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Ágrip	  

Markmið	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  reynslu	  kvenna	  af	  því	  að	  samræma	  
háskólanám	  og	  móðurhlutverk.	  Í	  rannsókninni	  verður	  gengið	  útfrá	  sjónarhorni	  

mótunarhyggju.	  Spurt	  er	  um:	  Hver	  er	  reynsla	  kvenna	  af	  því	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi?	  

Hverjir	  eru	  helstu	  kostir	  og	  gallar	  samtvinnunar	  móðurhlutverks	  og	  háskólanáms?	  Hvernig	  
stuðning	  fá	  mæður	  í	  háskólanámi? 

Gerð	  var	  eigindleg	  rannsókn	  þar	  sem	  tekin	  voru	  viðtöl	  við	  átta	  konur	  á	  aldrinum	  25	  til	  

34	  ára	  sem	  allar	  áttu	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  mæður	  í	  grunnnámi,	  í	  25	  einingum	  eða	  

fleiri,	  í	  háskóla	  og	  áttu	  allar	  börn	  á	  leikskólaaldri	  eða	  yngri.	   

Megin	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  eru	  þær	  að	  almennt	  virðist	  ganga	  vel	  hjá	  

mæðrunum	  að	  samræma	  móðurhlutverkið	  og	  háskólanámið.	  Mæðrunum	  fannst	  
móðurhlutverkið	  mikilvægt	  þar	  sem	  þær	  reyndu	  ávalt	  að	  setja	  börnin	  sín	  fyrsta	  sæti	  og	  
fannst	  tíminn	  með	  börnunum	  dýrmætur.	  Niðurstöður	  sýna	  einnig	  að	  mæðurnar	  telja	  

sveigjanleika	  háskólanáms	  henti	  þeim	  vel	  sem	  mæðrum	  þar	  sem	  tímastjórnum	  er	  að	  
miklu	  leyti	  í	  þeirra	  eigin	  höndum	  en	  gott	  skipulag	  og	  góð	  nýting	  tímans	  er	  þá	  mikilvæg.	  

Mæðurnar	  upplifðu	  þó	  ýmsar	  áskoranir.	  Þessar	  áskoranir	  tengdust	  fjárhagsáhyggjum,	  

togstreitu	  milli	  hlutverka	  sem	  og	  tilfinningalegt	  álag	  einkum	  á	  álagstímum	  í	  náminu	  en	  þá	  
fundu	  þær	  gjarnan	  fyrir	  samviskubiti	  vegna	  fjarveru.	  Ein	  af	  forsendum	  þess	  að	  geta	  

stundað	  nám	  að	  sögn	  mæðranna	  var	  fyrst	  og	  fremst	  stuðningur	  frá	  maka,	  fjölskyldu	  sem	  

og	  skólasamfélaginu	  til	  að	  samræmingin	  gengi	  farsællega.	   

	   Fáar	  rannsóknir	  eru	  til	  um	  þetta	  tiltekna	  viðfangsefni,	  því	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  

niðurstöður	  úr	  rannsókn	  okkar	  hafi	  nýsköpunargildi	  og	  sé	  mikilvæg	  þar	  sem	  sókn	  kvenna	  í	  
háskóla	  hérlendis	  er	  mikil. 
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Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  okkur	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  Siðareglur	  
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eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Við	  þökkum	  

öllum	  sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálfar	  ábyrgð	  á	  því	  
sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfestum	  við	  með	  undirskrift	  okkar. 
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1.	  Inngangur	  	  

Í	  íslensku	  samfélagi	  hafa	  hugmyndir	  og	  viðhorf	  einstaklinga	  til	  móðurhlutverksins	  og	  
menntunar	  kvenna	  gjörbreyst	  á	  einni	  öld.	  Hlutverk	  mæðra	  í	  dag	  er	  ekki	  lengur	  einskorðað	  

við	  heimilisstörf	  og	  barnauppeldi	  líkt	  og	  í	  byrjun	  síðustu	  aldar	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  

2000;	  Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Hugmyndir	  um	  menntun	  kvenna	  hafa	  einnig	  tekið	  
miklum	  breytingum	  á	  einni	  öld.	  Í	  byrjun	  20.	  aldar	  var	  háskólanám	  kvenna	  af	  mörgum	  talin	  

andstæða	  kvenleika	  og	  kveneðlis	  þar	  sem	  það	  fór	  illa	  saman	  við	  ráðandi	  hugmyndir	  

samfélagsins	  um	  húsmóðurhlutverkið	  sem	  ríktu	  á	  þeim	  tíma	  (Valborg	  Sigurðardóttir,	  
2005;	  Erla	  Hulda	  Halldórsdóttir,	  2011).	  Það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  líða	  fór	  á	  20.	  öldina	  sem	  ásókn	  

kvenna	  jókst	  í	  háskólanám	  vegna	  breytts	  tíðaranda,	  bættrar	  félagslegrar	  stöðu	  kvenna	  og	  

stofnunar	  Lánasjóðs	  íslenskra	  námsmanna	  (Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Í	  dag	  skipa	  
konur	  meirihluta	  nemenda	  í	  háskólum	  á	  Íslandi	  en	  árið	  2013	  var	  hlutfall	  kvenna	  í	  
háskólanámi	  62,5%.	  Þar	  að	  auki	  hafa	  íslenskar	  konur	  verið	  í	  stórsókn	  á	  vinnumarkaði	  

(Hagstofa	  Íslands,	  2013). 

Móðurhlutverkið	  skipar	  þó	  enn	  stóran	  sess	  í	  lífi	  kvenna.	  Þegar	  konur	  eignast	  sitt	  fyrsta	  

barn	  markar	  það	  mikil	  tímamót	  í	  lífi	  þeirra.	  Þær	  ganga	  til	  að	  mynda	  í	  gegnum	  miklar	  
líkamlegar	  breytingar,	  tilfinningalegar	  sem	  og	  félagslegar	  þegar	  þær	  verða	  mæður	  

(Benson,	  2004).	  Breytingarnar	  eru	  komnar	  til	  að	  vera	  og	  eru	  til	  frambúðar	  þar	  sem	  konur	  
verða	  mæður	  allt	  sitt	  líf,	  en	  móðurhlutverkið	  tekur	  þó	  breytingum	  eftir	  því	  sem	  börnin	  
þeirra	  eldast	  og	  þroskast	  (Mercer,	  2004).	  	  

Á	  Íslandi	  eignast	  konur	  mun	  færri	  börn	  en	  áður	  og	  jafnframt	  hefur	  meðalaldur	  kvenna	  

hækkað	  þegar	  þær	  eignast	  sitt	  fyrsta	  barn.	  Um	  1960	  var	  frjósemi	  íslenskra	  kvenna	  um	  

fjögur	  börn	  á	  ævi	  hverrar	  konu	  og	  var	  meðaldur	  kvenna	  22	  ára	  þegar	  þær	  eignuðust	  sitt	  

fyrsta	  barn.	  Í	  dag	  er	  frjósemin	  hins	  vegar	  um	  tvö	  börn	  á	  ævi	  hverrar	  konu	  og	  er	  

meðalaldurinn	  rúmlega	  27	  ára	  við	  fæðingu	  fyrsta	  barns	  (Hagstofa	  Íslands,	  2015;	  Hagstofa	  
Íslands,	  2014b).	   

Hugmyndir	  um	  móðurhlutverkið	  eru	  mótaðar	  eftir	  sögu-‐,	  samfélags-‐	  og	  

menningarlegu	  samhengi.	  Í	  hverju	  samfélagi	  eru	  því	  ólíkar	  hugmyndir	  um	  
móðurhlutverkið	  sem	  greina	  má	  í	  orðræðu	  samfélagsins	  (Phoenix	  og	  Wollet,	  1991b).	  

Orðræða	  er	  síendurtekið	  ferli	  þar	  sem	  hugmyndum,	  ímyndum	  og	  orðum	  er	  haldið	  á	  lofti	  

sem	  mynda	  ákveðna	  þekkingu	  sem	  endurspeglar	  hugmyndir	  í	  samfélaginu	  (Guðný	  

Gústafsdóttir,	  2013;	  Ingólfur	  A.	  Jóhannesson,	  2006;	  Foucault,	  1972).	  Orðræða	  hefur	  því	  

áhrif	  og	  vald	  yfir	  þeim	  einstaklingum	  sem	  staðsetja	  sig	  útfrá	  henni.	  Því	  má	  segja	  að	  
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þekking	  og	  vald	  sé	  ævinlega	  samtvinnað,	  þar	  sem	  þekking	  staðsetur,	  skilgreinir,	  setur	  

einnig	  í	  skorður	  og	  því	  er	  hún	  aldrei	  “saklaus”	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  2003;	  Foucault,	  

1980;	  Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Í	  Íslensku	  nútímasamfélagi	  er	  einstaklingshyggja	  
nýfrjálshyggjunnar	  við	  lýði	  þar	  sem	  einstaklingar	  eru	  sjálfstæðir	  og	  hafa	  rétt	  á	  því	  að	  velja	  

en	  bera	  þó	  ábyrgð	  á	  vali	  sínu	  (Jacques	  og	  Radtke,	  2012).	  Konur	  sem	  “velja”	  

móðurhlutverkið	  bera	  þannig	  ábyrgð	  á	  vali	  sínu	  og	  því	  sem	  það	  hefur	  í	  för	  með	  sér.	  Áður	  
fyrr	  var	  þó	  litið	  á	  það	  að	  konur	  væru	  að	  uppfylla	  eina	  af	  kvenlegum	  skyldum	  sínum	  með	  

því	  að	  eignast	  börn	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Ein	  af	  þeim	  stöðluðu	  hugmyndum	  

nýfrjálshyggjunnar	  af	  hinni	  “góðu”	  móður	  í	  vestrænum	  samfélögum	  er	  hin	  svo	  kallaða	  
þyrlumóðir	  sem	  sinnir	  mörgum	  verkefnum	  samtímis	  en	  ber	  þó	  fyrst	  og	  fremst	  hag	  

barnsins	  fyrir	  brjósti	  (Vincent,	  2010). 

Viðfangsefni	  þessa	  verkefnis	  er	  að	  skoða	  reynslu	  kvenna	  af	  því	  að	  vera	  mæður	  í	  

háskólanámi.	  Okkar	  eigin	  reynsla	  vakti	  áhuga	  á	  viðfangsefninu	  en	  við	  erum	  báðar	  mæður	  í	  
háskólanámi	  og	  finnst	  okkur	  því	  áhugavert	  að	  líta	  til	  reynslu	  annarra	  mæðra.	  Verkefnið	  

byggist	  á	  eigindlegri	  rannsókn	  þar	  sem	  tekin	  eru	  viðtöl	  við	  átta	  mæður	  sem	  allar	  eiga	  það	  
sameiginlegt	  að	  stunda	  grunnám	  í	  háskóla	  og	  eiga	  allar	  börn	  á	  leikskólaaldri	  eða	  yngri.	  

Þegar	  litið	  er	  til	  fyrri	  rannsókna	  um	  reynslu	  mæðra	  í	  háskólanámi	  bæði	  hérlendis	  sem	  og	  

erlendis	  eru	  þær	  fremur	  fáar.	  Vísbendingar	  eru	  þó	  um	  að	  á	  Íslandi	  sem	  og	  á	  hinum	  
Norðurlöndunum	  sé	  algengara	  að	  einstaklingar	  stunda	  háskólanám	  samhliða	  

barnauppeldi	  en	  annarstaðar	  í	  Evrópu	  (Billari	  og	  Philipov,	  2004).	  Markmið	  þessarar	  

rannsóknar	  er	  að	  varpa	  ljósi	  á	  reynslu	  mæðra	  sem	  stunda	  háskólanám.	  Í	  rannsókninni	  

verður	  gengið	  útfrá	  sjónarhorni	  mótunarhyggju	  sem	  lítur	  til	  þess	  að	  reynsla	  og	  hugmyndir	  

einstaklinga	  mótist	  í	  sögu-‐	  samfélags-‐	  og	  menningarlegu	  samhengi	  (Phoenix	  og	  Wollett,	  

1991b).	  Við	  höfum	  áhuga	  á	  að	  skoða	  út	  frá	  hvaða	  hugmyndum	  mæðurnar	  staðsetja	  sig.	  

Markmiðið	  rannsóknarinnar	  er	  einnig	  að	  skoða	  hvaða	  hindranir	  mæður	  mæta	  sem	  og	  af	  

hverju	  þær	  kjósa	  að	  samflétta	  þessi	  tvö	  hlutverk;	  að	  vera	  mæður	  og	  nemendur	  í	  háskóla.	  
Einnig	  verður	  kannað	  hvaða	  stuðning	  mæður	  fá	  í	  námi	  og	  hvers	  eðlis	  hann	  er.	  

Rannsóknarspurningar	  eru	  því	  þrjár,	  ein	  yfirspurning	  og	  tvær	  undirspurningar.	  

Yfirspurning	  er:	  

• Hver	  er	  reynsla	  kvenna	  af	  því	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi?	  

Undirspurningar	  eru:	  

• Hverjir	  eru	  helstu	  kostir	  og	  gallar	  samtvinnunar	  móðurhlutverks	  og	  háskólanáms?	  

• Hvernig	  stuðning	  fá	  mæður	  í	  háskólanámi?	  
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Verkefni	  þetta	  er	  uppbyggt	  á	  þann	  veg	  að	  því	  er	  skipt	  niður	  í	  átta	  kafla.	  Í	  fyrsta	  kafla	  er	  

inngangur	  sem	  þessi	  kafli	  fellur	  undir.	  Í	  öðrum	  til	  fimmta	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  þann	  

fræðilega	  bakgrunn	  sem	  rannsóknin	  byggir	  á.	  Þar	  verður	  fjallað	  um	  mótunarhyggjuna	  sem	  
og	  móðurhlutverkið	  og	  menntun	  kvenna	  í	  sögulegu	  samhengi	  ásamt	  því	  að	  líta	  til	  

aðstæðna	  mæðra	  í	  íslensku	  samfélagi	  í	  dag.	  Í	  sjötta	  kafla	  verður	  aðferðafræði	  rannsóknar	  

lýst.	  Í	  sjöunda	  kafla	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  niðurstöðum	  rannsóknar	  þar	  sem	  útlistuð	  verða	  
þau	  þemu	  sem	  birtust	  við	  gagnagreiningu	  ásamt	  því	  að	  þau	  verða	  tengd	  við	  þann	  

fræðilega	  bakgrunn	  sem	  rannsóknin	  byggir	  á.	  Áttundi	  kafli	  lýtur	  að	  samantekt	  

niðurstaðna,	  ígrundun,	  umræðum	  og	  lokaorðum. 
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2.	  Mótunarhyggja	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  mótunarhyggju	  (e.	  social	  constructionism)	  sem	  er	  það	  
fræðilega	  sjónarhorn	  sem	  við	  styðjumst	  við	  í	  rannsókn	  okkar.	  Sjónarhorn	  

mótunarhyggjunnar	  lítur	  til	  þess	  að	  hugmyndir	  einstaklinga	  og	  reynsla	  af	  heiminum	  sé	  

margbreytileg	  og	  flókin.	  Hugmyndir	  mótast	  eftir	  sögu-‐,	  samfélags-‐	  og	  menningarlegu	  
samhengi	  og	  eru	  þær	  því	  ekki	  fastmótaðar	  heldur	  breytilegar	  (Phoenix	  og	  Wollett,	  1991b).	  

Einstaklingar	  eru	  þar	  með	  virkir	  þátttakendur	  í	  því	  að	  byggja	  upp	  og	  móta	  þekkingu	  í	  

gegnum	  daglegt	  lífi	  í	  félagslegum	  heimi	  (Schwandt,	  2007;	  Burr,	  2015).	  Mótunarhyggjan	  á	  
sér	  ekki	  einn	  uppruna	  heldur	  hefur	  sprottið	  upp	  frá	  fjölmörgum	  fræðimönnum	  í	  hinum	  

vestræna	  heimi	  aftur	  til	  nokkurra	  áratuga	  (Burr,	  2015).	  Rannsakendur	  sem	  aðhyllast	  

sjónarhorn	  mótunarhyggjunnar	  skoða	  upplifanir,	  viðhorf	  og	  hvaða	  merkingu	  þátttakendur	  
leggja	  í	  aðstæður	  og	  hvernig	  merking	  þeirra	  er	  sköpuð	  í	  sögu-‐	  og	  menningarlegu	  
samhengi.	  Merking	  sem	  einstaklingar	  leggja	  í	  hluti	  sé	  því	  ekki	  innprentuð	  í	  einstaklinginn	  

við	  fæðingu	  heldur	  hefur	  myndast	  í	  gegnum	  upplifun	  einstaklingsins	  á	  heiminum	  og	  
mótast	  eftir	  ráðandi	  hugmyndum	  samfélagsins	  hverju	  sinni	  (Creswell,	  2007;	  Þórdís	  

Þórðardóttir,	  2012).	  Mótunarhyggjan	  lítur	  því	  til	  þess	  að	  hugmyndir	  um	  móðurhlutverkið	  

séu	  ólíkar	  eftir	  samfélögum	  þar	  sem	  hugmyndir	  séu	  samfélagslega	  mótaðar.	  Því	  er	  hægt	  
að	  finna	  ólíkar	  hugmyndir	  um	  móðurhlutverkið	  í	  hinum	  vestrænu	  samfélögum	  með	  því	  að	  

greina	  og	  skoða	  orðræðu	  samfélagsins	  hverju	  sinni,	  en	  skilningur	  á	  orðræðu	  er	  miðlægur	  í	  

mótunarhyggju	  (Phoenix	  og	  Wollett,	  1991b;	  Macleod,	  2011).	  Orðræða	  er	  ákveðið	  ferli	  þar	  

sem	  hugmyndum,	  ímyndum	  og	  orðum	  er	  haldið	  á	  lofti,	  og	  allt	  sem	  við	  segjum	  og	  gerum	  er	  

hluti	  af	  því	  ferli.	  Ferlið	  er	  svo	  síendurtekið	  og	  myndar	  lögmál	  eða	  viðurkennda	  þekkingu	  

sem	  endurspegla	  viðteknar	  hugmyndir	  samfélags	  (Guðný	  Gústafsdóttir,	  2013;	  Ingólfur	  A.	  

Jóhannesson,	  2006;	  Foucault,	  1972).	  Orðræða	  mótar	  hugsun	  einstaklinga	  um	  hluti	  en	  í	  

orðræðu	  felst	  það	  sem	  er	  talið	  eðlilegt	  og	  rétt.	  Erfitt	  getur	  því	  reynst	  fyrir	  einstaklinga	  að	  
hugsa	  og	  hegða	  sér	  á	  annan	  hátt	  en	  orðræða	  samfélagsins	  gerir	  ráð	  fyrir	  og	  telur	  

viðeigandi,	  þess	  vegna	  hefur	  orðræða	  áhrif	  og	  vald	  yfir	  þeim	  einstaklingum	  sem	  staðsetja	  

sig	  útfrá	  henni	  (Berglind	  Rós	  Magnúsdóttir,	  2003).	  Samkvæmt	  Foucault	  (1980)	  felst	  í	  
orðræðu	  vald	  vegna	  þess	  að	  hún	  getur	  skapað	  staðalímyndir	  sem	  eru	  rangar	  og	  einfaldar	  

hugmyndir.	  Orðræða	  getur	  gefið	  ákveðnum	  hugmyndum	  meira	  vægi	  en	  öðrum	  og	  jafnvel	  

útilokað	  sumar	  og	  býr	  því	  til	  afmarkaða	  þekkingu	  (Foucault,	  1980).	  Orðræður	  um	  góðar	  
mæður	  falla	  til	  að	  mynda	  ekki	  að	  raunveruleika	  allra	  mæðra	  sem	  veldur	  því	  að	  margar	  

mæður	  eru	  staðsettar	  í	  tengslum	  við	  orðræðuna	  sem	  afbrigðilegar	  og	  þekking	  á	  þeim	  
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verður	  takmörkuð	  þar	  sem	  ríkjandi	  orðræða	  felur	  í	  sér	  það	  sem	  er	  eðlilegt	  (Phoenix	  og	  

Wollett,	  1991b). 

Í	  rannsókn	  okkar	  er	  litið	  til	  reynslu	  kvenna	  á	  því	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi	  og	  

hvaða	  merkingu	  þær	  leggja	  í	  aðstæður	  sínar.	  Því	  er	  mótunarhyggjan	  það	  fræðilega	  

sjónarhorn	  sem	  stuðst	  er	  við,	  vegna	  þess	  að	  hugmyndir	  mæðra	  fara	  eftir	  sögu-‐,	  samfélags-‐	  

og	  menningarlegu	  samhengi	  sem	  þær	  lifa	  og	  hrærast	  í	  ásamt	  þeim	  hugmyndum	  sem	  þær	  
staðsetja	  sig	  útfrá	  líkt	  og	  mótunarhyggjan	  gengur	  útfrá. 



17	  

3.	  Móðurhlutverkið	  

Fullkomnun	  eða	  hápunktur	  kvenleikans	  hefur	  það	  gjarnan	  verið	  kallað	  þegar	  kona	  verður	  
móðir.	  Um	  aldamótin	  1900	  var	  móðurhlutverkið	  talið	  vera	  heilög	  skylda	  kvenna	  sem	  

tengdist	  beint	  öðrum	  hlutverkum	  þeirra	  sem	  bæði	  maki	  og	  húsmóðir.	  Í	  dag	  er	  þó	  litið	  

frekar	  á	  móðurhlutverkið	  sem	  frjálsan	  kost	  kvenna	  og	  markar	  ákveðið	  tímabil	  í	  lífi	  þeirra.	  
Hlutverkið	  er	  þeim	  mjög	  þýðingarmikið	  en	  ekki	  jafn	  miðlægt	  í	  skilgreiningum	  á	  

kvenleikanum	  líkt	  og	  hugmyndir	  í	  byrjun	  20.	  aldar	  gengu	  út	  frá	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  

2000;	  Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Móðurhlutverkið	  er	  því	  stór	  hluti	  af	  lífi	  kvenna,	  er	  
miðlægt	  í	  sjálfsmynd	  þeirra	  og	  stór	  þáttur	  í	  þeirra	  þroskaferli.	  Miklar	  breytingar	  hafa	  orðið	  

á	  lífi	  kvenna	  á	  síðastliðnum	  áratugum	  en	  konur	  eignast	  færri	  börn	  í	  dag	  en	  áður	  og	  

jafnframt	  hefur	  þátttaka	  þeirra	  á	  vinnumarkaði	  aukist	  jafnt	  og	  þétt	  (Phoenix	  og	  Woollett,	  
1991a).	   

Ímynd	  kvenna	  og	  karla	  hefur	  breyst	  mikið	  í	  takt	  við	  samfélagsbreytingar	  en	  þó	  hafa	  

breytingar	  á	  móðurímyndinni	  orðið	  minni.	  Mæður	  hafa	  einna	  helst	  séð	  um	  umönnun	  á	  

heimilinu	  en	  í	  dag	  þykir	  það	  ekki	  jafn	  sjálfsagt	  líkt	  og	  áður	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000;	  

Sigrún	  Júlíusdóttir	  2001).	  Móðurímyndin	  þar	  sem	  mæður	  eru	  alltaf	  til	  staðar	  og	  hafa	  ávallt	  
tíma	  fyrir	  börnin	  sín	  er	  enn	  við	  lýði	  og	  því	  hafa	  mæður	  í	  nútímasamfélagi	  oft	  samviskubit	  

vegna	  ólíkra	  hlutverka	  sem	  þær	  sinna,	  til	  dæmis	  sem	  móðir,	  einstaklingur	  og	  launþegi	  allt	  í	  
senn	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Móðurhlutverkið	  getur	  því	  verið	  mjög	  krefjandi	  
fyrir	  mæður	  sem	  getur	  bæði	  reynst	  þeim	  mjög	  ánægjulegt	  en	  um	  leið	  reynt	  á	  

þolinmæðina.	  Þeir	  eiginleikar	  sem	  lögð	  er	  áhersla	  á	  í	  skilgreiningum	  á	  móðurhlutverkinu	  

eru	  að	  hún	  sé	  blíð,	  umhyggjusöm	  og	  hafi	  næmni	  fyrir	  tilfinningum	  annarra	  en	  einnig	  að	  
hún	  hafi	  skynsemi,	  skipulagsgáfu	  og	  sýni	  rökhugsun	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  

Mæður	  eru	  ekki	  einsleitur	  hópur,	  reynsla	  þeirra	  og	  upplifanir	  geta	  verið	  ólíkar.	  Reynsla	  og	  

upplifun	  fjögurra	  barna	  giftrar	  móður	  er	  til	  að	  mynda	  ólík	  reynslu	  móður	  sem	  býr	  á	  heimili	  
foreldra	  sinna	  og	  er	  með	  sitt	  fyrsta	  barn	  (Annadís,	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000). 

