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Útdráttur 

Rannsóknaráætlun þessi er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við Háskólann á 

Akureyri. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða þekkingarleit foreldra á Íslandi, 18 ára og 

eldri, með sitt fyrsta barn og athuga hvort menntun, aldur, kyn, félagsleg staða og sálræn líðan 

séu áhrifavaldar í þekkingarleitinni. 

Þekkingarleit foreldra hefur breyst í gegnum tíðina og sýna niðurstöður erlendra rannsókna að 

foreldrar í dag leita sér helst þekkingar á veraldarvefnum, hjá fagaðilum, fjölskyldu og vinum. 

Gífurlegt  magn upplýsinga stendur foreldrum til boða en misjafnt er hversu áreiðanlegar þær 

eru. Niðurstöður rannsókna sýna að foreldrar vilja að upplýsingar sem þeir fá séu byggðar á 

gagnreyndri þekkingu. Einnig sýna niðurstöður að veraldarvefurinn er ekki einungis orðinn 

einn af helstu upplýsingamiðlum foreldra heldur sækja þeir sér líka stuðning og þekkingu til 

annarra foreldra í sömu stöðu. 

Sú rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu er megindleg lýsandi þversniðsrannsókn þar sem 

gagna er aflað með spurningalista. Þær rannsóknarspurningar sem lagðar verða til grundvallar 

eru: Hvar leita foreldrar á Íslandi, 18 ára og eldri, sér þekkingar með frumburð á fyrsta æviári 

hans í tengslum við foreldrahlutverkið? Er munur á þekkingarleit eftir aldri barnsins? Upplifa 

foreldrar að upplýsingar sem þeir fá séu áreiðanlegar og fer sá áreiðanleiki eftir því hvaðan 

þær eru fengnar? Hefur aldur, menntun, kyn, félagsleg staða og sálræn líðan áhrif á 

þekkingarleit? Er þekkingarleit mismunandi eftir fræðsluþörfum? Mikilvægt er að foreldrar 

fái upplýsingar byggðar á gagnreyndri þekkingu og með því að kanna þetta viðfangsefni er 

hægt að fá innsýn inn í þekkingarleit nútímaforeldra og bregðast við fræðsluþörfum þeirra. 

 

Lykilhugtök: foreldrar, frumburður, fræðsluþarfir, upplýsingar, þekkingarleit 
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Abstract  

This research proposal is a final thesis towards a B.Sc. degree in nursing at the University of 

Akureyri. The purpose of the research is to explore how first-time parents in Iceland, 18 years 

and older, search for knowledge and to see if education, age, gender, social status and 

psychological well-being are factors in their search. 

The search for knowledge by parents has changed over time and research has shown that 

parents today prefer to seek knowledge on the Internet, from health professionals, family and 

friends. 

Great amount of information is available to parents but their trustworthyness can vary. 

Findings show that parents want the information they receive to be evidence-based 

knowledge. Findings also show that the Internet is not only one of the primary sources of 

information for parents, they also seek support and knowledge from other parents in the same 

situation. 

A quantitative approach was chosen and a descriptive cross-sectional study where data will be 

collected with a questionnaire. The research questions are: Where do Icelandic parents, 18 

years and older, with a firstborn, search for information regarding parenthood? Does the 

information search change with the child’s age? Do parents trust the information they find and 

does it depend on the source? Does age, education, gender, social status and psychological 

well-being affect the search for information? Do parents use different information sources 

depending on the topic? It is important for parents to receive evidence-based information. By 

exploring this subject it is possible to gain insight into the search for knowledge by modern 

parents and respond to their needs.  

 

Key words: firstborn, information, information needs, parents, search for knowledge. 
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1. Inngangur  

Þessi rannsóknaráætlun er lokaverkefni til B.S. gráðu í hjúkrunarfræði við 

Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri vorið 2015. Viðfangsefni 

rannsóknaráætlunarinnar er að skoða þekkingarleit foreldra á Íslandi með frumburð á fyrsta 

æviári þess. Í kaflanum hér á eftir verður farið í bakgrunnsupplýsingar, tilgang 

rannsóknaráætlunar, gildi hennar fyrir hjúkrun ásamt rannsóknarspurningum og 

rannsóknaraðferð. Einnig verður fjallað um forsendur rannsóknaráætlunar, meginhugtök 

skilgreind sem og umfjöllun um gildismat höfunda. Í lok kaflans er farið yfir helstu gagnasöfn 

og leitarorð sem notast var við í heimildarleit ásamt því að farið er yfir uppbyggingu 

rannsóknaráætlunarinnar. 

Bakgrunnsupplýsingar   

Að eignast barn er mikil upplifun og hefur í för með sér ákveðið þroskaferli 

einstaklinga. Þörf foreldra fyrir upplýsingar um uppeldi, þroska, líðan foreldra, svo fátt eitt sé 

nefnt, er mismunandi. Hér áður fyrr sáu mæður um umönnun barna og heimilið á meðan 

faðirinn var fyrirvinna fjölskyldunnar. Helsta aðgengi nýbakaðra mæðra að þekkingu var hjá 

mæðrum þeirra og byggðu þær upplýsingar frekar á reynslu en gagnreyndri þekkingu. 

Algengara var að fólk byggi í nálægð við ættingja sína og því var betra aðgengi að stuðningi 

reyndara fólks. Í dag er fjarlægðin oft meiri og leita foreldrar því meira á önnur mið eftir 

upplýsingum er tengjast ungbarninu eða þeim sjálfum (Plantin og Daneback, 2009). Sá tími 

sem foreldrar verja heima við hefur styst í gegnum tíðina og algengara er að báðir aðilar séu 

útivinnandi (Stern, Cotten og Drentea, 2012). Nú á tímum hefur þátttaka feðra aukist í 

umönnun barna sem og heimilishaldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Dregið hefur úr 

félagslegum stuðning en á sama tíma hafa kröfur til foreldra aukist til muna. Ætlast er til að 

foreldrar verji meiri tíma og gæðastundum með börnum sínum en að sama skapi hefur 

fæðingum fækkað frá því sem áður var. Foreldrar í dag hafa alist upp við gríðarlega útbreiðslu 
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hugmynda og skoðana um hvernig eigi að ala upp börn og sinna þeirra heilsufarslegu þörfum. 

Aukist hefur að foreldrar sæki í þekkingu heilbrigðisstarfsfólks hvað varðar heilsufarslegar 

þarfir barna þeirra í stað þess að treysta á þekkingu vina og ættingja eins og tíðkaðist hér áður 

fyrr. Í kjölfar þess að dregið hefur úr félagslegum stuðning og kröfur til foreldra aukist hefur 

nýr vettvangur skapast fyrir heilsutengdar upplýsingar á veraldarvefnum. Hann hefur að 

geyma gríðarlegan fjölda vefsíðna með heilsutengdum upplýsingum sem foreldrar hafa 

greiðan aðgang að (Stern o.fl., 2012). Í dag hefur aukist til muna að foreldrar sæki sér 

upplýsingar í ýmiskonar fræðsluefni bæði í bókum, hjá öðrum nýjum foreldrum sem og á 

veraldarvefnum (Geir Gunnlaugsson, 2013; Plantin og Daneback, 2009). Heimasíða 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (http://www.heilsugaeslan.is), Heilsuvefurinn 6H 

(http://www.6h.is) og heimasíða Embætti landlæknis (http://www.landlaeknir.is) eru dæmi 

um íslenskar vefsíður sem innihalda fræðsluefni og er haldið úti af fagaðilum. 

Með auknum samskiptum á veraldarvefnum hefur þróunin orðið sú að spjallsíður hafa 

orðið til þar sem foreldrar deila reynslu sinni og fá upplýsingar sem m.a. varða umönnun 

barna. Eins og vill verða á slíkum spjallsíðum getur skapast fjörug umræða (Geir 

Gunnlaugsson, 2013). Það er reynsla höfunda að þær umræður sem myndast á spjallsíðum, 

þar sem foreldrar deila persónulegri reynslu og skoðunum, geta innihaldið ráðleggingar sem 

oft á tíðum eru ekki byggðar á gagnreyndri þekkingu og geta jafnvel verið skaðlegar. Dæmi 

um slíkar spjallsíður eru t.d. bland.is (http://www.bland.is), draumabörn.is 

(http://www.draumaborn.is) og facebook.com (http://www.facebook.com) sem og aðrar 

erlendar síður sem teljast til vinsælla samskiptasíðna. 

Tilgangur rannsóknar og gildi fyrir hjúkrun  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þær leiðir sem foreldrar nýta sér við 

þekkingarleit í tengslum við foreldrahlutverkið og athuga hvort menntun, aldur, kyn, félagsleg 

staða og sálræn líðan séu áhrifavaldar í þekkingarleitinni. 
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Með því að fá frekari innsýn í þekkingarleit foreldra geta hjúkrunarfræðingar sem 

sinna ungbörnum og foreldrum þeirra nýtt þær niðurstöður til að bregðast við þörfum nútíma 

foreldra fyrir aðgengi að fræðslu. Einnig væri hægt að nýta niðurstöður til frekari rannsókna á 

hverju viðfangsefni eða fræðsluþörf fyrir sig. 

Rannsóknarspurningar  

Rannsóknarspurningar okkar eru eftirfarandi: Hvar leita foreldrar á Íslandi, 18 ára og 

eldri, sér þekkingar með frumburð á fyrsta æviári hans í tengslum við foreldrahlutverkið? Er 

munur á þekkingarleit eftir aldri barnsins? Upplifa foreldrar að upplýsingar sem þeir fá séu 

áreiðanlegar og fer sá áreiðanleiki eftir því hvaðan þær eru fengnar? Hefur aldur, menntun, 

kyn, félagsleg staða og sálræn líðan foreldra áhrif á þekkingarleit? Er þekkingarleit 

mismunandi eftir fræðsluþörfum? 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu byggir á megindlegri aðferðafræði. 

Framkvæmd verður lýsandi þversniðsrannsókn til að ná fram lýsandi niðurstöðum um þýðið 

út frá úrtakshópnum og dregnar verða ályktanir um tengsl milli breyta innan hans. 

Spurningalisti verður hannaður af höfundum og sendur til foreldra á Íslandi, 18 ára og eldri, 

með frumburð á hans fyrsta æviári. Notað verður forritið Statistical Package for the Social 

Science (SPSS) við úrvinnslu gagna til að fá tölfræðilegar niðurstöður sem hægt verður að 

heimfæra yfir á þýðið. 

Forsendur rannsóknaráætlunar  

Hlutverk heilbrigðisstarfsfólks sem sinnir ungbörnum og fjölskyldu þeirra er að veita 

faglega og góða þjónustu (Geir Gunnlaugsson, 2013). Er það almennt reynsla höfunda að svo 

sé. Eins og áður hefur komið fram hefur margt breyst í gegnum árin og er veraldarvefurinn 

alltaf að verða stærri partur af daglegu lífi fólks ásamt því að meiri kröfur eru gerðar um 

þekkingu, aðgengi og hraða í samfélaginu. Mikilvægt er fyrir foreldra að fá upplýsingar sem 
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byggja á gagnreyndri þekkingu. Út frá heimildarleit okkar virðist sem þekkingarleit foreldra 

hafi lítið verið skoðuð á Íslandi í gegnum tíðina. Því telja höfundar áhugavert að kanna hvar 

foreldrar leita sér upplýsinga hér á landi. Í framtíðinni mætti nýta niðurstöður úr þessari 

rannsókn til að mæta þörfum foreldra í þekkingarleit og þróa fræðslumiðla til að auka aðgengi 

þeirra að fræðslu. 

Skilgreining meginhugtaka 

Fræðsluþarfir: Þörf einstaklings fyrir kennslu eða tilsögn (Íslensk orðabók, 2015). 

Stuðningsþarfir: Þörf einstaklinga fyrir aðstoð frá öðrum (Íslensk orðabók, 2015). 

Frumburður: Fyrsta barn foreldris (Íslensk orðabók, 2015). 

Heilsulæsi: Heilsulæsi er vitsmunaleg og félagsleg hæfni sem ákvarðar getu og 

hvatningu einstaklings til að afla sér upplýsinga, skilja þær og nota til að stuðla að og viðhalda 

góðri heilsu (World Health Organization (WHO), 1998). 

Etnerni: Íslensk þýðing á enskri skilgreiningu orðsins “ethnicity” er vísar til þess að 

tilheyra þjóðfélagshóp sem hefur sameiginlegt þjóðerni eða sameiginlegar  

menningarlegar hefðir (Oxford Dictionaries, 2010). 

Gildismat höfunda 

Höfundar hafa allir þá sameiginlegu reynslu að hafa gengið í gegnum barneignarferlið, 

hafa nýtt sér þá þjónustu sem í boði er hér á landi ásamt því að hafa leitað sér þekkingar 

varðandi foreldrahlutverkið, en sú reynsla er þó misjöfn á milli höfunda. Er það upplifun 

okkar að upplýsingaflæðið hafi aukist til muna síðustu ár í samfélaginu og til er ógrynni af 

upplýsingum, t.d á veraldarvefnum. Einnig hafa höfundar kynnst áhuga fólks á því að miðla 

sínum persónulegu skoðunum og upplýsingum er varða foreldrahlutverkið til foreldra með sitt 

fyrsta barn. Oft á tíðum eru þessar upplýsingar úreltar eða byggja ekki á gagnreyndri 

þekkingu.  
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Sameiginlegur áhugi allra höfunda er fræðsla, forvarnir og að starfa innan 

heilsugæslunnar í framtíðinni. Sparnaður í heilbrigðiskerfinu hefur orðið til þess að foreldrar 

fá síður afhenta bæklinga með fræðsluefni og þeim bent á að nálgast fræðsluna á vefsíðum 

heilbrigðisstofnanna. Höfundum þykir aðgengi að fræðslu fyrir foreldra oft ábótavant á 

þessum vefsíðum þar sem fara þarf krókaleiðir til að nálgast efnið. Höfundar sjá tækifæri fyrir 

hjúkrunarfræðinga innan heilsugæslunnar í að auka aðgengi foreldra að fræðslu þar sem þeir 

eru í góðri aðstöðu til að miðla þekkingu og fræðslu. Möguleiki væri að bjóða upp á  

aðgengilegri vefsíðu sem hjúkrunarfræðingar halda úti og væri miðuð að fræðsluþörfum 

foreldra. 

Gagnasöfnun og leitarorð 

Við heimildarleitina var að mestu notast við gagnasöfnin Cinahl (EBSCOhost), 

ProQuest, PubMed, Google Scholar, Web of Sience og Leitir.is. Bækur voru einnig notaðar 

sem fengnar voru á bókasöfnum sem og í einkaeigu. Helstu leitarorð sem notast var við voru 

eftirfarandi: educational needs, information seeking, health literacy, infant, transition to 

fatherhood, transition to motherhood, parenthood, infant sleep, emotional health, mother-

infant relations, postpartum depressive, postpartum blues, breastfeeding, næring ungbarna, 

samlíf pars. 

Uppbygging rannsóknaráætlunar  

Uppbygging rannsóknaráætlunar hefst á inngangi. Annar kafli er fræðileg samantekt 

um fræðsluþarfir foreldra ásamt þekkingarleit. Þriðji kafli inniheldur aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í fjórða kafla eru umræður um fræðilegu samantektina. Að síðustu er 

fimmti kafli sem inniheldur lokaorð höfunda.  
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2. Þekkingarleit foreldra í nútímasamfélagi  

Í þessari fræðilegu samantekt verður fjallað um foreldrahlutverkið og þá breytingu 

sem hefur orðið á því hlutverki í gegnum árin. Fjallað verður einnig um helstu fræðsluþarfir 

foreldra, þekkingarleit þeirra og heilsulæsi ásamt stuðningsþörfum við þekkingarleit.  

Að verða foreldri 

Þegar einstaklingar eignast barn hefst ákveðið umbreytingaferli sem í flestum tilvikum 

þroskar einstaklinginn. Þetta ferli getur reynst erfitt og margt sem breytist við komu barnsins 

bæði fyrir einstaklinginn sem og parið sjálft. Því fylgir aukin ábyrgð og breyting á daglegum 

venjum (Sigrún Júlíusdóttir, 2009). Við þessar breytingar geta vaknað margar spurningar hjá 

foreldrum og þörf þeirra fyrir upplýsingar aukist, þær þarfir geta verið mismunandi eftir 

þroska barna og líðan þeirra sjálfra svo fátt eitt sé nefnt. Foreldrar þurfa stuðning í gegnum 

ferlið sem og ráðleggingar sem hjálpa þeim við að fóta sig í foreldrahlutverkinu (Anna Björg 

Aradóttir, Sesselja Guðmundsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2013). 

Breyttir tímar 

Breytingar hafa átt sér stað í tímanna rás hvað varðar hlutverkaskipan og umönnun 

barna innan fjölskyldunnar. Í gegnum tíðina hefur umönnun barna verið á herðum mæðra á 

meðan feður voru fyrirvinna fjölskyldunnar (Plantin og Daneback, 2009). Staða feðra hefur 

breyst á þann hátt að í dag taka þeir meiri þátt í umönnun barna og eru virkari í heimilishaldi. 

