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Ágrip 

Móðurhlutverkið hefur tekið töluverðum breytingum á síðastliðnum áratugum sem hefur 

meðal annars leitt til þess að ákjósanlegra er fyrir mæður að stunda háskólanám samhliða 

móðurhlutverkinu. Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn en markmið hennar er að 

öðlast innsýn á upplifun mæðra í háskólanámi og skoða hvernig barneignir geta tengst þeirri 

ákvörðun að fara í frekara nám. Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

reynsla ungra mæðra á að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu? með 

undirspurninguna: Hver var kveikjan að því að hefja nám eftir barneignir? Tekin voru 

hálfopin viðtöl við fjórar ungar mæður sem áttu það sameiginlegt að eiga allar börn á 

leikskólaaldri og hafa þá reynslu að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bæði má sjá neikvæðar og jákvæðar hliðar 

þess að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Mæðurnar töldu aukinn drifkraft 

fylgja móðurhlutverkinu en á sama tíma finna þær fyrir tímaskorti og spennu á milli hlutverka 

sinna. Flestar mæðurnar ákváðu að fara í frekara nám fyrir bæði þær sjálfar og börnin en 

með æðri menntun vildu þær öðlast öryggi og stöðugleika. Það er mín von að rannsókn þessi 

eigi eftir að gefa skýrari sýn á veruleika mæðra í háskólanámi.   
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Formáli 

Það var ekki fyrr en ég eignaðist strákinn minn sem ég fékk löngun til að mennta mig frekar 

og skráði mig í framhaldinu í háskólanám. Í kjölfarið vegna eigin reynslu sem móðir í 

háskólanámi kviknaði áhugi minn fyrir því að rannsaka upplifun mæðra á að stunda 

háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Þetta ferli hefur einkennst af álagi og streitu en á 

sama tíma ánægju. Ég lít til baka stolt og þakklát fyrir þá reynslu og lærdóm sem ég hef 

öðlast á síðustu þremur árum. Ég vil fyrst og fremst þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan 

stuðning, hvatningu og aðstoð gegnum allt námið. Ég vil einnig þakka Önnu Árnadóttur, 

leiðbeinanda mínum fyrir hvatningu, ráðleggingar og alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér 

við ritgerðarskrifin. Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum en án þeirra hefði þetta 

verkefni ekki orðið að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 11. maí 2021 

 

Rúna Björg Ársælsdóttir 
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1 Inngangur  

Móðurhlutverkið hefur tekið breytingum síðastliðna áratugi og hefur hlutfall mæðra í námi 

farið vaxandi. Á síðastliðnum árum hafa konur á Íslandi verið í meirihluta sem stunda nám á 

háskólastigi en samkvæmt Hagstofunni (e.d.) brautskráðust 2.900 konur á háskóla- og 

doktorsstigi á árunum 2018-2019, samanborið við 1.508 karlmenn. Árið 2016 tók Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (2018) á Íslandi þátt í evrópskri könnun til þess að kanna stöðu 

íslenskra háskólanema. Um það bil 63% þátttakenda voru konur en þriðjungur allra þeirra 

sem tóku þátt í könnunni áttu eitt barn eða fleiri, sem var tvöfalt hærra hlutfall en á hinum 

Norðurlöndunum. Rannsóknir hafa sýnt að konur sem fara í æðra nám á háskólastigi eftir 

barnsburði hafa tilhneigingu til að styðja betur við nám barna sinna. Slíkur stuðningur hefur 

jákvæð áhrif á námsárangur barna og eru þau í kjölfarið líklegri til þess að ljúka við 

háskólanám (Monaghan, 2017; Ricco o.fl., 2013). Að verða móðir í fyrsta skipti fylgir nýr 

veruleiki sem hefur í för með sér margvíslegar breytingar líkamlega, tilfinningalega og 

félagslega (Darvill o.fl., 2010). Móðurhlutverkið er því margslungið sem veldur því að reynsla 

mæðra í háskólanámi getur verið flókin sem hefur í för með sér bæði kosti og galla (Wilsey, 

2013). 

Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn en markmið hennar er að öðlast innsýn á 

upplifun mæðra í háskólanámi og skoða hvernig barneignir geta tengst þeirri ákvörðun að 

fara í frekara nám. Með aukinni aðsókn kvenna í nám samhliða barneignum er mikilvægt að 

kafa dýpra í það sem liggur á bak við reynslu þeirra og hvernig þær samræma ólík hlutverk 

sín. Reynsla höfundar sem móðir í háskólanámi var helsta ástæða fyrir vali og áhuga á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Leitast verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver er reynsla ungra mæðra á að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu? með 

undirspurninguna: Hver var kveikjan að því að hefja nám eftir barneignir?  

Til þess að svara rannsóknarspurningunni verður fyrst farið yfir fræðilegan bakgrunn sem 

rannsóknin byggir á. Að því loknu verður farið yfir aðferð og framkvæmd rannsóknar en svo 

verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar út frá þeim þemum sem voru greind við 

gagnagreininguna. Að lokum verða niðurstöður teknar saman í umræðu og lokaorðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað verður um hvað 

einkennir að verða móðir í fyrsta skipti og mikilvægi stuðnings. Einnig verður fjallað um 

móðurhlutverkið út frá samfélagsviðhorfi og menntun kvenna. Seigla og kenning 

fræðimannsins Albert Bandura um trú á eigin getu verður einnig reifuð. 

2.1 Að verða móðir í fyrsta skipti 

Meirihluti kvenna verða mæður einhvern tímann á lífsleiðinni og herðir móðurhlutverkið 

umfangsmikinn hluta af lífi þeirra (Phoenix og Wollett, 1991). Það að verða móðir í fyrsta 

skipti eykur lífsánægju en einnig koma upp nýjar áskoranir og þurfa konur tíma til þess að 

aðlagast nýju hlutverki (Shrestha o.fl., 2019). Í kjölfar barneigna geta mæður upplifað 

tímaskort, skerta orku bæði líkamlega- og tilfinningalega ásamt árekstrum í félagslífi (Balaji 

o.fl., 2007; Malina og Suwalska-Barancewicz, 2021). Móðurhlutverkinu fylgir nýr 

raunveruleiki en ýmsar breytingar verða meðal annars á sjálfsmynd kvenna þegar þær verða 

mæður í fyrsta skipti. Margar nýbakaðar mæður upplifa þá tilfinningu að hafa misst hluta af 

sjálfsmynd sinni. Þær hafa ekki lengur fulla stjórn á lífi sínu þar sem öll athygli og áhersla fer 

yfir á nýfædda barnið. Þegar mæður upplifa þennan missi af sjálfsmynd sinni er rými að 

myndast í sjálfi þeirra fyrir barnið og móðurhlutverkið. Þegar konur aðlagast 

móðurhlutverkinu verður aftur stöðugleiki á sjálfsmynd þeirra (Laney o.fl., 2015; Darvill o.fl., 

2010). Eðlilegt er að mæður upplifi móðurhlutverkið í fyrstu yfirþyrmandi og finni fyrir óvissu 

og andlegri- og líkamlegri örmögnun. Hins vegar er það yfirleitt tímabundið ástand meðan 

þær aðlagast nýjum aðstæðum (Nelson, 2003).  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar um móðurhlutverkið (Shrestha o.fl., 2019; Darvill o.fl., 

2010; Phoenix og Wollett, 1991). Þar hefur komið fram að breytingar sem fylgja 

móðurhlutverkinu, líkt og breytingar á líkamsstarfsemi og hegðun, hefjast snemma á 

meðgöngu og lýkur ekki fyrr en móðirin hefur aðlagast nýju hlutverki (Darvill o.fl., 2010; 

Nelson, 2003; Laney o.fl., 2014). Að venjast móðurhlutverkinu felur í sér lærdóm og ferli til 

að öðlast stöðugleika og rútínu á ný. Samkvæmt rannsókn Wilkins (2006) eru nýbakaðar 

mæður í fyrstu að leita að bestu mögulegum leiðum til að annast börn sín en þeirri leit getur 

fylgt ýmsar tilfinningar líkt og kvíði, sjálfsefi og ófullkomleiki. Þegar mæður þróa smám 

saman með sér skipulag og rútínu öðlast þær jafnvægi í lífi sínu á ný. Samhliða þessu ferli 

verður móðurhlutverkið hluti af innsæi þeirra og þær öðlast færni í að takast á við þarfir 

barna sinna. Móðurhlutverkinu fylgir aukin ábyrgð, drifkraftur og hvatning (Javadifar o.fl., 

2016; Kim o.fl., 2010). Skýringin á þessu getur verið sú að heili kvenna virðist taka 

breytingum í kjölfar þungunar og barneigna. Niðurstöður í rannsókn Kim o.fl. (2010) benda til 

þess að á fyrstu mánuðum eftir fæðingu verða töluverðar breytingar á ákveðnum svæðum í 
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heila mæðra sem breytir hvata þeirra og hegðun. Eftir barnsburð getur persónuleiki kvenna 

breyst og þróast en þær geta fundið fyrir aukinni samkennd og umhyggju fyrir öðrum (Laney 

o.fl., 2014). Niðurstöður í rannsókn Javadifar o.fl. (2016) benda til þess að mæður sem eru 

nýjar móðurhlutverkinu upplifa sig oft á tíðum samúðarfyllri og ekki eins sjálfhverfar. Það er 

því mikilvægt að mæður séu í stakk búnar til þess að takast á við þær breytingar sem fylgja 

móðurhlutverkinu. 

