur Aðferð Niðurstöður Styrkleikar og 
veikleikar 

Andreozzi, 
Flanagan, 
Seifer, 
Brunner og 
Lester 
(2002) 
 
Bandaríkin 
 

Ákvarða gerð 
tengslamyndunar 
annars vegar hjá 
börnum 
unglingsmæðra og 
hins vegar hjá 
börnum eldri mæðra. 
Einnig að rannsaka 
hvort þessar 
tengslagerðir væru 
tengdar eiginleikum 
foreldranna, þar á 
meðal þunglyndi, 
sjálfsáliti, streitu í 
foreldrahlutverkinu, 
líkum á því að beita 
barnið ofbeldi, 
andlegri vanlíðan, 
mati á skapgerð 
barnsins og umhverfi 
umönnunar. 

Langtímarannsókn. Í 
úrtakinu voru 51 
unglingsmóðir ásamt 18 
mánaða gömlum börnum 
þeirra og til samanburðar 
voru 76 eldri mæður og 18 
mánaða börn þeirra. 
Gögnum var safnað þegar 
börnin voru 1, 4, 8, 10 og 
18 mánaða. 
Mælitæki: Tengslamyndun: 
ASSP. Streita í 
móðurhlutverkinu: PSI. 
Fæðingarþunglyndi: BDI. 
Andleg vanlíðan mæðra: 
BSI. Hegðun barnsins: 
IBQ. Ofbeldi gagnvart 
barninu: CAPI. Sjálfsálit 
mæðra: MSRI. Mat á 
umhverfi: HOME. 

Örugg tengslamyndun var 
hjá 67% barna 
unglingsmæðra og hjá 
62% barna eldri mæðra. 
Marktækur munur var á því 
hvernig unglingsmæðurnar 
mátu eiginleika sína miðað 
við eldri mæður. 
Unglingsmæður greindu frá 
lægra sjálfsáliti, meiri 
streitu í foreldrahlutverkinu 
og meiri líkum á því að 
beita barnið ofbeldi, og 
töldu umhverfi umönnunar 
á heimilinu verra en eldri 
mæður. Unglingsmæður 
mátu einnig börnin sín 
virkari en eldri mæður og 
hafði það slæm áhrif á 
tengslamyndunina. 

Styrkleikar þessarar 
rannsóknar er að 
úrtakið er ágætlega 
stórt, með 51 par 
unglingsmæðra og 
barna þeirra og 76 
eldri mæður og börn 
þeirra.  
Veikleikar þessarar 
rannsóknar eru að 
margir þættir sem 
voru rannsakaðir 
voru byggðir á áliti 
mæðranna sjálfra. 
 

 
Crugnola, 
Ierardi, 
Gazzotti og 
Albizzati 
(2014) 
 
Ítalía 

Greina áhrif þess að 
vera unglingsmóðir á 
gæði samskipta 
móður og barns og 
tilfinningastjórnun 
við þriggja mánaða 
aldur og skoða á 
sama tíma áhrif 
tengsla móðurinnar 
á þessar breytur. 

Úrtakið var 30 pör 
unglingsmæðra og barna 
þeirra (15-21 árs) og 30 
pör eldri mæðra og barna 
þeirra (25-40 ára) til 
samanburðar við þriggja 
mánaða aldur barnsins. 
Mælitæki: Samskipti 
mæðra og barna: ICEP og 
AAI. 

Greining gagna sýndi fram 
á að miðað við eldri mæður 
eyða unglingsmæður meiri 
tíma í neikvæð samskipti 
við börnin sín. 
Unglingsmæður eru einnig 
ólíklegri til að leika við 
börnin sín en eldri mæður. 
Unglingsmæður og börn 
þeirra sem áttu í óöruggum 
tengslum eyddu jafnframt 
minni tíma í að leika með 
hluti og meiri tíma í 
umönnun en þær sem 
höfðu myndað örugg 
tengsl. 

Styrkleikar eru að 
það eru jafnmargar 
mæður og börn í 
báðum hópum.  
Veikleikar eru að 
hópurinn er frekar 
lítill og þátttakendur 
komu frá 
takmörkuðu svæði á 
Ítalíu. 

Emery, 
Paquette og 
Bigras  
(2008) 
 
Kanada 
 

Skoða ákveðna 
áhrifaþætti í 
samskiptum móður 
og barns og hvort 
þessir þættir hafa 
áhrif á 
tengslamyndun. 
 

Langtímarannsókn. Úrtakið 
var 138 unglismæður yngri 
en 19 ára og börn þeirra. 
Ýmist voru lagðir 
spurningarlistar fyrir 
mæðurnar, tekin viðtöl við 
þær eða gerðar skoðanir í 
fjögur skipti: á meðgöngu, 
þegar barnið var 4 
mánaða, 10 mánaða og 15 
mánaða.  
Mælitæki: Næmni móður: 
CARE-index. 
Tengslamyndun á 
fullorðinsaldri: ASQ. 
Þunglyndi unglingsmæðra: 
DSM-II, EPDS. Álag 
unglingsmæðra sem fylgir 
uppeldi: PSI. Vanræksla 
unglingsmæðra í æsku: 
CTQ. Skapgerð barnsins: 
ICQ og CARE-index. 
Félagslegur stuðningur: 
ASSIS. Flokkun 
tengslamyndunar: ASSP. 
 
 

Mæður barna sem höfðu 
örugg tengsl við börnin sín 
upplifðu minna álag í 
foreldrahlutverkinu og voru 
ánægðari með félagslegan 
stuðning en 
unglingsmæður barna með 
óörugg tengsl við börnin 
sín. Einnig voru mæður 
barna með örugg tengsl 
með lengri skólagöngu. 
Hinir áhættuþættirnir sem 
skoðaðir voru – næmni, 
þunglyndi, vanræksla, 
tengslamyndun á 
fullorðinsaldri og skapgerð 
barnsins – höfðu engin 
áhrif á gerð 
tengslamyndunar. 
 

Styrkleikar eru að 
þetta er 
langtímarannsókn. 
Úrtakið er tiltölulega 
stórt.  
Veikleikar eru að 
niðurstöður 
rannsóknarinnar 
komu höfundum á 
óvart og veltu þeir 
fyrir sér hvort 
mælitækin sem 
notuð voru í 
rannsókninni væru 
nægilega góð Annar 
veikleiki sem 
rannsakendur 
vörpuðu fram var að 
úrtakið af 
unglingsmæðrum 
væri misleitur hópur. 
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Adult Attachment Interview (AAI). Ainsworth Strange Situation Procedure (ASSP). Arizona Social Support Interview (ASSIS). 
Attachment Styles Questionnaire (ASQ). Atypical Maternal Behaviour Instrument for Assessment and Classification 
(AMBIANCE). Beck Depression Inventory (BDI) Brief Symptom Inventory (BSI). Child Abuse Potential Inventory (CAPI). Child 
Centeredness-Role Reversal (CCRR). Child Trauma Questionnaire (CTQ). Crittenden CARE-index (CARE-index). Crittenden 
measure of maternal sensitivity (CMMS). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II). Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS). Home Observation for Measurement of the Environment (HOME). Infant Behavior Questionnaire 
(IBQ). Infant Caregiver Engagement Phases (ICEP). Infant Characteristics Questionnaire (ICQ). Knowledge and Expectancies 
about Child Development (KECD). The Maternal Behavior Q-set (MBQ). The Maternal Self-Report Inventory (MSRI). Maternal 
Interaction Scale (MIS). Parenting Style (PS). Parenting stress index (PSI).  

Rannsakendur Tilgangur Aðferð Niðurstöður Styrkleikar og 
veikleikar 

Lounds, 
Borkowski, 
Whitman, 
Maxwell og 
Weed  
(2005) 
 
Bandaríkin 
 

Meta hvort hæfni 
unglingsmæðra í 
móðurhlutverki hafi 
áhrif á 
tengslamyndun 
þeirra við börnin sín 
á meðan þau eru á 
ung- og 
smábarnastigi. 
Einnig að kanna 
hvort möguleiki væri 
á að 
tengslamyndunin 
breytist eftir því sem 
barnið eldist. 

Langtímarannsókn. Í 
úrtakinu voru 78 
unglingsmæður og börn 
þeirra. Gögnum var safnað 
í fimm skipti, frá síðasta 
þriðjungi meðgöngu til 
fimm ára aldurs barnsins (6 
mán., 1, 3 og 5 ára). 
Meðalaldur mæðranna við 
fyrsta mat var 17,2 ár. 
Mælitæki: Gæði 
tengslamyndunar: ASSP. 
Samskipti mæðra og barna 
þeirra: MIS. Mat á ofbeldi 
gagnvart barni: CAPI. 
Hversu hugarfarslega 
tilbúnar mæður voru í 
foreldrahlutverkið: KECD, 
CCRR, PS. 

Hátt hlutfall barnanna sýndi 
óörugg tengsl við mæður 
sínar á meðan 
rannsókninni stóð. Við eins 
árs aldur voru aðeins 30% 
með örugg tengsl en 
hlutfallið jókst í 41% við 
fimm ára aldur. Gæði 
samskipta milli móður og 
barns og hversu tilbúin 
móðirin var að eignast barn 
hafði forspárgildi um 
stöðugleika 
tengslamyndunar. 
Málörvun var eini þátturinn 
sem gat haft áhrif á að 
barn fór úr óöruggum 
tengslum yfir í örugg 
tengsl.   

Styrkleikar eru að 
rannsóknin er 
langtímarannsókn 
og gefur góða mynd 
af tengslum 
unglingsmæðra við 
börnin og hvernig 
þau þróast eftir því 
sem börnin eldast. 
Greinargóð 
rannsókn sem tekur 
tillit til marga þátta í 
framkomu 
unglingsmæðra. 
Helstu veikleikar eru 
smæð úrtaks og að 
mæðurnar voru 
eingöngu úr 
áhættuhóp. 

Moran, Forbes, 
Evans, 
Tarabulsy og 
Madigan  
(2008) 
 
Kanada 
 

Skoða hvort næmni 
umönnunaraðila segi 
aðallega til um örugg 
tengsl og hvort 
óhefðbundin 
samskipti (e. atypical 
interactions) segi til 
um óreiðu í 
tengslum (e. 
disorganization) 

Úrtakið var 82 pör 
unglingsmæðra í 
áhættuhóp og 12 mánaða 
barna þeirra. 
Mælitæki: Tengslamyndun: 
ASSP. Næmni móðurinnar: 
MBQ. Óhefðbundin 
hegðun móður: 
AMBIANCE. 