Helsta ástæða þess er talin vera aukin aðsókn mæðra út á vinnumarkaðinn og tilkoma 

löggjafar um fæðingaorlof feðra á Íslandi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Svíar eru brautryðjendur í málaflokki um fæðingarorlof feðra og voru þeir fyrstir allra 

þjóða til að setja lög um rétt feðra til fæðingarorlofs árið 1974. Í kjölfarið fóru önnur 

Norðurlönd af stað og þar með talið Ísland. Feður á Íslandi fengu takmarkaðan rétt til 

fæðingarorlofs árið 1981. Fæðingarorlof feðra hefur því þróast í gegnum árin en árið 1998 

kom sjálfstæður réttur kvæntra feðra til að taka fæðingarorlof. Tveimur árum síðar var lögum 
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breytt í líkingu við það sem við þekkjum í dag (Fríða Rós Valdimarsdóttir, 2005). Lögin 

tryggja barni rétt til að eiga samvistir með báðum foreldrum fyrstu æviár sín. Með þessum 

breytingum á lagaumhverfinu hefur feðrum verið gert kleift að vera virkari í umönnun barna 

sinna (Guðný Björk Eydal, 2006). 

Hérlendis var gerð rannsókn til að meta hvernig til hefur tekist að ná þeim markmiðum 

sem lagasetningu um fæðingarorlof var ætlað að ná, þ.e. að tryggja börnum samvistir við báða 

foreldra sína og gera þeim báðum kleift að samræma vinnu og einkalíf. Úrtakið var 1300 

feður sem höfðu eignast barn frá 1. janúar 2003 til 31. desember 2005. Af þessum hópi fengu 

1075 feður sendan spurningalista rafrænt og var svarhlutfall 64%. Að auki tóku 617 makar 

þátt. Niðurstöður voru þær að 52-85% feðra upplifðu að tengsl þeirra við barnið hefði styrkst 

við töku fæðingarorlofsins, en hjá mökum var það 57-95%. Fram kom að 60% mæðra sá um 

umönnun barnsins en 40% feðra. Yngri feður upplifðu tengslin sterkari við börnin en þeir sem 

eldri voru (Auður Arna Arnarsdóttir, 2008). Í kjölfar íslenska bankahrunsins árið 2008 var 

dregið úr fjármagni til velferðarmála og löggjöf um fæðingarorlof breyttist. Gagnasöfnun var 

gerð hér á landi árið 2014 til að skoða hvort breyting hafi orðið á nýtingu fæðingarorlofs. 

Niðurstöður sýndu að dregið hafi úr nýtingu fæðingarorlofs og eru feður þeir sem draga hvað 

mest úr nýtingunni (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2014). 

Upplifun af foreldrahlutverkinu  

Upplifun kynjanna af foreldrahlutverkinu getur verið margvísleg. Að verða móðir er 

með því stærra og flóknara ferli sem kona gengur í gegnum á lífsleiðinni. Sú breyting að bera 

ábyrgð á lífi annars einstaklings getur verið krefjandi ferðalag sem bæði hefur áhrif á líkama 

og sál. Þessu hlutverki getur einnig fylgt mikil gleði sem veitir mörgum konum þá tilfinningu 

að líf þeirra hafi öðlast ákveðinn tilgang. Eftir fæðingu tekur við tímabil sem getur reynst 

erfitt fyrir margar konur þar sem líkaminn breytist mikið við meðgöngu og fæðingu. 

Sjálfsímynd þeirra getur breyst og þurfa þær að aðlagast þessari nýju ímynd (Sæunn 
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Kjartansdóttir, 2009). Feður upplifa einnig miklar breytingar í nýju hlutverki. Eins og gefur að 

skilja þá er upplifun feðra af meðgöngu og fyrstu vikum eftir fæðingu önnur en hjá mæðrum. 

Þrátt fyrir það eru þeir einnig að ganga í gegnum ákveðið þroskaferli sem getur reynst þeim 

mikil áskorun. Móðirin fær að upplifa meðgönguna og brjóstagjöfina á líkamlegan máta en 

faðirinn stendur oft á tíðum til hliðar sem áhorfandi (Ingólfur V. Gíslason, 2002). Getur þetta 

reynst þeim erfitt og þurfa þeir að takast á við tilfinningar því tengdu (Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). 

Í breskri rannsókn var könnuð reynsla kvenna af því að verða móðir og greindar voru 

óuppfylltar stuðningsþarfir þeirra. Notuð var eigindleg aðferðafræði og stuðst við grundaða 

kenningu. Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við 13 konur á aldrinum 17-39 ára. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að nokkrar kvennanna upplifðu breytta líkamsímynd strax við upphaf 

meðgöngunnar. Þær upplifðu þörf fyrir stuðning frá fagaðila í gegnum meðgönguna og eftir 

fæðingu barnsins, þær voru óöruggar um hæfni sína og treystu jafnframt á stuðning og 

hvatningu frá maka. Einnig höfðu þær þörf fyrir tilfinningalegan stuðning frá móður sinni 

ásamt léttri aðstoð við daglega hluti eins og að vaska upp, fara í búð o.s.frv., en ekki 

ráðleggingar. Í ljós kom þörf fyrir að tala við aðrar konur í sömu sporum og fá þannig 

staðfestingu á því að þær væru ekki einar í þessari stöðu, upplifðu þær af því mikinn stuðning 

og jafnframt töldu þær sig allar hafa áorkað miklu við að mynda fjölskyldu sem var orðin að 

einni heild. Tjáðu þær það vera sitt mesta afrek í lífinu til þessa að hafa búið til þennan nýja 

einstakling (Darvill, Skirton og Farrand, 2010). 

Warren (2005) gerði rannsókn á Írlandi til að kanna tengsl á milli félagslegs stuðnings 

frumbyrja og sjálfsöryggi þeirra við umönnun nýburans. Einnig var kannað hvaðan mæðurnar 

teldu sig helst fá stuðning eftir barnsburð. Rannsóknin var framkvæmd með megindlegri 

lýsandi fylgnirannsókn og var gagna aflað með spurningalista sem sendur var til 135 mæðra 

með sitt fyrsta barn en svarhlutfallið var 74%. Niðurstöður sýndu að tengsl voru á milli 
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upplýsingastuðnings og stuðnings við sjálfstraust mæðra í formi hróss og hóls (e. appriasal 

support). Frumbyrjur tjáðu mæður sínar og heilsugæsluhjúkrunarfræðinga, í 77% tilvika, vera 

þá aðila sem helst veittu þeim upplýsingastuðning. Meirihluti þátttakenda treysti á 

upplýsingar frá heilsugæsluhjúkrunarfræðingi frekar en fjölskyldu og vinum varðandi næringu 

og böðun barns. Aftur á móti treystu þær frekar á fjölskyldu og vini þegar það kom að því að 

róa barnið. Einnig kom í ljós að upplýsingar sem mæður fengu frá hjúkrunarfræðingi og 

fjölskyldu og vinum stönguðust á. Ályktun höfundar var að hrós og upplýsingastuðningur hafi 

jákvæð áhrif á frumbyrjur og veitir þeim sjálfstraust við umönnun ungbarns síns. Einnig að 

þróa þurfi þverfaglegt námskeið þar sem heilsugæsluhjúkrunarfræðingar og ljósmæður vinna í 

sameiningu að því að stuðla að félagslegum stuðningi fyrir frumbyrjur sem byggður er á 

gagnreyndri þekkingu. 

Eins og áður hefur komið fram er reynsla feðra ólík reynslu mæðra. Framkvæmd var 

rannsókn á Bretlandi til að kanna reynslu feðra á fyrsta æviári barnsins ásamt því að öðlast 

skilning á þeim umskiptum sem það hefur í för með sér að verða foreldri. Var þetta eigindleg 

rannsókn þar sem notast var við túlkandi fyrirbærafræðilega nálgun. Þátttakendur voru 10 

feður á aldrinum 27-47 ára sem voru að eignast sitt fyrsta barn. Í niðurstöðum kom fram að 

feðurnir upplifðu sig sem áhorfendur á meðgöngunni frekar en þátttakendur. Eftir að barnið 

var fætt tjáðu þeir skort á þekkingu og reynslu við umönnun barnsins og upplifðu þeir sig 

hjálparlausa þrátt fyrir að vera virkir feður. Flestir þeirra lærðu að annast barn sitt af móður 

með því að fylgjast með hvernig hún annaðist barnið. Þeim fannst móðirin reynslumeiri við 

umönnun barnsins og betur í stakk búin til að sinna því. Með tímanum upplifðu þó margir 

aukið sjálfstraust og hæfni til að annast barnið (Kowlessar, Fox og Wittkowski, 2015). 

Fägerskiöld (2008) framkvæmdi rannsókn í Svíþjóð sem kannaði reynslu feðra sem 

voru að eignast sitt fyrsta barn. Notuð var eigindleg aðferðafræði og stuðst við grundaða 

kenningu. Rætt var við 20 feður á aldrinum 20-48 ára og sýndu niðurstöður að feðurnir 



Þekkingarleit foreldra    10 

 

upplifðu miklar breytingar á lífi sínu við að verða foreldri. Á meðgöngunni og strax eftir 

fæðingu upplifðu þeir sig ekki tilbúna fyrir foreldrahlutverkið þar sem fræðslan var að mestu 

miðuð að móður. Samt sem áður var upplifun þeirra af því að verða faðir góð en þeir mátu sig 

þó ekki eins mikilvæga og móðurina við umönnun barnsins. Töldu þeir það vera vegna 

brjóstagjafarinnar en sú upplifun breyttist til betri vegar þegar barnið fór að eldast. Einnig 

kom fram að þeir áttu í erfiðleikum með að ná jafnvægi milli heimilis og vinnu í þessu nýja 

hlutverki. 

Fræðsluþarfir foreldra 

Kynlíf og samskipti pars. Eftir barnsburð breytist margt í lífi pars, nýfædda barnið 

krefst mikillar athygli og foreldrarnir sem par vilja oft gleymast. Nýja hlutverkið getur reynt á 

samband þeirra og því er mikilvægt fyrir foreldrana að sýna hvort öðru tillitsemi og nánd 

ásamt því að ræða um tilfinningar sínar (Sigrún Júlíusdóttir, 2009).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Svíþjóð var skoðaður hópur kvenna sem nýlega 

hafði eignast barn og upplifun þeirra af kynlífi sínu með makanum. Myndaðir voru sex 

rýnihópar sem innihéldu fjóra til sjö þátttakendur. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar bentu 

til að konur fylgdust náið með þeim líkamlegu breytingum sem urðu hjá þeim í kjölfar 

fæðingar. Þessar breytingar urðu oft varanlegar og gátu valdið kvíða hjá konunum. Einnig 

kom fram að breytingar urðu á fjölskyldulífinu við það að eignast barn en slíkar breytingar 

gátu orðið til þess að streita fór að hafa áhrif á samskipti parsins sem og á kynlíf þeirra. 

Konurnar minntust á að líkamlegar breytingar og streita sem vill oft myndast hefði orðið til 

þess að kynlöngun þeirra minnkaði. Fram kom að þær trúðu ekki maka sínum þegar kom að 

útliti líkama þeirra og vildu þær fá staðfestingu frá heilbrigðisstarfsfólki um að líkami þeirra 

yrði eðlilegur á ný (Olsson, Lundquist, Faxelid og Nissen, 2005). 

Í sænskri eigindlegri rannsókn var kynlíf nýbakaðra feðra skoðað. Þátttakendur voru 

átta feður með sitt fyrsta barn og tveir feður sem áttu fleiri börn. Þátttakendum var skipt upp í 
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rýnihópa en mörgum þeirra fannst erfitt að ræða um kynlíf sitt fyrir framan hóp og var þeim 

því boðið hálfstöðluð einstaklingsviðtöl. Fram kom að feður töldu sig styðja við fjölskylduna 

og að þeir sinntu heimilishaldi áfram og jafnvel í enn meira mæli eftir fæðingu barns. 

Þátttakendurnir minntust á að staðalímynd þeirra stjórnaðist oft af fjölmiðlum sem olli 

ákveðinni pressu á þá að stunda kynlíf með maka sínum. Aftur á móti fannst þeim 

mikilvægara að viðhalda nánd við makann, þ.e. að faðma, kyssa og vera til staðar. Líkamlegar 

breytingar á maka þeirra eftir barnsburð skipti þá litlu máli og voru þeir tilbúnir að bíða með 

samfarir í allt að sex mánuði eftir að barnið fæddist (Olsson, Robertson, Björklund og Nissen, 

2010). 

Í eigindlegri rannsókn sem gerð var í Portúgal voru þátttakendur fimm pör sem áttu 

ungbörn og var gagna aflað með hálfstöðluðum viðtölum. Þar kom fram að ákveðin 

verkaskipting varð á milli para þegar kom að umönnun ungbarns. Þátttakendur skilgreindu 

sjálfa sig upp á nýtt þegar barnið fæddist, úr því að vera maður eða kona yfir í að vera foreldri 

og umönnunaraðili. Mæðurnar urðu helsti umönnunaraðili ungbarnsins þar sem þær gáfu 

barninu brjóst, skiptu um bleiur, böðuðu barnið og hugguðu það á meðan feðurnir gerðu sitt 

besta til að styðja við nýja hlutverk móðurinnar með því að vera til staðar, aðstoða og vera 

fyrirvinna heimilisins. Þessi verkaskipting gat valdið ágreiningi á milli parsins og stefnt 

sambandi þeirra í hættu. Rannsakendur töldu mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að þekkja og 

skilja þau umskipti sem verða við fæðingu barns og styðja foreldrana í nýju hlutverki þeirra 

(Martins, Pinto de Abreu og Barbieri de Figueiredo, 2014). 

Þekkingarleit nýbakaðra foreldra varðandi kynlíf og samskipti virðist lítið hafa verið 

rannsakað. Hér á landi er hægt að nálgast upplýsingar og fræðsluefni sem snýr að 

parasambandinu, t.d. inni á vefsíðu 6H heilsunnar en þar er hægt að nálgast upplýsingar og 

fræðsluefni sem snýr að samskiptum þeirra. 
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Sálræn líðan foreldra. Miklar breytingar verða á högum foreldra þegar nýr 

einstaklingur kemur inn í líf þeirra og þarf að huga að mörgum þáttum; andlegum, 

líkamlegum og félagslegum. Góð geðheilsa foreldra er undirstaða þess að geta tekist sem best 

á við nýtt og krefjandi hlutverk sem foreldrahlutverkið er (Marga Thome, 2013). 

Niela-Vilén, Axelin, Salanterå og Melender (2014) framkvæmdu heimildasamantekt 

sem sýndi að mæður sem voru stressaðar og áhyggjufullar varðandi foreldrahlutverkið nýttu 

veraldarvefinn þar sem þær gátu nálgast upplýsingar og ráðgjöf annarra foreldra fljótt og vel. 

Þær töldu upplýsingar á veraldarvefnum vera nýlegri og oftar uppfærðar en upplýsingar frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Aðalástæðan fyrir því að þær leituðu á samskiptasíður var að fá 

tilfinningalegan og félagslegan stuðning sem fólst í að skiptast á reynslusögum og fá þannig 

tækifæri til að tjá sig við mæður í sömu stöðu. Einnig kom fram að feður sóttu í 

samskiptasíður til að fá upplýsingar og hjálp í gegnum þau umskipti við að verða foreldri og 

var húmor ríkjandi í samskiptum þeirra á milli. Með aukinni tæknivæðingu síðustu ára hefur 

komið í ljós að foreldrar nýta sér veraldarvefinn í auknum mæli til þekkingarleitar. 

Hér á landi er hægt að nálgast fræðsluefni um andlega vanlíðan eftir fæðingu á vef 6H 

heilsunnar, þar sem tekin eru fyrir helstu einkenni og meðferð (Anna Dagný Smith, Hjördís 

Birgisdóttir og Ingibjörg Ásgeirsdóttir, 2011). 

Fyrstu dagar eftir fæðingu. Á fyrstu dögum eftir fæðingu barns eru margir þættir sem 

þarf að huga að sem bæði geta verið tilfinningaþrungnir og krefjandi fyrir hina nýbökuðu 

foreldra. Fyrstu dagarnir snúast alfarið um að kynnast hinum nýja einstakling og læra inn á 

þarfir hans. Mikilvægt er að brjóstagjöf fari vel af stað og sé árangursrík sem í senn hjálpar til 

við tengslamyndun og dregur þar af leiðandi úr streitu móður (Synnott o.fl., 2007). 