Í samfélögum nútímans ríkja staðlaðar hugmyndir um hvað það þýðir að vera móðir og 

hvaða hlutverki þær gegna. Samkvæmt því viðhorfi eiga mæður að vera aðal 

umönnunaraðilinn og setja ávallt þarfir barna sinna ofar sínum eigin (Henderson o.fl., 2016; 

Liss o.fl., 2013). Nýbakaðar mæður eiga það til að fegra upplifun sína á nýjum aðstæðum til 

að samsvara þessum félagslegum viðmiðum (Razurel o.fl., 2011). Niðurstöður í rannsókn 

Henderson o.fl. (2016) sýna að þrýstingur samfélagsins að vera „fullkomin móðir“ getur haft 

áhrif á andlega heilsu mæðra. Það getur dregið úr trú þeirra á eigin getu, aukið kvíða og 

valdið sektarkennd. Orðræðan og staðlaðar hugmyndir um móðurhlutverkið getur því haft 

neikvæð áhrif á mæður en vandamálið liggur í þeim væntingum sem gerðar eru til þeirra 

(Henderson o.fl., 2016; Menon o.fl., 2020).  

2.1.1 Stuðningur við mæður 

Stuðningur getur einkennst af aðstoð sem einstaklingar veita hver öðrum og hefur meðal 

annars jákvæð áhrif á andlega heilsu viðkomandi. Margt bendir til þess að stuðningur við 

nýbakaðar mæður skiptir sköpum til þess að ná líkamlegum og andlegum bata eftir fæðingu. 

Góður stuðningur dregur meðal annars úr líkum á fæðingarþunglyndi (Negron o.fl., 2013; 

Leahy-Warren o.fl., 2011). Rannsókn Luthar og Ciciolla (2015) sýnir að mæður áttu 

auðveldara með að aðlagast móðurhlutverkinu ef þær upplifðu persónulegan og 

tilfinningalegan stuðning dagsdaglega. Í rannsókn Balaji o.fl. (2007) má sjá skýrt samband 

milli stuðnings og getu mæðra til að aðlagast móðurhlutverkinu og takast á við 

streituvaldandi aðstæður. Það gefur vísbendingu að náin sambönd geta komið mæðrum í 

gegnum áskoranir móðurhlutverksins. Stuðningur við mæður er því verndandi þáttur og 

getur dregið úr áhrifum mótlætis eða hindrana. Niðurstöður í rannsókn Williamson o.fl. 

(2013) sýna að andstreymi lífsins hefur minni áhrif á mæður ef þær upplifa fullnægjandi 

tilfinningalegan stuðning. Mæður sem upplifa skilningsríkan og uppbyggjandi stuðning frá 

þeim sem standa þeim næst eru ólíklegri til að upplifa neikvæð áhrif þegar þær standa 

frammi fyrir mótlæti. Mæður sem upplifa stuðning í nærumhverfi sínu upplifa aukna trú á 

eigin getu sem hefur jákvæð áhrif á andlega heilsu þeirra og vellíðan (Leahy-Warren o.fl., 

2011; Balaji o.fl., 2007). Nýbakaðar mæður hafa þörf fyrir tilfinningalegan og félagslegan 

stuðning sem hjálpar þeim að viðhalda sjálfsmynd sinni. Hins vegar er fyrirliggjandi 
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stuðningur mæðra ekki alltaf talinn fullnægjandi og er bakland þeirra mismikið (Razurel o.fl., 

2011).  

Félagslegur stuðningur getur auðveldað umskiptin sem fylgja móðurhlutverkinu (Leahy-

Warren, 2005) en nýbakaðar mæður leitast eftir slíkum stuðningi til þess að auðvelda ferlið 

að venjast nýjum aðstæðum (Razurel o.fl., 2011). Upplifun mæðra af fæðingu er misjöfn og 

getur í sumum tilfellum leitt til sálræns áfalls. Samkvæmt Ertan o.fl. (2021) hefur félagslegur 

stuðningur verndandi áhrif gegn streitu mæðra í kjölfar fæðingar. Eftir fæðingu byrja konur 

að aðlagast nýju hlutverki og þróa með sér nýja hæfni sem móðir. Félagslegur stuðningur 

stuðlar að aukinni hæfni kvenna í móðurhlutverkinu sem eykur sjálfstraust þeirra og bætir 

heilsu mæðranna (Saeiehi o.fl., 2017; Meadows, 2011). Nýbakaðar mæður eiga það til að 

gleyma sjálfum sér í öllu umfanginu sem fylgir því að eignast barn og eiga erfitt í fyrstu að 

finna jafnvægi milli þess að sinna barni sínu og eigin líkamlegri- og andlegri heilsu (Negron 

o.fl., 2013; Barkin og Wisner, 2013). Tímaskortur og tregi við að biðja um hjálp getur hindrað 

mæður í að sinna sjálfri sér (Barkin og Wisner, 2013). Stuðningur er talinn vera mikilvægur 

fyrir mæður til þess að geta mætt sínum grunnþörfum eftir fæðingu, líkt og að næra sig, 

gæta hreinlætis og fá nægilegan svefn. Talið er að mæður séu betur í stakk búnar að takast á 

við líkamlega- og tilfinningalega streitu ef grunnþörfum þeirra er fullnægt, og þær aðlagist og 

ráði betur við móðurhlutverkið (Negron o.fl., 2013; Barkin o.fl., 2010). Barkin o.fl. (2010) telja 

að mæður sem hafa viðunandi félagslegan stuðning hafi frekar hvatningu til þess að uppfylla 

eigin líkamlegar- og andlegar þarfir.  

2.2 Samfélagsviðhorf og menntun mæðra 

Samhliða samfélagsbreytingum á síðastliðnum árum hefur móðurhlutverkið breyst. Konur 

eignast færri börn nú en hér áður fyrr og eru sýnilegri á vinnumarkaðinum (Phoenix og 

Woollett, 1991). Ríkjandi hugmyndir á Íslandi um hvað það þýðir að vera kona og móðir 

breyttust í kringum aldamótin 1900. Áður höfðu skólar og skólakerfið verið sniðið af þörfum 

karlmanna en í kjölfar tæknivæðinga og breytts tíðaranda í samfélaginu urðu breytingar og 

hlutverk kvenna varð meira (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Tækifæri opnuðust fyrir konur til að mennta sig og öðlast atvinnu utan heimilis (Erla Hulda 

Halldórsdóttir, 2011). Konur fóru frá því að sinna heimilinu, börnum og uppeldi yfir í að taka 

þátt í samfélaginu og verða sjálfstæðari. Konur fengu á þessum tíma hin ýmsu félags- og 

borgaralegu réttindi sem gerði þeim kleift að verða virkir samfélagsþegnar (Erla Hulda 

Halldórsdóttir, 2011; Valborg Sigurðardóttir, 2005). Á síðari hluta 19. aldar á Íslandi hófst 

umræða um stöðu kvenna í samfélaginu og menntun þeirra. Sú umræða snerist eingöngu um 

það hvernig menntun kvenna myndi nýtast samfélaginu, fremur en að þær ættu að mennta 

sig á sínum eigin forsendum eins og er ráðandi í dag (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011). Með 

stofnun kvennaskólanna og undir lok 19. aldar þegar konur fengu aðgang að æðri 
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menntastofnunum, líkt og háskólum, urðu ríkjandi hugmyndir um samfélagshlutverk kvenna 

afsannaðar. Skólaganga gaf konum styrk og tækifæri til þess að ná völdum og hafa áhrif í 

samfélaginu (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011; Valborg Sigurðardóttir, 2005).  

Aðsókn kvenna í nám á háskólastigi var lítil í fyrstu en undir lok 20. aldar jókst hún og 

varð fljótt orðin meiri en aðsókn karla. Aðsóknin hefur haldist svipuð síðan árið 1987. 

Hlutföllin snérust við og var veruleiki kvenna orðinn annar. Hér áður fyrr var því haldið fram 

að háskólamenntun væri andstæða kveneðlis og það var ekki talið kvenlegt að konur færu í 

háskóla (Valborg Sigurðardóttir, 2005). Aðsókn mæðra í háskólanám varð töluvert meiri eftir 

að lög um rekstur dagvistarheimila fyrir börn voru lögfest árið 1976 en þá fór dagheimilum 

og leikskólum hratt fjölgandi. Síðan þá hafa leikskólar verið stofnaðir sérstaklega fyrir 

foreldra í háskólanámi og það talið sjálfsagt að feður taki meiri þátt í heimilisstörfum og 

uppeldi barna sinna. Í kjölfara þessara breytinga hafa aðstæður mæðra batnað og 

auðveldara er fyrir þær að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu (Valborg 

Sigurðardóttir, 2005).  

Á sama tíma og mæðrum hefur farið fjölgandi í háskólanámi tilheyra þær tiltölulega 

földum hópi nemenda (Roy o.fl., 2018; Brown og Nichols, 2012). Reynsla mæðra sem sinna 

námi samhliða móðurhlutverkinu hefur verið rannsökuð en Wilsey (2013) telur að það geti 

reynst mæðrum áskorun að viðhalda einkunnum sínum yfir meðallagi án þess að það bitni á 

öðrum skyldum þeirra. Helstu ástæður mæðra sem kjósa að fara í nám eru margvíslegar. 