33% barna voru flokkuð 
með örugg tengsl og 59% 
með óskipulögð tengsl, þar 
af 9% með forðunartengsl 
(e. disorganized 
attachment). 58% 
mæðranna flokkuðust með 
einhverja röskun í 
samskiptum við barn sitt. 
Tengsl fundust milli næmni 
mæðra, öruggra tengsla, 
hegðunarröskunar og 
óskipulagðra tengsla. 
Niðurstöður sýndu að 
næmni mæðra hefur 
marktækt forspárgildi fyrir 
öryggi tengsla og einnig 
röskun á hegðun mæðra.  

Styrkleikar eru að 
þetta er 
umfangsmikil 
rannsókn sem sýnir 
fram á mikilvægi 
næmni og hegðunar 
mæðra sem 
forspárgildi fyrir 
öryggi 
tengslamyndunar.  
Helsti veikleiki eru 
að það er enginn 
samanburðarhópur. 

Ward og 
Carlson  
(1995) 
 
Bandaríkin  

Tilgangur var 
tvíþættur. Fyrst var 
samband 
tengslamyndunar 
unglingsmæðra á 
fullorðinsárum 
skoðað með tilliti til 
næmni þeirra sem 
mæðra þegar barnið 
var þriggja og níu 
mánaða gamalt. 
Síðari hlutinn var að 
kanna hvort 
hugmyndir 
unglingsmæðra um 
tengslamyndun 
hefðu ákveðin 
forspárgildi um 
tengslamyndun við 
afkvæmi þeirra 
þegar barnið var 
orðið 15 mánaða.  

Langtímarannsókn frá 
meðgöngu unglingsmæðra 
til 15 mánaða aldurs barns. 
74 unglingsmæður í úrtaki. 
Staðlaðir spurningalistar 
voru lagðir fyrir mæðurnar 
meðan á rannsókninni stóð 
– á síðasta þriðjungi 
meðgöngu og 3, 9, 15, 27 
og 42 mánuðum eftir 
fæðingu – og tekin viðtöl. 
Þessi grein byggist á 
gögnum frá meðgöngu 
ásamt 9 og 15 mánuðum 
eftir fæðingu. Meðalaldur 
unglingsmæðranna við 
fæðingu barna þeirra var 
16,5 ár (14-18 ára).  
Mælitæki: Tengslamyndun 
á fullorðinsaldri: AAI. 
Næmni móður: CMMS. 
Tengslamyndun: ASSP. 

Tengslamyndun 
unglingsmæðra fyrir 
barnsburð hefur 
forspárgildi fyrir því hvernig 
tengslamyndun við barnið 
verður eftir að það fæðist. 
Niðurstöður 
rannsóknarinnar staðfestu 
ekki að unglingsmæður 
væru í hættu á að mynda 
óörugg tengsl. Það voru 
engin tengsl milli 
tengslamyndunar móður 
og barns og næmni móður.  

Styrkleikar: 
Langtímarannsókn 
þar sem skoðaðir 
eru ýmsir þættir 
tengslamyndunar. 
Það var nýlunda í 
þessari rannsókn að 
skoða 
tengslamyndun 
unglingsmóður (AAI) 
og forspárgildi 
hennar við næmni 
móður.  
Veikleikar: Greinin er 
frá árinu 1995 og er 
því 20 ára gömul. 
Það má líta á það 
sem veikleika enda 
má búast við að 
greiningartæki séu 
nákvæmari í dag en 
þau voru þá. Úrtakið 
er smátt en lítil afföll. 

Tafla 2. - Framhald 
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3.4.2 Áhættuþættir óöruggrar tengslamyndunar hjá unglingsmæðrum 
Fjölmargir áhættuþættir hafa áhrif á hvernig unglingsmæðrum tekst til við að mynda tengsl við börn 

sín. Meðal þeirra eru slæm samfélagsleg og efnahagsleg staða, verri málvitund, umhverfi, bakgrunnur 

og þroski unglingsmæðranna, eiginleikar og heilsa barnsins, hæfni móðurinnar til að tileinka sér 

móðurhlutverkið, andleg líðan móður, fjölskylda móður og fyrri tengslamyndun hennar. Þessir þættir 

hafa allir áhrif á færni móðurinnar til að mynda tengsl við barnið, hvernig samskipti hennar við barnið 

eru, viðbrögð hennar við hegðun barnsins og uppeldisaðferðir hennar. Oft vantar upp á færni 

unglingsmóðurinnar á þessum sviðum sökum ungs aldurs hennar, sem getur leitt til óöruggrar 

tengslamyndunar (Crugnola o.fl., 2014). Unglingsmæður hafa oft og tíðum ekki jafn góða málvitund og 

eldri mæður, sem gerir málörvun erfiðari, en það er aftur áhættuþáttur fyrir óöruggum tengslum móður 

og barns. Slæm samfélagsleg og efnahagsleg staða er jafnframt algeng meðal unglingsmæðra 

(Breheny og Stephens, 2007; Letourneau o.fl., 2004) og umhverfi þeirra einkennist oft af óreiðu og 

miklum breytingum. Það hefur áhrif á gæði móðurhlutverksins og hæfni unglingsmæðra til að mynda 

örugg og stöðug tengsl við börnin sín þar sem umönnun barnsins fer fram (Lounds o.fl., 2005).  

Bakgrunnur og þroski unglingsmæðra; til dæmis samband þeirra við eigin móður, vitsmunaþroski 

þeirra og aldur, getur haft áhrif á óörugga tengslamyndun þeirra við börnin sín. Áhættuþættir fyrir 

þungunum unglingsstúlkna eru meðal annars slæmar fyrirmyndir frá foreldrum, að alast upp á heimili 

með einstæðu foreldri og ónóg tækifæri til aukinnar menntunnar. Unglingsmæður fá oft verri 

heilbrigðisþjónustu vegna þessara áhættuþátta og upplifa fleiri vandamál tengd meðgöngu og 

fæðingu. Þær hafa oft færri úrræði og minni félagslegan stuðning. Þessir þættir auka allir hættuna á 

slæmum uppeldisaðferðum þessara ungu mæðra. Uppeldisaðferðir unglingsmæðra eru mismunandi, 

en margar þeirra upplifa streitu tengda móðurhlutverkinu (Andreozzi o.fl., 2002; Flaherty og Sadler, 

2011). Unglingsmæður vanmeta einnig oft eða gera sér ekki grein fyrir mikilvægi samskipta við barnið 

(Andreozzi o.fl., 2002; Pinzon o.fl., 2012). Samanborið við eldri mæður tala og brosa unglingsmæður 

minna til barna sinna og snerta þau síður, og þær eru síður næmar á hegðun og skilaboð þeirra 

(Crugnola o.fl., 2012), til dæmis um að barn sem baðar út höndum eða barn sem grætur vegna þreytu 

vilji fara í fang umönnunaraðila (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Hæfni móðurinnar til að tileinka sér 

móðurhlutverkið getur endurspeglast í gæðum tengslamyndunar (Flaherty og Sadler, 2011). 

Unglingsmæður greina hegðun og skilaboð barnsins oft á öðruvísi hátt en eldri mæður. Sjálfsmiðuð 

hugsun þeirra sem einkennir unglingsárin gerir það að verkum að unglingsmæður telja skilaboð og 

hegðun barnsins beinast gegn sér (Flanagan, McGrath, Meyer og Coll, 1995a). Þessi viðbrögð 

unglingsmæðra og minni næmni þeirra tengist þannig frekar óöruggri tengslamyndun (Andreozzi o.fl., 

2002; Flaherty og Sadler, 2011; Moran o.fl., 2008). 

Fæðingarþunglyndi og andleg vanlíðan unglingsmæðra getur haft neikvæð áhrif á tengslamyndun, 

en unglingsmæður eru líklegri til að vera þunglyndar og eiga sögu um misnotkun vímuefna. Þess 

vegna þjást þær jafnframt frekar af áfallastreituröskun. Þessir þættir tengjast með beinum hætti fátækt 

og færri námstækifærum sem aftur eru rekjanleg til þess að eignast barn á unga aldri (Daley o.fl., 

2013).  

Hæfni unglingsmóður til að rifja upp eigin tengsl við sinn helsta umönnunaraðila hefur einnig áhrif á 

tengslamyndun hennar við barnið (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Ef unglingsmóðir hefur upplifað léleg 
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tengsl í æsku getur það stefnt tengslamyndun hennar við eigið barn í hættu (Flaherty og Sadler, 2011) 

Nokkrar rannsóknir benda til þess að vissir eiginleikar barna, eins og skapgerð, geti haft áhrif á 

tengslamyndun. Sýnt hefur verið fram á að erfið skapgerð barnsins getur haft áhrif á gæði tengslanna 

en ekki á öryggi tengslamyndunarinnar (Flaherty og Sadler, 2011), en unglingsmæður upplifa barn sitt 

oft með erfiðari skapgerð en eldri mæður (Andreozzi o.fl., 2002). 

Heilsufarsleg vandamál barna eru talin hafa slæm áhrif á gæði tengslamyndunar. Börn sem eru 

fyrirburar og léttburar tengjast ekki beint verri tengslamyndun, en eru í aukinni áhættu fyrir 

þroskafrávikum og líkamlegri, vitsmunalegri og sjónrænni skerðingu. Þarf af leiðandi kemur viss 

tengslamyndunarhegðun, svo sem bros, grátur og aðskilnaðarkvíði, öðruvísi fram hjá þessum börnum 

(Flaherty og Sadler, 2011). Mikilvægt er að átta sig á því að tengslamyndun er tvíþætt ferli milli 

umönnunaraðila og barns, en þrátt fyrir að barn með heilsufarsvandamál sýni ekki sömu 

tengslamyndunarhegðun og heilbrigt barn getur tengslamyndun samt sem áður átt sér stað hjá því 

barni (Flaherty og Sadler, 2011). 

Það að unglingstúlkan búi ekki með fjölskyldu sinni er sterkasti áhættuþáttur fyrir vanrækslu barns 

unglingsmóðurinnar. Upplýsingar um hvar unglingsmóðirin býr eru þess vegna mikilvægar fyrir fagfólk 

sem vinnur með þessum áhættuhóp, meðal annars hjúkrunarfræðinga og ljósmæður. Með því getur 

fagfólk veitt snemmbúin stuðningsinngrip sem gætu komið í veg fyrir vanrækslu barns 

unglingsmóðurinnar (Flanagan, Coll, Andreozzi og Riggs, 1995b). Skynjaður stuðningur frá móður 

unglingsmóðurinnar ýtir undir tengslamyndun hennar og barnsins (Letourneau o.fl., 2004).  

3.5 Stuðningur við unglingsmæður 
Þunganir unglingsstúlkna eru samfélagslegt vandamál (Cartes og Araya, 2012; Pinzon o.fl., 2012). 