Sængurkvennagrátur er andleg vanlíðan sem venjulega verður fyrst vart við á öðrum 

til þriðja degi hjá um 40-80% kvenna eftir barnsburð. Einkenni sængurkvennagráts geta lýst 

sér í svefnleysi og grátköstum móður ásamt kvíða, einbeitingarskorti og pirringi. Í flestum 
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tilvikum ná þessi einkenni hámarki á fimmta degi sem síðan dvína jafnt og þétt og eru 

yfirstaðin á um það bil fjórtánda degi. Ef einkennin fara hins vegar ekki minnkandi er 

mikilvægt að hafa í huga mögulega þróun á fæðingarþunglyndi í framhaldinu (Linda Bára 

Lýðsdóttir, Halldóra Ólafsdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2008). 

Nýtt hlutverk feðra getur reynst þeim tilfinningaríkt á fyrstu dögunum eftir fæðingu 

barns á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt. Þegar barnið er komið í heiminn getur faðirinn 

loks farið að tengjast nýju hlutverki sínu á sterkari máta, m.a við að fá barnið í hendurnar. 

Þannig getur hann myndað jákvæð tilfinningatengsl við barn sitt. Ekki má gleyma að feðurnir 

eru mikilvægustu stuðningsaðilar móður og sérstaklega í gegnum fyrstu dagana, t.d. við 

upphaf brjóstagjafar. Sýnt hefur verið fram á að mæður eru lengur en þrjá mánuði með barn 

sitt á brjósti ef andlegur stuðningur er til staðar frá maka (Ingólfur V. Gíslason, 2002). Margir 

feður upplifa þó oft á tíðum hjálparleysi, streitu og/eða kvíða fyrstu dagana eftir fæðingu og 

geta átt í erfiðleikum með að aðlagast nýju og krefjandi hlutverki (Kowlessar o.fl., 2015). 

Tengslamyndun. Sá heilsuverndandi þáttur sem er talin skipta hvað mestu máli fyrir 

þroska barna er örugg tengslamyndun í upphafi lífs og áfram í frumbernsku. Góð og jákvæð 

tilfinningaleg tengsl í upphafi milli móður og barns fela m.a. í sér að móðir njóti samvista 

með nýburanum. Ef tengslamyndun er ófullnægjandi getur það leitt til þess að börn þrói síðar 

á ævinni með sér geðræn vandamál og muni eiga erfitt uppdráttar hvað varðar nám og 

félagsleg samskipti í framtíðinni (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Í portúgalskri rannsókn Figueirdo, Costa, Pacheco og Pais (2009) sem samanstóð af 

megindlegri og eigindlegri aðferðafræði var tilfinninga- og tengslamyndun móður og 

ungbarns skoðuð með tilliti til ákveðinna áhættuþátta. Þessir þættir voru fyrri áföll í lífinu, 

tegund fæðingar ásamt sársauka í fæðingu, stuðningur frá maka og fyrri saga um þunglyndi 

móður sem leitt gæti til neikvæðra tengslamyndunar til nýburann. Tekin voru viðtöl við 315 

mæður og lagðir fyrir tengslamyndunarskalinn The Bonding Scale og þunglyndiskvarðinn 
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Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) fyrstu dagana eftir fæðingu. Niðurstöður 

leiddu í ljós að neikvæðar tilfinningar tengdar nýburanum voru meira áberandi hjá þeim 

mæðrum sem voru með lágt menntunarstig, voru atvinnulausar eða ógiftar. Einnig ef þær 

höfðu átt við líkamleg eða sálræn vandamál að stríða eða voru þunglyndar fyrir þungun. 

Ófullnægjandi tengslamyndun kom vel fram ef fyrrgreindir þættir voru til staðar hjá móður. 

Neikvæðar tilfinningar til nýburans komu einnig fram hjá móður ef barnið var stúlka, væri 

með nýburavandamál eða þurfti á nýburagjörgæslu að halda. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

þrátt fyrir að mæður upplifðu erfiða fæðingu, sársauka eða ófullnægjandi stuðning frá maka 

olli það ekki neikvæðum tilfinningum gagnvart nýburanum né ófullnægjandi tengslamyndun. 

Lokaniðurstaðan var sú að huga þyrfti vel að þeim mæðrum sem búa við erfiða félagslega 

stöðu og hafa sögu um þunglyndi fyrir fæðingu barns. 

Þekkingarleit nýbakaðra foreldra varðandi tengslamyndun virðist hafa lítið verið 

rannsakað. 

Foreldrastreita og fæðingarþunglyndi. Margar mæður upplifa áhyggjur og kvíða í 

hinu nýja og krefjandi hlutverki sem þróast getur út í viðvarandi streitu og jafnvel 

fæðingarþunglyndi (Sigfríður Inga Karlsdóttir, Hjálmar Freysteinsson, Sigríður Sía Jónsdóttir 

og Margrét Guðjónsdóttir, 2007). Sýnt hefur verið fram á að þeir áhættuþættir sem hafa hvað 

mest áhrif á heilbrigðan þroska barns eru streita í móðurhlutverkinu ásamt þunglyndi móður 

(Huang, Costeins, Kaufman og Ayala, 2014). Þegar streita tengd foreldrahlutverkinu er komin 

á það stig að hún er farin að valda mikilli andlegri vanlíðan er talað um foreldrastreitu. Talið 

er að um 10% íslenskra kvenna finni fyrir einkennum foreldrastreitu sem síðan getur haft 

neikvæð áhrif á samskipti þeirra við sína nánustu, þar með talið ungbarnið sjálft (Marga 

Thome, 2013). Það mælitæki sem notað hefur verið erlendis til að skima fyrir foreldrastreitu 

heitir Parenting Stress Index (PSI) eða foreldrastreitukvarði. Hann var forprófaður hér á landi 

árið 1992 og samanstóð úrtakið af 255 íslenskum mæðrum sem voru með ungbörn á fyrsta 
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aldursári. Þátttakendur voru valdir með tilviljunarbundinni aðferð úr þjóðskrá. Kom í ljós að 

forprófun staðfesti einsleitni kvarðans en sú takmörkun var á honum að einungis væri hægt að 

notast við hann frá 6 mánaða aldri barns. Var þá gerð breyting á kvarðanum þannig að allir 

foreldrar gátu svarað honum óháð aldri barns (Marga Thome, 1998). Rætt var símleiðis við 

Mörgu Thome, prófessor í hjúkrunarfræði, sem sagði foreldrastreitukvarðann ekki vera 

notaðan hér á landi í klínískri vinnu heldur einungis í rannsóknum (munnleg heimild, 28. apríl 

2015). 

Einkenni fæðingarþunglyndis eru ekki alltaf sýnileg og fara oft í byrjun fram hjá 

móður og jafnvel fagaðila, einkennin koma fram innan fjögurra vikna frá barnsburði og geta 

t.d. verið reiði, pirringur, grátur og svefnleysi (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 2008). Þar sem 

streita innan ákveðinna marka er eðlileg eftir fæðingu barns þá telur móðirin sína andlegu 

vanlíðan oft eiga sér eðlilegar orsakir (Sigfríður Inga Karlsdóttir o.fl., 2007). Það mælitæki 

sem hefur verið notað hér á landi til að skima eftir einkennum fæðingarþunglyndis er EPDS. 

Árið 1990 var hann gefin út á íslensku og forprófaður á 201 íslenskri konu á þremur 

heilsugæslustöðvum innan höfuðborgarsvæðisins. Voru þær fengnar til að svara 

matskvarðanum tveimur til þremur mánuðum eftir barnsburð og sýndu niðurstöður að 

áreiðanleiki kvarðans er góður (Marga Thome, 1998). Í dag er EPDS lagður fyrir allar konur 

um níu vikum eftir barnsburð og fyrr ef hjúkrunarfræðingur skynjar andlega vanlíðan móður 

og telur ástæðu til. Greiningarviðmið fyrir þunglyndi er 12 stig eða hærra og fá þær konur þá 

tilvísun til heimilislæknis og áframhaldandi samskipti við hjúkrunarfræðing eftir þörfum. Þær 

konur sem skora 9-11 stig níu vikum eftir barnsburð er fylgt nánar eftir af hjúkrunarfræðingi. 

Endurmat er síðan gert fimm mánuðum eftir fæðingu og aftur við 12 og 18 mánaða aldur 

barns ef þörf þykir til (Marga Thome, Sigríður Brynja Sigurðardóttir, Guðrún Albertsdóttir og 

Sesselja Guðmundsdóttir, 2013). 
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Nishioka o.fl. (2011) framkvæmdu framskyggna langsniðsrannsókn í Japan og var 

tilgangurinn að skoða áhrif einkenna fæðingarþunglyndis og tengslamyndunar á brjóstagjöf 

fyrstu fimm mánuðina af æviári barns. Þátttakendur voru 405 mæður sem fengu afhentan 

EPDS spurningalistann sem þær fylltu út í heilsufarsskoðun móður mánuði eftir fæðingu og 

var þunglyndiskvarðinn lagður aftur fyrir fimm mánuðum eftir barnsburð. Helstu niðurstöður 

sýndu að þær mæður sem fengu níu stig eða hærra á EPDS mánuð eftir fæðingu voru búnar að 

skipta yfir í þurrmjólk þegar hann var lagður aftur fyrir. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að 

mikilvægt væri fyrir heilbrigðisstarfsfólk að þekkja og vera meðvitað um einkenni 

fæðingarþunglyndis sem og að mæður hafi greiðan aðgang að stuðningi og fræðslu frá 

fagaðilum. 

Fæðingarþunglyndi hjá feðrum hefur ekki mikið verið rannsakað. Hér áður fyrr var 

fæðingarþunglyndi aðeins talið vera hjá nýbökuðum mæðrum en í dag má áætla að 4-25% 

feðra séu einnig með fæðingarþunglyndi. Að auki hefur verið sýnt fram á að tíðni 

fæðingarþunglyndis meðal feðra er aukin ef móðirin hefur verið haldin þunglyndi á 

meðgöngu (Melrose, 2010). Þrátt fyrir að feður séu ekki að ganga í gegnum líkamlegar 

breytingar við að verða foreldri þá er hugarfar þeirra og tilfinningar ekki svo ólíkt kvennanna. 

Samt sem áður fer oft lítið fyrir því að þeir ræði tilfinningar sínar þar sem margir hverjir telji 

það stinga í stúf við karlmennskuímyndina (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Melrose (2010) fjallar um að einkenni fæðingarþunglyndis hjá feðrum geti verið ólík 

þeim sem birtist hjá mæðrum og komi oft fram í formi mikils pirrings, reiði og kvíða í stað 

depurðar. Einnig geti einkenni komið fram í ofnotkun áfengis, ofbeldi gegn barnsmóður og 

framhjáhaldi. Þegar fæðingarþunglyndi feðra hefur verið undirliggjandi í einhvern tíma án 

greiningar verður það til þess að tilfinningalegur stuðningur við móður og barn verður lítill 

sem engin. Því er mikilvægt að fagaðilar gefi tilfinningum feðra gaum þar sem þeir eru helstu 

stuðningsaðilar móður og barns. Þau mælitæki sem hjúkrunarfræðingar geta nýtt sér við 
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skimun á fæðingarþunglyndi feðra er m.a. EPDS ásamt öðrum sambærilegum kvarða sem 

sérstaklega er þróaður fyrir karlmenn og heitir Gotland Male Depression Scale (GMPS). 

Höfundur greinarinnar telur mikilvægt að opna frekar fyrir umræðuna í samfélaginu á 

fæðingarþunglyndi feðra. Koma mætti betur inn með fræðslu er varðar einkenni 

fæðingarþunglyndis feðra inn í mæðraverndina sjálfa sem og í ungbarnaverndina. Einnig 

mætti gera fræðsluefni aðgengilegt á biðstofum og nýta veraldarvefinn sem getur verið góður 

vettvangur fyrir karlmenn sem eiga erfitt með að tjá sig um sína vanlíðan. 

Í tengslum við þekkingarleit foreldra hvað varðar foreldrastreitu og fæðingarþunglyndi 

hefur komið í ljós að foreldrar nýta sér í auknum mæli veraldarvefinn til að nálgast 

upplýsingar og stuðning með sín andlegu málefni. Langsniðsrannsókn sem framkvæmd var í 

Bandaríkjunum skoðaði m.a. Facebook-notkun foreldra í tengslum við þau umskipti að verða 

foreldri. Þátttakendur voru 154 mæður og 150 feður sem svöruðu spurningalista. Niðurstöður 

bentu til að mæður nýti sér Facebook frekar en feður þegar kemur að þekkingarleit og 

heimsóknum þeirra þangað fjölgað í kjölfar þessara umskipta. Mæður leituðu til Facebook-

vina sem voru fjölskyldumeðlimir eða ættingjar þeirra en feður leituðu frekar stuðnings til 

vina utan Facebook. Í ljós kom að tengsl voru á milli mikillar Facebook-notkunar mæðra og 

foreldrastreitu (Bartholomew, Schoppe-Sullivan, Glassman, Kamp Dush og Sullivan, 2012). 

Rannsókn Evans, Donelle og Hume-Loveland (2012) skoðaði hverskonar félagslegur 

stuðningur einkenndi umræður kvenna sem tóku þátt í umræðuhópum á veraldarvefnum fyrir 

konur með fæðingarþunglyndi og hvaða gildi það hafði fyrir þær. Niðurstöður sýndu að 

meirihluti kvenna eða tæplega 42% voru að leita eftir tilfinningalegum stuðningi, tæplega 

38% eftir upplýsingastuðningi og um 21% eftir áþreifanlegum stuðningi. Ályktun höfundanna 

var að stuðningshópar á veraldarvefnum gætu verið ákjósanlegur og öruggur staður fyrir 

mæður með fæðingarþunglyndi. Þar gætu konur nálgast upplýsingar og stuðning frá öðrum í 

sömu sporum og fundið þannig fyrir hvatningu og von. Sýnt hefur verið fram á að félagslegur 
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stuðningur hafi jákvæð áhrif á reynslu kvenna á barneignaraldri ásamt því að vera 

fyrirbyggjandi þáttur við þróun á fæðingarþunglyndi. 

Brjóstagjöf og næring ungbarna. Brjóstagjöf er áhrifaríkasta leiðin til að tryggja 

lífsafkomu og heilsu ungbarns (WHO, 2014a). Að gefa barni brjóst eykur tengslamyndun á 

milli móður og barns (Jóna Margrét Jónsdóttir og Ingibjörg Baldursdóttir, 2013). 

Leiðbeiningar hafa verið settar fram af WHO (2014a) í tengslum við brjóstagjöf en þar er m.a. 

mælt með að leggja nýfætt barnið á brjóst innan við klukkustund eftir fæðingu því það 

minnkar líkur á að ungbarnið fái sýkingu og jafnvel forðar því frá dauða. Börn sem eru 

eingöngu á brjósti fyrstu sex mánuði ævi sinnar eiga ekki að þurfa auka næringu eða 

viðbótargjöf af vítamínum og steinefnum. Ef brjóstamjólkin er snauð af D-vítamínum þá er 

nauðsynlegt að bæta barninu það upp með D-vítamíngjöf frá eins mánaðar aldri. Eftir sex 

mánaða aldur hefur verulega gengið á járnbúskap ungbarna en skortur á járni getur leitt til 

blóðleysis (Waddell, 2012). Mælt er með að ungbarn fái eingöngu brjóstamjólk fyrstu sex 

mánuði ævi sinnar og fái brjóstamjólk samhliða fastri fæðu fram til tæplega tveggja ára aldurs 

(WHO, 2014b). 

Foreldrar fara þó ekki alltaf eftir settum leiðbeiningum en Synnott o.fl. (2007) gerðu 

eigindlega rannsókn þar sem gagna var aflað með þátttöku 108 einstaklinga sem mynduðu 15 

rýnihópa. Rannsóknin tók til fimm Evrópulanda, Spánar, Svíþjóðar, Ítalíu, Þýskalands og 

Skotlands. Fram kom í rannsókninni að margir foreldrar byrjuðu að kynna ungbörn sín fyrir 

fastri fæðu í kringum fjögurra mánaða aldur. Algengara var að foreldrar í Skotlandi byrjuðu 

að gefa börnum sínum fasta fæðu við fjögurra mánaða aldur þar sem það var annars vegar 

orðin hálfgerð hefð og hins vegar að foreldrar fóru oft að vinna um þetta leyti. Í Svíþjóð virtist 

þessu vera öðruvísi háttað en þar fóru foreldrar eftir leiðbeiningum heilsugæslunnar um að 

ungbörn skuli ekki neyta fastrar fæðu fyrr en sex mánaða. Ítalskir og spænskir foreldrar virtust 

fara í einu og öllu eftir settum leiðbeiningum barnalækna en síður eftir ráðleggingum ættingja 
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og vina. Þjóðverjar virtust vera efasemdafólk, þ.e. að þeir treystu ekki alltaf settum 

leiðbeiningum og gerðu frekar það sem þeim fannst réttast. Í rannsókninni kom fram að þar í 

landi voru bæklingar útbúnir af fyrirtækjum sem framleiddu vörur fyrir ungbörn og efuðust 

foreldrar oft á tíðum að þær upplýsingar væru réttar og byggðar á gagnreyndri þekkingu. 