Sumar skrá sig í nám til að auka þekkingu sína og bæta sjálfa sig á meðan aðrar hafa þörf fyrir 

að ná árangri. Einnig til að bæta lífsgæði fjölskyldu sinnar og líta á námið sem lykil að 

starfsframa (Ricco o.fl., 2003; Wilsey, 2013; Babineau og Packard, 2006). Sýnt hefur verið 

fram á að breytingar sem verða í kjölfar barneigna geta orðið mæðrum aukin hvatning til að 

sækja sér æðri menntunar. Mæður í rannsókn Roy o.fl. (2018) lýstu því að móðurhlutverkið 

hafi gefið þeim aukinn tilgang og ákveðni í að ljúka frekara námi. Samkvæmt Moreau og 

Kerner (2013) skrá sumar mæður sig í frekara nám með það í huga að geta verið góð 

fyrirmynd fyrir börn sín. Á sama tíma gera aðrar það í þeim tilgangi að fylgja draumum sínum 

og verða eitthvað meira en einungis móðir. Mæður í námi á háskólastigi hafa góðan vettvang 

til þess að vera fyrirmynd fyrir börn sín og veita þeim jákvætt viðhorf til menntunar. Sýnt 

hefur verið fram á að með menntun mæðra megi sjá ávinning, ekki einungis fyrir þær sjálfar 

heldur einnig fyrir börn þeirra. Einnig að aukin menntun mæðra á háskólastigi geti bætt 

námsárangur barna þeirra (Harding o.fl., 2015; Magnuson, 2007). Niðurstöður í rannsókn 

Ricco o.fl. (2003) sýna að nálgun mæðra gagnvart eigin menntun og námi geti endurspeglast 

í viðhorfum barna þeirra til skólagöngu sinnar. Æðri menntun mæðra veitir því jákvæðan 

ávinning fyrir þær sjálfar og börn þeirra. 
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Konur sem fara í háskólanám samhliða móðurhlutverkinu mæta hinum ýmsu áskorunum 

þar sem ákveðnar kröfur eru gerðar til þeirra. Hlutverk þeirra sem móðir og nemandi getur 

einkennst af stöðugri sjálfsskoðun og tilfinningum líkt og ófullkomnun (Springer o.fl., 2009). 

Samkvæmt Springer o.fl. (2009) er hlutverk mæðra og námsmanna ósamrýmanlegt og fer 

ekki saman í framkvæmd. Þess vegna streitast konur oft á tíðum við að samræma og koma 

jafnvægi á hlutverk sín sem bæði háskólanema og móður. Þessu fylgir oft sektarkennd vegna 

ríkjandi staðlaðra hugmynda og væntinga sem hafa verið gerðar til mæðra. Það er að segja 

að þarfir þeirra og langanir eiga ekki að hafa forgang (Henderson o.fl., 2016; Lizz o.fl., 2013; 

Sutherland, 2010). Hins vegar sýndu niðurstöður í rannsókn Moghadam o.fl. (2017) að á 

sama tíma og það geti verið krefjandi að vera í námi samhliða móðurhlutverkinu sé það 

viðráðanlegt og takist með auknu skipulagi. Það styðst við rannsókn Moreau og Kerner 

(2013) en þær telja að það þurfi aukið skipulag til að sameina hlutverk móður og nemanda. 

Niðurstöður í rannsókn Moghadam o.fl. (2017) gefur til kynna að mæður þurfa að leggja sig 

alla fram við að hafa stjórn á aðstæðum sínum og til að geta sinnt margvíslegum hlutverkum 

sínum bæði sem móðir og nemandi. Þær þurfa að beita ýmsum aðferðum svo allt gangi upp, 

til dæmis með auknu skipulagi og forgangsröðun. 

Neikvæðar hliðar á upplifun mæðra í háskólanámi hafa oft á tíðum yfirsést í umræðunni 

en rannsóknir hafa fremur einblínt á það jákvæða. Í rannsókn Augustine o.fl. (2018) kemur í 

ljós að fjöldi mæðra í háskólanámi upplifa tímaskort sem takmarkar tíma þeirra til að huga að 

sjálfum sér, börnum sínum og vinnu. Einnig hafa þær minni tíma fyrir námið sjálft eins og að 

mæta á fyrirlestra. Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Taukeni (2014) er ein helsta áskorun 

mæðra í námi tímaleysi en Moreau og Kerner (2013) telja að upplifun mæðra í námi 

einkennist af baráttu sem tengist álagi, fjárhagi, heilsu- og tilfinningalegum vandamálum. 

Tímaskortur mæðra í námi kann að útskýra hvers vegna mæður í háskólanámi hafa greint frá 

minni hamingju og meiri þreytu í athöfnum með börnum sínum, samanborið við mæður sem 

ekki eru í námi. Þessar niðurstöður benda til þess að ávinningur mæðra í námi er ekki jafn 

mikill og hann er fyrir barnlausa samnemendur þeirra (Augustine o.fl., 2018). Stuðningur er 

talinn vera verndandi gegn hindrunum mæðra í námi, hvort sem hann er tilfinningalegur, 

fjárhagslegur eða líkamlegur líkt og að fá aðstoð heima við með húsverk og annað 

(Moghadam o.fl., 2017; Kensinger og Minnick, 2018). Niðurstöður í rannsókn Roy o.fl. (2018) 

benda til þess að mæður í námi njóta góðs af tilfinningalegum stuðningi í formi 

hughreystingar, skilnings og hvatningar sem getur stuðlað að góðum árangri í námi. Ljóst er 

að stuðningur skiptir sköpum til að draga úr neikvæðum upplifum mæðra í háskólanámi. 

Rannsóknir á upplifun mæðra í háskólanámi hafa þess vegna vakið athygli á vöntun 

stuðningshópa fyrir mæður innan háskóla, í þeim tilgangi að minnka álagið og að koma í veg 

fyrir að þær upplifi sig einangraðar (Kensinger og Minnick, 2018; Taukeni, 2014). 
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2.3 Seigla 

Áskoranir lífsins eru óumflýjanlegar og þurfa flestir nemendur á háskólastigi að takast á við 

þær. Í rannsókn Allan o.fl. (2014) kemur í ljós að finna mátti tengsl milli seiglu og 

námsárangurs. Seigla hjá kvenkyns nemendum á háskólastigi fór stigvaxandi eftir því sem 

leið á námið og því meiri seiglu sem þær bjuggu yfir því betri var námsárangur þeirra. 

Hugtakið seigla (e. resilience) hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt en samkvæmt 

íslenskri nútímamálsorðabók (e.d.) merkir seigla að vera úthaldsgóð. Samkvæmt Sigrúnu 

Aðalbjarnardóttur (2016) felur seigla í sér ákveðið ferli til að aðlagast á farsælan hátt við 

samverkandi þætti, líkt og umhverfisþættir, þrátt fyrir erfiðar aðstæður eða mótlæti. Talið er 

að flestir geti ráðið við mótlæti og aðlagast nýjum aðstæðum þegar þess þarf, svo lengi sem 

það sé gert í samvinnu við umhverfisþætti viðkomandi (Southwick o.fl., 2014). Seigla verður 

út frá ýmsum persónu- og aðstæðubundnum þáttum í nær- og fjærumhverfinu sem fléttast 

saman í gegnum ævi einstaklings og er verndandi. Seigla er ekki stöðug og getur því þróast 

og breyst með tímanum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016; Zimmerman og Arunkuma, 1994). 

Morris (2012) skilgreinir seiglu sem hugræna færni, líkt og trú á eigin getu, sem gerir 

einstaklingum kleift að yfirstíga hindranir sem verða fyrir vegi í lífinu í stað þess að láta þær 

yfirbuga sig. Masten (2001) telur seiglu búa innra með öllum og sé tengt líffræðilegri 

aðlögunarhæfni, að seigla geti þroskast með viðkomandi í gegnum bæði ákjósanlegt- og 

óákjósanlegt umhverfi. Ekki er hægt að rekja seiglu til sjaldgæfra eða sérstakra eiginleika en 

seigla getur verið sýnileg í erfiðum aðstæðum en er einnig algeng í hversdagsleikanum. 

Á síðastliðnum 20 árum hefur töluverð aukning orðið á notkun hugtaksins seiglu í bókum 

og fræðiritum, eða allt að átta sinnum meiri. Einnig hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á 

seiglu á síðustu tveimur til þremur áratugum (Ager, 2013; Herrman o.fl., 2011; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Rannsóknir á seiglu skoða meðal annars hvernig styrkleikaþættir 

sem búa innra með einstaklingum geta tekist á við áhættu- og verndandi þætti í lífinu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2016). Töluverður fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á seiglu háskólanema 

þar sem komið hefur fram að félagstengsl og stuðningur hefur jákvæð áhrif á þrautseigju 

nemenda og er verndandi gegn álagi (Hamdan-Mansour o.fl., 2014; Wilks, 2008). Í rannsókn 

Hamdan-Mansour o.fl. (2014) kemur í ljós að félagslegur stuðningur getur spáð fyrir um 

seiglu en þeir háskólanemar sem hafa mikinn og góðan stuðning á meðan náminu stendur 

eru líklegri til að þróa með sér meiri seiglu en aðrir sem ekki hafa stuðning. Þó svo einkenni 

þunglyndis mátti sjá hjá sumum nemendum hafði það ekki áhrif á seiglu þeirra svo lengi sem 

félagstengsl og stuðningur var til staðar. Jákvæð tengsl finnast því á milli félagsstuðnings og 

seiglu háskólanema.  