Unglingsforeldrar og börn þeirra eru samfélagshópur sem er í aukinni hættu að upplifa 

heilbrigðistengd, andleg, vitsmunaleg og félagsleg vandamál (Pinzon o.fl., 2012). Þunganir 

unglingsstúlkna hafa gífurleg áhrif á geðheilsu, þroska og menntun móðurinnar og einnig á félagslega 

og fjárhagslega stöðu hennar sem hefur áhrif á barnið, móðurina og fjölskylduna í heild (Daley o.fl., 

2013). Hlutverk samfélagsins hvað varðar lausnir við þessu vandamáli er að veita unglingsstúlkum 

þann stuðning sem þær þurfa fram yfir eldri mæður. Stuðningsþarfir unglingsmæðra, skynjaður 

stuðningur, hentugustu stuðningsaðilar og form stuðnings eru allt þættir sem hafa verið töluvert 

rannsakaðir og flestir rannsakendur hafa komist að svipuðum niðurstöðum. Þessar niðurstöður sýna 

að helstu stuðningsþarfir unglingsmæðra eru tilfinningalegur stuðningur, félagslegur stuðningur, 

viðurkenning og hvatning, þeim sé sýnd virðing (Letourneau o.fl., 2004) og – síðast en ekki síst – þörf 

fyrir fræðslu (deJonge, 2001; Hildur Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011; Letourneau o.fl., 2004).  

Fagfólk sem vinnur náið með unglingsmæðrum sér mun á vitsmunaþroska þeirra og þeirra mæðra 

sem eldri eru. Unglingsmæðurnar hafa tilhneigingu til þess að ráða ekki við að forgangsraða rétt og 

fresta eða mæta ekki í skipulagða tíma eins og í mæðravernd (Breheny og Stephens, 2007). Breheny 

og Stephens gerðu eigindlega rannsókn við Massey háskóla í Nýja Sjálandi árið 2007 þar sem talað 

var við 17 heilbrigðsstarfsmenn sem unnu náið með unglingsstúlkum. Þeir höfðu orð á því hvernig 

stúlkurnar væru oft óöruggar, með lágt sjálfsálit, skapstórar og sjálfsmiðaðar. Ein ljósmóðirin í 

rannsókninni lýsti hvernig væri að gefa ráð til unglingsstúlkna sem hafa sjálfmiðaða hugsun. Hún 
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nefndi dæmi um ráðleggingar við brjóstagjöf og sagði að það þýddi ekkert að segja hvað gagnist 

barninu heldur þyrfti að lýsa því hvað gagnist stúlkunni sjálfri. Til dæmis höfðaði ekki til þeirra þegar 

þær voru upplýstar um að brjóstagjöf styrki ónæmisskerfi barnsins og sé næringarríkasta fæða sem 

það geti fengið. Í stað þess tóku þær meira mark á ábendingum þar sem þær voru í fyrsta sæti, eins 

og að brjóstagjöfin komi líkamanum fyrr í sama horf og hann var fyrir barnsburðinn (Breheny og 

Stephens, 2007). 

Vegna nálægðar við skjólstæðinga sína eru hjúkrunarfræðingar í lykilstöðu til að veita 

unglingsmæðrum stuðning og fræðslu. Miðlun upplýsinga er eitt af mörgum verkfærum 

hjúkrunarfræðinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingsmæður skortir nægilega þekkingu um 

börn, umönnun þeirra og þroskaverkefni, enda eru stúlkurnar sjálfar að glíma við sín eigin 

þroskaverkefni. Þannig myndast einskonar tvískipt þroskakreppa þar sem verkefni stúlknanna sem 

nýrrar mæðra stangast á við þroskaverkefni unglingsáranna (Letourneau o.fl., 2004).  

3.5.1 Félagslegur stuðningur 
Félagslegur stuðningur er verndandi þáttur hvað varðar tengslamyndun unglingsmæðra við börnin sín. 

Hann getur haft jákvæð áhrif á gæði tengslamyndunar og þegar um er að ræða unglingsmæður er 

hlutverk þeirra eigin mæðra sérstaklega mikilvægt (Letourneau o.fl., 2004). 

Með félagslegum stuðningi er leitast eftir því að finna þau félagslegu úrræði sem henta hverju sinni, 

hvort sem það er fræðsla, stuðningshópur, námskeið um foreldrahlutverkið eða eitthvað annað. 

Stuðningur sem þessi er talinn ýta undir tengslamyndun móðurs og barns, fækka vandamálum á 

meðgöngu, koma í veg fyrir að unglingsstúlkur flosni upp úr námi og minnka líkurnar á annarri 

snemmbúinni þungun (Blake og Beard, 1999). Þær unglingsmæður sem eru með lengri skólagöngu á 

bakinu eru líklegri til að eiga börn með örugg tengsl (Emery o.fl., 2008). Unglingsmæður eru í mikilli 

hættu á að gefa námið upp á bátinn, vinna illa launuð störf, upplifa þunglyndi og lenda í 

fjárhagsörðugleikum. Börn unglingsmæðra eru einnig í meiri hættu að eiga í samskiptaerfiðleikum og 

eiga frekar við hegðunarvandamál og geðræna erfiðleika að stríða. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þeim unglingsmæðrum og börnum þeirra sem fá nægilegan félagslegan stuðning vegnar yfirleitt betur 

en þeim sem standa einar. Þær eru jafnframt líklegri til að halda áfram námi, finna stöðuga atvinnu, 

öðlast meira sjálfstraust og geta staðið undir sjálfum sér og börnum sínum fjárhagslega (Letourneau 

o.fl., 2004).   

Fjölskyldur unglingsmæðra eru afar mikilvægur hluti af lífi þeirra (Benson, 2004). Þær eru ekki 

aðeins aðgengilegasti stuðningurinn, heldur telja unglingsmæður stuðning frá fjölskyldunni, og 

sérstaklega móður sinni, vera mikilvægasta stuðninginn af öllum. Þá er fyrst og fremst um að ræða 

tilfinningalegan stuðning, en fjölskyldan getur einnig veitt upplýsingar og félagslegan stuðning 

(Letourneau o.fl., 2004). Móðuramma barnsins gefur barninu möguleika á að eiga fleiri 

tengslasambönd en bara við móður sína, en auk móðurömmunnar getur barnið átt í jákvæðum 

tengslasamböndum við föður sinn og ömmu móðurinnar, eða langömmu barnsins (Flaherty og Sadler, 

2011). Þegar um er að ræða unglingsmæður undir lögaldri, eða undir 18 ára, er foreldrum þeirra hér á 

landi skylt samkvæmt lögum að sjá fjárhagslega um móðurina og barnið (Reglur um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg, e.d.).  
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Þrátt fyrir að fjölskyldan uppfylli margar stuðningsþarfir unglingsmæðra getur hún á sama tíma 

valdið erfiðleikum. Þungun unglingsstúlku veldur ekki aðeins streitu og álagi á verðandi móður, heldur 

er fjölskyldan öll undirlögð af áhrifum hennar vegna ungs aldurs móðurinnar. Samanborið við 

unglingsstúlkur sem eru ekki þungaðar eiga unglingsmæður í töluvert verri samskiptum við fjölskyldu 

sína (Benson, 2004). Til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar sem samskiptavandi foreldra 

unglingsmæðra getur haft í för með sér hafa verið útbúnar amerískar ráðleggingar fyrir foreldra um 

sérstaka vandamála- og samskiptamiðaða nálgun. Þessi nálgun gæti haft í för með sér bætt samskipti 

og lausnir á vandamálum. Einnig er hægt að nota hana til að semja um reglur og væntingar foreldra 

unglingsmæðranna til heimilishaldsins, auk þess að finna út ný hlutverk hvers fjölskyldumeðlims vegna 

breytinganna sem fæðing ungbarns á heimilið veldur (Benson, 2004).  

Félagslegur stuðningur, sérstaklega frá fjölskyldu og móður unglingsmóðurinnar, endurspeglar 

gæði tengslamyndunar unglingsmóðurinnar við eigið barn (Daley o.fl., 2013). Samskipti skipta miklu 

máli hvað varðar gott samband unglingsmæðra við foreldra og fjölskyldu sína í heild, en rannsóknir 

hafa sýnt fram á að samband sem einkennist af gagnkvæmum stuðningi tengist auknu sjálfsöryggi og 

lífsánægju unglingsmæðra. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þrátt fyrir allan þann félagslega 

stuðning sem samfélagsleg úrræði geta veitt unglingsmæðrum vegur stuðningur frá fjölskyldunni meira 

en allur sá stuðningur samanlagt (Benson, 2004).  

3.5.2 Tilfinningalegur stuðningur 
Tilfinningalegur stuðningur er sú jákvæða styrking sem veitt er unglingsmæðrum til að ýta undir 

vellíðan þeirra og öryggistilfinningu, til dæmis með því að vera til staðar fyrir þær þegar þær þurfa 

andlegan stuðning og hvatningu. Þessi gerð stuðnings er afar mikilvæg unglingsmæðrum sem eru 

ekki aðeins að glíma við streitu unglingsáranna heldur einnig nýtt og fremur snemmbúið hlutverk – að 

verða móðir. Á meðgöngu er tilfinningalegur stuðningur afar mikilvægur fyrir unglingsmóðurina til að 

sætta sig við þungunina (Logsdon, Birkimer, Ratterman, Cahill og Cahill, 2002). Helstu uppsprettur 

tilfinningalegs stuðnings eru oftast mæður unglingsstúlkunnar og þar á eftir barnsfaðir eða kærasti 

(Letourneau o.fl., 2004). Þessir helstu stuðningsaðilar ungu móðurinnar eru samt sem áður þeir aðilar 

sem hún lendir í mestum árekstrum við (Blake og Beard, 1999). Samanborið við eldri mæður sem leita 

oftar til vinkvenna sinna til að fá hjálp og upplýsingar um umönnun barna, reiða unglingsmæður sig 

oftast á mæður sínar. Stuðningur frá fjölskyldunni tengist meiri lífsánægju unglingsmóðurinnar og 

fjárhagslegu öryggi. Vinir og jafningjar geta einnig veitt tilfinningalegan stuðning, sérstaklega ef um er 

að ræða aðrar unglingsstúlkur í svipuðum aðstæðum með sambærileg vandamál (Blake og Beard, 

1999; Letourneau o.fl., 2004). Stuðningshópar þar sem unglingsmæður geta rætt um sameiginleg 

vandamál sín á jafningjagrundvelli hafa skilað góðum árangri erlendis (deJonge, 2001). 