3.1 Breytingar sem verða í kjölfar þess að verða móðir 
Að	  fæða	  barn	  í	  heiminn	  þykir	  vera	  einn	  afdrifaríkasti	  viðburður	  í	  lífi	  kvenna.	  Sigrún	  

Júlíusdóttir	  (2001)	  bendir	  á	  að	  viðburðurinn	  felist	  í	  missi	  þar	  sem	  meðal	  annars	  ákveðið	  

áhyggjuleysi	  er	  kvatt	  en	  um	  leið	  kemur	  uppfylling	  þar	  sem	  verið	  er	  að	  hefja	  nýtt	  upphaf	  og	  
upplifa	  nýja	  möguleika.	  Þegar	  kona	  verður	  móðir	  fer	  hún	  úr	  þeim	  veruleika	  sem	  hún	  

þekkti	  yfir	  í	  nýjan	  og	  óþekktan	  (Mercer,	  2004).	  Miklar	  breytingar	  verða	  því	  á	  lífi	  flestra	  
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kvenna	  þegar	  þær	  verða	  mæður	  í	  fyrsta	  sinn,	  móðurhlutverkið	  markar	  tilfinningalegar,	  

líkamlegar	  og	  félagsmótandi	  breytingar	  fyrir	  þær	  (Benson,	  2004).	  Þessar	  miklu	  breytingar	  

sem	  konur	  fara	  í	  gegnum	  byrja	  snemma	  á	  meðgöngu	  og	  standa	  þar	  til	  móður	  finnst	  hún	  
hafa	  ákveðna	  stjórn	  á	  bæði	  innra	  og	  ytri	  umhverfi	  (Darvill,	  Skirton,	  Farrand	  og	  Cert,	  2010).	  

Að	  verða	  móðir	  felur	  í	  sér	  miklar	  breytingar	  til	  frambúðar	  því	  konur	  verða	  mæður	  allt	  sitt	  

líf,	  en	  vissulega	  tekur	  móðurhlutverkið	  breytingum	  eftir	  því	  sem	  börnin	  eldast	  (Mercer,	  
2004). 

Eftir	  fæðingu	  þarf	  móðir	  að	  aðlagast	  líkamlegum	  breytingum	  og	  einnig	  er	  kominn	  nýr	  

einstaklingur	  í	  heiminn	  sem	  er	  algjörlega	  háður	  henni	  (Coutinho	  o.fl.,	  2014).	  Að	  annast	  
börn	  kallar	  fram	  allskonar	  tilfinningar	  hjá	  mæðrunum	  allt	  frá	  góðum	  til	  slæmra	  en	  það	  fer	  

þó	  allt	  eftir	  aðstæðum	  mæðranna	  og	  þeim	  stuðningi	  sem	  þær	  njóta	  (Annadís	  G.	  

Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Í	  rannsókn	  Laney,	  Carruthers,	  Hall	  og	  Anderson	  (2013)	  kom	  í	  ljós	  að	  

mæður	  töldu	  persónulegan	  þroska	  sinn	  hafa	  aukist	  eftir	  að	  hafa	  eignast	  barn,	  þeim	  fannst	  
þær	  þekkja	  sjálfar	  sig	  betur	  og	  jafnframt	  vera	  meðvitaðri	  um	  þarfir	  annarra.	  Breytingar	  

verða	  einnig	  á	  lífsstíl	  kvenna	  þegar	  þær	  eignast	  barn	  en	  eftir	  fæðingu	  snýst	  allt	  um	  barnið,	  
það	  er	  sett	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  líf	  mæðranna	  stjórnast	  af	  þörfum	  barnsins	  (Coutinho	  o.fl.,	  

2014).	  Breytingar	  á	  lífsstíl	  kvenna	  má	  einnig	  merkja	  á	  því	  að	  þær	  hafa	  til	  að	  mynda	  ekki	  

jafn	  mikinn	  tíma	  fyrir	  félagslíf,	  þurfa	  að	  vakna	  oftar	  á	  næturnar,	  hafa	  fleiri	  heimilisverk	  á	  
herðum	  sér,	  hafa	  meiri	  ábyrgð	  og	  breytingar	  verða	  á	  sambandi	  þeirra	  við	  maka	  (Coutinho	  

o.fl.,	  2014).	  Foreldrar	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  glæný	  verkefni	  og	  þurfa	  að	  fórna	  ýmsu	  sem	  

áður	  var	  sjálfsagt.	  Mikilvægt	  er	  þó	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  einstaklingar	  eru	  misjafnlega	  búnir	  

undir	  foreldrahlutverkið,	  allt	  fer	  það	  eftir	  aðstæðum	  og	  reynslu	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2001).	   

3.2 Aðstæður mæðra á Íslandi 
Miklar	  breytingar	  hafa	  orðið	  á	  lífi	  kvenna	  á	  Íslandi	  á	  síðastliðnum	  áratugum.	  Um	  aldamót	  

20.	  aldar	  var	  uppeldi	  barna	  og	  húsverk	  eingöngu	  í	  höndum	  hinnar	  heimavinnandi	  

húsmóður	  þar	  sem	  heimilið	  var	  gjarnan	  hennar	  vinnustaður.	  Leikskólar	  voru	  aðeins	  

starfræktir	  fyrir	  fátæka,	  getnaðarvarnir	  tíðkuðust	  ekki	  og	  nútíma	  heimilistæki	  voru	  ekki	  til	  

í	  dæminu.	  Þessar	  aðstæður	  áttu	  eftir	  að	  breytast	  og	  batna,	  en	  á	  löngum	  tíma	  (Annadís	  G.	  

Rúdólfsdóttir,	  2000;	  Vilborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Eftir	  1960	  fóru	  konur	  að	  sækja	  í	  

stórauknum	  mæli	  út	  á	  vinnumarkaðinn	  á	  Íslandi	  í	  kjölfar	  ýmissa	  bættra	  úrræða	  í	  

velferðarmálum.	  Börn	  komust	  í	  auknu	  mæli	  í	  dagvistun	  og	  einnig	  má	  ekki	  gleyma	  tilkomu	  

getnaðarvarna	  sem	  gerði	  konum	  kleift	  að	  hafa	  stjórn	  á	  barneignum	  sínum	  ólíkt	  því	  sem	  

áður	  hafði	  þekkst	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000;	  Guðmundur	  Jónsson,	  2004).	  Árið	  1976	  

gengu	  í	  gildi	  lög	  um	  rekstur	  og	  byggingu	  dagvistunarheimila	  fyrir	  börn	  en	  þá	  fjölgaði	  

leikskólum	  og	  dagheimilum	  til	  muna.	  Við	  þetta	  urðu	  breytingar	  á	  félagslegum	  aðstæðum	  
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kvenna	  og	  auðveldaði	  það	  einnig	  mæðrum,	  til	  dæmis,	  að	  takast	  á	  við	  háskólanám	  (Vilborg	  

Sigurðardóttir,	  2005).	  Í	  dag	  þykir	  ekki	  lengur	  sjálfsagt	  að	  mæður	  séu	  heimavinnandi	  líkt	  og	  

áður	  en	  88,7%	  kvenna	  vinna	  nú	  utan	  heimilis	  á	  Íslandi	  og	  fjárhagslegt	  framlag	  bæði	  
kvenna	  og	  karla	  skiptir	  máli	  fyrir	  fjölskylduna	  (Hagstofa	  Íslands,	  2016;	  Annadís	  G.	  

Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Í	  íslensku	  nútímasamfélagi	  er	  einstaklingshyggja	  nýfrjálshyggjunnar	  

áberandi.	  Nýfrjálshyggjan	  leggur	  áherslu	  á	  einstaklinginn,	  sem	  er	  sjálfstæður	  og	  hefur	  rétt	  
á	  því	  að	  velja.	  Einstaklingur	  byggir	  þannig	  upp	  sjálfsmynd	  sína	  út	  frá	  eigin	  vali	  og	  

ákvörðunum.	  Það	  er	  litið	  svo	  á	  að	  einstaklingur	  beri	  ábyrgð	  á	  þeim	  afleiðingum	  sem	  val	  

hans	  hefur	  (Jacques	  og	  Radtke,	  2012;	  Lawler,	  2000).	  Konur	  sem	  “velja”	  móðurhlutverkið	  
bera	  þannig	  ábyrgð	  á	  vali	  sínu	  og	  því	  sem	  það	  hefur	  í	  för	  með	  sér.	  Þær	  þurfa	  því	  að	  sinna	  

sínu	  hlutverki	  sem	  mæður	  og	  geta	  ekki	  kvartað	  yfir	  hlutskipti	  sínu	  þar	  sem	  það	  var	  val	  

þeirra	  að	  eignast	  barn	  (Lawler,	  2000).	  Þetta	  hefur	  því	  breyst	  mikið,	  en	  fyrr	  á	  árum	  var	  litið	  

svo	  á	  að	  giftar	  konur	  væru	  að	  uppfylla	  kvenlegar	  og	  heillagar	  skyldur	  sínar	  með	  því	  að	  
eignast	  börn	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Ein	  af	  þeim	  stöðluðu	  hugmyndum	  af	  hinni	  
góðu	  móður	  sem	  nú	  eru	  ríkjandi	  í	  vestrænum	  samfélögum,	  er	  hin	  svokallaða	  þyrlumóðir.	  

Þyrlumóðir	  lítur	  á	  barneignir	  sem	  verkefni	  þar	  sem	  hún	  ber	  ábyrgð	  á	  umönnun	  barna	  

sinna,	  þroska	  þeirra	  og	  velferð.	  Að	  auki	  þarf	  hún	  að	  sinna	  vinnu	  og	  heimili	  en	  það	  sem	  
einkennir	  fyrst	  og	  fremst	  þyrlumóðurina	  er	  að	  hún	  er	  vakin	  og	  sofin	  að	  fylgjast	  með	  

börnum	  sínum	  og	  reynir	  að	  gera	  ávallt	  það	  besta	  fyrir	  börn	  sín	  (Vincent,	  2010). 

Á	  Íslandi	  sem	  og	  í	  Evrópu	  eignast	  konur	  nú	  mun	  færri	  börn	  en	  áður.	  Á	  síðastliðnum	  

árum	  hafa	  íslenskar	  konur	  eignast	  um	  tvö	  börn	  að	  meðaltali	  en	  í	  kringum	  1960	  eignuðust	  

þær	  um	  fjögur	  börn	  (Hagstofa	  Íslands,	  2015).	  Þegar	  litið	  er	  til	  annarra	  Norðurlanda	  er	  

frjósemi	  á	  ævi	  hverrar	  konu	  árið	  2014	  mjög	  svipuð	  og	  á	  Íslandi.	  Í	  Svíþjóð	  og	  Noregi	  er	  

frjósemin	  tvö	  börn	  á	  ævi	  hverrar	  konu	  en	  í	  Danmörku	  1,8	  (Hagstofa	  Íslands,	  2014a).	  Á	  

Íslandi	  eignast	  konur	  ekki	  eingöngu	  færri	  börn	  en	  áður	  heldur	  hefur	  meðalaldur	  kvenna	  

hækkað	  við	  fyrstu	  barnseign.	  Meðalaldur	  kvenna	  þegar	  þær	  eignast	  sitt	  fyrsta	  barn	  hefur	  
hækkað	  frá	  árinu	  1960	  til	  ársins	  2014,	  frá	  22	  ára	  til	  rúmlega	  27	  ára	  (Hagstofa	  Íslands,	  

2014b).	   

Viðhorf	  til	  barneigna	  á	  Íslandi	  virðist	  vera	  almennt	  jákvætt	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  
2000).	  Breytingar	  hafa	  þó	  orðið	  á	  því	  hvort	  einstaklingar	  telji	  að	  konur	  verði	  að	  eignast	  

börn	  til	  að	  njóta	  lífshamingju.	  Árið	  1990	  töldu	  42%	  Íslendinga	  nauðsynlegt	  að	  konur	  

eignuðust	  barn	  en	  árið	  2010	  var	  eingöngu	  fjórðungur	  sem	  taldi	  það	  nauðsynlegt	  (Friðrik	  
H.	  Jónsson	  og	  Stefán	  Ólafsson,	  1991;	  Félagsvísindastofnun	  Háskóla	  Íslands,	  2012).	  Í	  

Evrópskri	  lífsgildakönnun	  þar	  sem	  spurt	  var	  út	  í	  fjölskylduþætti,	  svörðu	  99,7%	  Íslendinga	  

sem	  tóku	  þátt	  að	  fjölskyldan	  væri	  mikilvæg	  í	  lífi	  þeirra.	  Jafnframt	  var	  spurt	  út	  í	  barneignir	  
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þar	  sem	  rúmlega	  80%	  töldu	  það	  ekki	  vera	  samfélagslega	  skyldu	  að	  eignast	  börn.	  Rúmlega	  

helmingur	  svarenda	  voru	  sammála	  þeirri	  staðhæfingu	  að	  það	  væri	  í	  lagi	  að	  vera	  í	  launuðu	  

starfi	  þó	  flestar	  konur	  vildu	  í	  raun	  eignast	  börn	  og	  stofna	  heimili	  (Félagsvísindastofnun	  
Háskóla	  Íslands,	  2012). 

Miklar	  breytingar	  hafa	  orðið	  á	  umönnunar-‐	  og	  fjölskyldustefnu	  í	  íslensku	  samfélagi	  

(Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2001).	  Árið	  2000	  tóku	  gildi	  ný	  lög	  um	  fæðingar-‐	  og	  foreldraorlof	  (nr.	  
95/2000)	  sem	  breytt	  hafa	  miklu	  um	  réttindi	  foreldra.	  Opinn	  stuðningur	  til	  

barnafjölskyldna	  sem	  eiga	  þriggja	  ára	  börn	  og	  yngri	  á	  Íslandi	  er	  þó	  ekki	  jafn	  mikill	  og	  á	  

hinum	  Norðurlöndunum	  þrátt	  fyrir	  að	  frjósemi	  íslenskra	  kvenna	  sé	  svipuð	  og	  þar	  (Guðný	  
Björk	  Eydal,	  2004;	  Hagstofa	  Íslands,	  2014a).	  	   
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4.	  Menntun	  

Skilgreining	  á	  menntun	  í	  íslensku	  samfélagi	  hefur	  tekið	  töluverðum	  breytingum	  í	  tímans	  
rás.	  Menntun	  í	  íslensku	  samfélagi	  um	  aldamót	  19.	  aldar	  var	  til	  að	  mynda	  ekki	  aðeins	  talin	  

felast	  í	  formlegri	  skólagöngu	  heldur	  átti	  hún	  sér	  að	  stórum	  hluta	  stað	  í	  gegnum	  daglegt	  líf,	  

öll	  þekking	  og	  kunnátta	  einstaklinga	  var	  þannig	  til	  góðs.	  Menntun	  fólst	  þá	  ekki	  eingöngu	  í	  
hagnýtu	  gildi	  hennar	  heldur	  átti	  hún	  að	  vera	  fagurfræðileg	  og	  fólst	  í	  frekari	  þroska	  

einstaklingsins	  (Erla	  Hulda	  Halldórsdóttir,	  2011).	  Á	  seinni	  tímum	  hefur	  frekar	  verið	  litið	  til	  

þess	  að	  menntun	  hafi	  það	  mjög	  svo	  brýna	  hlutverk	  að	  undirbúa	  einstaklinginn	  undir	  lífið.	  
Tengsl	  milli	  menntunar	  og	  atvinnulífs	  eru	  þá	  skýr	  og	  þá	  sér	  í	  lagi	  þegar	  litið	  er	  til	  

sérhæfðrar	  menntunar	  (Fríða	  Pálsdóttir,	  1985).	  Menntun	  er	  einnig	  afar	  mikilvæg	  þegar	  

litið	  er	  til	  aukinnar	  tæknivæðingar,	  flóknari	  og	  margbreytilegra	  starfa	  og	  aukinna	  krafna	  
um	  þekkingu	  í	  samfélaginu	  (Gerður	  G.	  Óskarsdóttir,	  2000). 

4.1 Menntun kvenna á Íslandi 
Þegar	  litið	  er	  til	  sögu	  menntunar	  á	  Íslandi	  má	  sjá	  að	  menntun	  kvenna	  hefur	  ekki	  alltaf	  þótt	  
sjálfsagður	  hlutur	  ólíkt	  því	  sem	  þekkist	  í	  dag.	  Þegar	  litið	  er	  til	  menntunar	  drengja	  og	  

stúlkna	  á	  19.	  öld	  má	  sjá	  töluverðan	  mun	  á	  tækifærum	  kynja	  til	  menntunar	  (Fríða	  Björk	  
Pálsdóttir,	  1985).	  Menntun	  kynjanna	  var	  á	  þessum	  tíma	  háð	  samfélagslegum	  og	  
menningarlegum	  hugmyndum	  um	  hvað	  hentaði	  hvoru	  kyni	  fyrir	  sig.	  Menntun	  var	  á	  þeim	  

tíma	  ekki	  talin	  henta	  stúlkum	  þar	  sem	  hugmyndir	  samfélagsins	  á	  þeim	  tíma	  voru	  að	  
menntun	  þótti	  ekki	  kvenleg	  og	  fór	  almennt	  ekki	  saman	  við	  eðli	  kvenna	  (Erla	  Hulda	  

Halldórsdóttir,	  2011).	  Fræðsluskylda	  var	  lögboðin	  á	  Íslandi	  fram	  að	  fermingu	  en	  það	  náði	  

til	  beggja	  kynja	  til	  að	  tryggja	  að	  bæði	  gætu	  lesið	  guðsorð.	  Óþarfi	  taldist	  að	  stúlkur	  lærðu	  

annað	  en	  lestur	  og	  guðsorð	  og	  því	  reikningur	  og	  skrift	  óþarfi	  fyrir	  stúlkur	  og	  ekki	  talið	  hafa	  
nokkra	  þýðingu	  fyrir	  þær.	  Hugmyndir	  samfélagsins	  á	  þeim	  tíma	  sneru	  að	  því	  að	  stúlkur	  

hefðu	  lítið	  við	  bóknám	  að	  gera.	  Meira	  vinnuálag	  var	  á	  stúlkum	  inná	  heimilum	  en	  drengjum	  

frá	  unga	  aldri	  sem	  veitti	  stúlkum	  síður	  tækifæri	  til	  frekara	  náms,	  enda	  þörfin	  fyrir	  

menntun	  drengja	  talin	  meiri	  (Loftur	  Guttormsson,	  2008;	  Erla	  Hulda	  Halldórsdóttir,	  2011). 

Kvennaskólar	  höfðu	  þó	  mikil	  áhrif	  á	  menntun	  stúlkna	  undir	  lok	  19.	  aldar	  og	  stuðluðu	  

að	  vitundarvakningu	  um	  menntun	  þeirra.	  Megináhersla	  í	  kvennaskólunum	  var	  á	  hagnýta	  

menntun	  stúlkna	  sem	  bjó	  þær	  undir	  framtíðarhlutverk	  sitt	  sem	  húsmæður	  en	  þetta	  
endurspeglar	  mjög	  hugmyndir	  og	  viðhorf	  þess	  tíma.	  Aðaláhersla	  var	  lögð	  á	  matreiðslu	  og	  

handavinnu	  í	  kvennaskólunum	  en	  einnig	  var	  nokkuð	  um	  bóknám.	  Kvennaskólarnir	  voru	  
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því	  bæði	  vettvangur	  nýrra	  hugmynda	  og	  breytinga	  en	  á	  sama	  tíma	  staður	  þar	  sem	  ólík	  

hlutverk	  kynjanna	  voru	  jafnframt	  fest	  í	  sessi	  (Erla	  Hulda	  Halldórsdóttir,	  2011;	  Heimastjórn,	  

e.d). 

Almenn	  skólaskylda	  allra	  barna	  var	  ekki	  lögleidd	  fyrr	  en	  árið	  1907	  á	  Íslandi.	  Á	  sama	  

tíma	  ríkti	  þó	  enn	  töluvert	  ójafnrétti	  milli	  kynjanna	  til	  náms.	  Þessi	  ójöfnuður	  birtist	  einna	  

helst	  í	  tækifærum	  karla	  og	  kvenna	  til	  þess	  að	  sækja	  sér	  menntun	  umfram	  lögbundið	  
barnaskólapróf	  (Fríða	  Pálsdóttir,	  1985).	  Æðri	  skólar	  líkt	  og	  Lærði	  skólinn,	  Læknaskólinn	  og	  

Prestaskólinn	  voru	  allir	  lokaðir	  konum	  á	  þessum	  tíma.	  Konur	  höfðu	  þó	  árið	  1886	  fengið	  

takmarkaðan	  rétt	  til	  náms	  í	  ofangreindum	  skólum	  með	  ýmsum	  lagalegum	  takmörkunum.	  
Þær	  höfðu	  til	  að	  mynda	  ekki	  rétt	  til	  námsstyrkja	  né	  rétt	  til	  embætta	  eftir	  að	  námi	  lauk	  líkt	  

og	  skólabræður	  þeirra.	  Konur	  fengu	  ekki	  tækifæri	  til	  að	  sitja	  á	  skólabekk	  heldur	  fengu	  

aðeins	  að	  þreyta	  próf	  sem	  setti	  sitt	  mark	  á	  námsárangur	  þeirra	  (Fríða	  Pálsdóttir,	  1985;	  

Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Þessar	  lagalegu	  takmarkanir	  sem	  mættu	  kvenkyns	  
nemendum	  voru	  ekki	  afnumdar	  fyrr	  en	  árið	  1911.	  Þá	  öðluðust	  konur	  sömu	  réttindi	  og	  

karlar	  til	  að	  ljúka	  fullnaðarprófi	  í	  öllum	  menntastofnunum	  landsins,	  ásamt	  því	  að	  eiga	  rétt	  
á	  sömu	  styrkjum	  á	  meðan	  á	  námi	  stóð	  og	  embættum	  að	  loknu	  námi.	  Með	  lagasetningunni	  

1911	  varð	  Ísland	  fyrst	  allra	  landa	  til	  að	  veita	  konum	  sama	  lagalega	  rétt	  til	  menntunar	  og	  

embætta	  og	  körlum.	  Aðsókn	  kvenna	  í	  frekara	  nám	  var	  þó	  lítil	  fyrstu	  þrjá	  áratugina	  eftir	  að	  
þær	  öðluðust	  öll	  réttindi	  til	  náms	  jafnt	  og	  drengir	  (Fríða	  Pálsdóttir,	  1985;	  Heimastjórn,	  e.d;	  

Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005). 

Við	  stofnun	  Háskóla	  Íslands	  árið	  1911	  höfðu	  konur	  sama	  rétt	  og	  karlar	  til	  að	  sækja	  þar	  

nám.	  Þrátt	  fyrir	  jafnrétti	  kynjanna	  til	  náms	  við	  háskóla	  var	  þó	  ekki	  gert	  ráð	  fyrir	  sókn	  

kvenna	  í	  hann	  vegna	  þess	  að	  á	  þeim	  tíma	  höfðu	  aðeins	  þrjár	  konur	  lokið	  stúdentsprófi	  
hérlendis	  (Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Á	  fyrsta	  starfsári	  skólans	  var	  aðeins	  ein	  kona	  í	  

hópi	  45	  nemenda	  sem	  hófu	  þar	  nám	  (Háskóli	  Íslands,	  2015b).	  Á	  fyrstu	  fimm	  áratugum	  

eftir	  stofnun	  Háskóla	  Íslands	  stunduðu	  fáar	  konur	  þar	  nám	  og	  af	  þeim	  luku	  fáar	  prófi.	  Nám	  
í	  heimspekideild	  háskólans	  var	  þó	  algengt	  val	  þeirra	  kvenna	  sem	  kusu	  að	  stunda	  nám.	  