Breytingar á hugarfari eflir seiglu, en rannsóknir sýna að gróskuhugarfar og seigla eykur 

vellíðan nemenda sem auðveldar þeim að takast á við áskoranir, ná markmiðum sínum og 



14 

árangri (Yeager og Dweck, 2012; Zeng o.fl., 2016). Gróskuhugarfar var upprunalega sett fram 

af sálfræðingnum Carol Dweck (2006) til þess að útskýra hvernig einstaklingar takast á við 

hindranir sem á vegi þeirra verða. Þeir sem tileinka sér gróskuhugarfar eru meðvitaðir um að 

eiginleikar líkt og greind eða hæfileikar eru ekki meðfæddir heldur þarf að rækta þá og þjálfa. 

Með gróskuhugarfari getur viðkomandi mætt áskorunum eða hindrunum með jákvæðu 

viðmóti og lært af reynslunni. Samkvæmt Yeager o.fl. (2016) hefur gróskuhugarfar og 

félagslegur stuðningur áhrif á námsárangur nemenda á háskólastigi. Nemendur sem búa yfir 

gróskuhugarfari hafa þann skilning að algengt sé að ýmsar áskoranir fylgja námi, en verður 

viðráðanlegra með tímanum og reynslunni. Þeir eru meðvitaðir um að erfiðleikar í byrjun 

náms spái ekki fyrir um námsárangur. Í samantekt á rannsóknum benda Yeager og Dweck 

(2012) á að nemendur með gróskuhugarfar líta á áskoranir frekar sem verkefni sem hægt er 

að komast yfir og takast á við það með áreynslu, þolinmæði og aðstoð. Nemendur sem trúa 

að vitsmunaleg hæfni þeirra séu eiginleikar sem hægt er að þjálfa og þróa hafa tilhneigingu 

til að sýna meiri seiglu og árangur.  

Seigla mæðra (e. maternal resilience) hefur lítið verið skoðuð samanborið við þær 

kenningar og hugmyndir sem hefur verið varpað fram um seiglu barna og ungmenna. 

Baraitser og Noack (2006) vildu með grein sinni vekja athygli á skorti rannsókna á seiglu 

mæðra en þær telja að þörf sé á að skoða hvernig seigla kvenna þróast með 

móðurhlutverkinu. Samkvæmt Seely og Mickelson (2019) er bæði lífsánægja og þrautseigja 

mæðra notuð til að meta seiglu þeirra. Mæður sem viðhalda tilgangi sínum, lífsánægju og trú 

á eigin getu þrátt fyrir erfiðleika eða hindranir eru taldar búa við seiglu. Seigla mæðra getur 

haft jákvæð áhrif á geðheilbrigði og útkomu barna en tengsl hafa fundist á milli seiglu 

foreldra og jákvæðrar aðlögunarhæfni og þroska barna (Seely og Mickelson, 2019; Gavidia-

payne, 2015). Niðurstöður í rannsókn Malina og Suwalska-Barancewicz (2021) benda til þess 

að mæður sem hafa jákvæða sýn á eiginleika sína eru líklegri til þess að hafa jákvæða 

framtíðarsýn og telja hindranir tengdar móðurhlutverkinu yfirstíganlegar. Rannsókn Seamark 

og Lings (2004) leiddi í ljós að konur sem urðu mæður ungar að aldri töldu móðurhlutverkinu 

fylgi aukinn drifkraftur og seigla. Barneign var þeim hvati til að breyta framtíðaráformum en 

þær vildu gera allt það besta fyrir börnin sín. Seigla mæðra getur bæði spáð fyrir um gæði 

sambands þeirra við aðra og hvernig þær takast á við móðurhlutverkið, en einnig getur seigla 

mæðra dregið úr áhrifum streituvalda á börn. Seigla mæðra kemur þeim í gegnum helstu 

áskoranir sem fylgja móðurhlutverkinu og hefur jákvæð áhrif á uppvöxt barna (Malina og 

Suwalska-Barancewicz, 2021; Seely og Mickelson, 2019). 

2.3.1 Trú á eigin getu 

Til þess að þróa með sér seiglu ber að hafa trú á eigin getu, en slík sjálfstiltrú getur haft áhrif 

á ákvörðunina um að fara í frekara nám á háskólastigi. Kenningin um trú á eigin getu (e. self 
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efficacy) var sett fram af fræðimanninum Albert Bandura (1977; 1997). Trú á eigin getu vísar 

til trúar einstaklinga á hæfni sína til að skipuleggja og framkvæma tiltekin verkefni til að ná 

ákjósanlegum árangri. Viðkomandi getur stýrt lífi sínu með trú á eigin getu en Bandura telur 

að trú einstaklings á eigin getu birtist á margvíslegan hátt. Slíkt viðhorf eða trú getur meðal 

annars haft áhrif á ferlið sem valið er að fylgja eða stefna að og hversu mikið lagt er í það. 

Það getur einnig haft áhrif á hversu lengi einstaklingur heldur út þrátt fyrir hindranir eða 

mistök og hvernig seigla hans bregst við mótlæti. Sannfæring einstaklings á eigin getu eða 

hæfni getur ráðið því hvort hann reynir að takast á við aðstæðurnar. Ef einstaklingur hefur 

ekki trú á að hann hafi kraft til þess að skila árangri mun hann ekki reyna að láta hlutina 

gerast (Bandura, 1977; Bandura, 1997). Þær væntingar sem viðkomandi hefur til árangurs 

getur ákvarðað hvað hann leggur mikið á sig þrátt fyrir hindranir. Trú á eigin getu einblínir 

ekki aðeins á þá hæfni að geta stjórnað ferlinu heldur einnig sjálfstjórn yfir hugsunum, áhuga 

og innri hvatningu. Hægt er að nota kenningu Bandura um trú á eigin getu til þess að skilja þá 

færni sem einstaklingur hefur til að taka ákvörðun um námsval út frá eigin áhuga. Trú á eigin 

getu hefur margs konar tilgang og snýst ekki aðeins um að vita hvað á að gera og hafa hvöt til 

þess. Henni fylgir vitsmuna-, félags-, tilfinninga- og hegðunarkunnátta og getur haft áhrif á 

seiglu, þrautseigju og hversu mikið viðkomandi leggur sig fram í tiltekið verkefni (Bandura, 

1997). Viðkomandi sem hefur trú á eigin getu treystir sjálfum sér í að takast á við hinar ýmsu 

áskoranir og lítur á hindranir sem gerlegt verkefni fremur en óviðráðanlega ógn. Trú á eigin 

getu veitir viðkomandi hvatningu og gerir honum kleift að takast á við streituvaldandi 

aðstæður með sjálfstrausti (Jerusalem og Mittag, 2002).  

Samkvæmt Bandura (1997) geta viðvarandi neikvæðar hugsanir komið í veg fyrir að 

einstaklingur rækti með sér trú á eigin getu. Það fylgja ýmsar líkamlegar, félagslegar og 

sálrænar áskoranir því að verða móðir í fyrsta skipti sem getur haft tímabundna skerðingu á 

trú á eigin getu. Algengt er að nýbakaðar mæður upplifi streitu og einkenni þunglyndis fyrstu 

vikurnar eftir barnsburð (Law o.fl., 2019; Kunseler o.fl., 2014). Niðurstöður í rannsókn Law 

o.fl. (2019) benda til þess að streita og einkenni þunglyndis séu í hámarki hjá mæðrum 

þremur vikum eftir fæðingu en fer svo minnkandi. Mæður fara í kjölfarið að efla frekari trú á 

eigin getu og sjálfstraust í móðurhlutverkinu. Trú mæðra á eigin getu birtist því meðal annars 

í sjálfstrausti og hæfni þeirra í móðurhlutverkinu og er talið vera verndandi gegn streitu og 

öðrum neikvæðum tilfinningum. Niðurstöður í rannsókn Harwood o.fl. (2007) sýnir að 

mæður eru líklegri til að ráða betur við hindranir sem geta fylgt móðurhlutverkinu ef þær 

hafa trú á eigin getu. Mæður sem hafa trú á eigin getu greina frá betri samskiptum við aðra, 

aukinni sjálfstrú, meiri ánægju í móðurhlutverkinu og minni vanlíðan samanborið við mæður 

sem hafa litla trú á eigin getu. Samkvæmt Bandura (1997) krefjast mæður meira af sjálfum 

sér ef þær eru meðvitaðar um eigin hæfni. Þær kenna ekki sjálfum sér um ef þeim mistekst 



16 

og hafa betri tilfinningu fyrir árangri. Breytingin sem fylgir móðurhlutverkinu getur valdið 

streitu en trú á eigin getu hefur aftur á móti verndandi áhrif (Jerusalem og Mittag, 2002). 