Tilfinningalegur stuðningur fjölskyldu, maka, vina og jafningja unglingsmóðurinnar getur ýtt undir 

tengslamyndun móður og barns, dregið úr þunglyndi og streitu og aukið sjálfstraust unglingsstúlkunnar 

í móðurhlutverkinu (Letourneau o.fl., 2004).  
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3.6 Samfélagsleg úrræði 
Unglingsmæður telja stuðning frá fjölskyldu, maka og vinum, í þessari röð, vera mikilvægasta 

stuðninginn til þeirra en þar á eftir kemur stuðningur frá fagfólki samfélagsins. Samfélagið gegnir því 

hlutverki að styðja unglingsmæður í þessu nýja hlutverki, sýna þeim virðingu, veita þeim þá fræðslu 

sem þær þurfa og benda þeim á þau samfélagslegu úrræði sem eru til staðar á hverjum tíma 

(Letourneau o.fl., 2004).  

Heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega ljósmæður og hjúkrunarfræðingar, eru í lykilstöðu til að veita 

unglingsmæðrum þann félagslega og þekkingarlega stuðning sem þær þurfa. Þekkingarlegur 

stuðningur felst í miðlun upplýsinga og ráðlegginga, en það er sá stuðningur sem unglingsmæður eru í 

mestri þörf fyrir (Logsdon o.fl., 2002).  

3.6.1 Samfélagsleg úrræði í hinum vestræna heimi 
Í vestrænum samfélögum, sérstaklega í Bandaríkjunum, er til fjöldinn allur af sérhæfðum úrræðum fyrir 

unglingsmæður (Pinzon o.fl., 2012). Árangursríkustu úrræðin fyrir unglingsmæður fela í sér heildræna 

nálgun þar sem áhersla er lögð á að hjálpa ungu móðurinni að þróa með sér sjálfsvitund sem hæft 

foreldri og umönnunaraðili með getu til að móta líf fyrir sjálfa sig og barnið (Daley o.fl., 2013). Þessi 

úrræði geta bæði verið einstaklingsmiðuð eða ætluð hópum. Þau miða að því að auka vitneskju 

unglingsmæðra um móðurhlutverkið og uppeldisaðferðir. Úrræðin geta verið hluti af umönnun 

mæðranna á meðgöngu eða eftir fæðinguna. Samfélagsleg úrræði sem þessi geta verið gagnleg til að 

bæta útkomur unglingsmæðra og barna þeirra. Meðal annars hvetja þau unglingsmæður til að mæta 

reglulega í mæðravernd og ýta undir bættan árangur þeirra í námi og starfi eftir að barnið fæðist 

(Pinzon o.fl., 2012). Samfélagsleg úrræði sem þessi hvetja eindregið til þess að barnsfeður 

unglingsmæðranna taki þátt í daglegum störfum með þeim. Einnig hefur þjónusta fyrir mæður í 

áhættuhópi sem ganga með sitt fyrsta barn þar sem sami hjúkrunarfræðingurinn kemur í heimavitjanir 

eftir fæðingu barns til móðurinnar gefist vel (Daley o.fl., 2013; Pinzon o.fl., 2012). Sýnt hefur verið fram 

á betri útkomu fyrir móður og barn í þeim tilfellum þar sem sami heilbrigðistarfsmaðurinn var með 

umsjón með umönnuninni (Daley o.fl., 2013). Úrræði sem þessi hafa sýnt árangur hvað varðar heilsu 

og velferð ungbarna unglingsmæðra og áframhaldandi velferð og þroska þeirra eftir því sem þau 

eldast. Úrræðin auka öryggi á heimili barnsins og ýta undir velferð móðurinnar. Með því að leggja 

áherslu á fjölskylduáætlanir fyrir unglingsmóðurina hefur orðið lækkun á hlutfalli annarrar meðgöngu 

innan tveggja ára (Pinzon o.fl., 2012). 

Unglingavæn stuðningsúrræði í skólum, sérstaklega þar sem um er að ræða dagvistun fyrir börn 

unglingsmæðranna á sama stað, býður upp á nauðsynlega hjálp sem er mæðrunum mikils virði auk 

þess að gefa þeim færi á að klára skólagöngu sína. Þessi stuðningsúrræði auka færni 

unglingsmæðranna í móðurhlutverkinu og þekkingu þeirra á þroska barnsins. Sýnt hefur verið fram á 

að þessi úrræði draga úr fæðingum fyrirbura og léttbura. Þau verða einnig til þess að fleiri 

unglingsmæður eru innritaðaðar í skóla og útskrifast. Jafnframt verða stuðningsúrræðin til þess að 

færri unglingsmæður eignast annað barn innan tveggja ára, börnum þeirra gengur betur í skóla og eru 

í minni hættu á að verða sjálf unglingsforeldrar (Daley o.fl., 2013; Pinzon o.fl., 2012; Sadler, Swartz, 

Ryan-Krause, Seitz, Meadows-Oliver, Grey og Clemmens, 2007).  
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Þverfagleg stuðningsúrræði hafa verið í boði fyrir unglingsforeldra þar sem heilbrigðisþjónusta og 

sálfélagslegur stuðningur er veittur. Unglingsmæður sem taka þátt í þessum úrræðum eru mun líklegri 

til að vera í vinnu, vinna fleiri tíma á viku og hafa betra heimilisumhverfi 5 árum eftir að úrræðið byrjaði 

heldur en unglingsmæður sem höfðu ekki samskonar úrræði. Þverfagleg heilbrigðisþjónusta fyrir 

unglingsmæður og börn þeirra er orðin algeng á mörgum heilsugæslustöðvum erlendis, sérstaklega í 

Bandaríkjunum. Þessi úrræði bjóða oft upp á stuðningshóp með öðrum unglingsmæðrum fyrir 

mæðurnar og til að bæta samskipti móður og barns. Jafningjastuðningshópar hafa almennt gefist vel, 

en sýnt hefur verið fram á að þátttaka í þeim getur aukið virkni unglingsmæðra þar sem þær bæði 

veita ráðgjöf og taka við henni sjálfar. Nýjar aðferðir sem notast við tækni og fjölmiðla hafa einnig veist 

vel til að auka færni unglingsmæðra sem uppalendur (Pinzon o.fl., 2012).  

Unglingavæn heilsugæsluþjónusta fyrir unglingsforeldra og börn þeirra veitir umönnun til 

unglingsmæðra og barna þeirra. Það er gert í viðtölum, þegar verið er að meta stuðningsþörf, í 

kennslu, og ráðleggingum og tilvísunum fyrir frekari samfélagsleg stuðningsinngrip fyrir þessar 

viðkvæmu ungu fjölskyldur (Daley o.fl., 2013). 

3.6.2 Samfélagsleg úrræði á Íslandi 
Þau samfélagslegu úrræði sem eru til staðar á Íslandi í dag eru ekki ýkja mörg og ræða mætti um 

hvort þau séu nægilega góð eða aðgengileg fyrir unglingsmæður. Þessi aldurshópur þarf öðruvísi 

nálgun og betra utanumhald en eldri mæður og samfélagið þarf að geta sinnt þeim (Hildur 

Sigurðardóttir og Sóley S. Bender, 2011). Tafla 3 sýnir yfirlit yfir þau samfélagslegu úrræði sem standa 

íslenskum unglingsmæðrum til boða. 

Úrræðin sem eru í boði á Íslandi innan heilsugæslunnar eru fyrst og fremst mæðravernd og ung- og 

smábarnavernd. Þjónustustig fyrir verðandi mæður er mismunandi og hjá Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins eru þrír flokkar – grænn, gulur og rauður. Í græna flokknum eru heilbrigðar 

konur í eðlilegri meðgöngu sem eru í mæðravernd hjá ljósmóður og heimilislækni. Í gula flokknum eru 

konur í mæðravernd hjá ljósmóður og heimilislækni, en æskilegt er að þær hitti fæðinga- og 

kvensjúkdómalækni að minnsta kosti einu sinni á meðgöngunni. Þetta eru mæður sem hafa meðal 

annars fætt fyrirbura, misst fóstur eða fætt á öðrum þriðjungi meðgöngu, fengið fylgjulos eða eru með 

ör á legi. Í rauða flokknum eru konur sem þurfa sérhæfða meðgönguvernd sem fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknir og ljósmóðir skipuleggja. Þessar mæður eru ekki í eftirliti á heilsugæslunni. Í 

þessum flokki eru mæður sem hafa langvinna sjúkdóma, til dæmis insúlínháða sykursýki, alvarlegan 

háþrýsting, hjartasjúkdóma eða nýrna- og þvagfærasjúkdóma. Heilbrigðar unglingsmæður falla undir 

græna flokkinn, en þar er einnig tekið fram að einhver hluti þess hóps gæti þurft aukinn stuðning, til 

dæmis unglingar, nýbúar, konur sem eru þungaðar eftir tæknifrjóvgun eða hafa slæma 

fæðingarreynslu (Landlæknisembættið og Heilsugæslan: Miðstöð mæðraverndar, 2008).  

Ung- og smábarnavernd stendur öllum til boða en foreldrar stjórna því sjálfir hvort þeir nýti sér 

þjónustuna. Ekki stendur til boða nein sérstaklega hönnuð þjónusta fyrir unglingsmæður á 

heilsugæslunni. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur verið leiðandi hvað varðar stuðning, 

upplýsingar og gott utanumhald, en þungaðar konur á Íslandi fara sjálfkrafa í mæðravernd 

heilsugæslunnar og þaðan í ung- og smábarnavernd eftir að barnið fæðist (Heilsugæsla 
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höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Þetta verður að teljast kostur þegar litið er til þjónustu við 

unglingsmæður, þar sem þær þurfa ekki að sækja um þjónustuna heldur fara í hana sjálfkrafa. 

Ljósmæður og hjúkrunarfræðingar fara í heimavitjanir fyrstu dagana eftir fæðingu barns og svo kemur 

barnið í reglubundnar skoðanir á heilsugæsluna eftir það. Í mæðravernd og ung- og smábarnavernd er 

einnig fylgst með andlegri heilsu móðurinnar og tengslamyndun hennar við barnið með almennum 

athugunum en ekki eru nein sérstök skimunartæki notuð (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

Með almennum athugunum er mögulega hægt að bera kennsl á þær unglingsmæður sem gætu þurft á 

meiri stuðningi að halda. Heilsugæslan hefur auk þess gefið út ýmiss konar fræðsluefni sem er öllum 

aðgengilegt á veraldarvefnum, en hún heldur úti öflugum vef – heilsugaeslan.is – þar sem finna má 

ýmsar upplýsingar og leiðbeiningar fyrir foreldra. Unglingar í dag eru vel kunnir vefmiðlum og því er 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður unglingsmæðra segi þeim frá þessum vef og mögulegri 

nytsemi hans. Þessi vefur inniheldur meðal annars upplýsingar um starfsemi ung- og 

smábarnaverndar, reglubundnar skoðanir og hvað er gert í hverri og einni; meðal annars hvaða 

bólusetningar eru hvenær. Jafnframt er þar er að finna almennar upplýsingar um ráðlagða næringu og 

svefn ungbarna, dæmigerð þroskastig barna á hverjum tíma og ráðleggingar um uppeldisaðferðir 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). 