Gildea, Sloan og Stewart (2009) skoðuðu hvar mæður leituðu ráðlegginga um næringu 

ungbarna og hvaða upplýsingagjafa þær mátu gagnlegasta. Grein þeirra var hluti af stærri 

írskri rannsókn þar sem skoðaðir voru áhrifaþættir á þroska barna. Viðtöl voru tekin við 215 

mæður ungbarna á fyrsta aldursári þess og þær spurðar hvaðan þær fengu upplýsingar um 

næringu ungbarns og hve nytsamlegar þær upplýsingar voru. Hver fjölskylda fékk heimsókn á 

fjögurra til sex vikna tímabili þegar barn þeirra var á bilinu 10-18 mánaða. Á þeim tíma var 

gagna aflað um reynslu foreldra, brjóstagjöf og almenna heilsu. Þær mæður er tóku þátt í 

rannsókninni höfðu hátt menntunarstig. Meðalaldur þeirra var 31 ár og tæplega helmingur 

þeirra var að eignast sitt fyrsta barn. Flestar mæðranna voru giftar eða í sambúð með 

barnsföður sínum. Í niðurstöðunum kom fram að flestar mæður nýttu sér einn til fimm 

upplýsingagjafa um næringu ungbarns. Meirihluti mæðra sögðu að hjúkrunarfræðingur í 

ungbarnavernd væri helsti aðilinn sem veitti þeim upplýsingar um næringu á fyrsta æviári 

ungbarnsins, um helmingur þeirra mat þær upplýsingar mjög gagnlegar og 42% nokkuð 

gagnlegar. Annar aðili sem þær leituðu til í þekkingarleit sinni um næringu voru ömmur og 

afar ungbarnsins, helmingur mat þær upplýsingar mjög gagnlegar og 41% nokkuð gagnlegar 

en frumbyrjur leituðu áberandi mikið til ömmu og afa ungbarna sinna. Einnig leituðu 

mæðurnar til vina og mátu 62% þeirra upplýsingarnar gagnlegar og 37% nokkuð gagnlegar. 

Mæðurnar nýttu veraldarvefinn til að afla sér upplýsinga um næringu ungbarna og mátu 17% 

upplýsingarnar vera mjög gagnlegar og 78% nokkuð gagnlegar. Þær mæður sem nýttu sér 

bækur til þekkingarleitar voru í eldri kantinum og með hærra menntunarstig, 56% þeirra mátu 

bækurnar gagnlegar og 43% nokkuð gagnlegar. Í ályktun höfunda kom fram að upplýsingar 
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um næringu ungbarna styrktu foreldra í að taka upplýsta og viðeigandi ákvörðun. Gagnlegt 

væri fyrir hjúkrunarfræðinga í ungbarnavernd að þekkja þá upplýsingagjafa sem foreldrar nýta 

sér og styðja þá í að fá nýjustu upplýsingar um næringu ungbarna. 

 Dornan og Oermann (2006) rannsökuðu gæði þeirra vefsíðna sem fjölluðu um 

brjóstagjöf og fræðslu til foreldra. Um var að ræða lýsandi samanburðarannsókn á 30 

vefsíðum á ensku um brjóstagjafafræðslu þar sem skoðuð voru gæði þeirra vefsíðna er 

fjölluðu um brjóstagjöf. Stuðst var við gæðaviðmið tveggja stofnanna, annars vegar Health 

Information on the Internet (HITI) þar sem viðmiðin snéru m.a. að trúverðugleika, innihaldi 

og læsileika og hins vegar American Academy of Pediatrics (AAP) en samtökin byggðu 

viðmið sín á leiðbeiningum WHO. Miðað við fyrrgreind gæðaviðmið rannsóknarinnar voru 

helstu niðurstöðurnar að á milli 60-70% þeirra 30 vefsíðna sem skoðaðar voru uppfylltu að 

hluta til gæðaviðmið. Aftur á móti uppfylltu sjö vefsíður af 30 öll gæðaviðmiðin. 

Rannsakendur lögðu til að hjúkrunarfræðingar kynntu sér efni vefsíðna áður en þeir ráðlegðu 

skjólstæðingum sínum að afla sér upplýsinga af þeim. 

Hér á landi er til bæklingur sem gefin var út af Manneldisráði og Miðstöð 

heilsuverndar barna (2009) og er hann nú aðgengilegur á veraldarvefnum. Þar er farið inn á 

helstu næringu sem ungbarn þarfnast á fyrsta aldursári þess. 

Svefn barna. Foreldrar hafa mikla þörf fyrir upplýsingar hvað varðar svefn barna 

(Devolin o.fl., 2013). Svefn er ein af mikilvægustu þörfum barna þar sem þroski þeirra fer 

fram að stórum hluta til í svefni (Tarullo, Balsam og Fifer, 2011). Báðir foreldrar geta mótað 

og haft áhrif á svefn barna sinna. Þeir spila stórt hlutverk í þessari mótun og svefnvandamál 

haldast í hendur við vanlíðan foreldra. Því getur svefn verið ákveðinn streituvaldur í 

fjölskyldunni (Sadeh, Tikotzky og Scher, 2010). Svefnvandamál og svefnvenjur eru helstu 

ástæður fyrir komu foreldra með börn sín á heilsugæsluna. Foreldrar geta upplifað 

svefnvandamál barna sinna á neikvæðan máta og getur skertur nætursvefn valdið því að þau 
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upplifa aukið álag sem getur jafnframt dregið úr hæfni þeirra til að sinna verkefnum og 

daglegum venjum (Arna Skúladóttir, 2013). Ætla má að mikilvægt sé að veita foreldrum 

fræðslu hvað varðar svefnþarfir og venjur tengda aldri barna til að koma í veg fyrir 

svefnvandamál (Sadeh o.fl., 2010). Þau atriði varðandi svefn sem mæður sækja sér helst 

upplýsingar um á samskiptasíðum eru: að lengja samfelldan nætursvefn barns, að barn sofni 

sjálft, að það sofi eitt og svefnlúrar á daginn. Stór hluti mæðra hefur einnig áhyggjur af að 

börn þeirra sofi ekki alla nóttina (Porter og Ispa, 2013). 

Samkvæmd Örnu Skúladóttur (2006) hafa foreldra mikla þörf fyrir ráðgjöf og 

upplýsingar varðandi svefn. Því fór hún af stað með Foreldraskólann, þar sem hægt er að 

nálgast upplýsingar um svefn barna, símaráðgjöf og námskeið. 

Bandarísk rannsókn kannaði áhrif stutts og hnitmiðaðs fræðsluefnis varðandi svefn 

barna. Einnig var farið í að forkanna áhrif slíks fræðsluefnis á þekkingu og hegðun foreldra 

varðandi svefn barna þeirra. Þátttakendur voru 184 foreldrar barna á aldrinum þriggja mánaða 

til 12 ára en 95 þeirra kláruðu alla rannsóknina. Lagður var fyrir spurningalisti sem foreldrar 

svöruðu og innihélt hann 10 staðhæfingar sem foreldrar mátu réttar eða rangar. Að því loknu 

var þeim afhentur fræðslubæklingur sem höfundar rannsóknarinnar hönnuðu og var sami 

spurningalisti lagður aftur fyrir eftir lestur fræðslubæklingsins. Niðurstöður sýndu að 54% 

barna fékk fullnægjandi svefn, 24% barna fékk ófullnægjandi svefn og 21% barna sváfu 

lengur en viðmið segja til um. Niðurstöður fyrri spurningalistans voru að 20% foreldra 

svöruðu öllum spurningum varðandi svefn rangt, 54% svöruðu minna en helming af þeim rétt 

og engin svaraði öllum spurningum rétt. Flestir foreldrar töldu börn sín fá nægan svefn og að 

þau höfðu heilbrigðar svefnvenjur, einnig ætluðu þau sér ekki að breyta þeim. Eftir lestur 

fræðslubæklingsins voru niðurstöður spurningalistans þær að 87% foreldra jók þekkingu sína 

og aukning var á réttri svörun. Í ljós kom að engin munur var á aukningu þekkingar hvað 

varðar menntun, þjóðerni og kyn barna. Breytingar urðu á viðhorfum foreldra varðandi svefn 
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og svefnvenjur. Þeir foreldrar sem töldu börnin sín sofa nóg fór úr 79% í 61%. Þeir sem töldu 

börn sín vera með heilbrigðar svefnvenjur fóru úr 78% í 59%. Aukning varð á þeim foreldrum 

sem ætluðu sér að breyta svefnvenjum barna sinna úr 24% í 54%. Ályktun höfunda 

rannsóknarinnar var að hægt er að auka þekkingu foreldra með einföldum og ódýrum hætti 

(Jones, Owens og Pham, 2013). 

Við heimildaleit höfunda fundust ekki rannsóknir um þekkingarleit foreldra hvað 

varðar svefn barna.  

Veikindi barna. Algengasta einkenni veikinda barna er hiti og geta viðbrögð foreldra 

verið misjöfn hvað það varðar. Því eru réttar og áreiðanlegar upplýsingar mikilvægar þegar 

foreldrar leita eftir svörum við þeim (Þórólfur Guðnason, 2013). Í flestum tilfellum leita 

foreldrar ráða hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi og oft hjá fjölskyldu og vinum varðandi 

veikindi barna og einkenni á borð við hita, uppköst eða niðurgang (Trajanovska, Manias, 

Cranswick og Johnston, 2010). Misjafnt er hvert foreldrar leita ráða áður en þeir leita á 

sjúkrahús með veik börn sín. Flestir hringja í fagaðila áður en farið er af stað en aðrir leita til 

mæðra sinna, maka eða annarra fjölskyldumeðlima (Winskill, Keatinge og Hancock, 2011). 

Annað form sem foreldrar geta nýtt sér til að afla sér upplýsingar eða ráðleggingar er 

símaráðgjöf sem hjúkrunarfræðingar veita (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Algengt 

er að foreldrar hringi í símaráðgjöf vegna kvefs, hita, hósta, uppkasta o.fl. (Belman o.fl., 

2005).  

Í ástralskri rannsókn var þekking foreldra könnuð, viðhorf þeirra og venjur varðandi 

hita hjá börnum ásamt því hvar þeir fengju upplýsingar um hvernig þau eigi að meðhöndla 

hitann. Þátttakendur voru 401 foreldri með börn á aldrinum sex mánaða til fimm ára. 

Niðurstöður voru að rúm 71% foreldra töldu sig vita hvernig best væri að meðhöndla hitann 

en rúmlega 19% voru óviss um meðferð. Þær meðferðir sem foreldrar notuðu voru 

hitalækkandi lyf, buðu vökva og léttur klæðnaður. Foreldrar fengu upplýsingar um meðferð 
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við hita í flestum tilfellum hjá lækni. Einnig nýttu þeir sér fyrri reynslu, bækur og tímarit eða 

fengu upplýsingar hjá vinum og öðrum mæðrum. Lítil hluti leitaði sér þekkingar hjá eigin 

mæðrum og eins hjá hjúkrunarfræðingum. Um 42% foreldra fengu misjafnar leiðbeiningar 

sem gerðu þá óörugga og varð til þess að þeir leituðu frekar til fagaðila (Walsh, Edwards og 

Fraser, 2008). 

Ingram o.fl., (2013) könnuðu viðhorf foreldra varðandi stuðning og upplýsingaþarfir 

áður en þeir leituðu sér ráðgjafar á heilsugæslu þegar börn þeirra voru með hósta og sýkingu í 

efri öndunarveg. Rannsóknin var framkvæmd í Bretlandi en hún var eigindleg og þátttakendur 

voru 60 foreldrar barna á aldrinum fimm mánaða til 17 ára. Þeim var skipt upp í sjö rýnihópa. 

Öll höfðu þau mismunandi félags- og efnahagslegan bakgrunn. Niðurstöður voru að foreldrar 

leituðu upplýsinga og ráða í félagslegt net umhverfis þau, s.s. fjölskyldu og vini. Einnig sóttu 

þau í skriflegar upplýsingar á vefsíðum, bæklingum og í bókum. Allir foreldrar leituðu 

upplýsinga á fleiri en einum stað en ef upplýsingar voru misvísandi ákváðu þeir að leita til 

fagaðila eftir ráðgjöf. Fram kom að þeim þótti upplýsingar frá fagaðilum áreiðanlegastar og 

vefsíður sem haldið var úti af heilbrigðisyfirvöldum þóttu áreiðanlegri en aðrar vefsíður. 

Bólusetningar. Ónæmisaðgerð eins og bólusetning er ætlað að koma í veg fyrir 

alvarlega smitsjúkdóma (Embætti landlæknis, 2014). Þeir sjúkdómar sem bólusett er fyrir á 

fyrsta æviári ungbarna hér á Íslandi eru barnaveiki, stífkrampi, mænusótt, kikhósti, 

meningókokkar C, haemofilus influenzae af gerð b og pneumókokkar. Gagnsemi 

bólusetningar er tvíþætt, annars vegar að vernda barnið sem er bólusett og hins vegar kemur 

hún í veg fyrir smit á milli barna (Sóttvarnalæknir, 2013). Mikilvægt er að þátttaka í 

bólusetningum sé góð því öðruvísi sé ekki hægt að halda farsóttum í skefjum (Embætti 

landlæknis, 2014). Ásættanleg þátttaka er í bólusetningum hér á landi en um og yfir 90% 

barna var bólusett á fyrsta æviári sínu árið 2013 (Sóttvarnalæknir, 2014). 
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Austvoll-Dahlgren og Helseth (2010) gerðu eigindlega rannsókn í Noregi þar sem 

ætlunin var að bera kennsl á það ferli sem foreldrar fóru í gegnum við ákvarðanatöku sem 

tengdist bólusetningu barna þeirra og hvaða hindranir stóðu í veginum. Stuðst var við 

grundaða kenningu og gagna var aflað með rýnihópum og hálfstöðlum viðtölum við 16 

hjúkrunarfræðinga og 10 foreldra. Helstu niðurstöðurnar gáfu til kynna að ákvarðanataka 

foreldra byggir á trausti til heilbrigðiskerfisins og að bólusetning væri „eitthvað sem maður 

gerir bara“, ásamt reynslu og hefðum frá fjölskyldu og vinum. Ef einhver vafi lék á þá hikuðu 

foreldrarnir ekki við að leita til hjúkrunarfræðinga. Bæði foreldrar og hjúkrunarfræðingar 

lýstu því að meginhlutverk þeirra síðarnefndu væri ráðgjöf og miðlun upplýsinga, ekki bara 

að veita foreldrum stuðning heldur vera málamiðlari í góðum og traustum samskiptum þeirra 

á milli. Oft á tíðum voru foreldrar búnir að taka ákvörðun um að bólusetja ætti barn þeirra en 

það gat verið ákveðin hindrun í upplýsingaflæði á milli hjúkrunarfræðinga og foreldra, þar 

sem ekki voru ræddar t.d. aukaverkanir bólusetningarinnar. Foreldrarnir höfðu mismunandi 

skoðanir á hvaða upplýsingar væru traustar, allt eftir uppruna þeirra. Yfirleitt mátu foreldrar 

svo að heilsutengdar upplýsingar væru traustar ef þær voru ritaðar af heilbrigðisstarfsfólki eða 

gefnar út af stjórnvöldum. Foreldrar treystu upplýsingum sem byggðar voru á rannsóknum 

betur en samskiptasíðum en aftur á móti þótti þeim oft erfitt að skilja niðurstöður 

rannsóknanna vegna tæknilegra atriða þrátt fyrir að menntunarstig sé hátt í Noregi. Foreldrum 

fannst að hjúkrunarfræðingar ættu að mæla með áreiðanlegum vefsíðum til að þeir gætu aflað 

sér frekari þekkingar. Flestir foreldanna sögðust hafa litla þekkingu á þeim sjúkdómum sem 

verið var að bólusetja fyrir og hvernig bólusetningin virkaði. Í ályktun kom fram að 

heilsugæsluhjúkrunarfræðingar ættu ekki að miðla sértækum upplýsingum heldur vera 

hlutlausir og útskýra kosti og galla byggða á gagnreyndri þekkingu. 

Connolly og Reb (2011) sögðu frá í heimildarsamantekt sinni að ákvarðanaferli í 

tengslum við bólusetningar gat verið tilfinninga- og rökfræðilega erfitt ferli. Markmið 
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rannsóknarinnar var að veita foreldrum grunn til að tryggja gagnvirka ákvörðunartöku byggða 

á upplýsingum sem fengnar voru af veraldarvefnum. Helstu niðurstöður rannsakanda voru að 

vel upplýstir foreldrar stóðu oft frammi fyrir erfiðri ákvarðanatöku um hvort bólusetja ætti 

ungbörn þeirra. Mikið af upplýsingum eru á veraldarvefnum sem koma m.a. fram í 

reynslusögum annarra foreldra á samskiptasíðum. Því mættu foreldrar erfiðu vandamáli við 

ákvörðunartöku um bólusetningar sem gat valdið flækjustigi hvað varðar tilfinninga- og 

rökfræðilega þætti. Til að foreldrarnir gætu tekið upplýsta ákvörðun um bólusetningar þá 

þyrfti að vera búið að skilgreina fyrrgreinda þætti en slík ákvörðunartaka gat oft krafist 

sérfræðiþekkingar. Þekktar aðferðir við ákvörðunartöku gat hjálpað foreldrum að safna saman 

viðeigandi upplýsingum og takast þannig á við flækjustig ákvarðanna sinna, þó að þeir þurftu 

oft mikla aðstoð frá viðeigandi fagaðilum. Rannsakendur lögðu til að valkostum væri raðað 

upp, allt frá skýrum ráðleggingum til fullra greiningar á ákvörðunarmöguleikum. 