Trú á eigin getu í námi birtist þegar viðkomandi hefur færnina til að skipuleggja sig og 

framkvæma til að ná árangri. Nemendur með trú á eigin getu taka frekar að sér erfið og 

krefjandi verkefni samanborið við aðra sem hafa litla trú á eigin getu (Bandura, 1977). Trú 

mæðra á eigin getu sem stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu gerir þeim 

auðveldara fyrir að samræma ólík hlutverk (Moghadam o.fl., 2017). Samkvæmt Kensinger og 

Minnick (2018) geta konur komist í gegnum háskólanám samhliða móðurhlutverkinu með því 

að hafa trú á eigin getu. Trú á eigin getu stuðlar að því að mæður taki þátt í aðstæðum þar 

sem tækifæri er til að öðlast aukna færni í námi sem leiðir af sér árangur og hvatningu 

(Zimmerman, 2002). Mæður sem upplifa hvatningu og stuðning frá öðrum á meðan á námi 

stendur hafa aukna trú á eigin getu sem auðveldar þeim fyrir að ná árangri. Það sem 

einkennir getu kvenna að samræma hlutverk sín sem móðir og nemanda er sjálfsöryggi, 

ákveðni, ábyrgð, gott skipulag og jákvæðni. Þetta eru allt eiginleikar sem lýsa trú á eigin getu 

og leiðir til árangurs (Moghadam o.fl., 2017; Kensinger og Minnick, 2018). Út frá 

niðurstöðum rannsóknar Kensinger og Minnick (2018) er ljóst að barneignir gefa mæðrum 

aukinn styrk og í kjölfarið trú á eigin getu sem hvetur mæður til að vera staðráðnar í því að 

sækja sér frekari menntun.  
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3 Aðferð og rannsóknarsnið  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Reynst 

hefur verið erfitt og óraunhæft að skilgreina eigindlega rannsóknaraðferð á einn veg en sú 

aðferð er notuð þegar markmið rannsakenda er að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum og 

kanna hvers eðlis þau eru (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Með eigindlegri rannsóknaraðferð 

safnar rannsakandi saman upplýsingum frá sjónarhorni viðkomandi og túlkar þær. Það felur 

meðal annars í sér ítarleg viðtöl eða vettvangsathuganir þegar viðkomandi er í sínu 

náttúrulega umhverfi eða aðstæðum (Lichtman, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er lögð 

áhersla að öðlast heildarmynd af tilteknu viðfangsefni og tengsl þess við samfélag eða 

menningu. Hið persónulega skiptir máli og ekki er verið að spá fyrir um eitthvað. 

Rannsakandi þarf ávallt að vera meðvitaður um sín eigin viðhorf og fyrirframgefnar 

hugmyndir um viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). 

Fyrirbærafræði var notað sem rannsóknarsnið við rannsóknina, en þá er reynsla 

viðmælenda rannsökuð með opnum huga. Með fyrirbærafræði er lögð áhersla á að skilja 

merkingu tiltekins fyrirbæri og finna þemu til þess að lýsa því. Tilgangur fyrirbærafræði er því 

að lýsa og skilja reynslu viðkomandi sem hefur upplifað tiltekið fyrirbrigði (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a). Rannsakandi leitast eftir að sjá upplifun og reynslu þátttakenda sem 

sína eigin. Fyrirbærafræðileg aðferð er lýsandi rannsóknaraðferð sem byggir á tilleiðslu en 

markmið hennar er að rannsaka og lýsa meðal annars mannlegri reynslu eins og hún birtist í 

raun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b; Lichtman, 2013). Nálgun Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði á við þessa rannsókn. Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði er ætlað að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum en til þess þarf rannsakandi að eiga samræður við tiltekna 

einstaklinga sem hafa þá reynslu sem verið er að rannsaka. Gagnasöfnunin fer því fram með 

samræðum og eru litið á viðmælendur sem meðrannsakendur. Rannsakandi þarf að vera 

næmur á það sem hann er að reyna skilja og sýna viðmælendum virðingu og hlýju (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b).  

3.1 Þátttakendur 

Notast var við tilgangsúrtak til þess að finna viðmælendur sem hentuðu sem best markmiði 

rannsóknarinnar, sem er að jafnaði notast við í fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Þegar tilgangsúrtak er notað eru viðmælendur valdir sem hafa 

persónulega þekkingu eða reynslu á því sem á að skoða (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Við val á þátttakendum leitaði rannsakandi eftir viðmælendum sem 

höfðu orðið mæður ungar að aldri og ákváðu að stunda háskólanám samhliða 

móðurhlutverkinu. Rannsakandi hafði í nokkrum tilfellum samband við viðkomandi og óskaði 

eftir þátttöku en einnig var birt auglýsing á samfélagsmiðlum rannsakanda og voru 
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viðtökurnar góðar. Auglýsingin var skýr þar sem tekin voru fram ákveðin skilyrði sem 

viðkomandi þyrfti að uppfylla svo þátttaka væri möguleg vegna markmiðs rannsóknarinnar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru fjórar íslenskar mæður á aldursbilinu 24 ára til 26 ára 

en til þess að gæta trúnaðar er mæðrunum gefið dulnefnin Sólveig, Rakel, Halldóra og 

Fanney. Fjölskylduaðstæður mæðranna eru misjafnar en þrjár þeirra eru í sambúð með 

barnsföður sínum og sú fjórða er einstæð. Mæðurnar eiga allar börn á leikskólaaldri og eru 

þetta þeirra fyrstu börn en ein þeirra á tvíbura. Allar mæðurnar búa utan 

höfuðborgarsvæðisins en aftur á móti er ein búsett erlendis. Helstu upplýsingar um 

þátttakendur má sjá í töflu 1 hér að neðan. 

Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur. 

Dulnefni þátttakenda Aldur Fjöldi barna Hjúskaparstaða 

Sólveig 24 ára 1 Sambúð 

Rakel 26 ára 2 Sambúð 

Halldóra 25 ára 1 Einstæð 

Fanney 24 ára 1 Einstæð 

Mæðurnar eru allar í 100% grunnnámi á háskólastigi en komnar mislangt í náminu. Þær 

eignuðust börn sín ungar en ein þeirra var nýorðin ófrísk þegar hún hóf háskólanám meðan 

hinar byrjuðu í háskólanámi eftir að þær urðu mæður. Ein af mæðrunum stundar nám við 

Háskólann á Akureyri í fjarnámi en hinar við Háskóla Íslands í bæði fjarnámi og staðnámi. 

Allar nema ein af mæðrunum eru í vinnu með náminu en í mismiklu starfshlutfalli. Helmingur 

mæðranna var í eigin húsnæði en hinar á leigumarkaðnum.  

3.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Tekin voru fjögur hálfopin viðtöl og stuðst var við viðtalsramma með opnum spurningum. Slík 

viðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar reynsla, viðhorf og gildismat viðmælenda er 

meðal annars skoðuð. Eigindlegt viðtal leitast eftir að kafa dýpra í viðfangsefnið og hefur 

þann tilgang að veita skilning á fyrirbærum í tilveru einstaklinga og lýsa félagslegum ferlum. 

Slíkt viðtal felst í samræðum þar sem rannsakandi kemur með ákveðið umræðuefni á 

jafningjagrundvelli og fær þátttakandi tækifæri á að tjá sína skoðun innan ramma 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Gagnaöflun fór fram á tímabilinu 18. janúar til 18. 

febrúar 2021. Í samráði við mæðurnar var ákveðið að viðtölin færu fram í gegnum 

fjarfundarbúnað, bæði vegna búsetu þeirra og til þess að geta sinnt persónulegum 

sóttvörnum gegn COVID-19, en gekk það allt saman vandræðalaust fyrir sig. Mæðurnar gáfu 
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upplýst samþykki um að viðtölin yrðu tekin upp á farsíma en hvert viðtal var allt frá 30 

mínútum upp í 50 mínútur á lengd. Viðtalsramminn tók breytingum eftir fyrsta viðtalið en 

Helga Jónsdóttir (2013) segir að í upphafi rannsóknar er nálgun viðfangsefnis opin en þegar 

lengra líður verða spurningar afmarkaðri.  

Gagnagreining hófst strax eftir að fyrsta viðtali lauk og fór rannsakandi að velta fyrir sér 

þeim upplýsingum sem komu þar fram en samkvæmt Vancouver-skólanum fer gagnasöfnun 

og gagnagreining saman (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í eigindlegum rannsóknum felst 

gagnagreining yfirleitt í túlkun og þemagreiningu en gögnin eru síðan notuð til þess að svara 

rannsóknarspurningunni (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þegar búið var að hljóðrita öll viðtölin orðrétt las rannsakandi þau yfir margoft til þess að fá 

heildarmyndina af reynslu mæðranna. Eftir að hafa lesið yfir viðtölin nokkrum sinnum hóf 

rannsakandi að merkja við það sem þótti eftirtektarvert og því sem kemur efni 

rannsóknarinnar við en það kallast að kóða. Þetta ferli var endurtekið nokkrum sinnum áður 

en þremur yfirþemum var varpað fram ásamt nokkrum undirþemum. Í framhaldinu útbjó 

rannsakandi hugarkort til að halda utan um þemun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Með 

gagnagreiningunni birtist upplifun mæðranna skýrt og gat rannsakandi hafist handa við 

niðurstöðukaflann. 