Konur	  lærðu	  gjarnan	  heimspeki	  án	  þess	  að	  stefna	  á	  frekara	  háskólanám,	  og	  iðulega	  var	  

talað	  um	  nám	  kvenna	  þar	  á	  þessum	  tíma	  sem	  nokkurskonar	  biðsal	  hjónabands	  (Valborg	  
Sigurðardóttir,	  2005).	  Margir	  töldu	  að	  háskólamenntun	  færi	  ekki	  saman	  með	  kvenleika	  og	  

kveneðlinu	  almennt	  sem	  olli	  því	  að	  konur	  fengu	  sjaldan	  hvatningu	  til	  að	  stunda	  

háskólanám.	  Það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  líða	  fór	  á	  20.	  öldina	  að	  sókn	  kvenna	  í	  háskólanám	  jókst	  
hérlendis	  og	  þá	  vegna	  breytts	  tíðaranda	  og	  bættrar	  félagslegrar	  stöðu	  kvenna.	  Stofnun	  

Lánasjóðs	  íslenskra	  námsmanna	  á	  seinni	  helmingi	  20.	  aldar	  er	  einnig	  talin	  hafa	  haft	  mikil	  

áhrif	  á	  menntun	  kvenna	  (Valborg	  Sigurðardóttir,	  2005).	  Sókn	  kvenna	  í	  háskólanám	  óx	  jafnt	  
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og	  þétt	  þegar	  líða	  tók	  á	  seinni	  helming	  aldarinnar	  og	  árið	  1987	  varð	  hlutfall	  kvenna	  í	  

háskólanámi	  hærra	  en	  karla	  eins	  og	  sjá	  má	  á	  mynd	  1	  hér	  að	  neðan	  (Hagstofa	  Íslands,	  

2007).	  

 

Mynd	  1.	  Hlutfall	  skráðra	  í	  háskólanám	  eftir	  kyni	  á	  árunum	  1977-‐2006.	  

Tölurnar	  segja	  okkur	  að	  konur	  séu	  nú	  í	  meirihluta	  í	  háskólum	  á	  Íslandi	  í	  dag.	  Tölurnar	  sýna	  

einnig	  fram	  á	  að	  hugmyndir	  um	  menntun	  kvenna	  hafa	  tekið	  miklum	  breytingum	  í	  áranna	  

rás. Ójöfnuður	  kynjanna	  birtist	  þó	  ennþá	  í	  námsvali	  karla	  og	  kvenna.	  Konur	  og	  karlar	  velja	  

sér	  mismunandi	  námsgreinar,	  val	  sem	  sprottið	  er	  út	  frá	  karlægum	  og	  kvenlegum	  ímyndum	  
sem	  mótast	  hafa	  í	  samfélaginu	  (Fríða	  Björk	  Pálsdóttir,	  1985;	  Lena	  Rut	  Birgisdóttir,	  2011).	  

Þannig	  sækja	  konur	  frekar	  í	  nám	  í	  menntavísindum,	  heilbrigðisvísindum	  og	  félagsvísindum	  

en	  karlar	  sækja	  fremur	  í	  nám	  líkt	  og	  tölvunarfræði	  og	  tækni-‐	  og	  verkfræðigreinar	  sem	  gefa	  

þeim	  fjölþættari	  tækifæri	  á	  vinnumarkaði	  að	  námi	  loknu	  (Arnfríður	  Aðalsteinsdóttir,	  
2014). 

4.2 Mæður í háskólanámi 
Á	  Íslandi	  eru	  konur	  í	  meirihluta	  í	  háskólum	  (Arnfríður	  Aðalsteinsdóttir,	  2014).	  Þó	  ekki	  liggi	  

fyrir	  tölur	  um	  hve	  hátt	  hlutfall	  kvenna	  í	  háskólanámi	  séu	  mæður	  má	  þó	  leiða	  líkum	  að	  því	  

að	  það	  sé	  töluverður	  fjöldi	  þar	  sem	  stærstur	  hluti	  kvenna	  sem	  stunda	  nám	  í	  háskóla	  eru	  á	  

barneignaaldri	  (Hagstofa	  íslands,	  2014b;	  Hagstofa	  Íslands,	  2013).	   

Á	  Íslandi	  sem	  og	  á	  hinum	  Norðurlöndunum	  er	  algengara	  að	  einstaklingar	  stunda	  

háskólanám	  samhliða	  barnauppeldi	  en	  annarstaðar	  í	  Evrópu,	  en	  þar	  kjósi	  einstaklingar	  
frekar	  að	  bíða	  með	  barneignir	  þar	  til	  að	  loknu	  háskólanámi.	  Billari	  og	  Philipov	  (2004)	  telja	  

ástæðuna	  fólgna	  í	  því	  að	  erfiðara	  getur	  reynst	  að	  samræma	  barnauppeldi	  og	  háskólanám	  

annarstaðar	  í	  Evrópu	  þar	  sem	  stuðningur	  hins	  opinbera	  er	  minni	  (Billari	  og	  Philipov,	  2004).	  
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Stuðningur	  frá	  hinu	  opinbera	  á	  Íslandi	  birtist	  meðal	  annars	  í	  lágum	  skrásetningargjöldum	  í	  

ríkisreknum	  háskólum,	  fæðingarstyrk	  til	  námsmanna	  og	  lánum	  til	  námsmanna	  á	  vegum	  

Lánasjóðs	  íslenskra	  námsmanna	  (Guðný	  Björk	  Eydal	  og	  Stefán	  Ólafsson,	  2005). 

Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna	  hefur	  mjög	  mikla	  þýðingu	  fyrir	  mæður	  í	  námi.	  

Sjóðurinn	  hefur	  það	  veigamikla	  hlutverk	  að	  tryggja	  öllum	  einstaklingum	  möguleika	  til	  þess	  

að	  stunda	  háskólanám	  (Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna,	  e.d.a).	  Lánasjóðurinn	  veitir	  
námsmönnum	  sem	  hafa	  börn	  á	  framfæri	  aukið	  lán	  og	  hækkar	  lánið	  með	  hverju	  barni	  sem	  

námsmaður	  hefur	  á	  framfæri	  (Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna,	  e.d.b).	  Greiðsla	  lána	  er	  

þó	  alfarið	  byggð	  á	  námsframvindu	  námsmanna	  og	  felst	  í	  því	  að	  þeir	  standist	  tilskilinn	  
einingafjölda	  á	  önn	  (Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna,	  e.d.c). 

Ýmsar	  vangaveltur	  hafa	  verið	  innan	  háskólanna	  á	  því	  hvernig	  auðvelda	  megi	  

fjölskyldufólki	  róðurinn	  í	  námi.	  Til	  að	  mynda	  stefnir	  Háskóli	  Íslands	  að	  þeim	  markmiðum	  

að	  gera	  nemendum	  það	  auðvelt	  að	  samræma	  kröfur	  milli	  náms	  og	  einkalífs	  en	  háskólinn	  

telur	  að	  margbreytilegur	  nemendahópur	  sé	  styrkur	  skólans	  (Háskóli	  Íslands,	  e.d).	  Árið	  
2001	  skipaði	  þáverandi	  rektor	  Háskóla	  Íslands	  meðal	  annars	  starfshóp	  til	  að	  afla	  

upplýsinga	  og	  meta	  aðstæður	  nemenda	  með	  fjölskylduábyrgð	  innan	  skólans.	  Hlutverk	  

starfshópsins	  var	  meðal	  annars	  að	  koma	  með	  hugmyndir	  og	  tillögur	  um	  hvernig	  bæta	  
mætti	  aðstæður	  nemenda	  með	  börn	  innan	  háskólans	  ef	  þess	  þyrfti.	  Niðurstöður	  

starfshópsins	  leiddu	  í	  ljós	  að	  töluverður	  fjöldi	  nemenda	  var	  með	  fjölskylduábyrgð	  á	  
herðum	  sínum	  eða	  um	  fjórðungur	  þeirra	  en	  vegna	  hás	  hlutfalls	  nemenda	  taldi	  
starfshópurinn	  mikilvægt	  að	  litið	  yrði	  til	  þess	  að	  nemendur	  með	  fjölskylduábyrgð	  hefðu	  

jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  á	  við	  aðra	  og	  veltir	  einnig	  upp	  þeirri	  spurningu	  hver	  sé	  ábyrgð	  

háskóla	  í	  þessum	  efnum	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2003). 

Félagsstofnun	  stúdenta	  býður	  uppá	  fjölbreytta	  þjónustu	  fyrir	  fjölskyldufólk	  í	  námi	  við	  

Háskóla	  Íslands.	  Allt	  frá	  stofnun	  Félagsstofnunar	  stúdenta	  árið	  1968	  hefur	  aðalmarkmið	  

hennar	  verið	  að	  veita	  nemendum	  við	  Háskóla	  Íslands	  þjónustu	  á	  góðum	  kjörum	  (Háskóli	  
Íslands,	  2015a;	  Félagsstofnun	  stúdenta,	  e.d.a).	  Þjónustan	  er	  til	  að	  mynda	  fólgin	  í	  því	  að	  

bjóða	  námsmönnum	  uppá	  íbúðir	  á	  hentugu	  leiguverði	  auk	  þess	  að	  reka	  þrjá	  leikskóla	  þar	  

sem	  nemendur	  við	  Háskóla	  Íslands	  geta	  sótt	  um	  vistun	  fyrir	  börn	  sín	  (Félagsstofnun	  
stúdenta,	  e.d.b;	  Félagstofnun	  stúdenta,	  e.d.c) 
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5.	  Að	  samræma	  ólík	  hlutverk	  

Fáar	  rannsóknir	  eru	  til	  á	  Íslandi	  jafnt	  sem	  erlendis	  um	  reynslu	  kvenna	  af	  því	  að	  samræma	  
móðurhlutverkið	  og	  háskólanám.	  Brown	  og	  Amankwaa	  (2007)	  greindu	  reynslu	  tíu	  mæðra	  

á	  aldrinum	  18	  til	  24	  ára	  í	  Bandaríkjunum	  af	  því	  að	  stunda	  nám	  í	  háskóla.	  Niðurstöður	  

rannsóknarinnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  mæðrunum	  fannst	  þetta	  ganga	  upp	  þó	  oft	  væri	  það	  erfitt	  
og	  reyndi	  verulega	  á.	  Stone	  (2008)	  framkvæmdi	  rannsókn	  í	  Ástralíu	  þar	  sem	  reynsla	  eldri	  

nemenda	  í	  háskólanámi	  var	  skoðuð.	  Þátttakendurnir	  voru	  15	  konur	  og	  fimm	  karlmenn	  á	  

aldrinum	  32	  ára	  til	  52	  ára	  en	  þrír	  af	  þátttakendunum	  áttu	  þó	  ekki	  börn.	  Í	  ljós	  kom	  að	  
helstu	  áskoranir	  sem	  þeir	  þurftu	  að	  kljást	  við	  voru	  fjárhagsörðugleikar,	  tímaskortur,	  

erfiðleikar	  við	  skipulagningu	  og	  forgangsröðun.	  Þeim	  þótti	  einnig	  vera	  áskorun	  í	  því	  að	  

takast	  á	  við	  breytingar	  í	  sambandi	  við	  maka	  og	  jafnframt	  að	  finna	  jafnvægi	  milli	  
námskrafna	  og	  þarfa	  fjölskyldunnar.	  Í	  sömu	  rannsókn	  var	  það	  stuðningur	  og	  hjálpsemi	  frá	  
maka,	  fjölskyldu,	  kennurum	  og	  samnemendum	  sem	  skipti	  höfuðmáli	  fyrir	  þátttakendur	  og	  

gaf	  þeim,	  eldri	  nemendum	  með	  börn	  á	  framfæri,	  þar	  með	  góða	  og	  gilda	  ástæðu	  til	  að	  
halda	  áfram	  námi	  (Stone,	  2008).	  Könnun	  var	  gerð	  á	  fjölskylduhögum	  háskólanema	  í	  

Háskóla	  Íslands.	  Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  nemendur	  með	  fjölskylduábyrgð	  nutu	  

stuðnings	  foreldra	  eða	  foreldra	  maka	  síns	  við	  barnagæslu	  en	  einnig	  fjárhagslegs	  
stuðnings.	  Þegar	  upp	  komu	  erfiðleikar	  í	  námi	  sem	  fólust	  í	  álagstímum	  í	  námi	  eða	  til	  að	  

mynda	  veikindum	  barna	  leituðu	  háskólanemendur	  til	  fjölskyldu	  sinnar,	  maka	  og	  annarra	  í	  

fjölskyldunni	  eftir	  stuðningi.	  Nemendum	  fannst	  mikilvægt	  að	  tekið	  væri	  tillit	  til	  aðstæðna	  

barnafólks	  þegar	  kæmi	  að	  skyldumætingu	  til	  að	  mynda	  ef	  þeir	  gætu	  ekki	  sótt	  

kennslustundir	  af	  einhverjum	  tengdum	  ástæðum.	  Nemendur	  töldu	  einnig	  að	  fyrirlestrar	  

og	  glósur	  kennara	  ættu	  að	  vera	  tiltæk	  á	  netinu.	  Niðurstöður	  sýndu	  einnig	  fram	  á	  að	  

nemendur	  höfðu	  áhyggjur	  af	  námslánum	  og	  töldu	  þau	  almennt	  of	  lág,	  þau	  dygðu	  vart	  til	  

framfærslu	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2003). 

Rannsóknir	  hafa	  frekar	  beinst	  að	  samræmingu	  móðurhlutverks	  og	  atvinnuþátttöku.	  

Ein	  þeirra	  er	  rannsókn	  frá	  Möltu	  þar	  sem	  skoðuð	  var	  reynsla	  tíu	  mæðra	  af	  því	  að	  snúa	  

aftur	  til	  vinnu	  eftir	  14	  vikna	  fæðingarorlof.	  Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  mæðurnar	  settu	  
fjölskylduna	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  fannst	  þeim	  tíminn	  með	  barninu	  vera	  dýrmætari	  eftir	  að	  þær	  

byrjuðu	  aftur	  að	  vinna.	  Mæðrunum	  fannst	  þær	  jafnframt	  fá	  lítinn	  stuðning	  frá	  

yfirmönnum	  við	  að	  finna	  jafnvægi	  milli	  heimilis	  og	  vinnu	  (Spiteri	  og	  Xuereb,	  2012).	  

Svipaðar	  niðurstöður	  má	  sjá	  í	  rannsókn	  Ernu	  Kristínar	  Ernudóttur	  (2013)	  á	  Íslandi	  en	  átta	  

mæður	  í	  þeirri	  rannsókn	  fannst	  að	  félagslegur	  stuðningur	  svo	  sem	  frá	  samstarfsmönnum	  
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væri	  mikilvægur	  og	  hjálpaði	  þeim	  að	  aðlagast	  aftur	  vinnunni.	  Alstveit,	  Sverinsson	  og	  

Karlsen	  (2011)	  framkvæmdu	  langtímarannsókn	  þar	  sem	  litið	  var	  til	  reynslu	  níu	  mæðra	  í	  

Noregi	  við	  það	  að	  snúa	  aftur	  til	  vinnu	  eftir	  barneign.	  Rannsóknin	  leiddi	  í	  ljós	  að	  mæðurnar	  
upplifðu	  sterka	  þörf	  fyrir	  að	  ná	  jafnvægi	  milli	  vinnu	  og	  móðurhlutverks.	  Mæðurnar	  þurftu	  

að	  kljást	  við	  tilfinningar	  líkt	  og	  að	  finnast	  þær	  ekki	  standa	  sig	  í	  móðurhlutverkinu.	  Þær	  

fundu	  einnig	  fyrir	  töluverðri	  streitu	  vegna	  vinnuálags	  samtímis	  því	  að	  finna	  sig	  knúnar	  til	  
að	  setja	  hag	  og	  þarfir	  barns	  síns	  í	  fyrsta	  sæti.	  Þeim	  fannst	  vinnustaðirnir	  þurfa	  að	  sýna	  

sveigjanleika	  og	  ef	  hann	  skorti	  fannst	  mæðrunum	  það	  vera	  hindrun	  við	  að	  takast	  á	  við	  

vinnuna	  og	  móðurhlutverkið	  samtímis.	  Mæðurnar	  virtust	  einnig	  upplifa	  stöðuga	  spennu	  á	  
milli	  hlutverkanna,	  annarsvegar	  sem	  móður	  og	  hinsvegar	  sem	  starfsmanns	  (Alstveit,	  

Severinsson	  og	  Karlsen,	  2011).	  Íslensk	  rannsókn	  leiddi	  í	  ljós	  keimlíkar	  niðurstöður	  þar	  sem	  

mæður	  fundu	  einnig	  fyrir	  mikilli	  togstreitu	  milli	  vinnu	  og	  heimilis	  þar	  sem	  þær	  vildu	  gera	  

vel	  á	  báðum	  stöðum	  (Erna	  Kristín	  Ernudóttir,	  2013).	  Í	  ástralskri	  rannsókn	  fannst	  mæðrum	  
skipta	  máli	  að	  finna	  aðferðir	  til	  að	  takast	  á	  við	  breytt	  hlutverk	  sín	  og	  að	  finna	  jafnvægi	  milli	  
heimilis	  og	  vinnu.	  Mikilvægt	  fannst	  þeim	  í	  því	  ferli	  að	  vera	  metnar	  að	  verðleikum	  bæði	  af	  

stjórnendum	  og	  samstarfsmönnum	  (Parcsi	  og	  Curtin,	  2013).	  Niðurstöður	  rannsókna	  á	  

samræmingu	  ólíkra	  hlutverka	  sýna	  því	  fram	  á	  að	  sveigjanleiki	  skiptir	  mæður	  afar	  miklu	  
máli,	  ásamt	  því	  er	  góður	  stuðningur	  einnig	  forsenda	  fyrir	  farsælli	  samræmingu. 
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6.	  Aðferðafræði	  og	  framkvæmd	  rannsóknar	  

Eigindleg	  rannsóknaraðferð	  var	  valin	  þar	  sem	  viðfangsefni	  þessarar	  rannsóknar	  er	  að	  
skoða	  reynslu	  mæðra	  í	  háskólanámi.	  Tekin	  voru	  átta	  viðtöl	  og	  að	  þeim	  loknum	  voru	  þau	  

greind	  með	  þemagreiningu.	   

6.1 Aðferð 
Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hér	  að	  ofan	  er	  markmið	  rannsóknar	  okkar	  að	  varpa	  ljósi	  á	  

reynslu	  mæðra	  í	  háskólanámi	  en	  þar	  af	  leiðandi	  var	  eigindleg	  rannsóknaraðferð	  valin.	  

Eigindleg	  rannsóknaraðferð	  er	  notuð	  þegar	  markmið	  rannsakenda	  er	  að	  skilja	  reynslu	  

einstaklinga	  og	  hvaða	  merkingu	  þeir	  leggja	  í	  aðstæður	  sínar	  (Sigurlína	  Davíðsdóttir,	  2013;	  
Schutt,	  2012).	  Með	  eigindlegri	  aðferð	  eru	  hlutir	  og	  viðfangsefni	  skoðuð	  með	  það	  í	  huga	  að	  

fá	  dýpri	  skilning	  á	  þeim.	  Þátttakendur	  eru	  því	  gjarnan	  fáir	  og	  því	  ekki	  hægt	  að	  yfirfæra	  
niðurstöður	  eigindlegra	  rannsókna	  yfir	  á	  aðra	  hópa	  með	  sama	  hætti	  og	  þekkist	  í	  

megindlegum	  rannsóknum.	  Yfirfærsla	  rannsókna	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  er	  sveigjanleg	  
þar	  sem	  niðurstöður	  byggja	  á	  greiningu	  ákveðinna	  viðfangsefna	  og	  geta	  niðurstöður	  
rannsóknar	  því	  frekar	  leitt	  í	  ljós	  almennar	  vísbendingar	  um	  ákveðna	  hópa	  frekar	  en	  

alhæfingu	  um	  hann.	  Lykilinn	  að	  því	  að	  yfirfæra	  niðurstöður	  eigindlegra	  rannsókna	  yfir	  á	  
aðra	  hópa	  er	  fólginn	  í	  því	  að	  bakgrunni	  rannsóknar	  sé	  vel	  lýst,	  svo	  sem	  þátttakendum	  og	  
samhengi	  svo	  lesandinn	  geti	  metið	  það	  hvort	  hægt	  sé	  yfirfæra	  niðurstöðurnar	  yfir	  á	  aðra	  

hópa	  (Licthman,	  2013;	  Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  Í	  þessari	  rannsókn	  voru	  tekin	  viðtöl	  sem	  
fela	  í	  sér	  eigindlega	  gagnasöfnunaraðferð	  sem	  lýsir	  sér	  í	  	  samskiptum	  milli	  rannsakenda	  og	  

þátttakenda.	  Þar	  af	  leiðandi	  eru	  viðtölin	  félagsleg	  athöfn	  sem	  endurspeglar	  margslungið	  

samspil	  hegðunar,	  skynjana,	  tilfinninga	  og	  hugsana	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2013b).	  Að	  

taka	  viðtöl	  er	  algengasta	  gagnasöfnunaraðferðin	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  og	  markmið	  
þeirra	  er	  að	  fá	  þátttakendur	  til	  að	  segja	  frá	  reynslu	  sinni	  og	  sjónarhorni	  í	  sambandi	  við	  

viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013;	  Helga	  Jónsdóttir,	  2013). 

Í	  rannsókn	  okkar	  verður	  litið	  til	  femínísks	  sjónarhorns	  þar	  sem	  þátttakendur	  eru	  

eingöngu	  konur.	  Femínískar	  rannsóknir	  beina	  sjónum	  sínum	  að	  reynslu	  og	  aðstæðum	  
kvenna.	  Í	  femínískum	  rannsóknum	  er	  lögð	  áhersla	  á	  að	  að	  bæta	  líf	  kvenna	  og	  styrkja	  þær	  á	  

einhvern	  hátt	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2013). 
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6.2 Val á þátttakendum 
Auglýst	  var	  eftir	  þátttakendum	  á	  samfélagsmiðlinum	  Facebook	  en	  hægt	  er	  að	  sjá	  

auglýsinguna	  í	  viðauka	  1.	  Í	  auglýsingunni	  voru	  vinir,	  kunningjar	  og	  fjölskylda	  beðin	  að	  deila	  

auglýsingunni	  og	  jafnframt	  að	  benda	  rannsakendum	  á	  einhverja	  sem	  hugsanlega	  gætu	  

tekið	  þátt.	  Því	  var	  notað	  tilgangsúrtak	  við	  val	  á	  þátttakendum.	  Tilgangsúrtak	  felst	  í	  því	  að	  

þátttakendur	  eru	  valdir	  út	  frá	  markmiði	  rannsóknar	  og	  einnig	  vegna	  reynslu	  þeirra	  af	  

viðfangsefninu	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2013a;	  Katrín	  Blöndal	  og	  Sigríður	  Halldórsdóttir,	  

2013).	  Þar	  sem	  tilgangur	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  reynslu	  kvenna	  á	  því	  að	  samræma	  
móðurhlutverkið	  og	  háskólanám	  þurftu	  þátttakendur	  að	  uppfylla	  ákveðin	  skilyrði.	  

Skilyrðin	  voru	  eftirfarandi:	  að	  vera	  mæður	  í	  grunnnámi	  í	  háskóla	  í	  25	  einingum	  eða	  fleiri,	  í	  

staðnámi	  á	  núverandi	  stundu	  og	  eiga	  eitt	  eða	  fleiri	  börn	  á	  leikskólaaldri	  eða	  yngri.	  Góðar	  
undirtektir	  voru	  við	  auglýsingunni	  sem	  birtist	  á	  Facebook	  en	  rétt	  tæplega	  30	  konur	  höfðu	  

áhuga	  á	  að	  taka	  þátt.	  Þegar	  rýnt	  var	  í	  bakgrunn	  kvennanna	  út	  frá	  því	  hverjar	  uppfylltu	  

skilyrðin	  sem	  lögð	  voru	  til	  grundvallar	  í	  upphafi	  minnkaði	  hópurinn	  strax	  töluvert.	  Einnig	  
fengust	  ekki	  svör	  frá	  nokkrum	  kvennanna	  þegar	  nær	  dró	  viðtölum	  og	  því	  var	  gert	  ráð	  fyrir	  

að	  þær	  hefðu	  misst	  áhuga	  á	  þátttöku.	  Samband	  var	  haft	  við	  þær	  átta	  mæður	  sem	  

uppfylltu	  skilyrði	  rannsóknarinnar	  bæði	  gegnum	  tölvupóst	  og	  einnig	  í	  gegnum	  skilaboð	  á	  
samskiptamiðlinum	  Facebook. 