Jones o.fl. (2012) rannsökuðu hvar foreldrar leituðu sér upplýsingar um bólusetningar 

barna sinna, hvort þeir mátu þær upplýsingar traustar ásamt afstöðu foreldra um 

bólusetningar. Rannsóknin var greining gagna úr eldri rannsókn, en þar var kannað hvers 

vegna foreldrar afþökkuðu bólusetningar barna sinna í fjórum grunnskólum Bandaríkjanna. 

Þátttakendur voru 2436 foreldrar en svarhlutfallið var 56%. Við greiningu ganga var 

þátttakendum skipt í tvo hópa, annars vegar þeir sem nýttu sér veraldarvefinn og hins vegar 

þeir sem nýttu sér ekki veraldarvefinn. Niðurstöður sýndu að meirihluti þátttakanda sögðust 

leita sér upplýsinga á tveimur til sex stöðum um bólusetningar. Helstu upplýsingagjafar voru 

fagaðilar á heilsugæslunni og þar á eftir studdust þeir við fræðslubæklinga sem fengnir voru 

hjá fagaðilum, ásamt því að styðjast við upplýsingar frá fjölskyldu og vinum. Foreldrarnir 

mátu veraldarvefinn góðan upplýsingagjafa um bólusetningar. Foreldrar sem nýttu sér 

veraldarvefinn voru ólíklegri til að trúa að bólusetningar styrktu ónæmiskerfið. Þeir voru 

einnig líklegri til að trúa að börn fengju of mikið af bólusetningum, að bólusetningar væru 
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frekar af hinu slæma og að of mikið af bólusetningum veikti ónæmiskerfi barns. Foreldrar 

sem nýttu sér veraldarvefinn voru líklegri til að vera á móti bólusetningum því að þeir álitu að 

slíkt kæmi í veg fyrir valfrelsi sitt. Þeir voru ólíklegri til að viðurkenna kosti ónæmisaðgerða 

fyrir börn sín sem og að samfélagið nyti góðs af bólusetningum. Rannsakendur komust að því 

að þeir foreldrar sem nýttu sér veraldarvefinn voru líklegri til að hafa fengið undanþágur frá 

því að láta bólusetja barn sitt. Höfundarnir ályktuðu að foreldrar, sem nýttu veraldarvefinn til 

að fá upplýsingar um bólusetningar, töldu að sjúkdómarnir væru ekki eins skæðir. 

Endurspeglar það fækkun á bólusetningum í Bandaríkjunum en að sama skapi hefur það hvatt 

foreldra til að afla sér upplýsinga í öðrum heimildum. Foreldrar sem sóttust eftir upplýsingum 

um bólusetningar í þessari rannsókn höfðu hærra menntunarstig, höfðu hærri tekjur og voru 

yngri. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda á möguleika til að betrumbæta þær upplýsingar 

um bólusetningar sem eru á veraldarvefnum. 

Freed, Clark, Butchart, Singer og Davis (2010) skoðuðu trúverðugleika upplýsinga um 

bólusetningar út frá því hvaðan þær voru fengnar. Um var að ræða bandaríska rannsókn sem 

var hluti af stórri lýsandi panel-rannsókn. Í niðurstöðum kom fram að foreldrar treystu 

læknum best varðandi upplýsingar um bólusetningar barna þeirra, næst á eftir komu aðrir 

heilbrigðisstarfsmenn ásamt fjölskyldu og vinum. Þær vefsíður sem nutu trausts um réttmætar 

upplýsingar voru m.a. AAP og vefsíður sem haldið var úti af stjórnvöldum. Munur var á milli 

kynja um hvort þau treystu upplýsingunum. Konur voru líklegri til að treysta öðrum 

foreldrum sem töldu að börn sín höfðu skaðast af bólusetningunni og þær voru einnig líklegri 

til að treysta þjóðþekktum einstaklingum, tímaritum og fréttagreinum. Munur var á milli 

kynþátta þegar kom að trausti til upplýsingagjafa. Hvítir og rómanskir voru líklegri en 

blökkufólk til að treysta ættingjum og vinum. Rómanskir voru líklegri en hvítir eða 

blökkufólk til að treysta upplýsingum um bólusetningar frá þjóðþekktum einstaklingum. Í 

umræðum höfunda kom fram að þeim þótti áhugavert að foreldrar treystu fagfólki best til að 
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veita upplýsingar um bólusetningar en það samræmdist öðrum rannsóknum. Einnig fannst 

þeim áhugavert að mæður voru líklegri en feður til að fara með barnið til læknis og vera það 

foreldri sem tók heilsutengdar ákvarðanir fyrir barn sitt. Upplýsingar um bólusetningar fyrir 

foreldra ættu að taka mið af þeim niðurstöðum. 

Þekkingarleit foreldra  

Fjölskyldan og vinir. Hér áður fyrr leituðu nýbakaðar mæður til mæðra sinna hvað 

varðar upplýsingar og stuðning í sínu nýja hlutverki sem foreldri. Í nútímasamfélagi er oft á 

tíðum orðið erfiðara fyrir nýjar mæður að nálgast þann stuðning þar sem flutningar milli staða 

eru algengari og fjarlægðin því oft meiri á milli fjölskyldumeðlima. Sumar mæður eru því að 

vissu leyti orðnar einangraðar og hafa ekki þann daglega stuðning frá fjölskyldu og nánum 

ættingjum sem nýbakaðar mæður höfðu hér áður fyrr. Einnig upplifa mæður oft að 

upplýsingar sem þær fá frá mæðrum sínum séu úreltar (Plantin og Daneback, 2009). Þær vilja 

fá stuðning frá þeim en ekki upplýsingar (Darvill o.fl., 2010). Foreldrar í dag leita því frekar 

upplýsinga hjá ýmsum sérfræðingum, í bókum, á veraldarvefnum o.s.frv. (Plantin og 

Daneback, 2009; Geir Gunnlaugsson, 2013). Nýbakaðar mæður kunna einnig vel að meta 

reynslu vina sinna af foreldrahlutverkinu og sækja bæði þekkingu og stuðning til þeirra 

(Darvill o.fl., 2010; Deave, Johnson og Ingram, 2008). 

Fagaðilar. Hér á landi hefur verið skipulögð ung- og smábarnavernd frá árinu 1927 og 

er hún helsti heilbrigðisþjónustuaðili foreldra ungbarna fyrstu árin. Markmið ungbarnaverndar 

er að fylgjast með heilsu og þroska barna, þ.e. tilfinninga-, vitsmuna-, félagslegum og 

líkamlegum þroska frá fæðingu til skólaaldurs. Einnig er aldurstengd fræðsla veitt ásamt því 

að boðið er upp á bólusetningar samkvæmt leiðbeiningum frá sóttvarnalækni. Eitt af 

hlutverkum ungbarnaverndar er að veita fjölskyldum stuðning. Með því móti er hægt að 

stuðla að því að börnum séu veitt bestu mögulegu uppvaxtarskilyrði hverju sinni. Lögð er 

áhersla á að greina sem fyrst frávik í heilsu og þroska barna og grípa inn í með viðeigandi 
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ráðstöfunum. Hjúkrunarfræðingar, ljósmæður, læknar og annað heilbrigðisstarfsfólk innan 

heilsugæslunnar sinna þessu starfi í mikilli samvinnu sem og við aðra fagaðila. Þjónustan á að 

vera sveigjanleg í þágu fjölskyldunnar svo að hún henti þörfum hennar og komi þannig til 

móts við fjölskylduna þar sem hún er stödd hverju sinni (Geir Gunnlaugsson, 2013). 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins býður einnig upp á fræðsluefni fyrir foreldra á heimasíðu 

sinni (http://www.heilsugaeslan.is) ásamt símaráðgjöf á dagvinnutíma (Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, e.d.). Á Læknavaktinni Smáratorgi veita hjúkrunarfræðingar faglega 

símaráðgjöf á kvöldin og næturnar (Læknavaktin, 2015a). Þar er einnig opin móttaka utan 

dagvinnutíma þar sem sérfræðingar í heimilislækningum veita læknisþjónustu (Læknavaktin, 

2015b). 

Veraldarvefurinn. Í dag geta foreldrar nálgast gífurlegt magn upplýsinga um heilsu, 

börn og foreldrahlutverkið á veraldarvefnum. Sem dæmi geta foreldrar nálgast upplýsingar 

varðandi fæðingu, brjóstagjöf og sjúkdóma barna. Einnig standa til boða samskiptasíður sem 

innihalda upplýsingar um hversdagsleg vandamál foreldra sem snúa m.a. að umönnun barna 

og ágreining í samskiptum við maka (Plantin og Daneback, 2009). Hér á landi eru í boði 

vefsíður fagaðila sem innihalda fræðslu byggða á gagnreyndri þekkingu og má þar helst nefna 

vefsíðu Embættis landlæknis (http://www.landlaeknir.is), Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

(http://www.heilsugaeslan.is), 6H heilsunnar (http://www.6h.is) og fræðsluvef 

Ljóðsmæðrafélags Íslands (http://www.ljosmodir.is). 

Foreldrar hafa margir hverjir mikla þörf fyrir að deila reynslu sinni ásamt því að 

sækjast eftir þekkingu og reynslu annarra varðandi börn og foreldrahlutverkið á 

veraldarvefnum (Jackson, Cheater og Reid, 2008; Plantin og Daneback, 2009). Þau samskipti 

koma þó ekki í staðinn fyrir hefðbundin samskipti og stuðning frá t.d. fjölskyldu, vinum og 

heilbrigðisstarfsfólki. Samskiptin á veraldarvefnum þjóna frekar því hlutverki að vera 

viðbótarstuðningur. Fjöldi samskiptasíðna fyrir foreldra hefur aukist síðustu ár sem og notkun 
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þeirra. Má þar nefna að heimsóknum á sænsku foreldrasíðuna Föräldranätet.se fjölgaði úr 50-

60 þúsund á mánuði í 242 þúsund á árunum 2004-2009 (Plantin og Daneback, 2009). 

Meðlimir á bresku foreldrasíðunni Netmums.com voru um 140 þúsund árið 2006 (Russell, 

2006). Í dag eru þeir um 1,7 milljón (Netmums, 2015). Margir foreldrar kunna vel að meta 

þessar vefsíður þar sem þeir geta farið inn á þær hvenær sem er sólarhrings og fengið 

upplýsingar byggðar á reynslu annarra foreldra í svipaðri stöðu og þeir sjálfir. Þeim þykja 

þessar síður oft aðgengilegri en upplýsingasíður opinberra aðila og auðveldari í notkun 

(Plantin og Daneback, 2009). Vert er að benda á að á samskiptasíðum geta oft myndast 

fjörugar umræður um hin ýmsu málefni sem snúa m.a. að börnum (Geir Gunnlaugsson, 2013). 

Plantin og Daneback (2009) rannsökuðu hvernig foreldrar nota veraldarvefinn til að 

nálgast upplýsingar og stuðning varðandi börn, heilsu og fjölskyldulíf. Markmið 

rannsóknarinnar var einnig að skoða hvernig heilbrigðisstarfsfólk notar veraldarvefinn til að 

veita foreldrum upplýsingar og stuðning. Það var gert með fræðilegri heimildarsamantekt. 

Leitað var að ritrýndum greinum tengdum veraldarvefnum og foreldrahlutverkinu í fimm 

gagnasöfnum. Leitin skilaði 484 greinum og af þeim voru 94 metnar viðeigandi í þessari 

heimildarsamantekt. Niðurstöðurnar sýndu að ástæður þess að foreldrar leituðu upplýsinga á 

veraldarvefnum voru m.a. þær að mæður upplifðu upplýsingar frá sínum mæðrum úreltar, 

fjarlægðin milli fjölskyldumeðlima var oft mikil og því auðveldara að nálgast upplýsingar á 

veraldarvefnum. Einnig kom fram að foreldrar í dag eru vanir því að finna sér félagsskap og 

eiga samskipti í gegnum veraldarvefinn. Styttri dvöl foreldra á sjúkrahúsum eftir fæðingu 

getur líka verið áhrifavaldur í aukinni upplýsingaþörf foreldra í dag og bent hefur verið á 

mikilvægi þess að veita nýjum foreldrum upplýsingar og stuðning svo að þeir séu öruggir í 

sínu nýja hlutverki. Fram kom í niðurstöðum að 70% foreldra í Bandaríkjunum höfðu leitað 

að heilsutengdum og læknisfræðilegum upplýsingum á veraldarvefnum. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig að foreldrar með nýfædd börn voru oft minna virkir í þekkingarleit. Líklega má útskýra 
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það með hversu uppteknir þeir eru við umönnun barnsins og hafa því minni tíma til 

þekkingarleitar. Foreldrar með nýfædd börn leituðu sér upplýsinga um allt frá blæðingum og 

fylgikvilla í kjölfar fæðingar til fæðingarþunglyndis, streitu og kvíða. Einnig kom í ljós að 

foreldrar með ung börn leituðu helst upplýsinga varðandi greiningu og meðferð veikinda 

barna. Þekkingarleit á veraldarvefnum snérist í flestum tilfellum um þörfina fyrir 

viðbótarupplýsingar, til að fá annað álit, að staðfesta það sem læknir hefur þegar sagt eða til 

að staðfesta það sem foreldrarnir eru að hugsa. Foreldrar leituðu einnig ráða varðandi uppeldi 

og þá fullvissu að hegðun barna sinna væri „eðlileg“. Fram kemur að heilsutengdar 

upplýsingar sem standa foreldrum til boða á veraldarvefnum geti verið villandi og stundum 

algjörlega rangar. Foreldrar nýttu sér óvísindalegar leiðir til að meta gæði upplýsinganna, þ.e. 

hvort upplýsingarnar séu byggðar á traustum heimildum og komi frá traustum stofnunum. 

Foreldrar mátu upplýsingarnar og ef þær voru staðfestar af fleiri heimasíðum jókst 

trúverðugleiki að þeirra mati. Einnig þótti mörgum foreldrum gæði upplýsinganna aukast ef 

þær voru staðfestar af öðrum foreldrum. Þó hefur einnig verið sýnt fram á að notendur 

veraldarvefsins athuga almennt ekki hver standi á bak við heimasíður sem þeir fá upplýsingar 

frá. Foreldrar með fyrsta barn voru almennt jákvæðir í garð upplýsinga sem þeir fundu á 

veraldarvefnum. Þótti þeim oft auðveldara að nálgast upplýsingarnar og upplifa þeir að þær 

séu reglulega uppfærðar í samanburði við þær upplýsingar sem heilbrigðisstarfsfólk veitir. 

Hvað varðar möguleika stofnana og samtaka á að ná til foreldra í gegnum veraldarvefinn, þ.e. 

að veita upplýsingar og stuðning, þá benda niðurstöður til að veraldarvefurinn geti verið 

skilvirkur miðill til að ná til stórs hóps foreldra. Margar stofnanir töldu að það að nota 

veraldarvefinn auki skilvirkni í stuðningi stofnunar við foreldra, dragi úr álagi á hefðbundið 

form þjónustu og sé góð leið til að ná til foreldra í dreifbýli. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

veraldarvefurinn sé góð leið til að auka samvinnu við foreldra og draga úr kostnaði (Plantin 

og Daneback, 2009). 
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Þó að foreldrar hafi gott aðgengi að veraldarvefnum er ekki víst að þeir velji þann kost 

þar sem t.d. heilsulæsi getur haft áhrif á val þeirra hvað varðar upplýsingamiðla. Einnig getur 

viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til notkunar á veraldarvefnum haft þar áhrif, þ.e. ef fagaðili 

hvetur til notkunar á veraldarvefnum getur það aukið notkun hans meðal foreldra (Malone, 

While og Roberts, 2014). 

Áhrif kyns, aldurs, menntunar og félagslegrar stöðu á þekkingarleit. Erlendar 

rannsóknir sýna mun á notkun foreldra á veraldarvefnum til þekkingarleitar í tengslum við 

innkomu, etnerni og menntun. Þetta fyrirbæri er kallað stafræn gjá en það vísar til þess að 

notkun veraldarvefsins sé algengari hjá hópum sem eru betur staddir félags- og efnahagslega, 

þ.e. hafa greiðara aðgengi að tölvum og veraldarvefnum (Plantin og Daneback, 2009). Á 

Íslandi voru um 97% heimila nettengd árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2015). Því telja höfundar 

að ólíklegt sé að þessi stafræna gjá eigi við á Íslandi, en engar íslenskar rannsóknir fundust 

um þetta efni. 