Fræðsluvefur Ljósmæðrafélags Íslands – ljosmodir.is – hefur einnig að geyma mikið magn 

gagnlegra upplýsinga um meðgöngu, fæðingu og sængurlegu og þar eru líka sérstakar upplýsingar 

fyrir ungar konur á meðgöngu. Þar kemur fram að ungum konum er gjarnan boðið að koma oftar í 

skoðanir og viðtöl á meðgöngunni. Þá stendur þeim til boða að fara á foreldrafræðslunámskeið ásamt 

stuðningsaðila en hægt er að velja um einkarekin námskeið eða á vegum heilsugæslunnar. Ef móðirin 

kýs að fara ekki á námskeið getur hún fengið einstaklingsfræðslu hjá ljósmóður, sem er gert með því 

að lengja tíma móðurinnar í mæðraverndinni í hvert skipti sem hún kemur í skoðun. Ungu mæðrunum 

er síðan vísað til viðeigandi sérfræðinga ef um að ræða sérstök vandamál, en staðsetning þeirra á 

landinu skiptir miklu máli hvað það varðar og ætla mætti að þjónusta á landsbyggðinni sé ekki jafn 

sérhæfð og á höfuðborgarsvæðinu (Fræðsluvefur ljósmóðurfélags Íslands, e.d.). Námskeið eins og 

foreldrafræðslunámskeið, sem öllum ungum mæðrum er bent á í mæðravernd, er einnig góður 

grundvöllur til að auka vitneskju unglingsmæðra, en þar er til dæmis farið yfir breytingar á líkamanum, 

fæðingarferlið, foreldrahlutverkið og aðrar hagnýtar upplýsingar (Fræðsluvefur ljósmóðurfélags 

Íslands, e.d.). 

Fjölskyldumiðstöðvar eru annað dæmi um samfélagsleg úrræði fyrir unglingsmæður á Íslandi, þrátt 

fyrir að engin af þeim sé hönnuð sérstaklega til að uppfylla þarfir unglingsmæðra. Til eru nokkrar 

miðstöðvar á Íslandi, Miðstöð foreldra og barna (MFB), Lygna og Fjölskyldumiðstöð Rauða Krossins.  
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Tafla 3. Yfirlit yfir samfélagsleg úrræði sem standa unglingsmæðrum til boða á Íslandi 

 

Við Miðstöð foreldra og barna (MFB) starfa þrír hjúkrunarfræðingar með bakgrunn í barna- og 

geðhjúkrun og einn geðlæknir. Þessi miðstöð er úrræði fyrir foreldra á öllum aldri með geðvandamál 

og/eða tengslavandamál við börn sín, eins árs og yngri, en ekki er um sérhæfða þjónustu fyrir ungar 

mæður að ræða. MFB er rekin fyrir fjárframlög félaga, stofnana og fyrirtækja. Heilbrigðisstarfsfólk getur 

sent tilvísanir fyrir skjólstæðinga sem það telur að geti nýtt sér þjónustuna, en ekki er þörf á millilið. 

Fjölskyldur með eldri börn geta ekki nýtt sér miðstöðina eins og er, en á vefsíðu MFB er talað um að 

langtímamarkmiðið sé að sinna fjölskyldum með börn að fimm ára aldri. Miðstöð foreldra og barna 

heldur úti ágætri vefsíðu þar sem hægt er að kynna sér starf miðstöðvarinnar og hverjir geti nýtt sér 

þetta úrræði, auk þess sem þar má finna ýmsar upplýsingar, tengla og bækur um tengslamyndun og 

mikilvægi hennar. Einnig er fræðsluefni um fæðingarþunglyndi til staðar. Meðferðir sem fara fram á 

Miðstöð foreldra og barna eru tengslaeflandi meðferðir, foreldraefling, hugleiðsla, djúpslökun og 

hugræn atferlismeðferð (Miðstöð foreldra og barna (MFB), e.d.).  

Heiti úrræðis Starfsemi Markhópur Starfsfólk 

Mæðravernd og ung- 
og smábarnavernd á 
heilsugæslunni 

Skoðanir móður og barns á meðgöngu, fylgst 
með andlegri og líkamlegri líðan móður, 
skimun fyrir ofbeldi hjá móðurinni, fræðsla, 
heimavitjanir eftir fæðingu, skoðanir, 
bólusetningar og þroskapróf barnsins 

Foreldrar og börn þeirra á 
aldrinum 0-5 ára 

Læknar, 
hjúkrunarfræðingar 
og ljósmæður 

Fræðsluvefur 
Ljósmæðrafélags 
Íslands 

Upplýsingar um meðgöngu, fæðingu og 
sængurlegu 

Verðandi og núverandi 
foreldrar 

Ljósmæður 

Miðstöð foreldra og 
barna (MFB) 

Tengslaeflandi meðferðir, foreldraefling, 
hugleiðsla, djúpslökun og hugræn 
atferlismeðferð 

Foreldrar með 
geðvandamál og/eða 
erfiðleika við 
tengslamyndun við börnin 
sín, eins árs og yngri 

Hjúkrunarfræðingar 
með bakgrunn í 
barna- og 
geðhjúkrun og einn 
geðlæknir 

Fjölskyldumiðstöðin 
Lygna 

Brjóstagjafanámskeið, námskeið um næringu 
barna, fæðingarúrvinnsla eftir erfiða fæðingu, 
hagnýtur fæðingarundirbúningur, 
fjölskylduráðgjöf, meðgönguspjall fyrir foreldra 
og fjölskyldur ungra barna þar sem ljósmóðir 
og doula reyna að vera á staðnum, 
burðarpokaspjall, heimafæðingar og 
nálastungur  

Verðandi og núverandi 
foreldrar 

Ljósmæður, doula, 
hjúkrunarfræðingar, 
brjóstagjafaráðgjafar 

Fjölskyldumiðstöð 
Rauða Krossins 

Aðstoða og styðja barnafjölskyldur, til dæmis 
vegna samskiptavanda, uppeldis foreldra, 
skilnaðar- og forsjármála, líðanar í skóla, 
vímuefna- og áfengisneyslu ungmenna, og 
barna sem sýna andfélagslega hegðun og 
kljást við geðræna erfiðleika 

Foreldrar og börn eldri en 
5 ára, sérstaklega 
foreldrar og unglingar 

Sálfræðingur 

Foreldrarmorgnar 
Þjóðkirkjunnar 

Samvera fyrir foreldra með ung börn sem geta 
hitt aðra foreldra í sömu sporum og einnig er 
samstarf við heilsugæsluna víða á landinu þar 
sem hjúkrunarfræðingar veita ýmsa fræðslu  

Foreldrar með ung börn Starfsmenn 
Þjóðkirkjunnar og 
hjúkrunarfræðingar 
heilsugæslunnar 

Stuðningshópur fyrir 
ungar mæður í Hinu 
Húsinu 

Samvera ungra foreldra og barna þeirra, 
fræðsla frá ýmsu fagfólki, til dæmis 
sálfræðingum, hjúkrunarfræðingum og 
tónlistarkennurum 

Ungir foreldrar á aldrinum 
16-25 ára 

Starfsmaður Hins 
Hússins – með BA- 
gráðu í tómstunda- 
og félagsmálafræði 
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Lygna er önnur fjölskyldumiðstöð á höfuðborgarsvæðinu. Hún var stofnuð haustið 2013 með 

sameiningu þriggja fyrirtækja – Barnið okkar, Björkin ljósmæður og Hönd í hönd doula – sem standa 

að rekstri hennar. Mæður á öllum aldri eru velkomnar, en starfsemin er ekki miðuð sérstaklega að 

ungum mæðrum. Samstarf er við tvo nuddara og félagsráðgjafa í sama húsi. Fjölbreytt þjónusta er í 

boði fyrir fjölskyldur á Lygnu; alls kyns námskeið, ráðgjöf og spjallhópar. Einnig eru 

brjóstagjafanámskeið, námskeið um næringu barna, fæðingarúrvinnsla eftir erfiða fæðingu, hagnýtur 

fæðingarundirbúningur, fjölskylduráðgjöf, meðgönguspjall fyrir foreldra og fjölskyldur ungra barna þar 

sem ljósmóðir og doula reyna að vera á staðnum, burðarpokaspjall, heimafæðingar og nálastungur allt 

dæmi um þjónustu sem er í boði á Lygnu (Lygna fjölskyldumiðstöð, e.d.). 

Fjölskyldumiðstöð Rauða Krossins er enn önnur fjölskyldumiðstöð, en hún er miðuð að eldri 

börnum en Miðstöð foreldra og barna og Lygna, þar sem aðaláherslan er á yngri börnin. Eins og á 

hinum fjölskyldumiðstöðvunum tekur Fjölskyldumiðstöð Rauða Krossins við foreldrum á öllum aldri, en 

starfsemin miðar ekki sérstaklega að ungum mæðrum. Starf Fjölskyldumiðstöðvarinnar snýst um að 

aðstoða og styðja barnafjölskyldur í vanda, svo sem vegna samskiptavanda, uppeldisráðgjafar til 

foreldra, skilnaðar- og forsjármála, líðanar í skóla, vímuefna- og áfengisneyslu ungmenna, og barna 

sem sýna andfélagslega hegðun og kljást við geðræna erfiðleika. Foreldrar og einstaklingar geta haft 

samband símleiðis og óskað eftir aðstoð. Í framhaldinu er fjölskyldunni boðið upp á 4-6 viðtöl hjá 

ráðgjöfum Fjölskyldumiðstöðvarinnar. Þjónustan er opin öllum fjölskyldum og er þeim að 

kostnaðarlausu. Fyllsta trúnaðar er gætt. Markmið Fjölskyldumiðstöðvarinnar er að bjóða aðgengilega 

ráðgjöf fyrir fjölskyldur, styrkja bjargráð innan þeirra og veita markvissa leiðsögn um úrbætur. 

Hugmyndafræði Fjölskyldumiðstöðvarinnar er í anda forvarna og leggur hún fjölskyldum lið við að 

leysa vanda sem fyrst, meðan þær búa yfir styrk og von til að gera það af eigin rammleik svo að koma 

megi í veg fyrir að mál þróist á verri veg. Foreldrum og börnum stendur til boða að taka þátt í 

hópastarfi á vegum Fjölskyldumiðstöðvarinnar, en þar er markmiðið að styrkja foreldra í 

uppeldishlutverkinu með umræðum og fræðslu í hóp með öðrum sem eru að fást við svipuð 

viðfangsefni í uppeldinu (Rauði Krossinn, e.d.). 