6.3 Þátttakendur  
Viðtöl	  voru	  tekin	  við	  átta	  konur	  á	  aldursbilinu	  25	  ára	  til	  34	  ára.	  Fjölskylduaðstæður	  

mæðranna	  voru	  mismunandi	  en	  flestar	  áttu	  þær	  eitt	  barn,	  ein	  þeirra	  átti	  tvö	  börn	  og	  

önnur	  þrjú	  börn.	  Allar	  bjuggu	  þær	  með	  barnsfeðrum	  sínum	  en	  mismunandi	  var	  þó	  hvort	  
þær	  bjuggu	  í	  eigin	  húsnæði,	  í	  leiguhúsnæði	  á	  almennum	  leigumarkaði	  eða	  í	  íbúð	  á	  vegum	  

Félagsstofnunar	  stúdenta.	  Þar	  sem	  miklu	  máli	  skiptir	  að	  gætt	  sé	  fyllsta	  trúnaðar	  í	  
rannsókninni	  var	  þátttakendum	  gefin	  dulnefni	  ásamt	  því	  að	  aldur	  þeirra	  var	  settur	  upp	  í	  
grófari	  flokkun.	  Þetta	  var	  gert	  til	  þess	  að	  ekki	  væri	  mögulegt	  að	  rekja	  einstök	  svör	  aftur	  til	  

þátttakendanna. 
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	  	  	  	  	  	  Tafla	  1.	  Bakgrunnsupplýsingar	  þátttakenda.	  

Þátttakandi	   Aldur	   Námsvið	   Fjöldi	  barna	   Hjúskapastaða	  

Arna	  Margrét	   25-‐30	  ára	   Menntavísindasvið	   1	   Sambúð	  

Bryndís	   25-‐30	  ára	   Hönnun	  og	  Arkitektúr	   1	   Sambúð	  

Elsa	   30-‐35	  ára	   Menntavísindasvið	   1	   Gift	  

Katrín	   25-‐30	  ára	   Hugvísindasvið	   2	   Sambúð	  

María	   25-‐30	  ára	   Heilbrigðisvísindasvið	   1	   Sambúð	  

Sara	   25-‐30	  ára	   Menntavísindasvið	   1	   Sambúð	  

Sóley	   30-‐35	  ára	   Félagsvísindasvið	   3	   Gift	  

Thelma	   25-‐30	  ára	   Menntavísindasvið	   1	   Sambúð	  

	  

• Arna	  Margrét	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  sínum.	  
Saman	  eiga	  þau	  eina	  dóttur	  sem	  var	  eins	  árs	  þegar	  viðtalið	  var	  tekið.	  Arna	  Margrét	  
stundar	  grunnám	  á	  menntavísindasviði	  við	  Háskóla	  Íslands	  og	  er	  hún	  á	  lokaári.	  
Arna	  Margrét	  eignaðist	  dóttur	  sína	  í	  miðju	  námi	  og	  tók	  ekki	  hlé	  frá	  náminu.	  

Barnsfaðir	  Örnu	  Margrétar	  er	  í	  framhaldsskóla	  og	  í	  hlutastarfi	  með	  námi	  en	  Arna	  
Margrét	  vinnur	  ekki	  með	  námi.	  Þau	  búa	  saman	  í	  leiguhúsnæði	  á	  
höfuðborgarsvæðinu	  og	  er	  dóttir	  þeirra	  í	  dagvistun	  hjá	  dagmömmu.	  Foreldrar	  

Örnu	  Margrétar	  búa	  á	  landsbyggðinni.	  

	  

• María	  Karlsdóttir	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  sínum.	  

Saman	  eiga	  þau	  einn	  dreng	  sem	  var	  15	  mánaða	  þegar	  viðtalið	  var	  tekið	  en	  María	  
varð	  móðir	  í	  miðju	  námi.	  María	  stundar	  grunnnám	  á	  heilbrigðisvísindasviði	  við	  

Háskóla	  Íslands	  og	  er	  á	  þriðja	  ári	  en	  hún	  tók	  sér	  árs	  hlé	  þegar	  hún	  eignaðist	  son	  

sinn.	  Barnsfaðir	  Maríu	  er	  einnig	  í	  háskólanámi	  og	  býr	  fjölskyldan	  á	  
stúdentagörðunum	  og	  er	  sonur	  þeirra	  í	  dagvistun	  á	  ungbarnaleikskóla.	  María	  

vinnur	  ekki	  með	  námi	  en	  barnsfaðir	  hennar	  vinnur	  með	  námi.	  Bæði	  hennar	  

foreldrar	  hennar	  og	  foreldrar	  maka	  hennar	  búa	  á	  landsbyggðinni.	  
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• Sara	  Ólafsdóttir	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  sínum.	  
Saman	  eiga	  þau	  eina	  dóttur	  sem	  var	  11	  mánaða	  þegar	  viðtalið	  var	  tekið	  en	  Sara	  

varð	  móðir	  í	  miðju	  námi.	  Sara	  stundar	  grunnnám	  á	  menntavísindasviði	  við	  Háskóla	  

Íslands	  og	  er	  á	  lokaári.	  Sara	  tók	  sér	  ekki	  hlé	  frá	  náminu	  eftir	  að	  hún	  varð	  móðir.	  
Barnsfaðir	  Söru	  er	  einnig	  í	  háskólanámi	  og	  býr	  fjölskyldan	  í	  stúdentaíbúð	  og	  er	  

dóttir	  þeirra	  í	  dagvistun	  hjá	  dagmömmu.	  Sara	  og	  barnsfaðir	  hennar	  vinna	  bæði	  
hlutastarf	  með	  námi	  en	  Sara	  vinnur	  við	  umönnun.	  

	  

• Thelma	  Kjartansdóttir	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  
sínum.	  Saman	  eiga	  þau	  einn	  dreng	  sem	  var	  tveggja	  ára	  þegar	  viðtalið	  var	  tekið.	  

Thelma	  stundar	  grunnnám	  á	  menntavísindasviði	  við	  Háskóla	  Íslands	  og	  er	  hún	  á	  

lokaári.	  Thelma	  eignaðist	  dreng	  sinn	  í	  miðju	  námi	  og	  tók	  hún	  sér	  hlé	  frá	  náminu	  og	  
fór	  í	  fæðingarorlof.	  Thelma	  og	  fjölskylda	  hennar	  búa	  í	  leiguhúsnæði	  á	  

höfuðborgarsvæðinu	  og	  er	  sonur	  hennar	  í	  dagvistun	  á	  leikskóla.	  Barnsfaðir	  Thelmu	  

er	  á	  vinnumarkaðnum	  en	  Thelma	  vinnur	  ekki	  með	  námi.	  

	  

• Elsa	  Bjarnadóttir	  er	  á	  aldrinum	  30	  til	  35	  ára	  og	  er	  gift	  barnsföður	  sínum.	  Sama	  eiga	  

þau	  eina	  dóttur	  sem	  var	  þriggja	  ára	  þegar	  viðtalið	  var	  tekið.	  Sara	  er	  að	  ljúka	  

grunnám	  á	  menntavísindasviði	  Háskóla	  Íslands.	  Þegar	  Elsa	  hóf	  nám	  var	  dóttir	  
hennar	  rétt	  rúmlega	  eins	  árs.	  Elsa	  og	  fjölskylda	  hennar	  búa	  í	  eigin	  húsnæði	  og	  er	  

dóttir	  hennar	  í	  dagvistun	  á	  leikskóla.	  Eiginmaður	  Elsu	  er	  á	  vinnumarkaðnum	  en	  

Elsa	  vinnur	  ekki	  með	  námi	  og	  er	  á	  fullum	  námslánum.	  

	  

• Sóley	  Þórðardóttir	  er	  á	  aldrinum	  30	  til	  35	  ára	  og	  er	  gift	  barnsföður	  sínum.	  Saman	  

eiga	  þau	  tvö	  börn,	  dóttur	  sem	  er	  fjögurra	  ára	  og	  eins	  árs	  son	  en	  fyrir	  átti	  maður	  

hennar	  eina	  dóttur	  sem	  er	  14	  ára.	  Sóley	  er	  á	  lokaári	  í	  námi	  sínu	  á	  félagsvísindasviði	  

við	  Háskóla	  Íslands.	  Þegar	  Sóley	  hóf	  nám	  var	  dóttir	  hennar	  eins	  árs	  en	  Sóley	  átti	  

son	  sinn	  á	  vorönn	  þegar	  hún	  var	  á	  öðru	  ári	  en	  tók	  sér	  ekkert	  hlé	  frá	  námi.	  Sóley	  og	  
fjölskylda	  hennar	  búa	  í	  eigin	  húsnæði.	  Dóttir	  Sóleyjar	  er	  í	  dagvistun	  á	  leikskóla	  en	  

sonur	  hennar	  er	  hjá	  dagforeldrum	  í	  öðru	  sveitafélagi.	  Eiginmaður	  Sóleyjar	  er	  í	  

vinnu	  en	  Sóley	  vinnur	  ekki	  með	  náminu,	  en	  er	  á	  fullum	  námslánum.	  

	  

• Katrín	  Einarsdóttir	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  

sínum.	  Saman	  eiga	  þau	  dóttur	  sem	  er	  fimm	  ára	  og	  son	  sem	  er	  þriggja	  ára.	  Katrín	  er	  
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á	  þriðja	  ári	  á	  hugvísindasviði	  við	  Háskóla	  Íslands.	  Þegar	  Katrín	  hóf	  nám	  í	  

háskólanum	  voru	  bæði	  börn	  hennar	  fædd.	  Katrín	  og	  fjölskylda	  hennar	  búa	  í	  eigin	  

húsnæði.	  Bæði	  börn	  Katrínar	  eru	  í	  dagvistun	  á	  leikskóla.	  Eiginmaður	  Katrínar	  er	  í	  
fullri	  vinnu	  ásamt	  því	  að	  stunda	  háskólanám	  en	  Katrín	  er	  á	  fullum	  námslánum.	  

	  

• Bryndís	  Guðmundsóttir	  er	  á	  aldrinum	  25	  til	  30	  ára	  og	  er	  í	  sambúð	  með	  barnsföður	  

sínum.	  Saman	  eiga	  þau	  dóttur	  sem	  var	  fimmtán	  mánaða	  gömul	  þegar	  viðtalið	  var	  

tekið.	  Bryndís	  hafði	  lokið	  einu	  ári	  erlendis	  í	  háskólanámi	  þegar	  hún	  átti	  dóttur	  sína.	  

Eftir	  fæðingu	  hennar	  tók	  hún	  sér	  hlé	  frá	  námi	  í	  eitt	  ár.	  Bryndís	  er	  í	  námi	  í	  

Listaháskóla	  Íslands	  á	  fyrsta	  ári.	  Dóttir	  Bryndísar	  er	  í	  dagvistun	  hjá	  dagforeldrum.	  

Barnsfaðir	  Bryndísar	  er	  í	  fullri	  vinnu	  en	  hún	  vinnur	  ekki	  með	  námi	  en	  tekur	  full	  
námslán.	  

6.4 Gagnasöfnun og gagnagreining 
Við	  gagnasöfnun	  var	  notast	  við	  viðtalsramma	  sem	  samanstóð	  af	  opnum	  spurningum.	  

Spurningarnar	  voru	  mótaðar	  með	  tilliti	  til	  markmiða	  rannsóknar	  ásamt	  því	  að	  litið	  var	  til	  
eigin	  reynslu	  rannsakenda	  af	  viðfangsefninu,	  viðtalsramma	  má	  sjá	  í	  heild	  sinni	  í viðauka	  2.	  
Viðtalsramminn	  var	  hálf-‐staðlaður	  þar	  sem	  hann	  var	  notaður	  til	  hliðsjónar	  í	  viðtalinu	  til	  að	  

tryggja	  að	  komið	  væri	  inn	  á	  alla	  efnisflokka	  viðtalsins.	  Í	  viðtalsrammanum	  var	  efninu	  skipt	  
niður	  í	  fjóra	  efnisflokka,	  þeir	  voru	  bakgrunnsupplýsingar,	  námið,	  börnin	  og	  samræming	  

móðurhlutverks	  og	  háskólanáms.	  Gagnaöflun	  stóð	  yfir	  frá	  11.	  febrúar	  til	  3.	  mars	  árið	  2016	  

og	  fór	  hún	  fram	  með	  viðtölum	  við	  átta	  mæður	  í	  háskólanámi.	  Öll	  viðtölin	  fóru	  fram	  í	  

hópherbergi	  á	  bókasafni	  Háskóla	  Íslands	  í	  Stakkahlíð.	  Í	  viðtölunum	  voru	  rannsakendur	  
báðir	  viðstaddir	  og	  tóku	  þeir	  fjögur	  viðtöl	  hvor	  fyrir	  sig.	  Lengd	  viðtala	  var	  allt	  frá	  30	  

mínútum	  upp	  í	  60	  mínútur	  en	  þau	  voru	  tekin	  upp	  með	  tveimur	  snjallsímum	  samtímis.	  Að	  

hverju	  viðtali	  loknu	  voru	  þau	  rituð	  orðrétt	  upp	  tölvu	  í	  forritinu	  Transcribe,	  hvor	  
rannsakandi	  skrifaði	  upp	  fjögur	  viðtöl.	  Þegar	  öll	  gögn	  lágu	  fyrir	  var	  farið	  eftir	  sex	  þrepum	  í	  

þemagreiningu	  við	  úrvinnslu	  gagna	  (Clarke,	  Braun	  og	  Hayfield,	  2015).	  Þau	  þrep	  voru:	  fyrst	  

lásu	  rannsakendur	  mjög	  vandlega	  yfir	  gögnin	  sem	  þeir	  höfðu	  í	  höndum	  sér,	  síðan	  byrjuðu	  
þeir	  að	  kóða	  gögnin	  sem	  felst	  í	  því	  að	  finna	  sameiginleg	  mynstur	  í	  gögnum	  þátttakenda.	  

Þar	  næst	  var	  leitað	  eftir	  þemun	  sem	  komu	  fram	  og	  síðan	  voru	  þau	  endurmetin.	  Þá	  næst	  

voru	  þemun	  skilgreind	  og	  gefin	  nöfn	  og	  að	  lokum	  skrifuðu	  rannsakendur	  niðurstöður	  

rannsóknarinnar	  (Clarke,	  Braun	  og	  Hayfield,	  2015). 

Áður	  en	  að	  rannsókn	  hófst	  fengu	  þátttakendur	  rannsóknarinnar	  kynningarbréf.	  Í	  

bréfinu	  kom	  meðal	  annars	  fram	  markmið	  rannsóknar	  og	  hvernig	  úrvinnsla	  gagna	  myndi	  
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fara	  fram.	  Í	  viðauka	  3	  má	  sjá	  kynningarbréfið	  í	  heild	  sinni.	  Þátttakendum	  var	  jafnframt	  

tilkynnt	  	  að	  þeir	  mættu	  hætta	  þátttöku	  hvenær	  sem	  þeir	  vildu	  meðan	  á	  viðtali	  stóð.	  Auk	  

þess	  var	  þeim	  tjáð	  að	  full	  nafnleynd	  ríkti,	  var	  þeim	  því	  gefið	  dulnefni	  og	  útskýrt	  var	  að	  
viðtölum	  yrði	  fargað	  eftir	  afritun. 

6.5 Siðferðileg álitamál 
Rannsakendur	  fóru	  eftir	  þeim	  vísindasiðareglum	  sem	  Háskóla	  Íslands	  setur	  fram	  um	  

rannsóknir.	  Í	  siðareglum	  háskólans	  er	  gengið	  út	  frá	  fimm	  grunngildum	  sem	  eru	  

eftirfarandi:	  Virðing	  fyrir	  manneskjunni,	  velferð,	  skaðleysi,	  réttlæti	  ásamt	  heiðarleika	  og	  
vönduðum	  vísindalegum	  vinnubrögðum	  (Háskóli	  Íslands,	  2014).	  Rannsakendur	  litu	  einnig	  

til	  fjögurra	  höfuðreglna	  sem	  gilda	  um	  vísindarannsóknir.	  Höfuðreglurnar	  fjórar	  eru	  

sjálfræðisreglan,	  skaðleysisreglan,	  velgjörðarreglan	  og	  réttlætisreglan	  (Sigurður	  
Kristinsson,	  2013).	  Sjálfræðisreglan	  felur	  það	  í	  sér	  að	  þátttakendum	  sé	  sýnd	  virðing	  og	  

sjálfræði	  þeirra	  sé	  virt	  að	  fullnustu	  þar	  sem	  ákvörðunarréttur	  einstaklings	  er	  hafður	  í	  

fyrirrúmi	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  Þeirri	  reglu	  var	  fylgt	  eftir	  í	  rannsókninni	  þannig	  að	  
þátttakendur	  fengu	  sjálfir	  tækifæri	  til	  ákvarða	  hvort	  þeir	  vildu	  taka	  þátt	  í	  rannsókninni	  

með	  því	  að	  svara	  auglýsingu	  sem	  sett	  var	  inn	  	  á	  samfélagsmiðilinn	  Facebook.	  Einnig	  voru	  

þátttakendur	  upplýstir	  um	  rannsóknina	  og	  þeim	  tjáð	  að	  þeir	  gætu	  hætt	  þátttöku	  hvenær	  
sem	  er	  í	  ferlinu.	  Skaðleysisreglan	  felur	  í	  sér	  að	  þátttakendur	  hljóti	  ekki	  skaða	  af	  þátttöku	  

sinni	  í	  rannsókn	  á	  nokkurn	  hátt	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  Þátttakendum	  rannsóknar	  var	  
því	  gefið	  dulnefni,	  einnig	  voru	  teknir	  út	  persónugreinanlegir	  þættir	  sem	  tengdust	  þannig	  
að	  þátttakendur	  myndu	  ekki	  hljóta	  skaða	  af	  þátttöku	  sinni	  og	  að	  ekki	  yrði	  mögulegt	  að	  

rekja	  til	  þeirra	  einstök	  ummæli.	  Velgjörðarreglan	  felur	  það	  hinsvegar	  í	  sér	  að	  rannsókn	  
verði	  að	  hafa	  tilgang	  og	  vera	  til	  góðs	  og	  hagsbóta	  á	  einhvern	  hátt	  (Sigurður	  Kristinsson,	  
2013).	  Þessi	  rannsókn	  hefur	  þann	  tilgang	  að	  varpa	  ljósi	  á	  aðstæður	  mæðra	  í	  háskólanámi	  

og	  veita	  innsýn	  í	  líf	  háskólamæðra.	  Réttlætisreglan	  felur	  það	  í	  sér	  að	  allir	  njóti	  ávinnings	  af	  
rannsókn,	  bæði	  rannsakendur	  og	  þátttakendur	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  Í	  þessari	  

rannsókn	  leggja	  bæði	  þátttakendur	  og	  rannsakendur	  sitt	  af	  mörkum	  til	  að	  auka	  megi	  

skilning	  á	  reynslu	  mæðra	  á	  samræmingu	  háskólanáms	  og	  móðurhlutverks. 



33	  

7.	  Niðurstöður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  fjallað	  um	  niðurstöður	  rannsóknar	  okkar	  um	  reynslu	  kvenna	  á	  því	  
vera	  mæður	  samtímis	  því	  að	  stunda	  háskólanám.	  Við	  greiningu	  gagna	  úr	  viðtölunum	  

birtist	  svipuð	  reynsla	  hjá	  öllum	  þátttakendum.	  Almennt	  virðist	  ganga	  vel	  að	  samræma	  

móðurhlutverkið	  og	  háskólanám	  þó	  að	  ýmsar	  áskoranir	  verði	  á	  vegi	  þeirra.	  Fjögur	  þemu	  
komu	  í	  ljós	  við	  greiningu	  gagna	  og	  eru	  þau:	  1)	  Móðurhlutverkið	  mikilvægt;	  2)	  Áskoranir;	  3)	  

Tíminn	  og	  4)	  Stuðningur.	  Þau	  tvö	  síðarnefndu	  eru	  þau	  þemu	  sem	  komu	  hvað	  skýrast	  fram	  

í	  gegnum	  viðtölin.	  Þemum	  er	  síðan	  skipt	  niður	  í	  nokkur	  undirþemu	  en	  í	  töflu	  tvö	  má	  sjá	  
skiptingu	  þeirra. 

Tafla	  2.	  Þemu	  og	  undirþemu.	  

Þemu	   Móðurhlutverkið	  
mikilvægt	  

Áskoranir	   Tíminn	   Stuðningur	  

Undir-‐	  
þemu	  

Börnin	  í	  fyrsta	  sæti	  
	  

	  Að	  verja	  tíma	  með	  
börnunum	  

Álagstímar	  
	  

Togstreita	  milli	  
hlutverka	  

	  
Fjárhagslega	  hliðin	  

	  
Frítími	  

Sveigjanleiki	  
	  

Nýting	  tímans	  
	  

Skipulagning	  

Maki	  
	  

Fjölskylda	  
	  

Skóla-‐
umhverfið	  

 
Hér	  að	  neðan	  verður	  ítarlega	  fjallað	  um	  hvert	  þema	  ásamt	  undirþemum.	  Einnig	  

verður	  vitnað	  beint	  í	  ummæli	  þátttakenda	  til	  að	  undirstrika	  þemun.	  Niðurstöðum	  
rannsóknarinnar	  verða	  einnig	  fléttaðar	  saman	  við	  fræðin	  sem	  verkefnið	  byggir	  á.	  Erfitt	  er	  

þó	  að	  bera	  saman	  viðfangsefni	  þessarar	  rannsóknar	  við	  fyrri	  rannsóknir	  þar	  sem	  fáar	  

rannsóknir	  er	  til	  um	  þetta	  viðfangsefni.	  Þó	  gætir	  nokkurs	  samhljóms	  við	  rannsóknir	  sem	  
beina	  sjónum	  sínum	  að	  samræmingu	  atvinnu	  og	  móðurhlutverks. 

7.1 Móðurhlutverkið mikilvægt 
Þó	  svo	  að	  mæðurnar	  stunduðu	  allar	  krefjandi	  háskólanám	  var	  móðurhlutverkið	  þeim	  

öllum	  gífurlega	  mikilvægt.	  Mæðrunum	  fannst	  hlutverkið	  krefjandi	  ásamt	  því	  að	  upplifa	  

miklar	  breytingar	  á	  lífi	  sínu	  við	  að	  eignast	  sitt	  fyrsta	  barn.	  Upplifun	  mæðranna	  samræmist	  
því	  sem	  aðrar	  rannsóknir	  á	  þessu	  sviði	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  en	  niðurstöður	  hafa	  meðal	  annars	  

sýnt	  fram	  á	  að	  konur	  finna	  fyrir	  töluverðum	  breytingum	  á	  lífi	  sínu	  þegar	  þær	  verða	  mæður	  
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(Benson,	  2004;	  Darvill,	  Skirton,	  Farrand	  og	  Cert,	  2010;	  Mercer,	  2004,	  Laney,	  Carruthers,	  

Hall	  og	  Anderson,	  2013;	  Couthino	  o.fl.,	  2014).	  Nokkrar	  mæður	  í	  rannsókn	  okkar	  lýstu	  því	  

hversu	  mikil	  ábyrgð	  fylgdi	  því	  að	  eignast	  barn	  og	  fannst	  þeim	  móðurhlutverkið	  stundum	  
reyna	  töluvert	  á	  þolinmæði	  sína.	   

Tvær	  af	  mæðrunum	  lýstu	  pressunni	  sem	  þær	  upplifðu	  um	  að	  vera	  hin	  fullkomna	  

móðir.	  Thelma	  útskýrði	  að	  hún	  sé	  mögulega	  með	  óraunhæfar	  kröfur	  til	  sjálfs	  sín	  gagnvart	  
móðurhlutverkinu,	  þá	  sérstaklega	  þegar	  hún	  upplifir	  uppeldi	  sonar	  síns	  krefjandi.	  Hún	  

upplifir	  sig	  þó	  aldrei	  sem	  óhæfa	  móðir.	  Thelma	  segir	  svo	  frá: 

...ég	  upplifi	  mig	  aldrei	  óhæfa	  en	  stundum	  finnst	  mér	  ég	  ekki	  ráða	  við	  aðstæður	  
og	  ég	  verð	  svona	  svekkt.	  Það	  er	  kannski	  mest	  krefjandi	  við	  móðurhlutverkið.	  