3.3 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn sem þessari ber að gæta hagsmuna þátttakenda og er því til mikils að uppfylla 

allar siðferðilegar kröfur (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi þessara rannsóknar fylgdi 

vísindasiðareglum Háskóla Íslands sem samþykktar voru af háskólaráði þann 7. nóvember 

2019. Vísindasiðareglur Háskóla Íslands ganga út frá fimm grunngildum en þau eru: virðing 

fyrir manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti og heiðarleiki og vönduð vísindaleg 

vinnubrögð (Háskóli Íslands, e.d.). Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) ber að fylgja fjórum 

höfuðreglum sem liggja til grundvallar siðareglum í vísindarannsóknum og hafði rannsakandi 

þær einnig til hliðsjónar. Þessar höfuðreglur fela í sér að gæta þess að bera virðingu fyrir 

þátttakendum rannsóknar og sjálfræði þeirra, forðast að valda þeim skaða, láta sem best af 

sér leiða og gæta sanngirni. Í eigindlegum rannsóknum líkt og þessi þarf rannsakandi ávallt 

að afla sér upplýst samþykki frá þátttakendum svo viðkomandi sé meðvitaður um hvað hann 

samþykkir og viti að hann hafi val um þátttöku. Allar helstu upplýsingar um framkvæmd 

rannsóknar og tilgang hennar skulu koma fram. Einnig skal koma fram hvernig unnið verður 

úr gögnunum og hvernig farið verður með persónugerandi upplýsingar. Þátttakendur skulu 

einnig vera upplýstir um að þeim sé frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan 

rannsóknarferlinu stendur (Sigurður Kristinsson, 2013). Þátttakendur rannsóknarinnar fengu 

kynningarbréf ásamt upplýstu samþykki til undirritunar þar sem allar ofangreindar 

upplýsingar komu fram. Einnig kom fram að fyllsta trúnaði yrði gætt og tryggt yrði að ekki 
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verði hægt að rekja neinar upplýsingar til viðmælendanna. Sigurður Kristinsson (2013) bendir 

á að erfitt getur verið að halda eigindlegum gögnum ópersónugreinanlegum og þarf því að 

fara með gögn viðtala að varkárni. Rannsakandi gætti þess með því að eyða öllum upptökum 

viðtala af afritunni lokinni og varðveita öll önnur gögn á öruggum stað þar sem einungis 

rannsakandi hefur aðgang að. Þegar notaðar voru tilvísanir í viðtölin voru allar 

persónugerandi upplýsingar fjarlægðar. Í viðtölum getur komið upp áhættan að koma af stað 

tilfinningalegum viðbrögðum og ber rannsakanda að gæta þess að valda ekki viðkomandi 

skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandi gætti þess að viðtalsrammi rannsóknarinnar 

væri innan skynsamlegra marka svo engin hætta ber á að valda mæðrunum skaða.  

3.4 Aðkoma rannsakanda 

Á sama tíma og rannsakandi er helsta mælitæki rannsókna þarf viðkomandi að gæta 

réttmætis rannsóknargagna með því að vera meðvitaður um sín eigin viðhorf, reynslu og 

fyrirframgefnar hugmyndir um það sem verið er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a; 

Helga Jónsdóttir, 2013). Aðkoma rannsakanda að þessari rannsókn er töluverð enda á ég 

margt sameiginlegt með þátttakendum rannsóknarinnar. Ég á það sameiginlegt með 

viðmælendum rannsóknarinnar að ég varð móðir fremur ung að aldri og hef þá reynslu að 

stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Því á ég auðvelt með að setja mig í þeirra 

spor og tengi margt við upplifun þeirra. Til þess að gæta réttmætis rannsóknargagna hélt ég 

rannsóknardagbók á meðan rannsókninni stóð þar sem ég punktaði niður allar mínar 

hugsanir og forðast þannig að þær hefðu áhrif á úrvinnslu gagnanna (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Ég er meðvituð um að þekking mín á viðfangsefni rannsóknarinnar getur borið af sér bæði 

kosti og galla. Þess vegna var til mikils fyrir mig að fara eftir faglegum vinnubrögðum sem 

byggja á siðareglum rannsókna.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim þemum sem 

voru greind úr gögnunum. Viðhorf og reynsla þátttakenda var lík að mörgu leyti og gátu 

þátttakendur rannsóknarinnar séð bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar þess að stunda 

háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Ástæður og löngun til að mennta sig frekar hjá 

þeim var svipuð en einnig ólík. Að lokinni gagnagreiningu var þremur þemum varpað fram 

ásamt nokkrum undirþemum. Í töflu 2 hér að neðan má sjá flokkun þemanna. 

Tafla 2. Yfir- og undirþemu. 
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Að verða móðir í námi 

 
Streituvaldandi aðstæður 
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Aukinn drifkraftur 

 
Stöðugleiki og öryggi 

 

Skipulag og betri nýting tímans 

 

 

Spenna milli hlutverka og 
skortur á svigrúmi 

 
Tímaskortur og óvæntar 

uppákomur 

 

4.1 Að vera móðir í námi 

Flestar mæðurnar skráðu sig í frekara nám eftir barneignirnar og sögðust hafa gert það fyrir 

þær sjálfar en einnig fyrir börnin. Halldóra sagði:„ [barnsins] velferð ... ýtti mér í að gera 

betur fyrir mig“. Sólveig varð móðir á fyrsta ári sínu í náminu en hún skráði sig upphaflega í 

námið fyrir sig sjálfa. Hún vildi öðlast góðan grunn sem gæti hugsanlega opnað fyrir hana 

fleiri leiðir í framhaldsnámi og atvinnulífinu. Eftir að Sólveig varð móðir fannst henni áherslur 

og hugmyndir sínar um háskólanám breytast og sagðist njóta sín meira í náminu. Rakel 

sagðist hafa skráð sig í námið fyrst og fremst fyrir sig sjálfa en líka fyrir börnin sín. Fyrir bæði 

Fanneyju og Rakel var það alltaf í myndinni að fara í háskóla en Fanney sagði: „mér finnst 

einhvern veginn ... að það sé ... nauðsynlegt til þess að ég geti byggt mitt ... mína framtíð“. 

Allar mæðurnar sögðust vera öruggar með núverandi námsleið sína en Rakel taldi sig hafa 

fundið nám sem hún „brennur fyrir“. Hún sagðist vera loksins byrjuð í nám sem hún hefur 

virkilega áhuga á en hafði aldrei þorað að kýla á það fyrr en nú. Barneignirnar og fortíð 

Halldóru voru helstu áhrifaþættirnir fyrir ákvörðun hennar að skrá sig í frekara nám. Hún 

sagðist vilja taka sína eigin reynslu og nota hana til þess að gera betur. Sólveig sagði að einn 

af hennar styrkleikum sé að hún gefst aldrei upp og kom því aldrei neitt annað til greina en 

að halda áfram með námið eftir að hún eignaðist barnið sitt. Hún leit á þetta sem verkefni 

sem hún vissi að myndi taka á enda og væri fullfær um að takast á við það. 



22 

Mæðurnar áttu það flestar sameiginlegt að barneignirnar voru þeim hvatning til að bæði 

skrá sig í frekara nám og halda áfram með núverandi nám, en Halldóra sagði:  

Ég hefði aldrei farið í háskólanám ef ég hefði ekki eignast [barnið] ... ég hefði 

aldrei geta gert þetta fyrir sjálfa mig einhvern veginn ... allavega ég var ekki 

tilbúin á þessum tíma nema ... ef það hefði ekki verið fyrir [barnið] ... þetta með 

að vilja bæta sjálfa sig fyrir [barnið] ... þetta er svo mikil þessi móðurást.  

Rakel sagði að börnin hennar hafa verið henni hvatning í náminu og það hjálpi henni að 

halda sínu striki. Sólveig sagði að móðurhlutverkið hefur hvatt hana til þess að halda áfram í 

náminu en hún reynir að nota hugafarið: „þetta reddast“. Hún sagðist þora meira í náminu 

eftir að hún varð móðir og fari meira út fyrir þægindarammann. Fanney var á þeirri skoðun 

að barneignir ættu ekki að vera hindrun fyrir því að sækjast eftir því sem maður vill heldur 

ætti vera hvatning, en Sólveig sagðist vera stolt yfir því að vera í háskólanámi sem móðir. 

Eftir að Halldóra varð móðir fannst henni rökrétt að mennta sig frekar og taka þátt í því að 

búa til betra samfélag og bætt skilyrði fyrir barnið sitt með því að hafa áhrif, breyta og bæta. 

Það að verða móðir varð til þess að Sólveig fylltist löngun til þess að taka ákvörðun um 

framtíðina en hún sagði: „maður fékk aukinn eldmóð að ætla að takast á við þetta því nú er 

maður orðin mamma ... eins og maður fái einhvern auka krafta þegar maður verður 

mamma“. Halldóru fannst mikilvægt að vera besta útgáfan af sjálfri sér til þess að geta verið 

til staðar fyrir barnið sitt og vera góð fyrirmynd í auga þess en hún taldi með því að mennta 

sig færist hún nokkrum skrefum nær því. Halldóra sagði: „ég lét þetta ekki stoppa mig ... ég 

læt ekkert stoppa mig ... þannig sýnir þú barninu að því séu allir vegir færir“. 

4.1.1 Aukinn drifkraftur 

Mæðurnar töldu að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu fylgdi aukinn drifkraftur. 

Halldóra sagði að kostur þess að vera móðir í námi væri að það „drífur þig áfram í að vera 

betri“ en Sólveig sagðist vera meira á tánum og með betri yfirsýn á lífið. Eftir að Fanney varð 

móðir sagðist hún vera orðin vön álagi og ráði betur við það. Hún telur sig ráða betur við 

tímabil þegar mikið álag er í náminu vegna reynslu sinnar sem móðir. Vegna anna var Rakel 

vön því að þurfa vera tímanleg að öllu en hún sagði: „maður er ekkert að slóra með hlutina ... 

maður hefur minni tíma og maður [þarf] að kýla á þetta í staðinn fyrir að hanga yfir þessu 

lengi“. Þegar Sólveig skráði sig í háskólanám komst hún að því stuttu síðar að hún ætti von á 

barni. Hún stóð þá frammi fyrir því að þurfa taka stóra ákvörðun um hvað hún ætti að gera 

varðandi námið. Sólveig sagðist hafa fyllst efasemdum um hvort hún ætti yfirhöfuð að byrja í 

náminu og var áhyggjufull um að þetta yrði of mikið fyrir sig. Raunin varð svo önnur en hún 

sagði: „hingað til hafa [barneignirnar] gert allt betra [í náminu]“.  
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Þrátt fyrir að aðstæður mæðranna voru ólíkar var margt líkt í frásögn þeirra. Fanney og 

Halldóra voru hvorugar með stúdentspróf þegar þær eignuðust börnin sín ungar að aldri. 