Foreldramorgnar Þjóðkirkjunnar eru annað dæmi um íslenskt samfélagsúrræði, en þar koma 

foreldrar á öllum aldri saman með börn sín og eiga notalega stund í safnaðarheimili kirkjunnar. Líkt og 

með hin úrræðin er ekki um að ræða starfsemi sem er miðuð sérstaklega að ungum mæðrum. Þessar 

samverustundir eru oftast óformlegar og er höfuðáherslan lögð á það að foreldrarnir geti hitt annað 

fólk í sömu sporum, það er með lítil börn. Þetta eru líka góðar stundir fyrir börnin því það er þroskandi 

og örvandi fyrir þau að hitta önnur börn. Oft koma gestir með eitthvert innlegg inn á fundinn, til dæmis 

hefur verið gott samstarf við heilsugæsluna víða á landinu þar sem hjúkrunarfræðingur kemur í 

heimsókn og ræðir við foreldrana um næringu barna, svefnvandamál barna eða eitthvað annað tengt 

litlum börnum. Aðgangur er öllum opinn og ókeypis. Algengast er að foreldramorgnar séu vikulega yfir 

vetrartímann, en misjafnt er eftir kirkjum hvort boðið er upp á foreldramorgna yfir sumartímann 

(Þjóðkirkjan, e.d.). 

Í Hinu Húsinu er boðið upp á samfélagslegt úrræði sem er ólíkt öllum ofantöldum að því leyti að 

það er sérhannað fyrir unga foreldra, á aldrinum 16-25 ára. Þetta er verkefni sem hefur verið í dvala í 

nokkurn tíma en Erla Gísladóttir, félags og tómstundaráðgjafi í Hinu Húsinu, tók starfsemina að sér 
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síðastliðið haust. Verkefnið felst í því að veita ungum foreldrum fræðslu og stuðning, ásamt því að 

ungar mæður og feður geta mætt með börnin sín og verið í samneyti við aðra unga foreldra. Oft og 

tíðum eiga þessir ungu foreldrar sem mæta, aðallega mæður, ekki mikið af vinum sem eru að ganga í 

gegnum það sama og þess vegna getur verið gott fyrir þau að koma og hitta jafningja. Þetta 

samfélagslega úrræði er þess vegna líka jafningjafræðsla þar sem ungu mæðurnar bæði fá og gefa til 

baka ráðgjöf og stuðning. Samkvæmt Erlu er þetta viðkvæmur hópur sem erfitt er að ná til og oft þarf 

að beita krókaleiðum til að fá mæðurnar til að mæta aftur. Ungu mæðurnar virðast allar sammála um 

mikilvægi þessa starfs og eru þakklátar fyrir það en það virðist lítið þurfa til þess að þær hætti við að 

koma. Fyrir utan að vera grundvöllur til að hitta aðra unga foreldra er þessi stuðningshópur með 

fræðslu annan hvern miðvikudag. Yfirleitt eru það sjálfboðaliðar úr samfélaginu sem veita fræðsluna. 

Dæmi um fræðslu sem boðið hefur verið uppá er kynning á ungbarnanuddi, fyrirlestur um svefn 

ungbarna og fræðsla um hvernig tónlist hefur áhrif á barnið. Einnig hefur Hitt Húsið stundum gefið 

bleyjur samhliða fræðslunni og þá hefur verið góð mæting. Það virðast helst vera þessi hagnýtu atriði 

sem höfða til ungu foreldranna. Eitt skipti var fenginn sálfræðingur til að koma og fjalla um andlega 

líðan nýbakaðra mæðra og enginn mætti. Hins vegar var metmæting þegar fjallað var um 

svefnvandamál en þá mættu 28. Erla hefur barist hart fyrir því að auglýsa þennan stuðningshóp og 

meðal annars farið á allar heilsugæslustöðvar í Reykjavíkurborg, kynnt starfsemina og dreift 

kynningarbæklingum til að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem vinna náið með ungum foreldrum 

geti sagt þeim frá starfseminni. Það hefur hins vegar ekki borið tilætlaðan árangur og hún hefur ekki 

fengið neinar fyrirspurnir frá heilsugæslunum. Vitneskja um stuðningshópinn virðist ná best til ungra 

mæðra með samfélagsmiðlum í gegnum lokaða hópa á Facebook sem eru tileinkaðir ungum 

foreldrum. Til þess að halda í þær ungu mæður sem hafa mætt einu sinni hefur Erla samband við þær 

persónulega fyrir hvern tíma í stuðningshópnum. Hún auglýsir einnig skipulagða tíma á 

samfélagsmiðlinum Facebook (Erla Gísladóttir munnleg heimild, 11. febrúar 2015). 

3.6.3 Samantekt 
Þunganir unglingsstúlkna eru flókið samfélagslegt vandamál. Heilbrigðisstarfsfólk er í betri aðstöðu til 

að nálgast þetta vandamál ef það gerir sér grein fyrir margvíslegum þörfum þeirra og þeim hindrunum 

sem unglingsstúlkur þurfa að yfirstíga til að fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Þegar 

heilbrigðisþjónustan er sérhönnuð fyrir sérstakar þarfir þessa hóps hefur heilbrigðisstarfsfólk fleiri 

tækifæri til að hjálpa unglingsmæðrum til að takast á við foreldrahlutverkið (Daley o.fl., 2013). 

3.7 Tillögur að úrbótum 
Hjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu í samfélaginu til að efla tengslamyndun unglingsmæðra og barna 

þeirra. Til að byrja með þarf gott matstæki til að skima fyrir tengslamyndun. Margar rannsóknir styðjast 

við matstækið Ainsworth Strange Situation Procedure (ASSP), eins og sjá má á töflu 2. Það matstæki 

byggir á því að fylgjast með hegðun barnsins í aðstæðum þar sem móðirin yfirgefur herbergið og 

kemur aftur (Andreozzi o.fl., 2002; Lounds o.fl., 2005; Moran o.fl., 2008; Ward og Carlson, 1995). 

Einnig getur hjúkrunarfræðingurinn metið tengslamyndun almennt út frá því hvernig unglingsmóðirin 

talar við barnið, hvort hún sækist í að snerta það og hvernig hún sýnir því umhyggju. Viðbrögð 
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barnsins gagnvart móður sinni er líka þáttur sem vert er að fylgjast með (Lowdermilk, Perry, Cashion 

og Alden, 2012).  

Hjúkrunarfræðingar gætu reynt að efla tengslamyndun unglingsmæðra og barna þeirra með því 

að fræða mæðurnar um mikilvægi tengslamyndunar fyrir þær og börnin. Rannsóknir sýna að 

stuðningur hefur góð áhrif á tengslamyndun og að unglingsmæður þurfa heildrænan stuðning, bæði 

frá fjölskyldu og heilbrigðisstarfsfólki. Heildrænn stuðningur felur í sér að uppfylla allar stuðningsþarfir 

unglingsmóðurinnar, hvort sem þær eru líkamlegar, andlegar eða félagslegar. Með því að veita 

unglingsmæðrum þennan aukna stuðning, auk þess að hugsa um heilsufarslegar og andlegar þarfir 

þeirra, er hægt að veita þeim heildrænan stuðning. Þar af leiðandi er mikilvægt að vinna með 

fjölskyldu unglingsmóðurinnar, sérstaklega móður og barnsföður, til að veita henni sem bestan 

stuðning. Hvetja þarf mæður unglingsmæðra til að styðja við dætur sínar og fræða þær um mikilvægi 

stuðnings. Rannsóknir hafa sýnt að persónuleg úrræði móður unglingsmóðurinnar, eins og sjálfstraust, 

tengjast því hversu fær unglingsmóðirin verður í hlutverki sínu sem móðir (Daley o.fl., 2013). Þess 

vegna er nauðsynlegt að styðja við mæður unglingsmæðra, en það væri hægt að gera með því að 

bjóða þeim upp á viðtöl við hjúkrunarfræðing þar sem þær gætu rætt um þau vandamál sem koma upp 

og fengið viðeigandi leiðsögn. Mæður unglingsmæðra þurfa að geta veitt dætrum sínum stuðning, 

miðlað eigin reynslu og kennt þeim árangursríkar leiðir við umönnun barna án þess þó að taka fram 

fyrir hendurnar á þeim. Það er einnig mikilvægt fyrir þær að hvetja dætur sínar til sjálfstæðis í 

móðurhlutverkinu (Daley o.fl., 2013; Letourneau o.fl., 2004).  

Efla þarf unglingsmæðurnar sjálfar í móðurhlutverkinu, kenna þeim hvernig er hægt að örva 

þroska barnanna og aðstoða þær við að læra að lesa í þarfir þeirra. Þetta væri hægt að gera með 

fræðslu, námskeiðum um þroska barna, foreldrahlutverkið og umönnun barna, og jafningjastuðningi. 

Unglingavæn mæðravernd og ung- og smábarnavernd gæti gagnast vel á Íslandi þar sem 

hjúkrunarfræðingar og ljósmæður myndu tileinka sér sérstök vinnubrögð til að sinna sérþörfum þessa 

viðkvæma hóps. Mikilvægt er að þessir fagaðilar sæki námskeið til að þjálfa sig í því að vinna með 

unglingsstúlkum og fjölskyldum þeirra. Einnig væri gott að hafa klínískar leiðbeiningar fyrir umönnun 

unglingsmæðra og hvernig sé best að styðja þær í foreldrahlutverkinu. 

Draumur höfunda væri að það yrðu stofnaðar sérstakar deildir fyrir unglingsmæður innan 

skólakerfisins á Íslandi þar sem litið yrði til fyrirmynda í hinum vestræna heimi. Miðað við fólksfjölda á 

Íslandi og hlutfall unglingsmæðra væri raunhæfast að hafa aðeins eina deild í einum fjölbrautaskóla. Í 

þesari deild gætu unglingsmæður haldið áfram námi með jafnöldrum og á sama tíma fengið viðeigandi 

fræðslu um foreldrahlutverkið og mikilvægi tengslamyndunar. Einnig væri hægt að bjóða upp á 

dagvistun fyrir börn unglingsmæðranna í þessum skóla. Þarna væri kominn traustur grundvöllur og 

gott samfélagslegt úrræði sérsniðið fyrir unglingsmæður til að hvetja þær til að halda áfram námi, en 

það er eitt af helstu vandamálunum sem fylgja því að verða unglingsmóðir. Þarna væri líka komin 

lausn á því efnahagslega vandamáli sem unglingsmæður upplifa þegar þær þurfa að senda börnin í 

dagvistun. Á sama tíma og þær stunda nám geta þær vitað af börnum sínum öruggum innan veggja 

deildarinnar með auðveldu aðgengi að þeim. Unglingsmæðurnar geta einnig stutt hver aðra og veitt og 

fengið ráðgjöf, og þannig komið í veg fyrir félagslega einangrun sem fylgir því oft að verða 

unglingsmóðir. 