Maður	  er	  kannski	  bara	  með	  óraunhæfar	  kröfur	  til	  sjálfs	  sín	  gagnvart	  

móðurhlutverkinu. 

Arna	  Margrét	  lýsti	  þessu	  þó	  á	  annan	  máta: 

...svo	  ógeðslega	  margar	  setja	  svo	  mikla	  pressu	  á	  sig	  að	  vera	  hið	  fullkomna	  

mamma	  og	  gera	  allt	  100%	  og	  þú	  veist	  ég	  er	  svo	  ógeðslega	  laus	  við	  öll	  svona	  
samviskubit.	  Mér	  er	  alveg	  sama	  að	  það	  sé	  smá	  drasl	  heima	  hjá	  mér	  og	  það	  

þarf	  ekki	  alltaf	  að	  vera	  búið	  að	  vaska	  upp	  allt	  og	  þannig.	  Tíminn	  minn	  fer	  

frekar	  í	  að	  vera	  með	  fjölskyldunni	  heldur	  en	  að	  vera	  að	  stressa	  mig,	  að	  vera	  
ekki	  að	  stressa	  sig	  á	  að	  heimilið	  sé	  í	  rúst.	  Ef	  þú	  ert	  með	  hamingjusöm	  börn	  og	  

gengur	  vel	  í	  náminu	  þá	  skiptir	  það	  ekki	  máli.	  

Arna	  Margrét	  og	  Thelma	  virðast	  því	  upplifa	  ákveðna	  hugmynd	  sem	  er	  ríkjandi	  í	  

samfélaginu	  um	  móðurhlutverkið	  um	  hina	  fullkomnu	  móður	  og	  virðast	  þær	  meðvitaðar	  

um	  áhrifin	  sem	  hugmyndirnar	  hafa	  á	  þær,	  en	  Arna	  Margrét	  virðist	  þó	  reyna	  að	  vísa	  þeim	  á	  

bug.	  	  

7.1.1	  Börnin	  í	  fyrsta	  sæti	  

Flestar	  mæðurnar	  töluðu	  um	  að	  barnið	  væri	  alltaf	  í	  forgangi	  hjá	  þeim	  en	  það	  væri	  hluti	  af	  

þeirri	  ábyrgð	  sem	  fylgir	  því	  að	  eignast	  barn.	  Thelma	  kom	  orðum	  að	  því	  að	  barnið	  hennar	  
væri	  alltaf	  í	  forgangi	  og	  hún	  færi	  ekki	  í	  skólann	  ef	  hún	  þyrfti	  til	  dæmis	  að	  fara	  með	  son	  sinn	  

til	  læknis,	  það	  gengi	  fyrir.	  María	  tekur	  í	  sama	  streng	  og	  lýsir	  því	  að	  hún	  hafi	  aðra	  lífsskoðun	  

eftir	  að	  hún	  eignaðist	  barn	  en	  María	  eignaðist	  barn	  í	  miðju	  námi.	  Hún	  lýsir	  því	  á	  þann	  veg: 
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…ég	  held	  líka	  bara	  svolítið	  kannski,	  það	  er	  eitt	  að	  vera	  með	  barn	  í	  námi,	  maður	  

breytir	  um	  lífsskoðun	  þú	  veist,	  þetta	  próf	  sem	  ég	  er	  að	  fara	  í	  skiptir	  ekki	  neinu	  

máli	  þú	  veist,	  eitthvað	  sem	  maður	  hefði	  stressað	  sig	  þvílíkt	  fyrir	  áður,	  en	  
maður	  er	  bara	  orðinn	  þetta	  próf,	  í	  versta	  falli	  tek	  ég	  prófið	  bara	  aftur	  þú	  veist,	  

skiljið	  þið.	  Þetta	  er	  ekki	  lífsspursmál	  skiljið	  þið,	  það	  eru	  aðrir	  hlutir	  mikilvægari	  

í	  lífinu	  heldur	  en	  eitthvað	  próf.	  

Ábyrgðin	  sem	  mæðurnar	  upplifa	  er	  því	  mikil	  og	  setja	  þær	  börn	  sín	  ávallt	  í	  fyrsta	  sæti.	  Þó	  

svo	  að	  sumar	  mæðurnar	  hafi	  ekki	  talað	  orðrétt	  um	  að	  setja	  börn	  sín	  í	  fyrsta	  sæti	  í	  

viðtölunum	  kom	  það	  þó	  skýrt	  fram	  hjá	  þeim	  öllum	  að	  hagur	  barnsins	  var	  alltaf	  framar	  öllu.	  
Þessi	  upplifun	  mæðranna	  birtist	  einnig	  í	  rannsókn	  þar	  sem	  litið	  var	  til	  lífsstíls	  kvenna	  eftir	  

að	  þær	  eignuðust	  sitt	  fyrsta	  barn.	  Lífið	  hjá	  mæðrunum	  fór	  að	  snúast	  í	  kringum	  þarfir	  

barnsins,	  settu	  ávallt	  barn	  sitt	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  upplifðu	  þær	  einnig	  mikla	  ábyrgð	  við	  það	  að	  

eignast	  barn	  (Coutinho	  o.fl.,	  2014).	   

7.1.2	  Að	  verja	  tíma	  með	  börnunum	  

Mæðurnar	  töldu	  allar	  brýnt	  að	  geta	  varið	  tíma	  með	  börnum	  sínum,	  sá	  tími	  væri	  svo	  
dýrmætur.	  Flestar	  töldu	  þær	  þó	  að	  tíminn	  sem	  þær	  næðu	  að	  verja	  með	  börnunum	  væri	  af	  

skornum	  skammti.	  Þeim	  þótti	  því	  áríðandi	  að	  leggja	  lærdóminn	  til	  hliðar	  þegar	  þær	  voru	  
búnar	  að	  sækja	  börnin	  sín	  í	  daggæslu	  þar	  til	  þau	  færu	  að	  sofa	  á	  kvöldin.	  Á	  þeim	  tíma	  vildu	  

þær	  helst	  verja	  tímanum	  með	  börnunum	  sínum	  og	  flestar	  þeirra	  lýstu	  því	  að	  við	  eðlilegar	  

kringumstæður	  ætti	  þessi	  hluti	  dagsins	  að	  vera	  fjölskyldutími.	  Arna	  Margrét	  lýst	  því	  á	  
þann	  veg: 

Klukkan	  fjögur	  sæki	  ég	  hana	  og	  þá	  vil	  ég	  bara	  nýta	  tímann	  milli	  fjögur	  og	  átta	  

til	  að	  þú	  veist,	  vera	  með	  henni	  og	  dúlla	  okkur,	  elda	  matinn	  og	  svona.	  Ég	  vil	  að	  

tíminn	  eftir	  fjögur	  sé	  fjölskyldutími.	  Þegar	  maður	  fær	  svona	  lítinn	  tíma,	  þá	  vil	  
ég	  bara	  nýta	  hann	  með	  henni.	  

María	  sagði:	  

Ég	  er	  ekki	  að	  læra	  neitt	  frá	  fjögur	  til	  átta,	  þá	  er	  ég	  að	  nýta	  tímann	  til	  að	  vera	  

með	  honum,	  þetta	  eru	  bara	  fjórir	  tímar	  sem	  maður	  hefur	  eiginlega	  saman.	  	  

Elsa	  sagði:	  	  

Ég	  hef	  líka	  reynt	  síðan	  ég	  byrjaði	  að	  passa	  uppá	  það	  að	  tíminn	  sem	  hún	  kemur	  
úr	  leikskólanum	  þar	  til	  hún	  fer	  að	  sofa,	  þetta	  eru	  ekki	  nema	  sirka	  about	  
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kannski	  fjórir	  og	  hálfur	  þar	  sem	  hún	  á	  mig	  bara	  og	  ég	  reyni	  nema	  í	  einhverjum	  

extreme	  aðstæðum	  að	  láta	  þetta	  bara	  vera	  hennar	  tíma	  á	  milli	  okkar	  sko.	  

Katrín	  sagði:	  

Tíminn	  milli	  4	  og	  8	  þá	  legg	  ég	  lærdóminn	  á	  hilluna	  og	  er	  bara	  með	  þeim	  og	  lít	  

ekki	  í	  bók.	  

Af	  þessum	  orðum	  má	  sjá	  að	  mæðurnar	  töldu	  það	  mikilvægt	  að	  verja	  tíma	  með	  börnum	  
sínum	  ákveðinn	  tíma	  dags.	  Þeim	  fannst	  tíminn	  sem	  þær	  gátu	  varið	  með	  börnum	  sínum	  

dags	  daglega	  svo	  stuttur,	  aðeins	  rúmlega	  fjórir	  tímar	  á	  dag	  að	  þeim	  fannst	  þær	  þurfa	  að	  

nýta	  hann	  sem	  best.	  Jafnframt	  töluðu	  mæðurnar	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  sækja	  börnin	  
stundum	  fyrr	  í	  daggæslu	  til	  þess	  að	  geta	  varið	  meiri	  tíma	  með	  þeim	  en	  ella	  og	  þær	  lýstu	  

því	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

Sóley	  sagði:	  

Maður	  reynir	  bara	  að	  nýta	  tímann	  eins	  og	  maður	  getur	  þú	  veist,	  sækja	  

krakkana	  fyrr	  og	  gera	  eitthvað	  með	  þeim	  þá.	  

Sara	  sagði:	  

Hún	  er	  með	  pláss	  frá	  átta	  til	  fjögur	  en	  við	  erum	  að	  fara	  með	  hana	  þegar	  ég	  fer	  

í	  skólann	  um	  níu	  og	  erum	  að	  sækja	  hana	  um	  þrjú.	  

Bryndís	  sagði:	  

Ég	  er	  mjög	  dugleg	  ef	  ég	  get	  að	  sækja	  hana	  klukkan	  þrjú	  eða	  tvö	  eða	  eitthvað	  í	  

staðinn	  fyrir	  að	  vera	  með	  hana	  til	  fjögur	  og	  vera	  þá	  kannski	  lengur	  með	  henni	  
yfir	  daginn.	  

Flestar	  mæðurnar	  leggja	  einnig	  áherslu	  á	  það	  að	  reyna	  að	  takmarka	  lærdóm	  um	  helgar.	  

Þær	  vilja	  gjarnan	  geta	  átt	  tíma	  með	  börnunum	  um	  helgar	  en	  það	  er	  samt	  sem	  áður	  ekki	  
alltaf	  auðvelt	  að	  koma	  því	  við.	  Markmið	  Thelmu	  fyrir	  þessa	  önn	  var	  til	  að	  mynda	  að	  læra	  

eingöngu	  milli	  átta	  og	  fjögur	  og	  vera	  í	  fríi	  á	  kvöldin	  og	  um	  helgar.	  Þrátt	  fyrir	  markmið	  

Thelmu	  sá	  hún	  fram	  á	  að	  það	  gengi	  illa	  upp	  og	  þyrfti	  hún	  að	  nýta	  helgarnar	  stöku	  sinnum	  
enda	  álag	  töluvert	  þar	  sem	  Thelma	  stefnir	  að	  útskrift	  í	  vor.	  Arna	  Margrét	  reynir	  einnig	  að	  

sleppa	  lærdómi	  um	  helgar	  og	  hefur	  það	  gengið	  ágætlega	  upp	  í	  hennar	  tilviki.	  Á	  

álagstímum	  í	  náminu	  þurfa	  mæðurnar	  þó	  flestar	  að	  fórna	  helgunum	  í	  lærdóm,	  
mikilvægum	  tíma	  sem	  þær	  vildu	  heldur	  verja	  með	  börnunum.	  Mæðrunum	  finnst	  því	  
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tíminn	  með	  börnunum	  mjög	  mikilvægur.	  Söru	  finnst	  hálf	  fyndið	  að	  hugsa	  til	  þess	  að	  hún	  

tími	  hreinlega	  ekki	  að	  missa	  af	  neinum	  stundum	  með	  dóttur	  sinni.	  Hún	  leggur	  áherslu	  á	  að	  

vera	  með	  henni	  öllum	  stundum	  og	  tími	  ekki	  að	  senda	  hana	  í	  pössun	  þó	  nauðsyn	  krefji.	  
Sóley	  og	  Thelma	  tala	  einnig	  um	  það	  hve	  tíminn	  sé	  dýrmætur	  og	  að	  börnin	  séu	  lítil	  í	  svo	  

stuttan	  tíma.	  Þeim	  finnst	  því	  skipta	  miklu	  máli	  að	  staldra	  við	  og	  verja	  tíma	  með	  börnum	  

sínum	  þó	  svo	  að	  námið	  bíði	  þeirra.	  Þessi	  reynsla	  mæðranna	  endurspeglast	  í	  niðurstöðum	  
rannsóknar	  sem	  beinir	  sjónum	  sínum	  að	  samræmingu	  móðurhlutverks	  og	  atvinnulífs.	  Í	  

þeirra	  rannsókn	  kom	  berlega	  í	  ljós	  hvernig	  mæður	  upplifðu	  tímann	  með	  börnunum	  

dýrmætari	  þegar	  þær	  byrjuðu	  að	  vinna	  eftir	  fæðingarorlof	  þar	  sem	  tíminn	  sem	  þær	  vörðu	  
með	  barninu	  var	  mun	  minni	  en	  áður	  (Spiteri	  og	  Xuereb,	  2012). 

7.2 Áskoranir 
Mæðurnar	  upplifðu	  flestar	  einhverjar	  áskoranir	  tengdar	  samræmingu	  náms	  og	  

móðurhlutverks.	  Upp	  komu	  tímar	  í	  náminu	  þar	  sem	  samræming	  reyndist	  erfiðari	  en	  ella.	  

Nokkrar	  mæður	  upplifðu	  togstreitu	  milli	  hlutverka,	  annarsvegar	  sem	  námsmaður	  og	  
hinsvegar	  sem	  móðir.	  Flestar	  mæðurnar	  upplifðu	  áskoranir	  tengdar	  fjárhagsáhyggjum	  

sem	  og	  takmörkuðum	  frítíma	  þeirra. 

7.2.1	  Álagstímar	  

Mæðrunum	  fannst	  samræming	  ganga	  verr	  á	  álagstímum.	  Álagstímar	  eru	  til	  að	  mynda	  
þegar	  próf	  standa	  yfir	  eða	  mikið	  er	  um	  verkefnaskil	  í	  skólanum.	  Mikill	  lærdómur	  fylgir	  

þessum	  tímabilum	  og	  þurfa	  mæðurnar	  því	  oft	  að	  nýta	  helgarnar	  til	  að	  læra	  sem	  þeim	  
finnst	  fremur	  erfitt.	  Þær	  finna	  þá	  gjarnan	  fyrir	  samviskubiti	  yfir	  því	  að	  geta	  ekki	  sinnt	  
börnum	  eins	  og	  þær	  vildu	  gjarnan.	  Bryndís	  reynir	  að	  réttlæta	  samviskubitið	  með	  því	  að	  

telja	  sér	  trú	  um	  að	  dóttir	  hennar	  sé	  ung	  og	  skilji	  ekki	  fjarveru	  hennar	  enda	  sé	  hún	  aðeins	  

15	  mánaða	  gömul.	  Thelma	  reynir	  einnig	  að	  hughreysta	  sig	  með	  því	  að	  þetta	  sé	  eingöngu	  

tímabil	  sem	  líði	  hjá	  þó	  svo	  að	  samviskan	  nagi	  hana	  á	  álagstímum.	  Hún	  upplifir	  sig	  oft	  auma	  

yfir	  því	  að	  þurfa	  að	  vera	  fjarri	  fjölskyldunni	  á	  álagstímum.	  María	  nefnir	  einnig	  að	  veikindi	  

barna	  geti	  sett	  enn	  frekar	  strik	  í	  reikninginn	  á	  álagstíma	  og	  myndast	  þá	  meira	  stress	  en	  

ella.	  Elsu	  finnst	  álagstímar	  líka	  reyna	  mikið	  á,	  þá	  finnst	  henni	  að	  hún	  sé	  ekki	  að	  standa	  sig	  
nógu	  vel	  sem	  móðir	  vegna	  aukinnar	  fjarveru.	  Elsa	  lýsir	  meðal	  annars	  upplifun	  sinni	  á	  

álagstíma	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

...þegar	  það	  kemur	  álag	  og	  maður	  fer	  að	  fara	  í	  burtu	  um	  helgar	  og	  svona	  oft	  og	  
er	  uppí	  skóla	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  vera	  heima	  og	  þá	  er	  maðurinn	  minn	  að	  hugsa	  

um	  hana	  og	  þá	  líður	  mér	  svo	  illa	  að	  vera	  ekki	  með	  henni	  og	  alltaf	  svona	  þegar	  



38	  

það	  kemur	  nær	  próftímabilinu	  eins	  og	  núna	  á	  síðustu	  önn	  þá	  var	  hún	  alltaf	  

bara	  að	  bíða	  og	  spyrja:	  Mamma	  hvenær	  ertu	  búin	  í	  skólanum?	  Og	  hérna,	  hana	  

fór	  að	  hlakka	  til	  þegar	  ég	  væri	  búin.	  

Á	  orðum	  mæðranna	  má	  því	  greina	  að	  þær	  finni	  fyrir	  meiri	  tilfinningalegu	  álagi	  á	  

álaglagstímum	  líkt	  og	  í	  prófum	  eða	  verkefnaskilum	  þar	  sem	  samviskan	  virðist	  naga	  þær	  

vegna	  fjarverunnar	  frá	  börnunum.	  Samviskubit	  virðist	  oft	  vera	  fylgisfiskur	  þess	  að	  vera	  
móðir	  í	  nútímasamfélagi	  þar	  sem	  mæður	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  mörg	  ólík	  hlutverk	  samtímis	  

en	  móðurímynd	  samfélagsins	  gengur	  út	  frá	  því	  að	  mæður	  séu	  ávallt	  til	  staðar	  og	  hafi	  alltaf	  

tíma	  fyrir	  börn	  sín	  (Annadís	  G.	  Rúdólfsdóttir,	  2000).	  Mæður	  í	  háskólanámi	  eru	  engin	  
undantekning	  þar	  á	  eins	  og	  sjá	  má	  af	  orðum	  þeirra	  hér	  að	  ofan. 

7.2.2	  Togstreita	  milli	  hlutverka	  

Nokkrar	  mæður	  upplifðu	  togstreitu	  á	  milli	  móðurhlutverksins	  annarsvegar	  og	  
háskólanámsins	  hinsvegar.	  Þeim	  þótti	  stundum	  erfitt	  að	  leggja	  námið	  til	  hliðar	  þegar	  þær	  

voru	  með	  fjölskyldu	  sinni	  þar	  sem	  hugur	  þeirra	  leitaði	  gjarnan	  í	  verkefnaskil	  og	  fleira	  tengt	  
náminu.	  Þetta	  truflaði	  samveru	  með	  fjölskyldunni	  og	  gat	  verið	  streituvaldur	  inná	  
heimilinu.	  Elsa	  kom	  að	  því	  orðum	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

...En	  eins	  og	  á	  daginn	  og	  á	  kvöldin	  þegar	  maður	  er	  með	  hana	  þá	  er	  maður	  
samt	  alltaf	  með	  hugann	  við	  námið	  ekki	  eins	  og	  í	  vinnunni	  þegar	  maður	  getur	  

bara	  hætt	  að	  hugsa	  um	  það.	  Maður	  getur	  það	  ekki	  og	  maður	  er	  alltaf	  að	  pæla	  

ohh	  ég	  á	  að	  skila	  þessu	  verkefni	  og	  fara	  að	  læra	  þarna	  og	  hérna,	  það	  hefur	  
áhrif.	  

Elsa	  virðist	  því	  upplifa	  ákveðna	  togstreitu	  á	  milli	  hlutverkanna,	  þau	  skarast	  stundum	  á	  og	  

erfitt	  getur	  reynst	  að	  finna	  jafnvægi	  milli	  þeirra.	  Sara	  virðist	  einnig	  finna	  fyrir	  örlítilli	  

togstreitu	  milli	  hlutverka	  en	  hún	  telur	  að	  móðurhlutverkið	  komi	  niður	  á	  einkunnum	  sínum	  
en	  hún	  reynir	  að	  láta	  það	  ekki	  á	  sig	  fá.	  Sara	  lýsir	  því	  á	  þennan	  hátt: 

...og	  ég	  er	  ekki	  eitthvað	  ósátt	  þú	  veist	  við	  það	  þannig	  því	  þetta	  er	  bara	  svona.	  
Ég	  væri	  kannski	  meira	  ósátt	  ef	  ég	  væri	  geðveikt	  mikið	  að	  vinna	  og	  það	  myndi	  

bitna	  á	  náminu	  en	  þetta	  er	  einhvernvegin	  öðruvísi	  að	  það	  sé	  barn	  sem	  hafi	  

áhrif	  á.	  

Að	  ofansögðu	  má	  skilja	  að	  nokkrar	  mæðranna	  í	  rannsókn	  okkar	  fundu	  því	  fyrir	  togstreitu	  
milli	  hlutverka.	  Þetta	  samræmist	  niðurstöðum	  rannsóknar	  þar	  sem	  skoðuð	  var	  reynsla	  

eldri	  nemenda	  í	  háskólanámi	  þar	  sem	  flestir	  þeirra	  áttu	  börn.	  Niðurstöðurnar	  voru	  þær	  að	  
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nemendurnir	  höfðu	  þurft	  að	  kljást	  við	  ýmsar	  áskoranir,	  þar	  á	  meðal	  að	  finna	  jafnvægi	  milli	  

fjölskyldulífs	  annarsvegar	  og	  námsins	  hinsvegar	  (Stone,	  2008).	  Rannsóknir	  sem	  beinast	  að	  

samræmingu	  atvinnu	  og	  móðurhlutverks	  hafa	  einnig	  leitt	  í	  ljós	  svipaðar	  niðurstöður.	  
Mæður	  upplifa	  oft	  mikla	  spennu	  milli	  hlutverka	  annarsvegar	  sem	  starfsmenn	  og	  hinsvegar	  

sem	  mæður,	  en	  það	  leiðir	  til	  togstreitu	  milli	  hlutverka	  (Alstveit,	  Sverinsson	  og	  Karlsen,	  

2011;	  Erna	  Kristín	  Ernudóttir,	  2013;	  Parcsi	  og	  Curtin,	  2013).	  Það	  má	  því	  sjá	  að	  fyrri	  
rannsóknir	  styðja	  upplifun	  mæðranna	  í	  okkar	  rannsókn.	   

7.2.3	  Fjárhagslega	  hliðin	  

Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna	  hefur	  haft	  það	  afar	  mikilvæga	  hlutverk	  síðustu	  áratugi	  

að	  tryggja	  öllum	  einstaklingum	  sem	  vilja	  stunda	  háskólanám	  tækifæri	  til	  þess,	  óháð	  

fjárhagstöðu	  (Lánasjóður	  íslenskra	  námsmanna,	  e.d.b;	  Lög	  um	  Lánasjóð	  íslenskra	  

námsmanna,	  nr.	  21/1992). 

Lánasjóðurinn	  er	  mikilvægur	  mæðrunum	  í	  rannsókn	  okkar	  því	  þær	  reiddu	  sig	  allar	  

alfarið	  á	  námslán	  til	  framfærslu	  nema	  Sara.	  Hún	  var	  sú	  eina	  sem	  vann	  samhliða	  náminu	  og	  
náði	  þannig	  að	  framfleyta	  sér	  og	  sínum	  án	  námslána.	  Ástæða	  þess	  að	  Sara	  tók	  ekki	  

námslán	  var	  sú	  að	  hún	  vildi	  ekki	  þurfa	  að	  hafa	  áhyggjur	  af	  fjárhagnum	  í	  framtíðinni.	  Sumar	  
mæðurnar	  töldu	  það	  vera	  töluverðan	  ókost	  við	  háskólanám	  að	  þurfa	  að	  reiða	  sig	  á	  
námslán	  til	  framfærslu	  vegna	  lágrar	  upphæðar	  og	  töldu	  erfitt	  að	  framfleyta	  fjölskyldunni	  

af	  þeim.	  Þessi	  viðhorf	  mæðranna	  til	  námslána	  má	  einnig	  sjá	  í	  könnun	  frá	  árinu	  2003	  meðal	  
nemenda	  í	  Háskóla	  Íslands	  með	  fjölskylduábyrgð.	  Niðurstöður	  könnunnar	  leiddu	  í	  ljós	  að	  
nemendur	  höfðu	  áhyggjur	  af	  námslánum	  og	  hversu	  litla	  upphæð	  til	  framfærslu	  lánin	  

veittu	  þeim	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2003).	  Í	  rannsókn	  Stone	  (2008)	  þar	  sem	  litið	  er	  til	  reynslu	  
eldri	  háskólanemenda	  mátti	  sjá	  svipaðar	  niðurstöður	  en	  þar	  var	  ein	  af	  áskorunum	  

fjárhagslegir	  erfiðleikar.	  Katrín	  útskýrir	  að	  námslánin	  auki	  á	  kvíða	  í	  kringum	  próf	  þar	  sem	  
framfærsla	  fjölskyldunnar	  sé	  undir	  því	  komin	  að	  tilskyldar	  einkunnir	  og	  einingafjöldi	  náist.	  