Með auknum drifkrafti og hvatningu eftir að þær urðu mæður luku þær stúdentsprófi og 

skráðu sig í framhaldinu í háskólanám. Fyrir barneignirnar hafði Fanney hvorki verið að vinna 

né í námi og var farin að leiðast það til lengdar. Eftir að hún varð móðir fékk hún aukna 

löngun til þess að hafa eitthvað fyrir stafni, setja sér markmið og hafa skýra stefnu en hún 

taldi sig geta uppfyllt það með því að hefja nám. Áður en Halldóra varð móðir hafði hún haft 

litla trú á sjálfri sér til þess að klára stúdentinn, og hvað þá fara í háskólanám. Fyrir henni 

hafði það alltaf verið fjarstæðukennt og á þeim tíma ekki inn í myndinni. Í kjölfar barneigna 

breyttist viðhorf hennar og fékk hún aukna þörf til þess að standa sig en hún sagði: „mér 

finnst ég líka vera svolítið að sanna fyrir sjálfri mér að ég geti þetta“. Tvær af mæðrunum 

töldu reynslu sína sem móðir gagnast sér vel í náminu og hafi veitt þeim ákveðið forskot. 

Sömuleiðis hefur námið kennt þeim margt sem nýtist þeim í móðurhlutverkinu. Áður en 

Sólveig eignaðist barnið sitt hafði hún fengið að prófa í skamman tíma hvernig það er að vera 

barnlaus í háskólanámi. Við þær breytingar að verða móðir á miðri önn sagðist Sólveig hafa 

fundið fyrir auknum drifkrafti og hvarflaði ekki að henni að hætta í náminu eftir að hún 

eignaðist barnið sitt. Henni fannst það einfaldlega ekki koma til greina en hún sagði: 

Ég var bara í einhverju mood ... ég var bara halda áfram ... halda áfram. En svo 

var einn [einstaklingur] sem sagði við mig að hún hafi “lent“ í sömu aðstæðum og 

ég ... sem sagt eignast barn í lokaprófatörn ... og hún sagði við mig að hún hefði 

hætt og þetta væri svo erfitt ... en mér fannst það .. efla mig meira. Ég hugsaði 

bara .. ef hún gat þetta ekki þá ætla ég samt 100% að geta þetta. 

Þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum hindranir á námsleiðinni hefur Sólveig haldið áfram með 

því að hafa trú á sjálfri sér og skýr markmið. Svo lengi sem hvatinn og viljinn sé til staðar telur 

hún sig geta gert hvað sem hana langar til og fyrir henni eru allar leiðir greiðar.  

4.1.2 Stöðugleiki og öryggi 

Mæðurnar sáu flestar fyrir sér að námið gæti veitt þeim og börnum þeirra stöðugleika og 

öryggi. Halldóra sagði að hugmyndin um að fara í frekara nám kom eftir að hún varð móðir 

ung að árum en þá hafi runnið upp fyrir henni að hún þyrfti að gera eitthvað við líf sitt, búa 

til öryggi og stöðugleika sem hún taldi fást með því að hafa góða menntun. Sama má segja 

um Rakel en hún vildi geta veitt börnum sínum fjárhagslegt öryggi. Fanney sagði: 

Ég hef alltaf viljað eiga minn starfsferil ... bara geta verið í þannig stöðu að maður 

getur verið sjálfstæður fjárhagslega og séð fyrir barninu sínu ... fyrir mér er 

mikilvægt að fara í nám ... ég hef verið svolítið háð manninum mínum 
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[fjárhagslega] en það hefur aldrei gert það að verkum að ég vilji ekki sjálf fara í 

nám. 

Halldóra sagðist hafa þær væntingar að fá góða vinnu að loknu námi og sjá svo til hvert 

framhaldið verður. Eftir að Sólveig eignaðist barn sagði hún að viðhorf sitt til framtíðarstarfs 

breyttist en hún kjósi öruggt starf með sveigjanlegum vinnutíma. Sólveig sagði: „ég fór meira 

... að spá hvernig námið geti nýst mér í starfi og hvernig ég get fengið sem mest út úr 

náminu“. Rakel og Sólveig nefndu að þær reyni að velta sér ekki eins mikið upp úr framtíðinni 

og því sem á eftir að gerast, heldur vera frekar í núinu og njóta líðandi stundar. Rakel sagði: 

„ég dett stundum í ... að hugsa hvenær ég mun klára og hvað“ en þrátt fyrir það sagðist hún 

vilja njóta þess að læra um það sem hún hefur virkilega áhuga á, óháð því sem er framundan. 

Á sama tíma og sumar mæðurnar sáu fyrir sér að með prófgráðu myndu þær vera einu skrefi 

nær í átt að öryggi og stöðugleika þá væri kostnaðarsamt að vera í námi. Tvær mæðranna 

töldu það geta hindrað foreldra að sækja sér frekari menntunar en Fanney sagði: „að eiga 

efni á því að vera í námi og reka fjölskyldu mætti bæta“. Rakel sagðist hafa skoðað það hvort 

mögulegt hefði verið fyrir hana að taka námslán og sleppa því að vinna með náminu, en það 

rann fljótt upp fyrir henni að það myndi ekki ganga upp sökum hversu lág framfærsla 

námslána er.  

4.1.3 Skipulag og betri nýting tímans 

Mæðurnar allar töldu aukið skipulag skipta sköpum til þess að halda öllu gangandi. Þær 

sögðust nýta tímann sinn mun betur heldur en þær höfðu gert áður en þær urðu mæður. Á 

sama tíma og það er hindrun fyrir Halldóru að geta ekki eytt heilum degi í að sinna náminu 

sagði hún að það væri: „blessun að þurfa að skipuleggja sig í kringum barnið“. Eftir að Sólveig 

varð móðir á sínu fyrsta ári í náminu varð upplifun hennar önnur en hún sagði: 

Ég lærði að skipuleggja mig betur og hafa minni áhyggjur. Mín upplifun er sú að 

mér hefur gengið mjög vel í náminu og það kom mér eiginlega smá á óvart hvað 

mér er búið að ganga vel ... miða við hugsanirnar sem komu þegar ég varð ólétt. 

Mæðurnar hafa mörgum öðrum hlutverkum að sinna en einungis náminu og er því mikilvægt 

fyrir þær að nýta tímann sinn vel og halda góðu skipulagi. Fanney sagðist vera orðin vön að 

þurfa hliðra hlutum til, púsla þeim saman og vera fljót að því til þess að láta hlutina ganga 

upp. Sólveig sagðist oft á tíðum hafa knappan tíma en það hefur einungis orðið til þess að 

hún nýtir tímann sinn betur. Halldóra taldi sig ekki ná að njóta sín eins vel í náminu og hún 

myndi gera ef hún væri ekki móðir en á sama tíma sagði hún: „en samt ... þá væri maður 

kannski ekki að ná að skipuleggja sig svona vel“. Fanney var sú eina af mæðrunum sem var 

ekki í vinnu með náminu. Hún var meðvituð um að það einfaldar hlutina að geta sinnt 
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náminu á meðan barnið er í leikskólanum. Á sama tíma sagðist hún þurfa vera öguð og 

skipuleggja sig vel til þess að geta haldið áætlun og dragast ekki aftur úr. Halldóra talaði um 

að fyrir barneignir hafði hún átt erfitt með að skipuleggja sig og hafði það verið ein af 

ástæðum þess að hún hafði í fyrstu litla trú á sjálfri sér þegar kom að háskólanámi. Eftir að 

hún eignaðist barnið sitt þurfti hún að vera skipulögð en hún sagði: „þegar maður eignast 

barn þá kemur svo mikill strúktur á lífið þitt og þú verður bara að fylgja ... þú elskar þetta 

barn svo mikið þannig að það er ekkert mál “. Sama mátti segja með Sólveigu en eftir að hún 

eignaðist barnið sitt á miðri önn sagði hún að skipulagshæfni hennar hefur aukist til muna.  

4.2 Streituvaldandi aðstæður 

Á sama tíma og mæðurnar voru ánægðar með ákvörðunina að fara í frekara nám upplifðu 

þær aðstæðurnar streituvaldandi og að náminu fylgdi mikið álag á þær sjálfar og fjölskyldulíf 

þeirra. Fanney talaði um að álagið kæmi í tímabilum en bæði Halldóra og Rakel nefndu 

þreytuna sem fylgdi því. Sólveig sem var nýbökuð móðir í námi nefndi að ofan á allt álagið 

hafði barnið hennar verið með mikla kveisu fyrstu mánuðina og því fylgdi mikið 

tilfinningaflóð. Hún sagði einnig að þessi tími væri búinn að vera mun meira krefjandi en hún 

hefði nokkru sinnum búist við. Eftir að Halldóra varð einstæð móðir og fór að gera hlutina ein 

þá þurfti hún meðal annars að byrja vinna með náminu. Henni fannst álagið sem fylgir 

náminu nógu mikið fyrir en þegar vinnan bættist við þá varð álagið yfirþyrmandi og þurfti 

hún að minna sig á hvers vegna hún væri að leggja þetta á sig. Halldóra sagði:  

Þetta er náttúrulega ... ótrúlega mikið álag ... fólk er oft að kikna undir álagi og 

sérstaklega ... ef það er [að] vinna með ... þetta er ekki hollt álag ... mér finnst 

þetta frekar svona mannskemmandi ... þetta er rosa mikið og mér finnst bara 

gott að hugsa þetta sem tímabil í lífinu mínu ... þetta verður búið. 