Sýnt hefur verið fram á að munur sé á kynjunum varðandi þekkingarleit. Konur eru 

almennt líklegri til að leita sér þekkingar á veraldarvefnum (Cotten og Gupta, 2004). Þær eru 

einnig líklegri til að framkvæma fjölbreyttari leit að heilsutengdum upplýsingum á 

veraldarvefnum en karlmenn. Konur eru líklegri til að óttast upplýsingarnar og ólíklegra er að 

þeim verði létt við upplýsingarnar sem þær finna. Mæður eru líklegri til að láta þær 

upplýsingar sem þær finna á veraldarvefnum hafa áhrif á heilsutengdar ákvarðanir sínar en 

feður. Einnig eru þær líklegri til að verða sjálfsöruggari í samskiptum sínum við 

heilbrigðisstarfsfólk eftir að hafa leitað sér upplýsinga á veraldarvefnum (Stern o.fl., 2012). 

Karlmenn eru aftur á móti ólíklegri til að hafa áhyggjur af trúverðugleika upplýsinga á 

veraldarvefnum en konur og þeir eru einnig líklegri til að láta þær upplýsingar hafa áhrif á 

þekkingarleit sína (Cotten og Gupta, 2004). 
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Foreldrar sem nota samskiptasíður eru yfirleitt yngri en 35 ára og er stór hluti þeirra 

foreldrar með sitt fyrsta barn. Ástæða þess gæti verið að ungir foreldrar eru vanari því að nota 

veraldarvefinn samanborið við eldri foreldra. Aftur á móti eru eldri foreldrar með frumburð 

líklegri til að nýta sér frekar bækur og samskipti við fagaðila sem helstu upplýsingamiðla áður 

en þeir snúa sér að veraldarvefnum (Plantin og Daneback, 2009). Eins og áður kom fram þá 

eru 97% heimila á Íslandi nettengd og því á þetta hugsanlega ekki við um íslensk heimili 

(Hagstofa Íslands, 2015). Menntun foreldra getur haft áhrif á hve vel heilsulæsir þeir eru og 

þar af leiðandi á þekkingarleit þeirra (Davis, Jones, Logsdon, Rayan og Wilkerson-

McMahone, 2013). 

Rannsókn var framkvæmd með það að markmiði að lýsa áhyggjum mæðra við útskrift 

af fæðingardeild og ófullnægðum fræðsluþörfum þeirra fjórum vikum eftir útskrift og kanna 

hvort munur væri á fræðsluþörfum þeirra milli þessara tveggja tímabila, ásamt því að bera 

saman ófullnægðar fræðsluþarfir mæðra sem búa við mismunandi félagslega stöðu. 

Upplýsinga var aflað með þversniðsrannsókn og voru þátttakendur 250 konur frá fimm 

fæðingardeildum í Kanada. Þátttakendur voru mæður með sitt fyrsta barn. Hver þeirra svaraði 

spurningalista á fæðingardeildinni fyrir útskrift og rúmlega 70% þeirra svöruðu aftur í 

skipulögðu símaviðtali hjúkrunarfræðings fjórum vikum eftir útskrift. Niðurstöður sýndu að 

17% þátttakenda bjuggu við laka félagslega stöðu. Brjóstagjöf og einkenni veikinda 

ungbarnsins voru algengustu áhyggjuefni mæðra fyrir útskrift, óháð félagslegri stöðu. 

Fræðsluþarfir varðandi einkenni veikinda og umönnun ungbarns voru þær sem mæðrunum 

fannst hvað mest ófullnægjandi fjórum vikum eftir útskrift, óháð félagslegri stöðu. Mæður 

sem bjuggu við laka félagslega stöðu voru líklegri til að meta fræðsluþörfum sínum ekki 

mætt. Fram kom að flestar mæðurnar, óháð félagslegri stöðu, töldu þarfir þeirra fyrir fræðslu 

vera meiri þegar þær voru spurðar fjórum vikum eftir barnsburð en þegar þær svöruðu 

spurningalistanum á fæðingardeildinni fyrir útskrift. Mikilvægt er að nýjar mæður séu vel 
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upplýstar um þau atriði sem varða þær sjálfar og ungbarnið meðan á sjúkrahúsdvöl stendur og 

að aðgengi að fræðslu, þegar heim er komið, sé gott. Sérstaklega þarf að huga að mæðrum 

sem búa við laka félagslega stöðu (Sword og Watt, 2005). 

Stuðningur í þekkingarleit  

Hjúkrunarfræðingar veita faglegan stuðning sem er mikilvægur í mörgum þáttum eins 

og upplýsingastuðningi og í auknu sjálfstrausti til foreldra (Warren, 2005). Til að veita þann 

stuðning er mikilvægt að meta upplýsinga- og stuðningsþarfir foreldra (Jackson o.fl., 2008). 

Kanadísk rannsókn var framkvæmd í þeim tilgangi að kanna fræðslu- og 

stuðningsþarfir foreldra ungra barna. Um var að ræða þversniðsrannsókn og var spurningalisti 

sendur á 1064 foreldra með börn 6 ára og yngri og var svarhlutfallið 35%. Niðurstöður sýndu 

að ákveðnar hindranir voru í vegi foreldra við að nálgast upplýsingar og stuðning, s.s. skortur 

á þekkingu á þjónustu sem í boði var og tímaskortur foreldra. Þriðjungur foreldra taldi samt 

sem áður að þörfum þeirra væri vel mætt. Helstu fræðsluþarfir foreldra vörðuðu brjóstagjöf, 

öryggi bílstóla, umönnun ungbarns, svefn barna og hvernig stuðla ætti að þroska barns. Einnig 

kom fram að 65% foreldra höfðu áhuga á að sitja foreldranámskeið. Foreldrar sóttu 

upplýsingar helst á veraldarvefinn, í opna foreldrafræðslu, í foreldrabækur og handbækur. 

Þegar nálgast þurfti upplýsingar og stuðning þá var heilsugæslustöð sá staður sem hentaði 

flestum foreldrum (Devolin o.fl., 2013). 

Jackson o.fl. (2008) framkvæmdu heimildarsamantekt til að kanna hvaða stuðning 

foreldrar þurfa til að taka upplýsta ákvörðun varðandi heilsu barna þeirra. Framkvæmd var 

heimildaleit í níu gagnasöfnum og leitað var í heimildaskrám þeirra greina sem áttu við og 

handleitað var í þremur tímaritum, þ.e. útgáfum þeirra yfir fjögurra ára tímabil. 392 greinar 

voru taldar viðeigandi og voru gæði þeirra metin með viðurkenndum matsviðmiðum. Eftir 

stóðu 149 greinar og voru gæði rannsóknanna að meðaltali 52-59%. Við greiningu gagna 

komu þrjú yfirþemu í ljós og nokkur undirþemu sem koma fyrir í töflu 1.   
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Tafla 1.  

 

Þörfin fyrir þekkingu spilar mjög stórt hlutverk þegar foreldrar taka ákvarðanir 

varðandi heilsu barna sinna. Niðurstöðurnar sýndu að foreldrar upplifðu oft að heilsutengdar 

upplýsingar væru flóknar og að þeir áttu erfitt með að meta þær. Foreldrar vildu fá 

upplýsingar þar sem samræmis er gætt, að veittar séu nýjar gagnreyndar upplýsingar, að þær 

séu óhlutdrægar og víðtækar ásamt því að vera sniðnar að þörfum þeirra og lestrargetu. 

Foreldrar áttu oft erfitt með að meta upplýsingar um áhættu sem settar voru fram sem líkindi 

eða ef notuð voru óljós lýsingarorð eins og t.d. sjaldgæft. Foreldrum þótti einnig oft 

hughreystandi að heyra reynslusögur annarra foreldra og vildu þeir fá upplýsingar um alla 

möguleika í boði hverju sinni. Niðurstöður sýndu einnig að foreldrar vildu upplýsingar á 

mismunandi formi, sniðnar að sínum þörfum og á sínu tungumáli. Eitt form fræðslu þótti ekki 

fullnægjandi. Foreldrar vildu einnig fá tækifæri til að nálgast upplýsingar áður en þeir hittu 

heilbrigðisstarfsfólk. Mikilvægt var að innihald fræðsluefnis samræmdist þeim munnlegu 

upplýsingum sem heilbrigðisstarfsfólk veitti. Niðurstöður gáfu til kynna að foreldrar leiti 

upplýsinga hjá ýmsum aðilum þ.e. fjölskyldum, vinum, heilbrigðisstarfsfólki, fjölmiðlum og á 

veraldarvefnum. Traust þeirra til upplýsinganna byggði á mati þeirra á því hversu trúverðugur 

viðkomandi var sem veitir upplýsingarnar. Heilbrigðisstarfsfólk var almennt talið vera þeir 

aðilar sem veita trúverðugar upplýsingar og vildu foreldrar einnig að þeir vísuðu sér á trausta 
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upplýsingamiðla. Foreldrar vildu nýta tækifærið þegar þeir hittu heilbrigðisstarfsfólk til að 

ræða ákvarðanir sem þeir þyrftu mögulega að taka í framtíðinni en ekki einungis það sem þörf 

var á að ræða hverju sinni. Það að veita upplýsingar varðandi ákvarðanir sem geta komið upp 

seinna getur einnig verið hjálplegt og mætt þörfum foreldra fyrir mismunandi tímasetningu 

fræðslu. Getur það komið í veg fyrir þær aðstæður að nýjar upplýsingar séu veittar þegar 

foreldrar eru þá þegar komnir í vanda. 

Annað yfirþemað sýndi að foreldrar vildu fá tækifæri til að tala við foreldra í sömu 

stöðu, deila þekkingu og reynslu og vera hughreyst. Foreldrar nýttu þau samskipti til að vega 

og meta upplýsingar frá opinberum aðilum s.s. heilbrigðisstarfsfólki, yfirvöldum og 

vísindasamfélaginu en þeir aðilar voru oft álitnir vera talsmenn fyrir eitthvað eitt ákveðið 

málefni eins og bólusetningar eða brjóstagjöf. 

Þriðja yfirþemað var að foreldrar vildu hafa stjórn á ákvörðunarferli sem varða börn 

þeirra. Sú upplifun að hafa stjórn á ákvörðunarferlinu byggði á þeim upplýsingum sem 

foreldrar höfðu aðgang að, sambandi þeirra við heilbrigðisstarfsfólk og hversu virkir 

foreldrarnir vildu vera í ákvörðunarferlinu. Foreldrar gátu verið tregir til að spyrja spurninga, 

sérstaklega ef þeir töldu að þeir hefðu andstæðar skoðanir og ögruðu þannig valdi 

heilbrigðisstarfsfólks. Þeir vildu að heilbrigðistarfsfólk myndi hefja umræður og skapa 

aðstæður fyrir foreldra til að spyrja spurninga. Foreldrar gátu átt erfitt með að hefja umræður 

vegna þess að þeir vissu ekki hvaða spurninga þeir áttu að spyrja, þeir gátu upplifað sig 

vanmáttuga, að þeim væri ógnað og fundist að þeir væru að taka dýrmætan tíma frá 

heilbrigðisstarfsfólki (Jackson o.fl., 2008). 

Heilsulæsi  

Samkvæmt skilgreiningu WHO er heilsulæsi vitsmunaleg og félagsleg geta og hæfni 

einstaklinga til að fá aðgang að, skilja og nota upplýsingar á þann hátt sem ýtir undir og 

viðheldur góðri heilsu. Að einstaklingur sé heilsulæs gefur til kynna að hann búi yfir 
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þekkingu, hæfni og sjálfstrausti til að bæta persónulega og samfélagslega heilsu með því að 

breyta lifnaðarháttum sínum og aðstæðum. Með því er átt við að heilsulæsi er ekki einungis 

getan til að lesa bæklinga og panta tíma hjá heilbrigðisstarfsmanni (WHO, 1998). Heilsulæsi 

krefst fjölbreyttrar kunnáttu sem felur í sér að vera fær um að lesa og skilja upplýsingar, að 

vera fær um að nota og skilja tölur, tala, hlusta og hafa þekkingu á menningu sem og 

hugtökum (Nielsen-Bohlman, Panzer, Hamlin og Kindig, 2004). 

Heilsulæsi foreldra getur verið áhrifamikill þáttur í því hvernig þeir hugsa um börn sín 

og hvort þeir fylgi ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks hvað varðar fyrirbyggingu sjúkdóma 

og meðhöndlun á þeim (Davis o.fl., 2013). Foreldrar með ófullnægjandi heilsulæsi eru líklegri 

til að skilja ekki upplýsingar tengdar heilsu og fara þar af leiðandi ekki eftir leiðbeiningum 

(Heerman o.fl., 2014). Í Bandaríkjunum er talið að 1 af hverjum 4 foreldrum hafi 

ófullnægjandi heilsulæsi en því fylgir einnig aukinn kostnaður. Foreldrar sem sinna langveiku 

barni og hafa ófullnægjandi heilsulæsi eru tvisvar sinnum líklegri til að nota 

heilbrigðisþjónustuna fyrir börnin sín en foreldrar með fullnægjandi heilsulæsi sem eru í 

sambærilegri stöðu. Foreldrar með takmarkað heilsulæsi eiga erfiðara með að skilja merkingar 

á lyfjum, gera fleiri mistök við lyfjaskömmtun og eiga erfitt með lyfjaskömmtun byggða á 

þyngd barns. Einnig hefur verið sýnt fram á að börn með sykursýki hafi verri blóðsykursstjórn 

ef foreldrar þeirra eru með ófullnægjandi heilsulæsi samanborið við sykursjúk börn sem eiga 

foreldra með fullnægjandi heilsulæsi. Sýnt hefur verið fram á að heilsulæsi hefur meira 

forspárgildi en kynþáttur og menntun varðandi mismunun í skiptingu heilbrigðisþjónustu. 

Fáar rannsóknir hafa verið birtar um það hvernig heilbrigðisþjónusta getur dregið úr kröfum 

sínum hvað varðar heilsulæsi skjólstæðinga sinna og fjölskyldna þeirra. Mikilvægt er fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með börn og fjölskyldur að átta sig á heilsulæsi þeirra (Howe 

og Winterhalter, 2013). Sparnaðaraðgerðir í heilbrigðiskerfinu geta aukið þörf foreldra fyrir 

upplýsingar svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir hvað varðar heilsu og uppeldi barna 
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sinna. Fræðsluefni sem hannað er með viðeigandi lestrargetu foreldra í huga og til að hafa 

áhrif á hegðun þeirra getur haft jákvæð áhrif á heilsu barna (Davis o.fl., 2013). 

Lesskilningur fullorðinna einstaklinga er hinsvegar oft ekki nægjanlega góður svo þeir 

geti nýtt sér það fræðsluefni sem í boði er (D’Alessandro, Kingsley og Johnson-West, 2001). 

Sem dæmi má nefna þá er meðal lestrargeta fullorðinna í Bandaríkjunum á við 14 ára 

unglinga (Stossel, Segar, Gliatto, Fallar og Karani, 2012). Ýmsar stofnanir, s.s. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Heilbrigðismálastofnun Bandaríkjanna, hafa 

ráðlagt að fræðsluefni til almennings sé sniðið að lestrargetu á við 12 ára börn (Fansworth, 

2014). Engu að síður hafa rannsóknir á fræðsluefni til almennings sýnt að algengt er að það 

krefjist lestrargetu á við 15 til 18 ára ungmenna (Stossel o.fl., 2012). 

Samantekt 

Fræðsluþarfir foreldra eru margar, má þar nefna þörf fyrir fræðslu um sálræna líðan, 

umönnun ungbarnsins og bólusetningar. Við fæðingu barns geta orðið breytingar á 

tilfinningalífi foreldra og mæður m.a. upplifað sængurkvennagrát (Linda Bára Lýðsdóttir o.fl., 

2008). Feður upplifa oft einnig ákveðið hjálparleysi, streitu og kvíða við að aðlagast nýju og 

krefjandi hlutverki (Kowlessar o.fl., 2015). Foreldrar sækja í auknum mæli á veraldarvefinn í 

þekkingarleit sinni varðandi sálræna líðan og telja þeir sig vera að fá nýjustu upplýsingarnar 

þaðan samanborið við upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki (Niela-Vilén ofl., 2014). 

Heimsóknum mæðra á samskiptasíðuna Facebook fjölgaði í kjölfar þeirra umskipta að verða 

foreldri en komið hefur í ljós að tengsl eru á milli mikillar Facebook-notkunar og 

foreldrastreitu (Bartholomew ofl., 2012). 