Elsa	  hafði	  áhyggjur	  af	  fjárhag	  sínum	  og	  þá	  aðallega	  hvernig	  áhrif	  það	  hefði	  á	  fjárhag	  

hennar	  í	  framtíðinni,	  hvort	  skuldsetningin	  væri	  of	  mikil.	  Elsa	  lýsti	  því	  á	  þann	  veg: 

Það	  eru	  náttúrulega	  alltaf	  áhyggjur	  af	  fjárhagnum	  sem	  ég	  hafði	  ekki	  áhyggjur	  

af	  áður	  og	  jafnvel	  þó	  ég	  sé	  á	  fullum	  námslánum	  þá	  er	  ég	  í	  þannig	  fagi	  að	  ég	  sé	  

ekki	  fram	  á	  að	  fá	  rosalega	  há	  laun	  við	  það	  og	  hef	  áhyggjur	  af	  því	  að	  fara	  að	  
borga	  af	  námsláninu,	  svona	  kannski	  svekkt	  útí	  námslánin	  því	  ég	  er	  ekki	  ein	  af	  

þeim	  sem	  gæti	  verið	  að	  taka	  vinnu	  með,	  það	  er	  of	  mikið	  fyrir	  mig	  líka	  sem	  

móður.	  
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Thelma	  telur	  fjárhagslegu	  hliðina	  líka	  einn	  af	  stærstu	  ókostum	  þess	  að	  vera	  móðir	  í	  námi,	  

því	  hún	  er	  ekki	  að	  vinna	  með	  og	  treystir	  því	  alfarið	  á	  námslán.	  Hún	  reynir	  þó	  að	  líta	  

jákvætt	  á	  námslánin	  þar	  sem	  henni	  finnst	  hún	  vera	  að	  fjárfesta	  í	  sjálfri	  sér.	  Thelma	  sagði	  
svo	  frá: 

…ég	  er	  á	  námslánum,	  ég	  sé	  enga	  fyrirstöðu	  í	  því.	  Ég	  er	  bara	  að	  fjárfesta	  í	  sjálfri	  

mér	  og	  með	  því	  að	  fjárfesta	  í	  sjálfri	  mér	  er	  ég	  að	  skapa	  fjárhagslegt	  öryggi	  og	  
atvinnumöguleika	  fyrir	  mig	  og	  mína	  fjölskyldu	  í	  framtíðinni	  skiljið	  þið.	  Þannig	  

þó	  svo	  ég	  sé	  að	  skuldasetja	  mig	  á	  einhverjum	  tímapunkti	  þá	  er	  ég	  að	  fjárfesta	  í	  

leiðinni.	  

Orð	  Thelmu	  eru	  mjög	  í	  samræmi	  við	  hugmyndir	  nýfrjálshyggjunnar.	  Nýfrjálshyggjan	  leggur	  

áherslu	  á	  einstaklinginn,	  sem	  er	  sjálfstæður	  og	  hefur	  rétt	  á	  því	  að	  velja.	  Einstaklingur	  

byggir	  þannig	  upp	  sjálfsmynd	  sína	  út	  frá	  eigin	  vali	  og	  ákvörðunum.	  Það	  er	  litið	  svo	  á	  að	  

einstaklingur	  beri	  ábyrgð	  á	  þeim	  afleiðingum	  sem	  val	  hans	  hefur	  (Jacques	  og	  Radtke,	  

2012;	  Lawler,	  2000).	  Einstaklingar	  eru	  því	  stöðugt	  að	  taka	  ákvarðanir	  ásamt	  því	  að	  þeir	  
reyna	  að	  haga	  sér	  svo	  að	  þeir	  geti	  orðið	  besta	  útgáfan	  af	  sjálfum	  sér	  eins	  og	  greina	  má	  í	  

orðum	  Thelmu.	  

7.2.4	  Frítími	  

Þegar	  mæður	  eignast	  börn	  getur	  það	  fylgt	  því	  að	  þær	  hafa	  lítinn	  tími	  til	  að	  sinna	  

áhugamálum	  og	  sér	  sjálfum.	  Í	  rannsókn	  Coutinho	  o.fl.	  (2014)	  kom	  fram	  að	  breytingar	  

verða	  á	  lífsstíl	  kvenna	  í	  kjölfar	  þess	  að	  verða	  mæður	  og	  var	  til	  að	  mynda	  lítill	  tími	  fyrir	  
félagslíf.	  Þegar	  mæðurnar	  í	  okkar	  rannsókn	  voru	  spurðar	  hvernig	  þær	  höguðu	  sínum	  

frítíma	  og	  hvort	  þær	  hefðu	  yfirhöfuð	  einhvern	  frítíma	  kom	  sterkt	  fram	  að	  flestar	  

mæðurnar	  áttu	  hann	  af	  mjög	  skornum	  skammti.	  Mæðurnar	  töldu	  sig	  flestar	  hafa	  lítinn	  

tíma	  til	  að	  gera	  eitthvað	  annað	  en	  að	  sinna	  móðurhlutverkinu	  og	  háskólanáminu.	  
Mæðurnar	  í	  rannsókn	  okkar	  viðurkenndu	  þó	  að	  ef	  til	  vill	  væri	  hægt	  að	  næla	  sér	  í	  einhvern	  

frítíma	  fyrir	  sig	  sjálfar	  með	  ákveðnu	  skipulagi	  en	  það	  væri	  áskorun	  og	  færi	  þá	  að	  miklu	  
leyti	  eftir	  því	  hversu	  mikið	  væri	  að	  gera	  í	  skólanum. 

María	  sagði:	  

Þú	  veist	  nei,	  auðvitað	  þarf	  maður	  að	  búa	  sér	  til	  frítíma	  skilurðu,	  bara	  ákveða	  

en	  það	  er	  ekki	  eins	  og	  maður	  sé	  eitthvað	  að	  horfa	  á	  sjónvarpið.	  Eins	  og	  
handavinna,	  ég	  var	  alltaf	  að	  prjóna	  og	  eitthvað	  þú	  veist,	  ég	  finn	  mér	  bara	  ekki	  

tíma	  í	  það.	  
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Sara	  leit	  þannig	  á	  að	  hún	  væri	  búin	  að	  setja	  sig	  í	  annað	  sæti,	  en	  aðeins	  tímabundið	  á	  

meðan	  á	  náminu	  stendur	  og	  hlakkaði	  til	  að	  geta	  sinnt	  áhugamálum	  sínum	  að	  námi	  loknu.	  

Sara	  tók	  þannig	  til	  máls	  þegar	  hún	  var	  spurð	  hvort	  hún	  hafði	  einhvern	  frítíma	  fyrir	  sig: 

Nei	  ég	  get	  ekki	  sagt	  það,	  ég	  hlakka	  mikið	  til	  þegar	  skólinn	  klárast	  og	  ég	  get	  

kannski	  farið	  í	  ræktina	  og	  eitthvað	  svona.	  

Arna	  Margrét	  var	  þó	  eina	  móðirin	  sem	  fannst	  hún	  hafa	  frítíma	  og	  sagði	  sig	  að	  hún	  og	  maki	  
hennar	  væru	  dugleg	  að	  skiptast	  á	  að	  fara	  út.	  Hún	  hafði	  einnig	  ákveðinn	  tíma	  í	  hverri	  viku	  

fyrir	  sjálfa	  sig.	   

7.3 Tími 

7.3.1	  Sveigjanleiki	  

María	  taldi	  námið	  veita	  henni	  sveigjanleika	  sem	  hún	  myndi	  ekki	  hafa	  ef	  hún	  væri	  í	  vinnu: 

...og	  kostir	  fram	  yfir	  að	  vera	  ekki	  í	  skóla,	  stundum	  hefur	  maður	  tíma	  þú	  veist,	  í	  
skóla	  er	  maður	  ekkert	  endilega	  í	  tímum	  allan	  daginn	  þá	  stundum	  getur	  maður	  

gert	  eitthvað	  annað,	  sem	  er	  öðruvísi	  en	  þegar	  maður	  er	  í	  vinnu.	  

Meirihluti	  mæðranna	  upplifði	  einnig	  ákveðinn	  sveigjanleika	  í	  því	  að	  vera	  í	  háskólanámi	  
með	  barn.	  Þeim	  fannst	  það	  mjög	  þægilegur	  og	  góður	  kostur	  að	  getað	  stjórnað	  tíma	  sínum	  

sjálfar	  þá	  sérstaklega	  þegar	  þær	  þyrftu	  að	  sinna	  ákveðnum	  erindum.	  Þegar	  upp	  koma	  
veikindi	  hjá	  börnum	  finnst	  mæðrum	  sveigjanleikinn	  sem	  háskólanám	  býður	  upp	  á	  vera	  
mikill	  kostur.	  Bryndís	  lýsir	  því	  á	  þennan	  hátt: 

Ég	  held	  að	  þetta	  sé	  mjög	  þægilegt	  af	  því	  að	  maður	  getur	  stjórnað	  sér	  sjálfur	  

þegar	  maður	  er	  í	  náminu,	  þá	  hvenær	  maður	  er	  að	  læra	  og	  svona,	  þú	  veist,	  
auðveldara	  kannski	  að	  sleppa	  úr	  degi	  og	  eitthvað	  svoleiðis	  eins	  og	  ef	  það	  eru	  

veikindi	  eða	  það	  er	  samt	  auðveldara	  en	  ef	  þú	  værir	  í	  fastri	  vinnu	  allavega	  eins	  

og	  í	  skólanum	  hjá	  mér	  þá	  er	  auðveldara	  að	  hagræða	  sko	  eftir	  því.	  	  

Thelma	  lýsir	  sveigjanleikanum	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

...það	  er	  alltaf	  eitthvað	  óvænt	  alveg	  eins	  og	  það	  bara,	  hann	  veikur	  og	  lítill	  

svefn	  og	  ég	  veit	  að	  ég	  hef	  ekki	  orku	  að	  afreka	  neitt.	  Ég	  verð	  bara	  að	  næla	  mér	  í	  

smá	  svefn.	  Þá	  riðlast	  sá	  dagur	  skiljið	  þið,	  það	  er	  komið	  hádegi	  og	  ég	  á	  að	  sækja	  
barnið	  eftir	  fjóra	  tíma	  skiljið	  þið.	  



42	  

Þegar	  mæðurnar	  voru	  spurðar	  að	  því	  hvort	  þær	  teldu	  einhvern	  mun	  á	  því	  að	  vera	  í	  

háskólanámi	  eða	  vinnu	  með	  barn	  mátti	  greina	  að	  þær	  töldu	  miklu	  meiri	  sveigjanleika	  

fólginn	  í	  því	  að	  vera	  í	  námi	  heldur	  en	  vinnu.	  Þær	  töldu	  viðveru	  í	  námi	  mun	  minni	  og	  jafnvel	  
sveigjanlegri	  sem	  skapaði	  þeim	  töluvert	  meira	  frelsi	  heldur	  en	  ef	  þær	  væru	  í	  fastri	  vinnu.	  

Sóley	  lýsir	  því	  frelsi	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

Þú	  stjórnar	  þér	  svolítið	  sjálf,	  ég	  meina	  ef	  þú	  ert	  í	  vinnu	  þá	  ertu	  náttúrulega	  að	  
vinna	  alveg	  átta	  tíma	  á	  dag	  og	  ferð	  ekkert	  bara	  eða	  bara	  æj	  ég	  þarf	  aðeins	  að	  

skreppa	  heim.	  En	  í	  skólanum	  ertu	  kannski	  bara	  í	  tíma	  frá	  tíu	  til	  tólf	  og	  ferð	  

kannski	  heim	  tvö	  eða	  ég	  ætla	  að	  mæta	  níu	  í	  skólann	  þó	  svo	  að	  tíminn	  sé	  ekki	  
fyrr	  en	  tíu	  eða	  bara	  hey	  ég	  þarf	  að	  fara	  að	  kaupa	  afmælisgjöf	  eða	  jólagjöf	  og	  

æj	  geri	  hitt	  bara	  á	  morgunn	  eða	  eitthvað.	  En	  ef	  þú	  ert	  að	  vinna	  átta	  tíma	  

vinnudag	  þá	  gerirðu	  ekki	  neitt	  fyrr	  en	  eftir	  þann	  tíma	  og	  eiginlega	  ekki,	  því	  þú	  

ferð	  að	  sækja	  börnin	  og	  ferð	  að	  elda	  matinn	  og	  það	  er	  bara	  miklu	  meira	  frelsi	  

að	  vera	  í	  námi	  með	  barn.	  

Thelma	  útskýrir	  einnig	  sveigjanleikann:	  

...ég	  get	  stjórnað	  tímanum	  betur,	  ég	  er	  ekki	  föst	  í	  viðveru	  í	  skólanum	  frá	  átta	  

til	  fjögur.	  Ég	  hef	  svigrúm	  en	  ég	  veit	  hvað	  það	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  skiljið	  þið.	  Ef	  
ég	  ætla	  að	  hitta	  vinkonu	  mína	  í	  hádegismat	  þegar	  ég	  er	  ekki	  í	  tímum,	  ég	  hef	  

þann	  kost	  en	  ég	  myndi	  ekki	  gera	  það	  ef	  ég	  væri	  í	  vinnu	  skiljið	  þið...	  aðstoða	  
mömmu	  við	  þetta,	  eða	  keyra	  ömmu	  til	  læknis	  eða	  eitthvað	  svona	  þú	  veist.	  
Mér	  finnst	  ég	  vera	  virkari	  í	  samfélaginu	  að	  þessu	  leyti	  skiljið	  þið	  og	  getað	  

skroppið	  í	  Kringluna	  og	  reddað	  einhverju	  en	  ekki	  gera	  það	  klukkan	  hálf	  fimm	  

þegar	  einhver	  er	  kolruglaður	  í	  skapinu,	  þreyttir	  eftir	  leikskóladag	  eða	  hvað	  
eina	  þú	  veist	  en	  ég	  veit	  þá	  hvaða	  tíma	  ég	  tapa	  í	  staðinn.	  En	  svo	  er	  líka	  kannski	  

rangt	  að	  segja	  tapa,	  þú	  veist	  ég	  er	  líka	  að	  gera	  eitthvað	  fyrir	  mig	  skiljið	  þið?	  

Elsa	  talar	  líka	  um	  að	  hún	  eigi	  eftir	  að	  sakna	  sveigjanleikans	  og	  frelsisins	  þegar	  hún	  lýkur	  
námi	  og	  fer	  að	  vinna.	  Sveigjanleikinn	  sem	  háskólanám	  býður	  upp	  á	  virðist	  því	  skipta	  mjög	  

miklu	  máli	  fyrir	  konur	  sem	  reyna	  að	  samræma	  ólík	  hlutverk.	  Rannsókn	  sýnir	  að	  

sveigjanleiki	  fyrir	  mæður	  á	  vinnumarkaði	  sé	  einnig	  gríðarlega	  mikilvægur.	  Í	  rannsókn	  
Alstveit,	  Sverinsson	  og	  Xuereb	  (2008)	  kemur	  fram	  að	  sveigjanleiki	  á	  vinnustað	  skipti	  miklu	  

máli	  fyrir	  mæður	  þegar	  þær	  snúa	  aftur	  til	  vinnu	  eftir	  fæðingarorlof.	  Ef	  mæðurnar	  finndu	  

ekki	  fyrir	  sveigjanleika	  á	  vinnustaðnum,	  til	  dæmis	  til	  að	  sinna	  veiku	  barni	  heima,	  upplifðu	  

þær	  það	  sem	  hindrun	  við	  samræmingu	  hlutverka.	  Því	  er	  sveigjanleikinn	  í	  háskólanáminu	  
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mikill	  kostur	  fyrir	  mæður,	  eitthvað	  sem	  líklega	  er	  lítill	  möguleiki	  á	  á	  almennum	  

vinnumarkaði.	   

7.3.2	  Nýting	  tímans	  

Eitt	  af	  því	  mikilvæga	  sem	  flestar	  háskólamæðurnar	  töldu	  skipta	  miklu	  máli	  var	  að	  nýta	  

tímann	  vel,	  sérstaklega	  á	  daginn	  þegar	  börnin	  voru	  í	  daggæslu.	  Söru	  fannst	  hún	  mætti	  

nýta	  tímann	  sinn	  betur	  þegar	  hún	  hefði	  lausa	  stund.	  Hún	  nefnir	  ennfremur	  muninn	  á	  því	  
að	  vera	  með	  barn	  í	  námi	  og	  barnlaus	  en	  hún	  þekkir	  hvoru	  tveggja.	  Hún	  sagði	  hugsunarhátt	  

sinn	  breyttan,	  hún	  nýtti	  nú	  tímann	  betur	  eftir	  að	  hafa	  eignast	  barn.	  Arna	  Margrét	  útskýrði	  

að	  það	  væri	  freistandi	  að	  fara	  heim	  og	  hvíla	  sig	  en	  hún	  þyrfti	  að	  vera	  ákveðin	  í	  því	  að	  nýta	  

tímann	  sinn	  vel.	  Thelma	  upplifir	  ákveðinn	  tímaskort	  og	  finnst	  henni	  oft	  á	  tíðum	  vanta	  auka	  

klukkustundir	  í	  sólarhringinn.	  Hinsvegar	  finnst	  Thelmu	  hún	  hafi	  tileinkað	  sér	  betri	  

tímastjórnun	  eftir	  að	  hún	  varð	  móðir.	  Í	  rannsókn	  meðal	  eldri	  háskólanemenda	  þar	  sem	  
flestir	  þeirra	  áttu	  börn	  mátti	  sjá	  svipaðar	  niðurstöður	  og	  fram	  koma	  hjá	  okkur,	  það	  er	  

tímaskortur	  háði	  mörgum	  sem	  samræma	  þurfa	  þessi	  ólíku	  hlutverk	  (Stone,	  2008). 

7.3.3	  Skipulagning	  

Stór	  hluti	  mæðranna	  taldi	  gott	  skipulag	  skipta	  miklu	  máli	  í	  samræmingu	  náms	  og	  
móðurhlutverks.	  Þegar	  mæðurnar	  voru	  spurðar	  út	  í	  hvort	  þær	  myndu	  mæla	  með	  því	  að	  

vera	  móðir	  í	  háskólanámi	  við	  aðrar	  konur	  töldu	  Arna	  Margrét	  og	  Sara	  að	  skipulagning	  væri	  

forsenda	  þess	  að	  slíkt	  fyrirkomulag	  gengi	  upp.	  Arna	  Margrét	  lýsti	  því	  á	  þann	  veg	  að	  þær	  
þyrftu	  að	  vera	  “ógeðslega	  skipulagðar”.	  Skipulagning	  var	  sérstaklega	  mikilvæg	  í	  

verkefnavinnu	  og	  á	  álagstímum	  í	  náminu.	  Bryndís,	  María	  og	  Thelma	  eignuðust	  allar	  sitt	  
fyrsta	  barn	  meðan	  á	  námi	  stóð.	  Þær	  töldu	  að	  barneignir	  hefðu	  gert	  þær	  mun	  skipulagðari	  

og	  markvissari	  í	  náminu	  en	  þær	  höfðu	  áður	  verið.	  Skipulagningu	  töldu	  þær	  vera	  mikilvæga	  

til	  þess	  að	  þær	  gætu	  sinnt	  náminu	  án	  þess	  að	  það	  truflaði	  fjölskyldulífið	  um	  of.	  Þær	  

nefndu	  að	  þær	  hefðu	  ekki	  sama	  svigrúm	  og	  áður	  til	  að	  slá	  verkefnum	  á	  frest	  þar	  sem	  þær	  

hefðu	  fleiri	  skyldum	  að	  gegna. 

Bryndís	  sagði:	  

Maður	  er	  miklu	  skipulagðari	  það	  er	  þú	  veist	  kannski	  í	  staðin	  fyrir	  að	  sofa	  til	  

hádegis	  þá	  er	  ég	  mætt	  klukkan	  níu	  uppí	  skóla	  og	  nýti	  þar	  með	  tímann	  fyrir	  

hádegið	  þannig	  að	  ég	  held	  í	  raun	  að	  það	  sé	  númer	  eitt	  tvö	  og	  þrjú	  sko	  og	  

maður	  er	  alveg	  meira	  að	  hugsa	  fram	  í	  tímann	  en	  áður.	  

Thelma	  sagði:	  
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Þú	  þarft	  að	  skipuleggja	  þig	  vel	  og	  ég	  meina	  þú	  getur	  ekki	  slugsað	  með	  

verkefnavinnuna	  þangað	  til	  í	  kvöld	  því	  í	  kvöld	  þarftu	  að	  sinna	  barninu	  eða,	  æji	  

skiljið	  þið	  hvað	  ég	  er	  að	  fara?	  

María	  sagði:	  

Útaf	  því	  að	  ég	  held	  ég	  sé	  bara	  skipulagðari,	  þú	  veist	  maður	  kemst	  ekki	  upp	  

með	  annað,	  og	  þú	  veist	  alltaf	  þegar	  það	  er	  eitthvað,	  þegar	  maður	  er	  ekki	  í	  
tíma,	  þá	  nýtir	  maður	  það	  í	  að	  læra	  þú	  veist	  milli	  átta	  og	  fjögur,	  maður	  er	  bara	  

á	  fullu	  milli	  átta	  og	  fjögur	  að	  læra	  eins	  mikið	  og	  maður	  getur	  svo	  maður	  þurfi	  

ekki	  að	  eyða	  kvöldinu	  í	  þetta.	  Í	  staðinn	  fyrir	  að	  sofa	  lengur	  og	  eitthvað	  sem	  
maður	  hefði	  gert	  kannski…	  

7.4 Stuðningur 
Eitt	  þeirra	  þema	  sem	  kom	  hvað	  skýrast	  í	  ljós	  hjá	  mæðrunum	  var	  stuðningur.	  Góður	  

stuðningur	  maka,	  fjölskyldu	  og	  ekki	  síst	  frá	  skólasamfélaginu	  segja	  þær	  helstu	  forsendu	  

þess	  að	  móðir	  geti	  stundað	  háskólanám	  með	  góðu	  móti.	  Þetta	  speglast	  vel	  í	  erlendri	  
rannsókn	  um	  reynslu	  eldri	  nemenda	  í	  háskóla	  þar	  sem	  niðurstöður	  leiða	  í	  ljós	  mikilvægi	  

stuðnings.	  Niðurstöðurnar	  sýndu	  að	  nemendurnir	  töldu	  stuðning	  frá	  fjölskyldu,	  maka,	  

kennurum	  og	  samnemendum	  eina	  af	  ástæðum	  þess	  að	  þeir	  gætu	  stundað	  háskólanám	  
(Stone,	  2008).	  Elsa,	  Arna	  Margrét	  og	  Bryndís	  lýstu	  því	  að	  stuðningurinn	  skipti	  öllu	  máli	  

fyrir	  farsæla	  samræmingu	  en	  ef	  stuðningsnetið	  væri	  lítið	  gæti	  námið	  reynst	  mjög	  erfitt.	  
Bryndís	  sem	  hafði	  fyrir	  barneignir	  stundað	  nám	  á	  Spáni	  lýsti	  mikilvægi	  stuðnings	  á	  þennan	  
hátt: 

Stuðningur	  skiptir	  máli,	  ég	  held	  að	  það	  væri	  erfitt	  að	  gera	  þetta	  með	  lítið	  
tengslanet	  þú	  veist	  eins	  og	  ef	  ég	  hefði	  verið	  útá	  Spáni	  í	  þessu	  námi	  ætla	  ég	  að	  

giska	  á	  að	  það	  hefði	  verið	  svona	  þúsund	  sinnum	  erfiðara	  sko	  og	  svo	  líka	  

náttúrlega	  misjafn	  stuðningur	  en	  í	  mínu	  tilfelli	  er	  hann	  bara	  mjög	  góður	  sko.	  