35 

4 Umræður 

Þrátt fyrir að unglingsstúlkur geti líkamlega gengið með barn er vitsmuna-, félags- og tilfinningalegur 

þroski þeirra enn í stöðugri þróun og einkennist af sjálfsmiðaðri hugsun. Þar af leiðandi er 

móðurhlutverkið þeim mun erfiðara en eldri mæðrum (Breheny og Stephens, 2007; Feldman, 2008). 

Slæm samfélagsleg og efnahagsleg staða unglingsstúlkna er nátengd líkunum á ótímabærri þungun. 

Þetta er oft og tíðum ekki aðeins orsök heldur einnig afleiðing, þar sem stúlkur frá fátækari heimilum, 

þar sem er aðeins eitt foreldri og þar sem móðirin hefur sjálf átt barn á unglingsaldri, eru líklegri til að 

verða unglingsmæður (Letourneau o.fl., 2004). Afleiðingin af því að verða unglingsmóðir tengist svo 

aftur slæmri efnahagslegri stöðu þar sem unglingsmæður eru líklegri til að flosna upp úr námi og fá 

þess vegna oftar óstöðugar tekjur og illa launaða vinnu, og eru almennt ekki í stakk búnar 

efnahagslega til að bera kostnaðinn af því að eignast barn (Daley o.fl., 2013). Ef unglingsmóðir hefur 

sjálf upplifað óörugg tengsl í æsku getur það stefnt tengslamyndun hennar við eigið barn í hættu 

(Flaherty og Sadler, 2011). Þessi staða getur valdið streitu hjá unglingsmæðrum og gert það að 

verkum að þær eiga erfiðara með að tengjast börnum sínum (Andreozzi o.fl., 2002; Flaherty og 

Sadler, 2011). 

Tilgangur þessarar fræðilegu samantektar var að skoða fræðilegt efni út frá þremur 

rannsóknarspurningum um tengslamyndun unglingsmæðra við börn sín og þau samfélagslegu úrræði 

sem í boði eru í dag. 

Rannsóknarspurning 1: Hvernig tengsl mynda unglingsmæður við börnin sín? 

Grunnurinn að kenningum um tengslamyndun kemur frá sálfræðingunum John Bowlby og síðar Mary 

Ainsworth. Fyrsta árið í lífi ungbarns er mikilvægast þegar kemur að tengslamyndun. Grunnþarfir 

ungbarna eru meðal annars næring og vernd sem helsti umönnunaraðili barnsins á að sjá þeim fyrir 

(Ainsworth, 1985). Tilgangur tengslamyndunar milli ungbarns og helsta umönunnaraðila er að barnið 

finni öryggi og umhyggju sem er nauðsynlegt fyrir þroska þess (Sullivan o.fl., 2011). Með öruggum 

tengslum getur barnið skoðað heiminn og haldið áfram því þroskaferli sem er því nauðsynlegt til að 

þrífast (Ainsworth, 1985; Sullivan o.fl., 2011).  

Unglingsmæður eru samfélagshópur sem er í töluverðri hættu að mynda óörugg tengsl (Crugnola 

o.fl., 2014). Margir þættir koma þar við sögu, svo sem sjálfsmiðaður hugsunarháttur þeirra, 

vitsmunaþroski (Breheny og Stephens, 2007) og streita tengd slæmri efnahagslegri og félagslegri 

stöðu sem einkennir oft unglingsmæður (Andreozzi o.fl., 2002; Flaherty og Sadler, 2011) og þeirri 

þroskakreppu sem fæðing barns hefur á eigin þroskaverkefni stúlknanna (Letourneau o.fl., 2004). 

Samkvæmt eigindlegri rannsókn í Bretlandi á upplifun unglingsmæðra af tengslamyndun við börn 

sín fannst nokkrum þeirra að þær mynduðu sterk tengsl við börnin strax við fæðingu (Seamark og 

Lings, 2004). Hins vegar sýna allflestar rannsóknir, eigindlegar og megindlegar, fram á aðrar 

niðurstöður. Meðal annars ala unglingsmæður börnin sín ekki eins upp og eldri mæður, og þær 

fyrrnefndu sýna börnum sínum m.a. minni umhyggju, snerta þau síður og leika minna við þau 

(Crugnola o.fl., 2014), en þessi atriði eru grundvallarþættir í myndun tengsla og snerting móðurinnar 

veitir barninu t.a.m. öryggi, sem er ein af grundvallarþörfum þess (Ainsworth, 1985; Duhn, 2010). 
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Unglingsmæður eiga ekki einungis á hættu að mynda óörugg tengsl við börnin sín heldur er einnig 

hætta á óstöðugleika í tengslamyndun þeirra við börnin. Rannsókn Lounds o.fl. sýndi fram á að 

málörvun hefði forspárgildi fyrir því að börn með óörugg tengsl gætu breytt tengslamynstri sínu yfir í 

örugg tengsl. Þannig eru mæður sem tala mikið við börnin sín og hvetja þau líklegri til að eiga í 

öruggum tengslum við þau. Unglingsmæðrum er hættara við því að tala minna við börnin sín og nota 

einfalt mál sem örvar ekki málþroska barnanna nægilega (Lounds o.fl., 2005). Unglingsmæður leggja 

mikla áherslu á verklega þætti móðurhlutverksins, svo sem að skipta um bleyju (Krpan o.fl., 2005), en 

þrátt fyrir að verklegir þættir séu mikilvægir fyrir umönnun barnsins eru tilfinningalegir þættir eins og 

snerting, þar sem barnið finnur öryggi í fangi móðurinnar, einnig nauðsynlegir fyrir tengslamyndun 

(Benoit, 2004). Rannsóknir sýna það almennt að unglingsmæður eru í hættu, borið saman við eldri 

mæður, á að mynda óörugg tengsl við börn sín (Benoit, 2004; Krpan o.fl., 2005; Lounds o.fl., 2005; 

Ward og Carlson, 1995). 

Rannsóknarspurning 2: Hvers konar samfélagsleg úrræði eru í boði fyrir unglingsmæður? 

Unglingsmæður þurfa oft og tíðum mikinn stuðning í foreldrahlutverkinu. Þrátt fyrir að efnahagslegur 

og heilsufarslegur stuðningur sé oftast nauðsynlegur þurfa unglingsmæður einnig félagslegan og 

tilfinningalegan stuðning. Unglingsmæður telja stuðning frá fjölskyldu, maka og vinum, í þessari röð, 

vera mikilvægastan. Þar á eftir kemur stuðningur frá fagfólki í samfélaginu. Móðir unglingsmóðurinnar 

er í lykilhlutverki hvað varðar tilfinningalegan og félagslegan stuðning. Ekki aðeins hefur hún góð áhrif 

á líðan og heilsu unglingsmóðurinnar, heldur gefur hún einnig barninu möguleika á betri 

tengslamyndun, bæði með stuðningi við móðurina og með því að eiga sjálf góð tengsl við barnið. Þeim 

unglingsmæðrum sem eru í góðu sambandi við fjölskyldu sína, sérstaklega móður, vegnar almennt 

betur en þeim sem eru það ekki, en einnig hefur búseta hjá foreldrum fyrstu árin verndandi áhrif (Daley 

o.fl., 2013).  

Erlendis hafa stuðningsinngrip eins og sérstakar deildir fyrir unglingsmæður innan almennra skóla 

gefið góða raun og unglingavæn heilsugæsla hefur einnig verið bæði vinsæl og árangursrík meðal 

unglingsmæðra. Þegar um er að ræða sérstakar deildir innan skólakerfisins fyrir unglingsmæður hafa 

þær bæði tækifæri til að ljúka grunnmenntun og fá á sama tíma fræðslu um móðurhlutverkið og þroska 

barna. Þannig er hægt að slá tvær flugur í einu höggi þar sem þær eru í félagsskap jafnaldra og njóta 

stuðnings annarra unglingsmæðra sem eru í sömu stöðu og þær. Í deildum sem þessum erlendis er 

oft og tíðum boðið upp á barnagæslu í skólanum sem leysir þann vanda unglingsmæðra að geta ekki 

greitt fyrir barnagæslu og geta þar af leiðandi ekki stundað nám. Einnig gefur þetta unglingsmæðrum 

auðveldan aðgang að börnunum, til dæmis ef þau eru enn á brjósti (Daley o.fl., 2013; Pinzon o.fl., 

2010).  

Unglingavæn heilsugæsla er fyrirbæri sem er orðið nokkuð algengt í Bandaríkjunum. Þar er 

heilbrigðisstarfsfólkið sérþjálfað í umönnun unglinga, þar á meðal unglingsmæðra. Sérhönnuð 

umönnun unglingsmæðra leiðir til betri mætingar þeirra í skoðanir og getur leitt til þess að þeim finnist 

þær öruggar og virtar (Daley o.fl., 2013; Pinzon o.fl., 2010).  

Með heildrænum stuðningi er hægt að stuðla að bættri tengslamyndun. Fjölskyldan gegnir þar 

stóru hlutverki, en hlutverk hjúkrunarfræðinga er einnig mikilvægt. Hjúkrunarfræðingar eru vegna 
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nálægðar sinnar við þennan samfélagshóp í góðri aðstöðu til að meta stuðningsþarfir og áhættuþætti 

unglingsmæðra hvað varðar tengslamyndun. Með því er hægt að grípa inn í með viðeigandi hætti. 

Dæmi um aðferðir til að ýta undir tengslamyndun eru að hvetja móðurina til að njóta samvista með 

barninu, veita því stöðugleika með öruggri umönnun og læra inn á þau merki sem barnið gefur og 

hvað þau þýða (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Snerting er einnig mikilvægur þáttur í 

tengslamyndunarferlinu (Duhn, 2010). Hjúkrunarfræðingar veita jafnframt fjölskylduhjúkrun þar sem 

þeir nálgast fjölskylduna í heild sinni, veita viðeigandi inngrip og geta verið tengiliðir þessa hóps fyrir 

möguleg stuðningsúrræði.  

Rannsóknarspurning 3: Hvers konar samfélagsleg úrræði eru í boði fyrir íslenskar 
unglingsmæður? 

Í hinum vestræna heimi eru samfélagsleg úrræði fyrir unglingsmæður mun fleiri og sérhæfðari en þau 

sem eru í boði á Íslandi. Það sem er í boði á Íslandi er stuðningshópur fyrir ungar mæður í Hinu 

Húsinu, fjölskyldumiðstöðvar og almenn þjónusta á vegum heilsugæslunnar.  