Misjafnt er á milli landa hvaða upplýsingagjafa foreldrar nota í tengslum við 

brjóstagjöf og næringu. Sumstaðar fara foreldrar eftir hefðum og venjum á meðan aðrir 

foreldrar fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum fagaðila (Synnott o.fl., 2007). Margar mæður 

nýta sér nokkra mismunandi upplýsingagjafa varðandi næringu ungbarns. Oftast eru það 
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hjúkrunarfræðingar ásamt ömmum og öfum ungbarnsins en einnig nýta mæður veraldarvefinn 

til að afla sér þekkingar (Gildea o.fl., 2009). 

Þekkingarleit foreldra varðandi svefn barna virðist lítið hafa verið rannsökuð, en 

samkvæmt Örnu Skúladóttur (2013) þá er svefnvandamál helsta ástæða komu foreldra á 

heilsugæslu. Einnig virðast þeir leita sér upplýsinga um svefn og svefnvenjur á 

samskiptasíðum (Porter og Ispa, 2013). Varðandi veikindi barna virðast foreldrar leita til 

fagaðila eða fjölskyldu og vina (Trajanovska o.fl., 2010). Einnig leita þeir sér þekkingar í 

bæklingum, á vefsíðum og leita margir foreldrar sér upplýsinga á fleiri en einum stað. 

Upplýsingar frá fagaðilum þykja áreiðanlegastar og vefsíður sem haldið er úti af 

heilbrigðisyfirvöldum þykja áreiðanlegri en aðrar vefsíður (Ingram o.fl., 2013). Ef að 

foreldrar fá misjafnar leiðbeiningar varðandi veikindi geta þeir orðið óöruggir og leita þá 

frekar til fagaðila (Walsh o.fl., 2008). Foreldrar leita sér þekkingar um bólusetningar til 

fagaðila, á veraldarvefinn, í fræðslubæklinga og til fjölskyldu og vina (Freed o.fl., 2010). Þeir 

foreldrar sem nýta sér veraldarvefinn sem upplýsingagjafa eru líklegri til að vera á móti 

bólusetningum (Jones o.fl., 2012). 

Eins og komið hefur fram í umfjöllun okkar hefur þekkingarleit foreldra breyst og 

vægi veraldarvefsins aukist sem upplýsingagjafi (Plantin og Daneback, 2009). Foreldrar sækja 

einnig í þekkingu fagaðila til að fá fræðslu byggða á gagnreyndri þekkingu (Jackson o.fl., 

2008). Foreldrar nýta samskiptasíður til að sækja stuðning og þekkingu annarra foreldra í 

svipuðum sporum (Niela-Vilén ofl., 2014). Þeir vilja fá óhlutdrægar upplýsingar á fleiri en 

einu formi í þekkingarleit sinni en mikilvægt er að samræmi sé á milli fræðsluefnisins 

(Jackson o.fl., 2008). Heilsulæsi spilar stóran þátt í hvernig foreldrar skilja þær upplýsingar 

sem þeir fá (Heerman o.fl., 2014). Því þurfa hjúkrunarfræðingar að átta sig á hvar foreldrar 

eru staddir bæði hvað varðar heilsulæsi og lestrargetu ásamt því að koma til móts við þarfir 

þeirra (Howe og Winterhalter, 2013).  
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3. Aðferðafræði  

Hér á eftir verður greint frá fyrirhugaðri aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður 

um val á þátttakendum og fyrirhugaðri gagnasöfnun ásamt því hvernig greining gagna mun 

fara fram. Einnig verður fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar sem og 

siðfræðilegar vangaveltur. Í lokin verður samantekt á efni kaflans. 

Rannsóknaraðferð  

Aðferðin sem verður fyrir valinu byggist á megindlegri rannsóknaraðferðafræði en hún 

er oft notuð þegar leitast er við að fá upplýsingar um veruleikann í nútímaþjóðfélagi 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með megindlegum rannsóknum er leitast við að safna saman 

tölulegum upplýsingum á hlutlægan og kerfisbundinn hátt. Niðurstöður eru síðan færðar inn 

með tölfræðilegri aðferð sem notuð er bæði við túlkun og framsetningu gagna (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þær leiðir sem foreldrar nýta sér við 

þekkingarleit í tengslum við foreldrahlutverkið og athuga hvort menntun, aldur, kyn, félagsleg 

staða og sálræn líðan séu áhrifavaldar í þekkingarleitinni. Þar sem þetta viðfangsefni virðist 

lítið verið skoðað á Íslandi var ákveðið að styðjast við lýsandi þversniðsrannsókn. Með 

lýsandi þversniðsrannsókn er úrtakið skoðað og breytur mældar í eitt skipti (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). Með vali á þessari rannsóknaraðferð er hægt að ná til margra 

einstaklinga í einu sem og að hægt sé að halda kostnaði og tíma til gagnasöfnunar í lágmarki. 

Þar sem niðurstöðurnar verða settar fram á tölfræðilegan hátt verður hægt að sjá mun á milli 

breyta og nýta niðurstöðurnar til að mæta fræðsluþörfum foreldra þar sem þeir eru staddir 

hverju sinni. 

Gallar þessarar rannsóknaraðferðar geta falist í því að upplýsingar sem koma fram eru 

ekki eins ítarlegar eins og í eigindlegum rannsóknum, því er ekki hægt að kafa eins djúpt í 
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viðfangsefnið. Alltaf er möguleiki á því að svarhlutfallið sé ekki fullnægjandi og geti því ekki 

endurspeglað þýðið sem skyldi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Þær rannsóknarspurningar sem verða lagðar til grundvallar eru: Hvar leita foreldrar á 

Íslandi, 18 ára og eldri, sér þekkingar með frumburð á fyrsta æviári hans í tengslum við 

foreldrahlutverkið? Er munur á upplýsingaleit eftir aldri barnsins? Upplifa foreldrar að 

upplýsingar sem þeir fá séu áreiðanlegar og fer sá áreiðanleiki eftir því hvaðan þær eru 

fengnar? Hefur aldur, menntun, kyn, félagsleg staða og sálræn líðan áhrif á þekkingarleit? Er 

þekkingarleit mismunandi eftir fræðsluþörfum? 

Val á þátttakendum  

Mikilvægt er að velja úrtakshópinn á réttan hátt svo hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar 

yfir á þýðið. Þýði er sá hópur sem búið er að skilgreina fyrirfram við upphaf rannsóknar en 

úrtak er sá hópur sem valinn er út frá þýðinu. Hafa ber í huga að þau atriði sem helst hafa 

áhrif á gæði úrtaka eru stærð þess, dreifing innan þýðis, nákvæmni lista yfir þýði ásamt 

úrtaksaðferð og svarhlutfalli (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Í rannsókninni verður þýðið allir foreldrar 18 ára og eldri á Íslandi með frumburð á 

sínu fyrsta aldursári. Vegna smæðar landsins gefst höfundum tækifæri til að rannsaka allt 

þýðið og því var ákveðið að úrtakshópurinn yrði sá sami og þýðið. Með því að einskorða þýði 

við foreldra með frumburð getum við fengið betri sýn á þekkingarleit þeirra sem eru að ganga 

í gegnum foreldrahlutverkið í fyrsta sinn. Þegar báðir foreldrar eru í þýði verður mögulegt að 

skoða hvort munur sé á milli kynjanna hvað varðar þekkingarleit. Aldurstakmörkunin byggir á 

því að einstaklingar séu orðnir sjálfráða. 

Fjöldi í þýði verður fundin út frá fæðingartilkynningum Hagstofu Íslands en þannig 

verður hægt að áætla stærð úrtaks. Fæðingartölur yfir árið 2013 sýndu að foreldrar, 18 ára og 

eldri, með sitt fyrsta barn voru 3.303 talsins (Hagstofa Íslands, 2014a; Hagstofa Íslands, 

2014b). Við framkvæmd rannsóknarinnar vilja höfundar ná til stærri úrtakshóps og því verður 
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gagnasöfnun framkvæmd aftur ári síðar á öðrum úrtakshóp. Gera má ráð fyrir að 

fæðingartölur verði svipaðar á milli ára og þar af leiðandi verði úrtakið í kringum 6600 

manns. 

Gagnasöfnun og greining gagna  

Við gerð rannsóknaráætlunarinnar var leitað að stöðluðum spurningalista sem hægt 

væri að staðfæra. Sú leit skilaði ekki tilsettum árangri og því hönnuðu höfundar spurningalista 

til að afla gagna fyrir rannsóknina. Huga þarf að ýmsu við gerð spurningalista eins og að 

vanda til orðavals og orðalags spurninga. Mikilvægt er að spurningalisti sé vel uppbyggður og 

að svarandinn eigi auðvelt með að skilja og svara honum þar sem spurningalistinn er 

verkfærið sem rannsakandinn notar við gagnaöflun. Einnig er mikilvægt að forprófa listann 

áður en rannsóknin er framkvæmd (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Spurningalistinn verður 

forprófaður meðal nokkurra foreldra og hann lagfærður ef þörf þykir. Þeir foreldrar sem verða 

í forprófunarhóp munu ekki vera hluti af úrtakshóp rannsóknarinnar. Spurningalistanum er 

ætlað að kanna hvar foreldrar leita sér þekkingar varðandi helstu fræðsluþarfir og hvort þeir 

treysti þeim upplýsingum eftir því hvaðan þær koma. Gagnaöflunin mun fara fram með þeim 

hætti að spurningalisti verður sendur út á þá foreldra sem hafa eignast frumburð á árs tímabili. 

Meðfylgjandi spurningalistanum verða EPDS- og PSI-kvarðar sem foreldrar verða einnig 

beðnir um að svara. Sami spurningalisti ásamt fylgiskjölum mun vera sendur út að ári liðnu á 

annan úrtakshóp. Foreldrar verða beðnir um að svara á hvaða aldri barn þeirra er, á bilinu 0-3 

mánaða, 4-6 mánaða eða 7-12 mánaða. Svörun spurningalistans á að miðast út frá því hvernig 

þekkingarleit þeirra hefur verið háttað yfir það aldurstímabil sem barn þeirra fellur undir. Með 

því verður hægt að skoða hvort munur sé á þekkingarleit foreldra út frá aldri barnsins. Mun 

spurningalistinn verða þýddur yfir á ensku og pólsku. Kynningarblað verður sent foreldrum 

heim í pósti með ítarlegum upplýsingum um rannsóknina á íslensku, ensku og pólsku ásamt 

vefslóð á spurningalistann og lykilorði. Miðað verður við að foreldrar hafi þrjár vikur til að 
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svara spurningalistanum og áminningarbréf sent fyrir þann tíma ef rannsakanda þykir þörf á. 

Greining ganga verður framkvæmd með aðstoð tölfræðiforritsins SPSS sem er öflugt forrit 

við úrvinnslu og framsetningu gagna (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsókna  

Réttmæti og áreiðanleiki eru hugtök sem notuð eru til að meta gæði rannsókna og eru 

mikilvæg í megindlegum rannsóknaraðferðum. Áreiðanleiki snýr að stöðugleika útkomunnar, 

það er hversu líklegt er að sömu niðurstöður komi aftur ef rannsóknin yrði framkvæmd aftur 

síðar en réttmæti að því hvort verið sé að mæla það sem til stendur að mæla, annars eru 

niðurstöður lítils virði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Til þess að 

niðurstöður rannsóknar teljist réttmætar þarf rannsóknaráætlun að byggja á nákvæmni og vera 

gerð á kerfisbundinn hátt svo að áreiðanleiki niðurstaðna rannsóknarinnar verði viðunandi 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Mikilvæg er að tryggja réttmæti rannsóknar til þess að hægt sé að yfirfæra hana á 

stærra þýði og treysta niðurstöðum hennar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Til að tryggja réttmæti spurningalistans, sem höfundar hafa gert drög að, verður hann 

forprófaður á hópi foreldra sem ekki verða þátttakendur í rannsókninni. Með forprófun er 

hægt að sjá hvort spurningalistinn innihaldi galla í spurningum og/eða svarmöguleikum. Ef 

vankantar koma í ljós er mikilvægt að laga þá og forprófa spurningalistann á nýjan leik 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Við gerð spurningalistans var einnig mikilvægt fyrir höfunda 

hans að leggja til hliðar sín eigin gildi og viðhorf, þar sem við erum allar mæður og búum að 

vissri reynslu, til að tryggja hlutleysi spurninganna. Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir (2013) benda á að við val á frumbreytum þarf sérstaklega að gæta að þær hafi 

áhrif á fylgibreytuna til að tryggja innra réttmæti rannsóknarinnar. Eftir því sem úrtakið er 

stærra er hægt að treysta niðurstöðum rannsóknarinnar betur og yfirfæra hana á þýðið. Engin 

rannsókn getur talist réttmæt ef ekki er hægt að staðfesta áreiðanleika hennar. Einnig benda 
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þær á að það sé nánast hægt að tryggja áreiðanleika tölfræðilegra rannsókna, þar eru nokkrar 

aðferðir algengastar eins og að tryggja að spurningarnar séu skýrar og auðskiljanlegar fyrir 

þátttakendur. Til að auka og bæta áreiðanleika rannsóknar okkar leggjum við til að rannsóknin 

sé endurtekin innan 2ja ára. Gæta þarf þó að mögulegum breytingum á frumbreytum sem geta 

verið nýjar og haft önnur áhrif á fylgibreytuna og með því haft ný áhrif á niðurstöður 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Siðfræði rannsókna  

Siðferðilegar kröfur eru ekki síður mikilvægar en aðferðafræðilegar kröfur þegar 

rannsóknir eru annarsvegar. Siðareglur vísindarannsókna í heilbrigðisgreinum byggja á 

fjórum höfuðreglum; sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Það er mat höfunda að sjálfræðisreglan eigi vel við í þessari 

rannsóknaráætlun þar sem virðing fyrir manneskjum og sjálfræði þeirra er megininntak 

sjálfræðisreglunnar. 

Mikilvægt er að þátttakendur taki þátt af fúsum og frjálsum vilja, séu vel upplýstir um 

rannsóknina og hverjir standi að baki henni. Þegar siðfræði spurningalistans er skoðuð þarf að 

hafa í huga að fyllsta trúnaðar sé gætt ásamt nafnleynd. Með því er hægt að ná fram svörum 

sem hefði jafnvel verið erfitt að svara undir öðrum kringumstæðum (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). 

Samantekt 

Rannsóknin mun verða framkvæmd með megindlegri aðferðafræði þar sem lýsandi 

þversniðsrannsókn verður nýtt við gerð hennar. Gagna verður aflað með spurningalista sem 

sendur verður á alla foreldra 18 ára og eldri á Íslandi með frumburð á fyrsta æviári hans. 

Gögn verða færð inn í SPSS tölfræðiforrit til úrvinnslu. Siðarreglur vísindarannsókna í 

heilbrigðisgreinum voru hafðar að leiðarljósi við gerð þessarar rannsóknaráætlunar. 
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4. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður fræðilegrar samantektar sem 

höfundar telja skipta máli til að efla þróun í hjúkrun og þá þjónustu sem hjúkrunarfræðingar 

veita. Einnig verður farið yfir gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði. Að lokum 

verður tekin fyrir samantekt úr umræðukaflanum. 

Þekkingarleit foreldra 

Mikil breyting hefur orðið á þekkingarleit foreldra í gegnum tíðina. Í dag sækja 

foreldrar helst upplýsingar til fagaðila, í bækur sem og á veraldarvefinn (Geir Gunnlaugsson, 

2013). Nýbakaðir foreldrar kunna einnig vel að meta reynslu, þekkingu og stuðning vina og 

annarra foreldra af foreldrahlutverkinu. Þeir geta nálgast gríðarlegt magn upplýsinga á 

veraldarvefnum hvað varðar börn og umönnun þeirra. Í boði eru einnig samskiptasíður þar 

sem foreldrar geta rætt við aðra foreldra í sömu sporum og kunna þeir að meta þessar 

samskiptasíður vegna aðgengileika og hversu auðveldar þær eru í notkun (Plantin og 

Daneback, 2009). Það er reynsla höfunda að á samskiptasíðum geti myndast umræður sem 

innihalda upplýsingar og ráðleggingar sem geta verið misgagnlegar og jafnvel skaðlegar 

ungbörnum. Sýnt hefur verið fram á að heilsutengdar upplýsingar sem standa foreldrum til 

boða á veraldarvefnum geti verið villandi og stundum algjörlega rangar (Plantin og Daneback, 

2009). Það er mat okkar höfunda að mikilvægt sé að hjúkrunarfræðingar ræði slíkar 

upplýsingar við skjólstæðinga sína og bendi þeim á hvar best er að nálgast fræðsluefni. En 

rannsóknir hafa sýnt að foreldrar vilja að fagfólk bendi sér á trausta upplýsingamiðla (Jackson 

o.fl., 2008). Vert er að benda á að ákveðnar hindranir hafa komið í ljós hvað varðar 

þekkingarleit foreldra eins og skortur á þekkingu á þjónustu sem í boði er ásamt tímaskorti 

foreldra (Devolin o.fl., 2013). Telja höfundar að það geti verið þáttur í því að foreldrar leiti 

sér þekkingar á veraldarvefnum þar sem auðvelt aðgengi er að upplýsingum þar. 
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Margir kostir geta fylgt nýtingu veraldarvefsins, hann getur verið góður miðill til að ná 

til stærri hóps ásamt því að auka samvinnu við foreldra. Með því er einnig hægt að draga úr 

kostnaði og álagi á hefðbundna þjónustu (Plantin og Daneback, 2009). Viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks til notkunar á veraldarvefnum getur haft áhrif á hvort skjólstæðingar 

þeirra nýta sér hann (Malone o.fl., 2014). Því er mikilvægt að hjúkrunarfræðingar séu opnir 

fyrir breyttum áherslum varðandi þekkingarleit foreldra og bregðist við með aðgengilegri 

fræðslu á veraldarvefnum. 