7.4.1	  Maki	  

Meirihluti	  mæðranna	  segist	  hafa	  góðan	  stuðning	  frá	  maka	  en	  allar	  mæðurnar	  eru	  í	  

sambúð	  eða	  giftar	  barnsfeðrum	  sínum.	  Mæðurnar	  upplifðu	  stuðninginn	  helst	  á	  
álagstímum	  þegar	  makar	  þeirra	  tóku	  megin	  ábyrgð	  á	  umönnun	  barna	  þeirra	  og	  

heimilisstörfunum	  svo	  að	  þær	  gætu	  einbeitt	  sér	  að	  náminu.	  Stuðningur	  frá	  maka	  var	  

einnig	  í	  formi	  hvatningar	  og	  skilningi	  á	  því	  að	  þær	  væru	  í	  krefjandi	  námi.	  Arna	  Margrét,	  
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Elsa	  og	  Thelma	  voru	  allar	  sammála	  um	  að	  makar	  þeirra	  veittu	  þeim	  mikinn	  skilning	  og	  

lýstu	  þær	  því	  á	  eftirfarandi	  hátt: 

Arna	  Margrét	  sagði:	  

Kærastinn	  minn	  er	  líka	  ógeðslega	  skilningsríkur	  og	  þegar	  það	  koma	  upp	  

veikindi	  hjá	  henni	  eins	  og	  gerðist	  í	  tvo	  daga	  þegar	  ég	  var	  akkúrat	  í	  

vettvangsnámi,	  þá	  tók	  hann	  sér	  frí	  svo	  ég	  þyrfti	  ekki	  að	  vera	  að	  vinna	  upp	  
einhvern	  tíma.	  Þannig	  að	  við	  erum	  að	  skipta	  þessu	  mjög	  jafnt	  sko,	  þegar	  hann	  

þarf	  að	  fara	  í	  próf	  þá	  er	  ég	  heima.	  

Elsa	  sagði:	  

...maðurinn	  minn	  er	  náttúrlega	  skilningsríkur	  líka	  og	  finnst	  þetta	  bara	  æji	  veit	  

ekki	  hvernig	  ég	  get	  lýst	  því	  en	  hann	  segir	  að	  námið	  eigi	  að	  ganga	  fyrir.	  Hann	  er	  

voða	  duglegur	  að	  segja	  ertu	  búin	  að	  læra	  og	  pælir	  voðalega	  mikið	  þannig	  

hvernig	  mér	  gangi	  með	  hlutina	  og	  þannig	  bara	  ertu	  að	  fara	  í	  skólann	  í	  dag	  eða	  

ertu	  að	  fara	  að	  læra.	  Hann	  pælir	  voðalega	  mikið	  í	  þessu.	  Svo	  líka	  að	  honum	  
finnst	  ég	  alltaf	  svo	  dugleg	  og	  svo	  ef	  ég	  efast	  um	  mig	  sjálfa	  þá	  segir	  hann	  bara	  

æji	  Elsa	  þú	  getur	  þetta	  alveg,	  maður	  fær	  náttúrulega	  þannig	  stuðning.	  

Thelma	  sagði:	  

Já	  algjörlega,	  ég	  á	  ótrúlega	  góðan	  maka	  sem	  sýnir	  mér	  ótrúlega	  mikinn	  skilning	  

og	  hérna	  hann	  segir	  alltaf	  að	  þegar	  þú	  þarft	  að	  sinna	  skólanum	  þá	  ferð	  þú	  bara	  

og	  gerir	  þitt	  við	  ráðum	  alveg	  fram	  úr	  okkar	  hér	  heima...	  

Elsa	  talar	  um	  það	  að	  hún	  gæti	  ekki	  hugsað	  sér	  að	  samræma	  móðurhlutverkið	  og	  námið	  ef	  

hún	  nyti	  ekki	  stuðnings	  maka	  síns	  líkt	  og	  hún	  gerir.	  Stuðningur	  frá	  maka	  hennar	  er	  það	  

sem	  hefur	  hjálpað	  henni	  mest	  í	  því	  náminu.	  Hún	  lýsir	  því	  á	  einlægan	  hátt: 

Það	  get	  ég	  þakkað	  manninum	  mínum	  alveg	  rosalega	  fyrir,	  ég	  veit	  ekki	  hversu	  

vel	  það	  myndi	  ganga	  ef	  ég	  væri	  til	  dæmis	  einstæð	  og	  ætti	  ekki	  mann	  sem	  væri	  

að	  styðja	  mig	  svona	  mikið	  [...]	  hann	  hjálpar	  voðalega	  mikið	  með	  bæði	  
heimilishaldið	  og	  náttúrlega	  með	  Klöru.	  Hann	  gerir	  mjög	  mikið	  en	  þú	  veist	  líka	  

í	  gegnum	  þessar	  annir	  þegar	  það	  hefur	  verið	  að	  nálgast	  próf	  eða	  lokaskil	  

verkefna	  hann	  er	  alveg	  að	  taka	  helgarnar	  eins	  og	  ekkert	  sé	  og	  ekkert	  kvartað	  
yfir	  því	  sko.	  Ég	  held	  að	  þetta	  sé	  það	  sem	  hafi	  hjálpað	  voða	  mikið	  sko,	  gæti	  

þetta	  ekki	  án	  hans.	  
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Mæðurnar	  upplifa	  því	  mikinn	  stuðning	  frá	  mökum	  sínum	  og	  virðist	  stuðningur	  þeirra	  vega	  

einna	  þyngst	  í	  því	  að	  gera	  mæðrunum	  kleift	  að	  stunda	  námið	  en	  eins	  og	  Elsa	  lýsti	  getur	  

hún	  ekki	  ímyndað	  sér	  að	  vera	  einstæð	  í	  háskólanám. 

7.4.2	  Fjölskylda	  

Það	  kom	  skýrt	  fram	  í	  öllum	  viðtölunum	  að	  mæðurnar	  töldu	  stuðning	  frá	  fjölskyldunni	  

skipta	  gríðarlega	  miklu	  máli.	  Stuðningur	  frá	  fjölskyldu	  kom	  frá	  foreldrum	  mæðranna,	  
foreldrum	  maka	  þeirra	  ásamt	  stuðningi	  frá	  ömmum,	  öfum	  og	  systkinum.	  Elsa	  lýsti	  

stuðningi	  frá	  fjölskyldu	  sinni	  á	  eftirfarandi	  veg: 

Við	  fáum	  alveg	  rosalega	  mikinn	  stuðning	  í	  kringum	  okkur,	  það	  er	  alveg	  

mamma	  hans,	  foreldrar	  mínir	  og	  systir	  mín.	  Þau	  hjálpa	  okkur	  alveg	  rosalega	  

mikið	  og	  við	  fáum	  alveg	  helgarnar	  þar	  sem	  við	  fáum	  pössun	  og	  fara	  með	  hana	  

um	  helgar	  og	  auðvelt	  að	  redda	  pössun	  þannig	  að	  við	  höfum	  alveg	  sterkt	  
stuðningsnet	  í	  kringum	  okkur	  og	  það	  hefur	  hjálpað	  alveg	  helling.	  

Thelma	  tekur	  í	  sama	  streng:	  

...svo	  á	  ég	  mömmu	  sem	  er	  rosalega	  dugleg	  að	  aðstoða	  okkur.	  Hún	  er	  öll	  af	  vilja	  
gerð	  líka	  jafnvel	  af	  því	  hún	  er	  ekki	  útvinnandi.	  En	  þegar	  aðstæður	  eru	  þannig	  

að	  það	  er	  hópverkefni	  upp	  í	  skóla	  og	  hann	  er	  veikur,	  þá	  tekur	  hún	  hann	  bara	  
fyrir	  mig	  skiluru?	  Og	  jafnvel	  líka	  bara,	  já	  sækir	  hann	  fyrir	  mig	  þegar	  ég	  þarf	  að	  

vera	  lengur	  í	  skólanum	  þannig	  ég	  er	  með	  rosalega	  gott	  bakland.	  Þú	  veist	  líka	  

tengdafjölskyldan	  en	  þú	  veist	  þau	  eru	  bara	  útivinnandi.	  Mamma	  hefur	  meira	  
svigrúm,	  er	  heima,	  býr	  stutt	  frá	  okkur	  þannig	  að.	  Svo	  á	  ég	  yngri	  systur,	  þær	  

stundum	  bara	  biðja	  um	  að	  ná	  í	  hann	  þegar	  þær	  eiga	  lausa	  stund.	  

Stuðningurinn	  var	  einnig	  í	  formi	  þess	  að	  mæður	  mæðranna	  voru	  í	  ákveðinn	  tíma	  með	  

börnum	  þeirra	  á	  meðan	  þær	  þurftu	  að	  sinna	  náminu	  á	  álagstímum.	  Bryndís	  og	  María	  eiga	  

báðar	  foreldra	  sem	  eru	  utan	  að	  landi	  og	  höfðu	  á	  því	  orð	  að	  þrátt	  fyrir	  það	  nytu	  þær	  góðs	  

stuðnings	  þeirra.	  Þær	  lýstu	  því	  báðar	  að	  þegar	  mikið	  lægi	  við	  í	  náminu	  eða	  jafnvel	  að	  
kæmu	  upp	  veikindi	  hjá	  börnunum	  þá	  kæmu	  mæður	  og	  ömmur	  þeirra	  langt	  að	  til	  þess	  að	  

aðstoða	  við	  heimilishaldið.	  Bryndís	  lýsir	  þeim	  aðstæðum	  á	  þennan	  veg: 

Ef	  það	  er	  mikið	  að	  gera	  í	  skólanum	  hjá	  mér	  eða	  kannski	  komandi	  stórt	  próf	  þá	  

er	  ekkert	  mál	  að	  fá	  ömmu	  eða	  mömmu	  eða	  eitthvað	  að	  koma	  og	  vera	  með	  
hana	  í	  viku	  sko.	  Þær	  búa	  fyrir	  norðan	  og	  koma	  þá	  bara	  suður	  og	  eru	  hjá	  mér.	  
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Bryndís	  sagði	  ennfremur:	  

Ég	  bað	  einmitt	  ömmu	  að	  koma	  í	  desember	  svona	  fyrstu	  törnina	  [...]	  hún	  var	  í	  

viku	  með	  hana	  en	  ég	  hefði	  ekki	  þurft	  það	  en	  það	  var	  samt	  gott	  að	  hafa	  hana.	  

Arna	  Margrét	  og	  Sara	  hafa	  einnig	  notið	  fjárhagslegs	  stuðnings	  frá	  fjölskyldum	  sínum.	  Arna	  

Margrét	  og	  maki	  hennar	  búa	  til	  að	  mynda	  í	  húsnæði	  í	  eigu	  foreldra	  hennar	  og	  þar	  með	  

þurfa	  þau	  ekki	  að	  greiða	  háa	  leigu	  líkt	  og	  gengur	  og	  gerist	  á	  almennum	  leigumarkaði.	  
Foreldrar	  Söru	  bjóða	  henni	  og	  fjölskyldu	  hennar	  gjarnan	  í	  mat	  til	  að	  styðja	  við	  þau	  

fjárhagslega.	  Maki	  Söru	  er	  einnig	  námsmaður	  og	  skiptir	  þessi	  stuðningur	  því	  mjög	  miklu	  

máli,	  með	  þessu	  sparist	  háar	  upphæðir.	  Stuðningur	  frá	  fjölskyldu	  er	  því	  gífurlega	  
mikilvægur	  mæðrunum	  en	  það	  samræmist	  niðurstöðum	  úr	  könnun	  meðal	  

háskólanemenda	  með	  fjölskylduábyrgð	  en	  þar	  kemur	  skýrt	  fram	  að	  nemendur	  nytu	  mikils	  

stuðnings	  foreldra	  og	  foreldra	  maka	  síns	  í	  formi	  barnagæslu	  en	  einnig	  fjárhagslegs	  

stuðnings	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2003).	  

7.4.3	  Skólasamfélagið	  

Mæðurnar	  töldu	  flestar	  þann	  stuðning	  sem	  þær	  fengu	  frá	  skólasamfélaginu	  skipta	  máli.	  
Upplifun	  mæðranna	  var	  þó	  ólík	  eftir	  því	  á	  hvaða	  sviðum	  þær	  stunduðu	  háskólanám.	  Fjórar	  

þeirra,	  þær	  Arna	  Margrét,	  Sara,	  Elsa	  og	  Thelma	  stunduðu	  nám	  á	  Menntavísindasviði	  við	  
Háskóla	  Íslands	  en	  þar	  upplifðu	  þær	  mikinn	  skilning	  kennara	  gagnvart	  þeim	  sem	  mæðrum.	  

Þær	  nefndu	  sérstaklega	  að	  fyrirlestrar	  kennara	  væru	  teknir	  upp	  sem	  reyndist	  þeim	  vel,	  

fannst	  samband	  þeirra	  við	  kennara	  verða	  persónulegra	  og	  það	  væri	  ekkert	  því	  til	  
fyrirstöðu	  að	  mæta	  jafnvel	  með	  börnin	  í	  tíma	  ef	  nauðsyn	  krefði.	  Þessar	  lýsingar	  

mæðranna	  endurspeglast	  einnig	  vel	  í	  könnun	  meðal	  háskólanema	  með	  fjölskylduábyrgð	  í	  

Háskóla	  Íslands.	  Þar	  töldu	  nemendurnir	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  tekið	  sé	  tillit	  til	  aðstæðna	  

barnafólks	  og	  var	  þar	  meðal	  annars	  nefnt	  að	  það	  yrði	  til	  mikils	  hægðarauka	  að	  fyrirlestrar	  
og	  glósur	  væru	  tiltæk	  á	  netinu	  svo	  auðvelda	  mætti	  nemendum	  samræmingu	  náms	  og	  

fjölskyldulífs	  (Sigrún	  Júlíusdóttir,	  2013). 

Reynsla	  Thelmu	  af	  því	  að	  vera	  móðir	  Menntavísindasviði:	  

Á	  Menntavísindasviði	  finnst	  mér	  okkur	  vera	  mætt	  með	  miklum	  skilningi.	  Ég	  

meina	  við	  komum	  ekki	  í	  tíma	  af	  því	  við	  erum	  með	  veikt	  barn	  eða.	  Þú	  veist	  mér	  

finnst	  það...	  ég	  meina	  það	  er	  svigrúm,	  ég	  meina	  yfirleitt	  þegar	  þú	  ert	  fyrri	  til	  og	  
sérð	  í	  hvað	  stefnir	  og	  þú	  nærð	  ekki	  að	  skila	  á	  réttum	  tíma	  eða	  þú	  ert	  í	  einhverri	  

tímaþröng	  og	  langar	  að	  gera	  vel,	  ef	  þú	  berð	  eftir	  úrræðum	  þá	  er	  þér	  yfirleitt	  
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mætt	  mjög	  vel.	  Þú	  veist	  ég	  hef	  alveg	  sótt	  um	  frest	  á	  verkefnum	  þótt	  ég	  sé	  ekki	  

að	  tala	  hátt	  um	  það.	  

Arna	  Margrét	  lýsti	  því	  einnig:	  

Það	  er	  bara	  alltaf	  verið	  að	  koma	  og	  tala	  við	  mann	  og	  spyrja	  hvernig	  gengur	  og	  

bara	  og	  einmitt	  og	  kennarinn	  sem	  var	  með	  verkefnaskil	  í	  kringum	  fæðinguna,	  

hann	  bara	  já	  blessuð	  vertu	  bara,	  bara	  ekkert	  mál.	  

Mæðurnar	  sem	  eru	  á	  öðrum	  sviðum	  en	  Menntavísindasviði	  hafa	  þó	  aðra	  sögu	  að	  segja	  og	  

hafa	  upplifað	  stuðning	  í	  skólasamfélaginu	  á	  annan	  máta.	  Sóley,	  María	  og	  Katrín	  tala	  um	  að	  

á	  þeirra	  sviðum	  séu	  sjaldan	  teknir	  upp	  fyrirlestrar	  hjá	  kennurum	  sem	  getur	  reynst	  þeim	  
erfitt	  þó	  sérstaklega	  þegar	  þær	  komast	  ekki	  í	  tíma,	  til	  að	  mynda	  þegar	  börnin	  veikjast.	  

María	  og	  Sóley	  segjast	  þá	  frekar	  geta	  leitað	  til	  samnemenda	  sinna	  til	  að	  fá	  glósur	  úr	  tímum	  

og	  því	  sé	  stuðningur	  þeirra	  mikilvægur.	  Þessar	  niðurstöður	  koma	  heim	  og	  saman	  við	  

rannsókn	  á	  samræmingu	  móðurhlutverks	  og	  atvinnulífs	  en	  félagslegur	  stuðningur	  frá	  

samstarfsmönnum	  var	  afar	  mikilvægur	  þáttur	  í	  að	  aðlagast	  	  vinnunni	  eftir	  að	  þær	  urðu	  
mæður	  (Erna	  Kristín	  Ernudóttir,	  2013).	  Bryndís	  nefnir	  einnig	  að	  samnemendur	  hennar	  í	  

Listaháskólanum	  séu	  mjög	  skilningsríkir	  gagnvart	  hennar	  stöðu.	  Hún	  útskýrði	  það	  á	  

þennan	  veg: 

…líka	  nemendurnir	  sjálfir,	  þeir	  eru	  náttúrlega	  mjög	  skilningsríkir	  líka	  þú	  veist	  ef	  

kennararnir	  koma	  kannski	  um	  eitt	  leitið	  þá	  þarf	  maður	  að	  ræða	  við	  þá	  um	  
verkefni	  sem	  maður	  er	  að	  gera	  og	  við	  erum	  öll	  með	  skrifborð	  hver,	  bara	  
svolítið	  eins	  og	  á	  bókasafni	  þannig	  að	  það	  eru	  15	  skrifborð	  og	  kennarinn	  

kemur	  á	  hvert	  skrifborð	  og	  talar	  við	  hvern	  og	  einn	  og	  við	  skrifum	  yfirleitt	  lista	  

og	  svona	  röðin	  á	  okkur	  og	  þau	  eru	  mjög	  skilningsrík.	  Til	  dæmis	  vita	  þau	  að	  ég	  
þarf	  að	  fara	  klukkan	  fjögur	  því	  ég	  þarf	  að	  sækja	  Matthildi	  og	  ég	  er	  sú	  eina	  sem	  

á	  barn	  í	  bekknum	  þannig	  að	  það	  er	  ekkert	  mál	  ég	  má	  vera	  fyrst.	  

Sóley	  var	  sú	  eina	  sem	  fannst	  samband	  hennar	  við	  kennara	  vera	  sérstaklega	  ópersónulegt	  
en	  hún	  stundaði	  nám	  á	  félagsvísindasviði.	  Hún	  þurfti	  til	  að	  mynda	  að	  leita	  til	  námsráðgjafa	  

á	  meðgöngu	  varðandi	  sveigjanleika	  á	  mætingu	  þar	  sem	  hún	  þjáðist	  af	  ýmsum	  

meðgöngukvillum	  sem	  gerðu	  henni	  erfiðara	  fyrir	  að	  sitja	  langa	  fyrirlestra,	  en	  
skyldumæting	  var	  í	  tímann.  

Áhugavert	  er	  þó	  að	  gefa	  því	  gaum	  að	  einungis	  tvær	  af	  átta	  mæðrum	  í	  þessari	  

rannsókn	  nýttu	  sér	  þá	  þjónustu	  og	  stuðning	  sem	  Félagsstofnun	  stúdenta	  býður	  
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nemendum	  með	  fjölskyldu	  uppá.	  Félagsstofnun	  stúdenta	  býður	  meðal	  annars	  uppá	  

leikskóla	  fyrir	  námsmenn	  og	  leiguíbúðir	  á	  hagstæðu	  verði	  (Félagsstofnun	  stúdenta,	  e.d.b;	  

Félagstofnun	  stúdenta,	  e.d.c).	  Tvær	  úr	  hópi	  þátttakenda,	  þær	  María	  og	  Sara	  bjuggu	  á	  
stúdentagörðum	  á	  vegum	  Félagsstofnunar	  stúdenta.	  María	  lýsir	  því	  að	  það	  sé	  

fjárhagslegur	  ávinningur	  af	  því	  að	  vera	  á	  stúdentagörðum.	  Leigan	  þar	  sé	  hagstæðari	  en	  á	  

almennum	  leigumarkaði.	  Sonur	  Maríu	  er	  einnig	  í	  ungbarnaleikskóla	  á	  vegum	  stúdenta	  
sem	  kemur	  sér	  vel	  fjárhagslega	  því	  báðir	  foreldrarnir	  eru	  námsmenn	  og	  greiða	  fyrir	  vikið	  

lægri	  leikskólagjöld	  en	  ella. 
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8.	  Niðurlag	  

8.1 Samantekt af niðurstöðum rannsóknar 
Rannsóknarspurningar	  sem	  settar	  voru	  fram	  í	  upphaf	  verkefnis	  var	  skipt	  niður	  í	  eina	  
yfirspurningu	  og	  síðan	  tvær	  undirspurningar.	  Yfirspurningin	  var:	  Hver	  er	  reynsla	  kvenna	  af	  

því	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi?	  Niðurstöður	  leiddu	  í	  ljós	  að	  þegar	  mæðurnar	  voru	  

spurðar	  hvernig	  gengi	  að	  samræma	  háskólanám	  og	  móðurhlutverkið	  fannst	  þeim	  almennt	  

ganga	  vel	  að	  samræma	  móðurhlutverkið	  og	  námið	  þó	  ýmsar	  áskoranir	  kæmu	  upp	  við	  

samræminguna.	  Mæðrunum	  fannst	  jafnframt	  móðurhlutverkið	  vera	  mikilvægt	  þar	  sem	  

börnin	  voru	  sett	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  fannst	  þeim	  tíminn	  með	  börnum	  sínum	  dýrmætur. 

Fyrri	  undirspurningin	  var	  svo	  hljóðandi:	  Hverjir	  eru	  helstir	  kostir	  og	  gallar	  

samtvinnunar	  móðurhlutverk	  og	  háskólanáms?	  Mæðurnar	  sögðu	  helsta	  kostinn	  vera	  

sveigjanleikann	  sem	  háskólanám	  byði	  upp	  á.	  Það	  hentaði	  mæðrunum	  einstaklega	  vel	  þar	  

sem	  tímastjórnun	  er	  að	  miklu	  leyti	  í	  þeirra	  eigin	  höndum	  en	  mikilvægt	  fannst	  mæðrunum	  
þó	  að	  hafa	  gott	  skipulag	  og	  nýta	  tímann	  til	  hins	  ýtrasta.	  Mæðrunum	  fannst	  sveigjanleikinn	  

vera	  mikilvægur	  þegar	  upp	  komu	  veikindi	  barna	  eða	  ef	  þær	  þyrftu	  að	  sinna	  ákveðum	  

erindum.	  Mæðurnar	  upplifðu	  ekki	  marga	  ókosti	  við	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi	  heldur	  
upplifðu	  þær	  frekar	  áskoranir	  sem	  þær	  þurftu	  að	  takast	  á	  við.	  Áskoranirnar	  voru	  tengdar	  

fjárhagsáhyggjum,	  togstreitu	  milli	  þess	  að	  vera	  námsmaður	  og	  móðir,	  skortur	  á	  frítíma	  
sem	  og	  tilfinningalegt	  álag	  einkum	  á	  álagstímum	  í	  náminu	  þar	  sem	  samviskubit	  nagaði	  
þær	  vegna	  fjarvista	  frá	  heimilinu. 

Seinni	  undirspurning	  hljóðar	  svona:	  Hvernig	  stuðning	  fá	  mæður	  í	  háskólanámi?	  