Hitt Húsið stendur fyrir stuðningshópi fyrir 16-25 ára mæður. Þar hittist hópurinn vikulega í tvo tíma 

í senn og ungar mæður og feður geta mætt með börnin sín með sér og átt notalega stund saman. Þar 

er einnig í boði alls kyns fræðsla aðra hverja viku. Í rauninni er þetta eina sérhæfða úrræðið á Íslandi 

fyrir unglingsmæður, en það hefur ekki nýst sem skyldi. Erfitt er að ná til þessa hóps og mætingin er 

dræm og samskiptin oft erfið á milli ungu mæðranna. Þar hefur ungur aldur mæðranna mikið að segja, 

en oft og tíðum eru þessar ungu stúlkur ekki komnar með það æðruleysi sem einkennir eldri mæður. 

Þetta framtak er bæði vel unnið og þarft, en það virðist vera sem einhvern millilið vanti fyrir 

unglingsmæðurnar. Þetta stuðningsúrræði virðist af einhverjum ástæðum ekki skila sér til 

unglingsmæðra. 

Þau stuðningsúrræði sem eru í boði á Íslandi, fyrir utan stuðningshópinn í Hinu Húsinu, eru ekki 

sérhæfð fyrir unglingsmæður. Þar ber að nefna fjölskyldumiðstöðvar eins og Miðstöð foreldra og barna 

(MFB), Lygnu og Rauða Krossinn. Einnig býður Þjóðkirkjan upp á foreldramorgna fyrir foreldra með 

ung börn. Þessi úrræði hafa marga kosti, en vegna þess hversu fjölbreyttum aldurshópi þau þjóna er 

hætta á að viðkvæmur hópur unglingsmæðra týnist og fái ekki þann aukna stuðning sem hann þarf. 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins býður upp á mæðravernd og ung- og smábarnavernd. Þessi 

þjónusta er valfrjáls og býðst öllum íslenskum mæðrum að kostnaðarlausu. Í mæðravernd fara fram 

skoðanir, skimanir og almenn fræðsla. Unglingsmæður eru ekki flokkaðar í meiri áhættu í 

mæðravernd, en samt sem áður er það tekið fram í bæklingi mæðraverndar að huga þurfi betur að 

þeim mæðrum sem eru ungar, mögulega með tíðari skoðunum, og eflaust tileinka margar ljósmæður 

sér öðruvísi starfshætti við umönnun unglingsmæðra (Landlæknisembættið og heilsugæslan: Miðstöð 

mæðraverndar, 2008). Fara þarf varlega með þetta, en sú sjálfsmiðaða hugsun sem einkennir 

unglingsárin gæti valdið því að unglingsmæðurnar teldu örari skoðanir gefa í skyn að þeim væri ekki 

treystandi (Breheny og Stephens, 2007), þrátt fyrir augljósa gagnsemi þess fyrir móður og barn að 

koma oftar. Í ung- og smábarnavernd fara fram bólusetningar og þroskapróf og veitt er fjölbreytt 

fræðsla sem er talin mikilvægur stuðningur fyrir unglingsmæður (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

e.d.). 
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Unglingsmæður þarfnast utanumhalds heilbrigðisstarfsfólks. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 

þess að þessi hópur hafi fagmanneskju sem hann getur leitað til með heilsufarsleg vandamál sín. 

Sérhæfð þjónusta er hentug fyrir unglingsmæður, en þær þurfa aukna leiðsögn, fræðslu og stuðning í 

foreldrahlutverkinu (Pinzon o.fl., 2012). Ofangreind úrræði eru ekki nægilega sérhæfð fyrir 

unglingsmæður á Íslandi. Þörf er á fleiri úrræðum, bæði í heilbrigðiskerfinu og félagskerfinu, og auknu 

samstarfi þar á milli. Fagmenn heilbrigðiskerfisins þurfa að gera sér grein fyrir því hversu mikla aðstoð 

unglingsmæður þurfa, hvaða úrræði þeim bjóðast og hvernig þeir geta mögulega bætt þjónustuna við 

þennan samfélagshóp (Pinzon o.fl., 2012). 

Styrkleikar og veikleikar rannsókna um tengslamyndun 

Tafla 2 sýnir lykilatriði rannsókna um tengslamyndun unglingsmæðra við börnin sín. Rannsóknirnar 

sem um ræðir spanna um það bil 20 ára sögu tengslamyndunar unglingsmæðra. Þættir eins og 

ofbeldi, þunglyndi, samskipti, sjálfsálit, næmni og eiginleikar barnsins eru þræðir í nýrri rannsóknum 

sem ekki voru rannsakaðir í þeim elstu. Það verður einnig að teljast kostur að sjá að flestar 

rannsóknirnar eru langtímarannsóknir sem gefa betri mynd af tengslamynduninni. 

Rannsakendur nefna ýmis atriði sem hægt væri að rannsaka frekar, meðal annars tengsl barna 

unglingsmæðra við annan umönnunaraðila, til dæmis móðurömmu barnsins, til að sjá hvort barnið 

myndi örugg tengsl við annan umönnunaraðila þrátt fyrir að tengsl við móður séu óörugg. Einnig 

benda rannsakendur í langtímarannsóknum á að áhugavert væri að skoða lífsbreytingar eins og 

flutning úr foreldrahúsum og áhrif þeirra á tengslamyndunina (Lounds o.fl., 2005). 

Rannsakendur í annarri rannsókn töluðu um að þeir hefðu viljað gera eigindlega rannsókn til að 

gera rannsóknina dýpri hvað varðar sálfræðilega þætti móðurhlutverksins (Ward og Carlson, 1995). 

Tvær rannsóknir höfðu samanburðarhóp við eldri mæður (Andreozzi o.fl., 2002; Crugnola o.fl., 

2014). Gott var að sjá samanburð á tengslamyndun eldri mæðra við yngri mæður til að hægt væri að 

miða við eitthvað í umræðunni um hvernig tengsl unglingsmæður mynda (Andreozzi o.fl., 2002; 

Crugnola o.fl., 2014). 

Í rannsókn Moran o.fl. þar sem verið var að rannsaka mikilvægi næmni og óhefðbundinnar 

hegðunar unglingsmæðra á tengslamyndun þeirra við börnin sín var enginn samanburðarhópur 

(Moran o.fl., 2008). Í þessari rannsókn, og hinum þar sem ekki var samanburðarhópur, hefði verið 

áhugavert að sjá samanburð við eldri mæður eða unglingsmæður sem voru ekki í áhættuhópi eins og 

þær í rannsókn Morans. 
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Ályktanir 

Þessi fræðilega samantekt leiddi í ljós að unglingsmæður eru viðkvæmur hópur sem er í meiri áhættu 

en eldri mæður varðandi óörugga tengslamyndun við börnin sín. Ýmsar hugmyndir eru uppi um 

ástæður þess og hefur t.a.m. verið bent á að slæm samfélagsleg og efnahagsleg staða yngri 

mæðranna geti verið orsök og afleiðing þess að verða unglingsmóðir. Einnig eru hugmyndir um að ef 

unglingsmæður eiga sjálfar óörugg tengsl við helsta umönnunaraðila sinn séu þær líklegri til að mynda 

óörugg tengsl við sitt barn. Það þroskastig sem þær eru staddar á virðist hafa áhrif á hversu vel þær 

mynda tengsl og aðlagast móðurhlutverkinu, en almennt er talið að því eldri sem unglingsmæðurnar 

eru því líklegri séu þær til að mynda öruggari tengsl. Það sem er athyglisvert er að fræðimenn eru 

sammála um að óörugg tengsl hafi áhrif á barnið síðar meir á ævinni og hvernig það nær að mynda 

tengsl sjálft. Niðurstöður hafa sýnt fram á að þau börn sem eiga í óöruggum tengslum við helsta 

umönnunaraðila sinn eru líklegri til að glíma við vandamál tengd vitrænni getu en einnig hegðunar-, 

þroska-, geðræn- og samskipta vandamál.  

Eftir umfangsmikla leit að samfélagslegum úrræðum fyrir unglingsmæður á Íslandi kom það 

höfundum á óvart hvað þau eru af skornum skammti. Leitin að úrræðunum var staðbundin við 

höfuðborgarsvæðið þar sem erfitt var að finna upplýsingar um úrræði úti á landi. Samfélagslegu 

úrræðin sem koma fram í þessari ritgerð eru yfirleitt ekki sérhönnuð fyrir unglingsmæður, heldur eru 

þau fyrir alla aldurshópa. Eina úrræðið sem er sérhannað fyrir unglingsmæður – stuðningshópur fyrir 

ungar mæður í Hinu Húsinu – er verkefni sem er unnið af alúð en vantar meiri tengingu og samvinnu 

við heilbrigðiskerfið, þar sem heilbrigðisstarfsfólk er oft og tíðum þeir einstaklingar sem eru í mestri 

nálægð við unglingsmæður og geta þar með vísað þeim á möguleg stuðningsúrræði. Það væri 

áhugavert að skoða betur hvernig unglingsmæður upplifa þessi samfélagslegu úrræði sem eru í boði á 

Íslandi, sérstaklega mæðravernd og ung- og smábarnavernd Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, og 

hvort þeim finnist stuðningurinn nægilega góður. Heilsugæslan hefur nýverið lagt meiri áherslu á að 

heilbrigðisstarfsfólk hafi augun opin fyrir tengslamyndun barns við foreldra og að gera allt fræðsluefni 

sitt opinbert með aðgengilegum vef, en það þarf enn meiri vitundarvakningu í samfélaginu gagnvart 

því hversu mikilvæg tengslamyndun er og hversu skaðleg áhrif óöruggra tengsla geta verið fyrir börn. 

 Hvað varðar hlutverk heilbrigðisstarfsfólks sem vinnur með unglingsmæðrum er niðurstaða 

þessarar fræðilegu samantektar sú að mikilvægt er að starfsfólkið geri sér grein fyrir hversu 

viðkvæmur samfélagshópur unglingsmæður eru. Það þarf að kunna að nálgast mæðurnar, styðjast við 

heildræna umönnun og leggja áherslu á fjölskylduhjúkrun þar sem stuðningur fjölskyldunnar hefur 

jákvæð áhrif á móður og barn, sem aftur þýðir að mikilvægt er að samskipti unglingsmóðurinnar við 

fjölskylduna séu eins góð og mögulegt er. Áhugavert væri að rannsaka frekar hvers konar stuðning 

unglingsmæður vilja fá frá heilbrigðisstarfsfólki og hvað væri hægt að bæta til að geta þróað 

þekkinguna áfram. 

Framtíðarsýn höfunda er að það verði meiri vitneskja í samfélaginu um mikilvægi og áhrif 

tengslamyndunar og að heilbrigðiskerfið komi af stað sérhæfðu umönnunarferli fyrir unglingsmæður til 

að aðstoða þær við foreldrahlutverkið og tengslamyndun. Jafnframt þyrfti umönnunin að vera í 

samvinnu við félagsþjónustuna hvað varðar samfélagsleg úrræði.  
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