Heilsulæsi og stuðningsþarfir í þekkingarleit  

Einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á þekkingarleit foreldra er heilsulæsi og getur það 

verið áhrifamikill þáttur í umönnun ungbarna og hvort foreldrar fylgi ráðleggingum 

heilbrigðisstarfsfólks (Davis o.fl., 2013). Mismunandi heilsulæsi foreldra getur leitt til þess að 

heilsutengdar upplýsingar nýtist ekki ef að framsetning þeirra er flókin (Heerman o.fl, 2014). 

Getur það valdið aukningu á notkun heilbrigðisþjónustu með tilheyrandi kostnaði. Því er 

mikilvægt fyrir fagaðila sem sinna börnum að átta sig á heilsulæsi foreldra þeirra (Howe og 

Winterhalter, 2013). Stofnanir eins og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafa ráðlagt að 

fræðsluefni til almennings sé sniðið að lestrargetu á við 12 ára börn (Fansworth, 2014). En 

sýnt hefur verið fram á að fræðsluefni krefst oft lestrargetu á við 15 til 18 ára ungmenni 

(Stossel o.fl., 2012). Það kom höfundum á óvart að fræðsluefni til almennings krefjist oft 

hærri lestrargetu en ráðleggingar segja til um. Höfundar telja það mjög mikilvægt að 

fræðsluefni frá fagaðilum sé hannað með viðeigandi lestrargetu í huga svo að allir foreldrar, 

óháð heilsulæsi, geti nýtt fræðsluefnið sér og barni sínu til góða. 

Foreldrar óska eftir gagnreyndri þekkingu þar sem samræmis er gætt, að upplýsingar 

séu óhlutdrægar og víðtækar ásamt því að vera sniðnar að þörfum þeirra og eitt form fræðslu 

þykir ekki fullnægjandi. Foreldrar telja mikilvægt að fræðsluefni samræmist þeim munnlegu 

upplýsingum sem heilbrigðisstarfsfólk veitir en þeim þykir heilsutengdar upplýsingar oft 
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flóknar og eiga erfitt með að meta þær (Jackson o.fl., 2008). Höfundar telja að eitt af 

hlutverkum hjúkrunarfræðinga sé að styðja við foreldra, meta upplýsingaþarfir þeirra og mæta 

þörfum foreldra hvað varðar þekkingarleit. Út frá ofangreindu telja höfundar mikilvægt að 

kanna þekkingarleit foreldra líkt og verður gert í þessari rannsókn. 

Fræðsluþarfir foreldra 

Hvað varðar þekkingarleit foreldra þá hefur komið í ljós að þeir leita sér þekkingar á 

mismunandi stöðum. Í dag nota foreldrar í auknum mæli á veraldarvefinn í þekkingarleit sinni 

varðandi sálræna líðan og telja þeir sig fá nýjustu upplýsingarnar þaðan samanborið við 

upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki (Niela-Vilén ofl., 2014). Sýnt hefur verið fram á að 

heimsóknum mæðra á samskiptasíðuna Facebook fjölgaði í kjölfar þeirra umskipta að verða 

foreldri. Einnig hefur komið í ljós að tengsl eru á milli mikillar Facebook-notkunar mæðra og 

foreldrastreitu (Bartholomew ofl., 2012). Höfundum fannst áhugavert að sjá tenginguna á 

milli Facebook-notkunar og foreldrarstreitu. Má því velta fyrir sér hvort íslenskir foreldrar 

noti Facebook sem einn af upplýsingamiðlum sínum hvað varðar sálræna líðan og hvort þeir 

treysti þeim upplýsingum sem þeir fá þar. Hjúkrunarfræðingar þurfa að vera vakandi fyrir 

sálrænni líðan beggja foreldra og veita stuðning og fræðslu eftir þörfum hvað varðar þær 

tilfinningar sem þeir geta upplifað á þessum tímapunkti. 

Upplýsingagjafar foreldra eru margir í þekkingarleit þeirra varðandi næringu ungbarna 

en ber þar helst að nefna hjúkrunarfræðinga ásamt ömmum og öfum ungbarnsins. Að auki 

nýta mæður veraldarvefinn til að afla sér upplýsinga (Gildea o.fl., 2009). 

Það kom höfundum á óvart hversu lítið þekkingarleit foreldra varðandi svefn barna 

hefur verið skoðuð. Þar sem þetta er ein af grunnþörfum barna þá teljum við mikilvægt að 

athuga hvar foreldrar séu að leita sér þekkingar varðandi hann. Þegar koma að þekkingarleit 

foreldra varðandi veikindi barna töldu þeir upplýsingar frá fagaðilum áreiðanlegastar og 

vefsíður sem haldið er úti af heilbrigðisyfirvöldum áreiðanlegri en aðrar vefsíður (Ingram 
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o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að ef foreldrar fá misjafnar leiðbeiningar varðandi 

veikindi þá geta þau orðið óörugg og leita því frekar til fagaðila (Walsh o.fl., 2008). 

Höfundum fannst áhugavert að sjá hvað foreldrar töldu vera áreiðanlegast í sinni þekkingarleit 

og að ef ósamræmi var í upplýsingum þá sóttu þeir til fagaðila. 

Foreldrar sem afla sér þekkingar af veraldarvefnum eru líklegri til að vera á móti 

bólusetningum (Jones o.fl., 2012). Það er reynsla höfunda að umræður á veraldarvefnum eru 

misjafnar þegar kemur að bólusetningum barna. Þeir einstaklingar sem eru hvað virkastir í 

umræðunni eru yfirleitt með mjög sterkar skoðanir á gagnsemi hennar og styðja mál sitt á 

misjafnan hátt. 

Foreldrar í dag leita sér upplýsinga af veraldarvefnum í auknu mæli og er því 

mikilvægt að fræðsluefni fagaðila sé aðgengilegt foreldrum. Huga þarf að því að 

upplýsingarnar séu marktækar og byggðar á gagnreyndri þekkingu. Eins og komið hefur fram 

sækja foreldrar í marga upplýsingagjafa en hjúkrunarfræðingar, veraldarvefurinn, fjölskylda 

og vinir standa þar upp úr. Því telja höfundar að hjúkrunarfræðingar séu í lykilstöðu hvað 

varðar fræðslu og aðgengi hennar en til að mæta fræðsluþörfum foreldra er mikilvægt að vita 

hvar þeir velja að leita sér þekkingar. 

Gildi fyrirhugaðrar rannsóknar fyrir hjúkrunarfræði 

Við gerð verkefnisins komust höfundar að því að þekkingarleit foreldra á Íslandi 

virðist lítið sem ekkert hafa verið skoðuð. Líkt og áður hefur fram komið þá er fjarlægð á 

milli fjölskyldna meiri nú en áður fyrr og algengara er að báðir foreldrar séu útivinnandi. 

Erlendar rannsóknir sýna að þekkingarleit foreldra hefur breyst í gegnum árin og þörf fyrir 

gagnreynda þekkingu um umönnun ungbarna hefur aukist. Rannsóknir sýna einnig að 

foreldrar nota veraldarvefinn í miklum mæli í þekkingarleit sinni. 

 Höfundum þykir mikilvægt að skoða hvar íslenskir foreldrar leita sér þekkingar en 

markmiðið er að geta nýtt niðurstöður rannsóknarinnar til að styrkja þá þjónustu sem í boði er 
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og mæta þörfum foreldra um gagnreynda þekkingu. Með því að framkvæma lýsandi 

þversniðsrannsókn þá telja höfundar að hægt sé að fá innsýn í þekkingarleit foreldra og geta 

hjúkrunarfræðingar nýtt niðurstöðurnar til að miðla þekkingu sinni á viðeigandi formi og 

upplýsingamiðli. Niðurstöðurnar gætu lagt grunn að frekari rannsóknum um hverja 

fræðsluþörf fyrir sig. 

Samantekt 

Eins og áður hefur komið fram leita foreldrar sér þekkingar frá mismunandi 

upplýsingagjöfum. Þeir leita í auknum mæli á veraldarvefinn hvað varðar upplýsingar og 

hefur þörfin fyrir gagnreynda þekkingu aukist til muna. Einnig leita foreldrar í nánasta 

umhverfi sitt eftir stuðning og upplýsingum hvað varðar hinar ýmsu fræðsluþarfir. Hér á landi 

viðist þekkingarleit foreldra lítið hafa verið skoðuð og því er áhugvert að kanna það nánar. 
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5. Lokaorð  

Ljóst er að foreldrar leita sér þekkingar í tengslum við barneignarferlið. Með aukinni 

tæknivæðingu hefur magn upplýsinga sem tengjast fræðsluþörfum foreldra aukist og þær 

orðið aðgengilegri með tilkomu veraldarvefsins. Margar rannsóknir sýna fram á að nýbakaðir 

foreldrar vilja fá upplýsingar byggða á gagnreyndri þekkingu frekar en t.d. reynslu mæðra 

sinna eins og tíðkaðist hér áður fyrr. 

Við heimildaleit höfunda komust þeir að því að þekkingarleit foreldra hefur lítið verið 

skoðuð á Íslandi í gegnum tíðina. Mikilvægt er að skoða hvar foreldrar eru að leita sér 

þekkingar þar sem magn upplýsinga er alltaf að aukast en gagnsemi þeirra getur verið misjöfn 

og þær jafnvel úreltar. Vegna niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu hefur dregið úr því að foreldrar 

fái t.d. afhenta bæklinga og þeim frekar bent á að nýta sér fræðsluefni á vefsíðum 

heilbrigðisstofnana. Telja höfundar að bæta þurfi verulega aðgengi að þessum vefsíðum þar 

sem oft þarf að fara miklar krókaleiðir til þess að nálgast hið fjölbreytta fræðsluefni sem er í 

boði á þessum síðum. 

Höfundar telja að með því að fá frekari innsýn inn í þekkingarleit foreldra geta 

hjúkrunarfræðingar nýtt sér niðurstöðurnar til að þróa starfið og bregðast við þörfum 

nútímaforeldra fyrir aðgengi að fræðslu og efla hana. Einnig telja höfundar að hægt væri að 

koma til móts við mismunandi þarfir foreldra fyrir þekkingu og upplýsingamiðla eftir kyni, 

aldri, menntun, félagslegri stöðu og sálrænni líðan. Með þessari rannsókn gætu fengist 

mikilvægar upplýsingar sem mögulegt væri að nýta í þróun og miðlun fræðsluefnis fyrir 

foreldra í framtíðinni. 
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Fylgiskjal I 

Hér að neðan má finna drög að kynningarbréfi vegna ætlaðrar rannsóknar. 

Efni: Kynningabréf vegna rannsóknarinnar: Þekkingarleit foreldra á Íslandi með frumburð á 

fyrsta æviári þess. 

 

Ágæta foreldri. 

Við undirritaðar, 4. árs hjúkrunarfræðinemar við Háskólann á Akureyri, leitumst eftir þátttöku 

þinni vegna rannsóknar sem framkvæmd er í þeim tilgangi að kanna þær leiðir sem foreldrar 

fara í þekkingarleit sinni í tengslum við foreldrahlutverkið. 

 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingarleit foreldra á Íslandi með frumburð sinn á 

fyrsta æviári. Teljum við að með því að fá aukna innsýn í þekkingarleit foreldra á Íslandi 

getum við aðstoðað hjúkrunarfræðinga er vinna með börn og fjölskyldur þeirra að bregðast 

við þörfum nútímaforeldra fyrir aðgengi að fræðslu.  

 

Áætla má að það taki um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum. Þátttaka er valfrjáls og 

ekki er skylda að svara öllum spurningum en einnig má hætta þátttöku hvenær sem er. Við 

viljum biðja þig að svara spurningalistanum innan þriggja vikna frá móttöku þessa bréfs.  

Rannsóknin er nafnlaus og órekjanleg til þátttakenda ásamt því að gögnum verður fargað eftir 

úrvinnslu þeirra. Rannsókn þessi hefur fengið leyfi persónuverndar nr. XXXXX 

 

Til að taka þátt í rannsókninni þarf að fara inn á neðangreinda vefslóð og slá inn aðgangskóða 

sem fylgir þessu bréfi.  

 

Http://www.hér-kemur-slóðin-á-spurningalistann.is 

 

Með fyrirfram þökk um þátttöku í rannsókninni. 

Virðingarfyllst, 

 

_______________________________ 
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Fylgiskjal II: 

Hér að neðan má finna drög að spurningalista vegna ætlaðrar rannsóknar. 

Hvað er barn þitt gamalt?      

- Vinsamlegast svarið út frá fæðingardegi barns -      

0-3 mánaða      

4-6 mánaða      

7-12 mánaða      

      

Hvar aflar þú þér þekkingu varðandi veikindi barnsins þíns?     

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við      

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

6h.is      

heilsugæslan.is      

ljósmóðir.is      

landlæknir.is      

Erlendar síður      

Á spjallsíðum      

Annað      
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Hvar aflar þú þér þekkingu varðandi brjóstagjöf og næringu/matarræði barnsins þín 

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við      

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

ljósmóðir.is      

brjóstagjöf.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      

      

Hvar aflar þú þér þekkingar varðandi svefn barnsins þíns?     

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við      

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      
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Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

ljósmóðir.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      

      

Hvar aflar þú þér upplýsingar varðandi kynlíf og samskipti pars?    

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við       

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

ljósmóðir.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

persóna.is      
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Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      

      

Hvar aflar þú þér upplýsingar varðandi bólusetningar barns?     

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við       

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

6h.is      

heilsugæslan.is      

ljósmóðir.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      
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Hvar aflar þú þér upplýsingar varðandi sálræna líðan?  Til dæmis sængurkvennagrátur, 

fæðingarþunglyndi, streita í foreldrahlutverkinu, almenn vanlíðan.     

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -       

Á ekki við      

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

6h.is      

heilsugæslan.is      

ljósmóðir.is      

brjóstagjöf.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

persóna.is      

Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      
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Hvar aflar þú þér upplýsingar varðandi tengslamyndun milli þín og barns þíns?  

- Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á -      

Á ekki við      

Hjá heilbrigðisstarfsfólki      

Hjá ættingjum      

Hjá vinum      

Í bókum      

Í bæklingum      

Í tímaritum      

Á veraldarvefnum:      

6h.is      

heilsugæslan.is      

ljósmóðir.is      

brjóstagjöf.is      

doktor.is      

landlæknir.is      

persóna.is      

Erlendar vefsíður      

Á spjallsíðum      

Annað      
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Hversu vel treystir þú upplýsingum frá eftirtöldum aðilum:     

- Ef þú notar ekki einhvern af eftirtöldum upplýsingamiðlum þá hakar þú við "á ekki við" - 

Merkja skal við eftirfarandi svarmöguleika fyrir hvert svar: 

Fullkomið traust – Mikið traust – Í meðallagi – Lítið traust – Ekkert Traust – Á ekki við. 

      

Frá heilbrigðisfólki  

Frá ættingjum  

Frá vinum  

Úr bókum  

Úr bæklingum  

Úr tímaritum  

Á veraldarvefnum. Merkja skal við eftirfarandi svarmöguleika fyrir hvert svar: 

Fullkomið traust – Mikið traust – Í meðallagi – Lítið traust – Ekkert Traust – Þekki ekki 

svarmöguleika. 

6h.is  

heilsugæslan.is  

ljósmóðir.is  

brjóstagjöf.is  

doktor.is  

landlæknir.is  

persóna.is  

Erlendar vefsíður  

Á spjallsíðum  

Annað?      
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Hvert er kyn þitt?      

Karl      

Kona      

      

Hver er aldur þinn í árum?      

18-25 ára      

26-34 ára      

35-40 ára      

41 og eldri      

      

Hver er mesta menntun sem þú hefur lokið?      

Grunnskólapróf      

Framhaldsskólapróf (stúdentspróf/iðnmenntun)      

Háskólapróf      

Annað      

      

Hver er sambandsstaða þín?      

Í sambúð      

Ekki í sambúð      

      

Á maki þinn barn/börn úr fyrra sambandi?      

Ekkert       

Eitt      

Tvö      

Þrjú eða fleiri      
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Á hvaða bili eru mánaðarlegar heildartekjur heimilis þíns?     

Undir 300.000kr.      

300.001-599.999kr.      

600.000-999.999kr.      

Yfir 1.000.000kr.       

      

Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum? 



 

 

 

 

 