Mæðurnar	  lýstu	  því	  að	  forsenda	  þess	  að	  vera	  móðir	  í	  háskólanámi	  væri	  góður	  stuðningur	  
frá	  maka,	  fjölskyldu	  en	  ekki	  síður	  frá	  skólasamfélaginu.	  Stuðningurinn	  frá	  maka	  kom	  fram	  í	  

skilningi,	  hvatningu	  en	  jafnframt	  á	  álagstímum	  sýndu	  nokkrir	  makar	  stuðning	  í	  verki	  þar	  

sem	  þeir	  sáu	  alfarið	  um	  börnin	  og	  heimilið.	  Stuðningur	  frá	  fjölskyldu	  var	  einnig	  mjög	  

mikilvægur	  þar	  sem	  mæðurnar	  upplifðu	  hann	  frá	  foreldrum,	  tengdaforeldrum,	  ömmum,	  

öfum	  og	  systkinum.	  Fjölskyldan	  veitti	  stuðning	  með	  því	  passa	  börnin	  en	  einnig	  birtist	  hann	  

í	  einhverjum	  tilvikum	  sem	  fjárhagslegur	  stuðningur.	  Mæðurnar	  töldu	  jafnframt	  stuðning	  

frá	  skólasamfélaginu	  skipta	  máli,	  bæði	  frá	  kennurum	  og	  samnemendum.	  Mæðurnar	  átta	  

stunduðu	  nám	  á	  ólíkum	  sviðum	  innan	  háskóla	  og	  kom	  það	  skýrt	  í	  ljós	  að	  stuðningur	  var	  

mismunandi	  milli	  sviða. 
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8.2 Ígrundun  
Eins	  og	  áður	  hefur	  fram	  komið	  erum	  við	  höfundarnir	  mæður	  í	  háskólanámi	  líkt	  og	  

þátttakendur	  rannsóknarinnar.	  Ekki	  síst	  vegna	  þess	  finnst	  okkur	  áhugavert	  að	  bera	  saman	  

reynslu	  þátttakenda	  í	  rannsókninni	  við	  okkar	  eigin	  reynslu	  af	  viðfangsefninu.	  Reynsla	  

okkar	  er	  keimlík	  reynslu	  þátttakendanna,	  þá	  sérstaklega	  þeirra	  sem	  stunduðu	  nám	  á	  

Menntavísindasviði	  líkt	  og	  við	  sjálfar	  gerum.	  Okkur	  finnst	  einnig	  ganga	  ágætlega	  að	  

samræma	  móðurhlutverkið	  og	  háskólanám	  en	  getur	  reynst	  erfitt	  á	  álagstímum.	  Það	  sem	  

okkur	  finnst	  vera	  langbesti	  kosturinn	  við	  það	  að	  samræma	  þessi	  ólíku	  hlutverk	  er	  
sveigjanleikinn	  sem	  fylgir	  því	  að	  vera	  í	  háskólanámi.	  Þá	  helst	  er	  sveigjanleikinn	  góður	  

þegar	  veikindi	  barna	  okkar	  ber	  að	  og	  jafnframt	  þegar	  við	  þurfum	  að	  sinna	  ákveðnum	  

erindum	  hvort	  sem	  það	  er	  að	  fara	  með	  börnin	  til	  læknis	  eða	  hvaðeina	  sem	  kallar.	  Að	  okkar	  
mati	  er	  það	  sveigjanleikinn	  sem	  við	  munum	  sakna	  mest	  við	  háskólanámið	  þegar	  við	  förum	  

út	  á	  vinnumarkaðinn	  að	  því	  loknu.	  Einn	  þátttakandi	  rannsóknarinnar	  var	  einnig	  á	  sama	  

máli. 

...það	  sem	  maður	  á	  eftir	  að	  sakna	  mest	  þegar	  maður	  fer	  að	  vinna	  aftur	  svona	  

flexability	  þar	  sem	  maður	  getur	  ráðið	  eða	  stjórnað	  tímanum...	  

 
Okkur	  finnst	  mikilvægt	  að	  verja	  tíma	  með	  börnum	  okkar	  líkt	  og	  þátttakendurnir	  lýstu.	  Við	  
erum	  sammála	  því	  að	  tíminn	  frá	  því	  við	  sækjum	  börn	  okkar	  í	  dagvistun	  og	  þar	  til	  þau	  fara	  
að	  sofa	  á	  kvöldin	  sé	  heilagur	  fjölskyldutími.	  Við	  upplifum	  oft	  á	  tíðum	  samviskubit	  þegar	  við	  

þurfum	  að	  sinna	  náminu	  á	  fjölskyldutíma	  eða	  um	  helgar.	  Við	  getum	  með	  sanni	  sagt	  að	  við	  
mælum	  með	  því	  að	  vera	  mæður	  samtímis	  því	  að	  stunda	  háskólanám.	  Vissulega	  reynir	  

stundum	  á	  en	  við	  höfum	  verið	  duglegar	  við	  að	  minna	  okkur	  á	  mikilvægi	  þess	  sem	  við	  erum	  
að	  gera	  og	  höfum	  haft	  að	  leiðarljósi	  að	  hafa	  trú	  á	  okkur	  sjálfum	  í	  náminu.	  Við	  höfum	  lagt	  
áherslu	  á	  gott	  skipulag	  og	  allt	  hefur	  þetta	  gengið	  eftir	  og	  gengið	  vel,	  ekki	  síst	  fyrir	  stuðning	  

maka,	  fjölskyldu,	  vina	  og	  skólasamfélagsins.	  	  

8.3 Umræður 
Að	  samræma	  móðurhlutverk	  og	  háskólanám	  virðist	  almennt	  ganga	  vel	  hjá	  mæðrunum	  í	  

rannsókn	  okkar.	  Þegar	  kemur	  að	  samræmingu	  þessara	  ólíku	  hlutverka	  annarsvegar	  sem	  

móðir	  og	  hinsvegar	  sem	  nemandi	  í	  háskóla	  kemur	  í	  ljós	  að	  mæður	  hafa	  ákveðna	  
tímastjórnun	  á	  herðum	  sér.	  Allar	  mæðurnar	  í	  rannsókn	  okkar	  lýstu	  því	  hversu	  mikilvæg	  

tímastjórnun	  væri	  þeim.	  Þeim	  fannst	  góð	  tímastjórnun	  fylgja	  því	  að	  vera	  í	  háskólanámi	  þar	  

sem	  námið	  bauð	  upp	  á	  ákveðinn	  sveigjanleika.	  Mæðrunum	  fannst	  það	  vera	  mjög	  góður	  

kostur	  að	  geta	  stjórnað	  tíma	  sínum	  sjálfar	  en	  þá	  skipti	  máli	  að	  skipuleggja	  tímann	  sinn	  vel	  
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svo	  námið	  myndi	  ganga	  farsællega	  upp	  samhliða	  heimilislífi.	  Skipulagning	  mæðranna	  fólst	  

til	  að	  mynda	  í	  því	  að	  skipuleggja	  námið,	  fá	  barnapössun	  og	  sinna	  ýmsum	  erindum.	  Því	  

virðist	  vera	  að	  mæðurnar	  hafi	  ákveðið	  skipulag	  innan	  heimilisins	  á	  sínum	  herðum	  og	  
virðist	  sveigjanleiki	  háskólanáms	  því	  auðvelda	  mæðrum	  að	  takast	  á	  við	  hina	  miklu	  ábyrgð	  

sem	  fylgir	  heimilislífi	  og	  ummönnun	  barna.	  Því	  er	  hægt	  að	  álykta	  að	  sveigjanleikinn	  sem	  

fylgir	  háskólanámi	  sé	  ein	  af	  ástæðum	  þess	  að	  mæður	  kjósa	  að	  samflétta	  þessi	  tvö	  
hlutverk,	  sem	  móðir	  og	  sem	  nemandi.	  Stuðningur	  virðist	  þó	  vera	  mjög	  þýðingarmikill	  fyrir	  

mæður	  sem	  stunda	  háskólanám.	  Mæðurnar	  í	  okkar	  rannsókn	  fengu	  allar	  stuðning	  á	  

einhvern	  máta,	  frá	  mökum	  sínum,	  fjölskyldu	  og	  sumar	  jafnframt	  frá	  skólasamfélaginu.	  
Stuðningurinn	  var	  í	  formi	  hvatningar,	  fjárhagaðstoðar	  sem	  og	  barnagæslu.	  Jafnvel	  þó	  að	  

mæðrunum	  hafi	  fundist	  ganga	  almennt	  vel	  að	  samræma	  þessi	  ólíku	  hlutverk	  fylgdu	  því	  þó	  

ýmsar	  áskoranir	  að	  vera	  móðir	  í	  háskólanámi.	  Áskoranir	  voru	  til	  að	  mynda	  

fjárhagsáhyggjur	  en	  þar	  voru	  námslán	  efst	  á	  baugi	  þá	  sér	  í	  lagi	  framfærsla	  og	  skuldsetning.	  
Við	  teljum	  því	  nauðsynlegt	  að	  beina	  sjónum	  yfirvalda	  á	  Íslandi	  að	  þessu	  málefni	  því	  við	  
teljum	  að	  hægt	  sé	  að	  gera	  mun	  betur	  í	  lánamálum	  stúdenta.	  Sannarlega	  þarf	  að	  létta	  

fjárhagslegan	  róður	  mæðra	  í	  námi.	  Þær	  áskoranir	  sem	  mæðurnar	  þurfa	  einnig	  að	  kljást	  við	  

var	  togstreita	  milli	  hlutverka	  sem	  móðir	  og	  nemandi	  ásamt	  samviskubiti	  gagnvart	  
börnunum	  þá	  sérstaklega	  á	  álagstímum	  vegna	  fjarveru.	  Mæðurnar	  reyndu	  ávallt	  að	  setja	  

börn	  sín	  í	  fyrsta	  sæti	  en	  þeim	  fannst	  mikil	  ábyrgð	  fylgja	  móðurhlutverkinu.	  Lífið	  hjá	  
mæðrunum	  virtist	  að	  miklu	  leiti	  stjórnast	  af	  þeirri	  ábyrgð	  sem	  fylgir	  því	  að	  eiga	  barn,	  en	  
allar	  ákvarðanir	  reyna	  þær	  að	  taka	  með	  hagsmuni	  barna	  sinna	  að	  leiðarljósi.	  Ef	  til	  vill	  hafa	  

hugmyndir	  samfélagsins	  einhver	  áhrif	  á	  mæðurnar.	  Ráðandi	  hugmyndir	  samfélagsins	  

felast	  í	  því	  að	  mæður	  eiga	  að	  setja	  börn	  sín	  í	  fyrsta	  sæti	  og	  að	  bera	  ábyrgð	  á	  börnunum.	  Sú	  
ímynd	  að	  mæður	  eiga	  alltaf	  að	  vera	  til	  staðar	  fyrir	  börnin	  sín	  og	  hafa	  alltaf	  tíma	  fyrir	  þau	  

er	  enn	  sterk	  í	  samfélaginu	  og	  virðist	  sú	  hugmynd	  hafa	  einhver	  áhrif	  á	  upplifun	  mæðranna	  í	  

rannsókn	  okkar.	  En	  á	  álagstímum	  reynist	  þessi	  ráðandi	  hugmynd	  vera	  mæðrunum	  erfið	  
þar	  sem	  þær	  eru	  að	  setja	  námið	  í	  forgang	  og	  verja	  miklum	  tíma	  utan	  heimilisins	  sem	  vekur	  

upp	  samviskubit	  og	  jafnvel	  vanlíðan	  hjá	  þeim.	  Því	  virðast	  hugmyndir	  samfélagsins	  um	  

móðurhlutverkið	  hafa	  nokkur	  tök	  á	  mæðrunum. 

8.4 Lokaorð 
Í	  þessari	  rannsókn	  var	  leitast	  við	  að	  fá	  innsýn	  í	  líf	  mæðra	  sem	  eru	  í	  háskólanámi	  og	  að	  
skoða	  reynslu	  þeirra	  af	  því	  að	  samræma	  þessu	  tvö	  ólíku	  hlutverk;	  að	  vera	  móðir	  og	  

nemandi	  í	  senn.	  Rannsóknin	  gefur	  mynd	  af	  því	  hvernig	  mæðrum	  finnst	  ganga	  að	  vera	  í	  

námi	  með	  barn,	  hvað	  hindrar	  þær	  í	  samræmingunni,	  af	  hverju	  þær	  kjósa	  að	  samræma	  
þessi	  ólíku	  hlutverk	  og	  gefur	  einnig	  mynd	  af	  stuðningi	  sem	  þær	  fá. 
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Allar	  konurnar	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  mæður	  í	  háskólanámi.	  Niðurstöðurnar	  

leiða	  í	  ljós	  nokkuð	  vel	  bæði	  jákvæðar	  og	  neikvæðar	  hliðar	  á	  samræmingunni	  en	  þrátt	  fyrir	  

ýmsa	  erfiðleika	  líta	  mæðurnar	  almennt	  á	  samræminguna	  sem	  jákvæða.	  Öllum	  mæðrunum	  
fannst	  sveigjanleikinn	  sem	  fylgdi	  háskólanámi	  vera	  mjög	  góður	  kostur	  en	  stuðningur	  var	  

þó	  ein	  af	  forsendum	  þess	  að	  námið	  gengi	  farsællega	  upp. 

Styrkleiki	  rannsóknarinnar	  er	  sá	  að	  notast	  var	  við	  viðtalsaðferð	  þar	  sem	  farið	  var	  vel	  í	  

dýptina	  á	  viðfangsefninu	  og	  því	  fengust	  mjög	  góð	  og	  ítarleg	  svör	  frá	  þátttakendum.	  

Veikleiki	  rannsóknarinnar	  er	  mögulega	  sá	  að	  hópurinn	  sem	  rætt	  var	  við	  var	  of	  einhæfur	  

þar	  sem	  allir	  þátttakendur	  voru	  í	  sambúð	  með	  maka	  en	  einnig	  náði	  rannsóknin	  ekki	  til	  
allra	  sviða	  innan	  háskóla. 

Þar	  sem	  mjög	  fáar	  rannsóknir	  hérlendis	  sem	  og	  erlendis	  eru	  til	  um	  samræmingu	  

móðurhlutverks	  og	  háskólanáms	  er	  lítil	  sem	  engin	  þekking	  á	  viðfangsefninu.	  Því	  er	  hægt	  

að	  segja	  að	  niðurstöður	  rannsóknar	  okkar	  hafi	  nýsköpunargildi	  og	  séu	  mikilvægar	  þar	  sókn	  

kvenna	  í	  háskóla	  hérlendis	  er	  mikil.	  Brýnt	  er	  að	  skoða	  veruleika	  þeirra	  mæðra	  sem	  stunda	  
nám	  og	  opna	  umræðuna	  um	  þetta	  málefni	  til	  að	  átta	  sig	  á	  stöðu	  þeirra	  og	  hvernig	  þeim	  

vegnar.	  Niðurstöður	  rannsóknar	  okkar	  geta	  nýst	  konum	  og	  mögulega	  verið	  hvatning	  til	  

þeirra	  mæðra	  sem	  eru	  að	  hugleiða	  háskólanám.	  Niðurstöðurnar	  okkar	  geta	  einnig	  nýst	  
háskólum	  landsins	  þar	  sem	  þær	  sýna	  að	  ýmsar	  áskoranir	  verða	  á	  vegi	  mæðra	  sem	  stunda	  

háskólanám	  sem	  mætti	  koma	  í	  veg	  fyrir.	  Til	  að	  mynda	  með	  því	  að	  styðja	  betur	  við	  bakið	  á	  
fjölskyldufólki	  í	  námi.	  Jafnframt	  nýtast	  niðurstöðurnar	  samfélaginu	  í	  heild	  sinni	  þar	  sem	  
mikilvægt	  er	  að	  styðja	  mæður	  eins	  vel	  og	  nokkur	  kostur	  er.	  Því	  finnst	  okkur	  gífurlega	  

mikilvægt	  að	  þetta	  viðfangsefni	  sé	  betur	  rannsakað	  þar	  sem	  niðurstöður	  okkar	  sýna	  að	  

hægt	  er	  að	  auðvelda	  mæðrum	  samræmingu	  náms	  og	  heimilislífs.	  Í	  ljósi	  niðurstaðna	  okkar	  
um	  mikilvægi	  stuðnings	  frá	  maka	  væri	  fróðlegt	  að	  líta	  til	  einstæðra	  mæðra	  og	  skoða	  þeirra	  

reynslu	  af	  viðfangsefninu.	  Jafnframt	  væri	  áhugavert	  að	  líta	  til	  feðra	  í	  háskólanámi	  og	  

kanna	  hvort	  reynsla	  af	  samræmingu	  hlutverka	  svipi	  til	  reynslu	  mæðra. 
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Viðauki	  1:	  Auglýsing	  á	  facebook	  

	  

Kæru	  fésbókar	  vinir.	  Við	  Hildur	  Kathleen	  erum	  að	  skrifa	  BA	  lokaritgerð	  í	  Uppeldis-‐	  og	  

menntunarfræði	  við	  Háskóla	  íslands.	  Við	  erum	  gera	  rannsókn	  um	  reynslu	  kvenna	  af	  því	  að	  

vera	  móðir	  í	  háskólanámi.	  Því	  erum	  við	  að	  leita	  eftir	  8-‐10	  konum	  sem	  vilja	  leyfa	  okkur	  að	  

taka	  viðtal	  við	  sig.	  Konurnar	  þurfa	  að	  vera	  mæður	  í	  staðnámi,	  í	  25	  einingum	  eða	  fleiri,	  á	  

grunnstigi,	  á	  núverandi	  stundu	  og	  eiga	  eitt	  eða	  fleiri	  börn	  á	  leikskólaaldri	  eða	  yngri.	  Ef	  

þetta	  passar	  við	  þig	  eða	  einhvern	  sem	  þið	  þekkið	  þá	  væri	  við	  þakklátar	  ef	  þið	  gætuð	  látið	  

okkur	  vita.	  Þið	  megið	  endilega	  deila	  :) 

Fyrirfram	  þökk! 
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Viðauki	  2:	  Viðtalsrammi	  

Mæður í háskólanámi 

• Mæðurnar þurfa að vera staðnemar í 25 einingum eða fleiri á grunnstigi á 

núverandi stundu og eiga eitt eða fleiri börn upp að grunnskólaaldri.  

Bakgrunnsupplýsingar  

• Aldur  

• Fjölskylduaðstæður (Sambúð, sambandi, einhleyp) - Ef maki, hvað gerir hann? 

• Býrðu í eigin húsnæði? (Leiga, stúdentaíbúðir, eigið húsnæði, foreldrahúsnæði) 

Börn (Aldur, Fjöldi) 

• Framfærsla (Vinna, námslán, fær hjálp frá maka/fjölskyldu)  

Nám 

• Nám - (Hvað ertu að læra? Staða náms? Einingarfjöldi nú? Hvað réð námsvali?) 

• Hlutstarf/vinna? Hversu mikið þá? 

• Hvenær byrjaðir þú í náminu? 

• Varstu búin að eignast barn þegar þú byrjaðir í námi? Ef ekki, hvað réð þeirri 

ákvörðun að eignast barn á meðan á náminu stóð? 

• Hafði námsvalið eitthvað með það að gera að þú áttir barn eða hafðir hugsað þér að 

eignast barn á námstímabilinu? 

• Hvað finnst þér mest krefjandi við námið? 

Barn/Börn 

• Dagvistun barns 

• Sérkenni barns (Greiningar eða veikindi eða annað sem skiptir máli) 

Móðurhlutverk og nám 

• Geturðu lýst fyrir mér dæmigerðum virkum degi, frá því að þú vaknar og þangað til 

þú ferð að sofa? 

• Hvað finnst þér mest krefjandi við móðurhlutverkið? 

• Hvernig finnst þér ganga að samræma nám og móðurhlutverkið samanber uppeldi 

og umönnun? 

• Er eitthvað sem betur mætti fara í samræmingunni? Ef já, hvað finnst þér mætti 

betur fara? 
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• Færð þú stuðning við að sinna námi og börnum? 

• Ef svo er frá hverjum? 

• Finnst þér þú fá stuðning beint frá Háskólanum? 

• Upplifir þú hvatningu í námi frá fjölskyldu og maka?  

• Myndir þú ráðleggja öðrum konum að vera með ung börn og að vera í námi?  

• Hvað finnst þér best við þetta fyrirkomulag? Gefur þetta fyrirkomulag þér eitthvað?  

• Hvernig gengur lífið þegar það er mikill álagstími (verkefni, próf) í háskólanum? 

• Finnst þér þú hafa einhvern frítíma? Ef já, hvernig verðu honum? 

• Hver er framtíðaráform að loknu grunnnámi?  

• Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri sem þú telur skipta máli? 
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Viðauki	  3:	  Kynningarbréf	  

Við	  heitum	  Álfhildur	  Haraldsdóttir	  og	  Hildur	  Kathleen	  Harðardóttir	  og	  við	  erum	  að	  gera	  
rannsókn	  sem	  BA-‐lokaverkefni	  í	  Uppeldis-‐	  og	  menntunarfræði	  við	  Menntavísindasvið	  

Háskóla	  Íslands.	  Rannsókn	  þessi	  beinir	  sjónum	  sínum	  að	  íslenskum	  konum	  sem	  eru	  

mæður	  ásamt	  því	  að	  sinna	  háskólanámi	  samtímis.	  Markmið	  rannsóknar	  okkar	  er	  að	  reyna	  
varpa	  ljósi	  á	  þessu	  viðfangsefni,	  en	  við	  teljum	  að	  margar	  íslenskar	  konur	  tilheyri	  þeim	  hópi	  

kvenna	  sem	  stundi	  háskólanám	  ásamt	  því	  að	  sinna	  móðurhlutverkinu	  samtímis. 

Notast	  verður	  við	  eigindlega	  rannsóknaraðferð	  þar	  sem	  gögnum	  verður	  aflað	  með	  opnum	  
viðtölum	  við	  8-‐10	  þátttakendur	  sem	  allir	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  mæður	  jafnt	  sem	  í	  

háskólanámi.	  Viðtölin	  eru	  hljóðrituð	  og	  síðan	  rituð	  upp	  orðrétt.	  Þegar	  öll	  gögn	  liggja	  fyrir	  

verða	  viðtölin	  síðan	  þemagreind	  til	  að	  fá	  heildstæðari	  mynd	  af	  reynslu	  og	  viðhorfum	  
kvennanna	  til	  viðfangsefnisins. 

Rannsakendur	  lofa	  fullum	  trúnaði,	  þagnarskyldu	  og	  nafnleynd	  þátttakenda.	  Þátttakendum	  

er	  einnig	  frjálst	  að	  neita	  að	  svara	  spurningum	  og	  hætta	  þátttöku	  sinni	  hvenær	  sem	  er	  í	  
rannsóknarferlinu	  án	  þess	  að	  gefa	  á	  því	  frekari	  svör.	  	   

Ef	  eitthvað	  er	  óskýrt	  eða	  ef	  einhverjar	  spurningar	  vakna	  um	  rannsóknina,	  endilega	  hafðu	  

samband	  við	  okkur	  á	  netfangið	  Álfhildar,	  alh21@hi.is	  og	  Hildar,	  hkh20@hi.is. 
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Viðauki	  4:	  Upplýst	  samþykki	  

	  
Reykjavík, 21. janúar  2016 

 

	  

	  

	  

Rannsókn	  okkar,	  Álfhildar	  Haraldsdóttir	  og	  Hildar	  Kathleen	  Harðardóttir	  er	  BA-‐
lokaverkefni	  í	  Uppeldis	  og	  menntunarfræði	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands	  vorið	  

2016.	  Rannsóknin	  er	  eigindleg	  og	  verður	  gögnum	  aflað	  með	  opnum	  viðtölum	  við	  8-‐10	  
þátttakendur.	  Viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  er	  að	  fá	  innsýn	  í	  líf	  kvenna	  sem	  stunda	  

háskólanám	  jafnframt	  því	  að	  sinna	  móðurhlutverkinu.	  Markmið	  rannsóknar	  okkar	  er	  að	  

reyna	  varpa	  ljósi	  á	  þessu	  viðfangsefni,	  en	  við	  teljum	  að	  margar	  íslenskar	  konur	  tilheyri	  

þeim	  hópi	  kvenna	  sem	  stundi	  háskólanám	  ásamt	  því	  að	  sinna	  móðurhlutverkinu	  samtímis. 

Viðtalið	  verður	  hljóðritað	  og	  þar	  næst	  afritað.	  Rannsakendur	  lofa	  fullum	  trúnaði,	  

þagnarskyldu	  og	  nafnleynd	  þátttakanda.	  Þátttakanda	  er	  einnig	  frjálst	  að	  neita	  að	  svara	  

spurningum	  og	  hætta	  þátttöku	  sinni	  hvenær	  sem	  er	  í	  rannsóknarferlinu.	  	   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti það með undirskrift 
minni. 
                                 
_________________________                                                     _____________________ 
Staður og dagsetning                                                                    Nafn þátttakanda 
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