Á sama tíma var Halldóra meðvituð um að hún jók álagið með því að setja of miklar kröfur á 

sjálfa sig en hún vildi standa sig vel og fá góðar einkunnir. Áður en Rakel byrjaði í núverandi 

námi hafði hún nokkrum árum áður verið í námi á háskólastigi en þá voru börnin hennar 

undir eins árs aldri. Þá var hún í fullri vinnu, námi og að eigin sögn ekki búin að sofa í langan 

tíma. Sú reynsla endaði ekki vel en Rakel sagði: 

Það endaði með “burnouti“ ... þess vegna er ég svona smeyk núna að vera í vinnu 

og skóla ... endaði með að ég ... fékk bara svona ofsakvíðakast upp úr þurru eitt 

kvöldið og var send með sjúkrabíl ... já það hentaði ekki mjög vel. 

Þessi reynsla situr fast í henni og er hún meðvituð um hvaða áhrif og afleiðingar mikið álag 

getur valdið. Í dag er Rakel í fullu námi og tímabundið í lægra starfshlutfalli með 
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sveigjanlegum vinnutíma. Rakel viðurkennir að hafa verið smeyk við það að skrá sig aftur í 

nám en er ákveðin að ef álagið verði of mikið þá mun hún annað hvort hætta í vinnunni eða 

hægja á náminu. Halldóra talaði um að barneignir væru „eitt það stórkostlegasta sem maður 

getur gengið í gegnum“ en eftir að hún hóf nám hefur henni fundist erfitt að „staldra við og 

njóta litlu augnablikana“ vegna álags og stöðugra hugsana um hvað sé framundan. Í kringum 

verkefnaskil eða þegar próf eru framundan sagðist Sólveig vera stressaðari en venjulega og 

þrátt fyrir að leggja sig alla fram við að láta námið ekki bitna á barninu sínu sér hún að barnið 

skynjar þessa streitu. Hún sagðist reyna eftir fremsta megni að vera til staðar og spá lítið í 

skólanum á þeim tíma sem hún er heima með barninu eftir leikskóla. 

4.2.1 Spenna milli hlutverka og skortur á svigrúmi 

Í frásögn mæðranna komi í ljós að þær fundu allar fyrir spennu milli hlutverka sinna en það 

birtist á mismunandi hátt. Fanney talaði um að þar sem hún væri í fjarnámi væri erfitt að 

aðskilja heimilið frá náminu og láta ekki allt „renna í eitt“. Mæðurnar þurfa að sinna mörgu 

og stundum getur komið upp togstreita milli hlutverka þeirra. Fanney sagði:  

Maður er einhvern veginn alltaf með ... skrifað á bak við eyrað að maður þarf að 

klára hitt og þetta ... að sinna náminu og heimilinu ... eins og þvottur, að elda, 

þrífa og allt það sem ... eykst þegar þú eignast barn ... það er erfiðara að finna ... 

balance. Mér finnst alltaf ... eitthvað þurfa sitja á hakanum. 

Bæði Rakel og Halldóra viðurkenndu að hafa upplifað öfund gagnvart samnemendum sem 

eru barnlausir, það er að segja að geta ekki eytt eins miklum tíma í námið og þeir. Halldóra 

líkti því við að finna fyrir gapi á milli sín og þeirra samnemenda sem eiga ekki börn en hún 

sagði: „núna er maður ... með hausinn á svo mörgum stöðum meðan maður væri ... til í að 

hafa hausinn bara í [náminu]“. Á hverri önn hafa bæði Halldóra og Fanney upplifað skort á 

svigrúmi og námið sé alltaf efst í huga þeirra en Halldóra sagði: 

Þú færð aldrei frí, þú ert nógu mikið að hugsa um barnið þitt alltaf og áhyggjur ... 

[að] reyna ná endum saman jafnvel ... en skólinn ... þú færð aldrei frí frá honum. 

Þú ert alltaf ... ég gæti gert aðeins betur, ég gæti verið að læra núna. 

Sólveigu fannst einn af ókostum þess að vera í námi samhliða móðurhlutverkinu að þurfa oft 

á tíðum að nota kvöldin eða helgar til þess að læra í stað þess að eyða tíma með fjölskyldu 

sinni. Fanney er í fjarnámi og lærir því alltaf heima við, en vegna þess á hún stundum erfitt 

með að taka sér frí frá náminu á kvöldin eða um helgar þar sem hún segist alltaf hafa 

eitthvað til að læra eða klára og það væri lítið andrými fyrir pásu. Eftir að Halldóra sleit 

sambúð með barnsföður sínum fann hún fyrir miklum breytingum en hún sagði: „að vera 
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einstæð móðir ... ég hef ekki þetta frelsi og svigrúm lengur til þess að fara beint og gera 

nákvæmlega það sem ég vil“. Fanney sagðist hafa lent í því að einstaklingar í kringum hana 

sem ekki eru í námi tengi ekki við veruleika hennar og hvað hún þurfi að eyða miklum tíma í 

námið. Sólveigu fannst erfitt að geta ekki alltaf mætt í tíma þegar hana langar. Hún 

viðurkenndi að þegar mikið er af verkefnaskilum finnst henni erfitt að sjá fyrir endann á 

verkefnunum en bætti svo við: „það hefst samt alltaf einhvern veginn ... veit stundum ekki 

alveg hvernig samt“.  

4.2.2 Tímaskortur og óvæntar uppákomur 

Allar mæðurnar áttu það sameiginlegt að upplifa mikinn tímaskort eftir að hafa byrjað í námi 

samhliða móðurhlutverkinu. Vegna tímaleysis sögðust mæðurnar ekki ná að sinna öllu því 

sem þær vildu. Halldóra sagði: „ég væri til að taka miklu meira þátt í félagslífinu ... vera 

jafnvel í einhverjum ... nefndum eða ráðum ... en ég hef bara ekki tíma í það“. Það er ávallt 

mikið að gera hjá mæðrunum en Rakel sagði að því fylgdi mikil þreyta en Halldóra sagði: „þú 

hefur ekkert ... tíma til þess að vera fylla á tankinn þinn. Þú ert soldið bara á núllinu“. Sólveig 

sagðist stundum eiga erfitt með að geta ekki planað fram í tímann eftir að hún varð móðir og 

hefur fundið fyrir auknu tímaleysi sem getur valdið henni kvíða. Að vera móðir í námi upplifði 

Fanney sig bundnari og hefur minni tíma í allt og þá sérstaklega hvað varðar frítíma. Á 

álagstímum líkt og próftímabil eða þegar mikið er um verkefnaskil hefur Fanney lent í því að 

geta ekki sinnt barni sínu eins mikið og hún myndi vilja vegna tímaskorts en því fylgir aukið 

samviskubit. Fanney hefur fundið fyrir samviskubiti gagnvart barni sínu, námi og heimili en 

hún sagði: „ég er oft með samviskubit fyrir að hafa ekki tíma ... á þessum tímabilum ... þú 

færð samviskubit yfir því að vera ekki að læra og þú færð samviskubit að vera ekki ... með 

barninu þínu“. Mæðurnar sögðust vera orðnar vanar óvæntum uppákomum og þurfa að 

hliðra til því sem þær voru búnar að skipuleggja en Rakel sagði: 

Maður ræður ekkert tímanum sínum sjálfum .. eins og um daginn .. þá var ég 

búin að ákveða tvo daga eftir hádegi þá ætla að gera þetta, þetta og þetta ... svo 

voru [börnin veik] ... og þá er það out.  

Fanney og Halldóra nefndu báðar að hafa lent í óvæntum veikindum barna sinna í miðjum 

lokaprófum sem olli svefnleysi og minni tíma til prófundirbúnings sem leiddi til aukins kvíða. 

Eftir að Sólveig varð móðir hefur hún lært að vera raunsæ og draga úr fullkomnunaráráttu er 

varðar námið og lífið sjálft, en hér áður fyrr mátti ekkert fara úr skorðum hjá henni. Þó svo 

hún myndi kjósa að ganga í hlutina strax hefur hún vanist því að það er ekki alltaf hægt, 

meðal annars vegna óvæntra uppákoma líkt og veikindi. Mæðurnar sögðust vera orðnar 

vanar því að dagarnir þeirra verða oft öðruvísi en þær höfðu áætlað í fyrstu en þær hafi 

smátt og smátt náð að aðlagast því. Fanney segist alltaf setja barnið sitt í fyrsta sæti og er 
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orðin vön því að hafa minni tíma og geta ekki gert allt eins og hún hafi séð fyrir sér. Rakel 

talaði einnig um að setja börnin sín alltaf í fyrsta sæti en hún sagði: „ég ákvað bara ég gef 

ekki afslátt á tíma með [börnunum] og ég gef ekki afslátt á svefninum mínum ... þá verð ég 

bara frekar að gefa afslátt á skólanum“. Allar mæðurnar nefndu að ýmislegt getur orsaka það 

að þær missi af fyrirlestrum eða verkefnatímum í náminu. Rakel hefur misst af fyrirlestrum 

vegna vinnu sinnar og ef veikindi koma upp eða annað tengt börnunum. Fyrirlestrarnir eru 

ekki alltaf teknir upp og upplifir hún það sem hindrun fyrir mæður er varðar menntun. 

4.3 Stuðningur  

Í frásögn mæðranna mátti sjá hversu mikil áhrif stuðningur hefur á þær, hvort sem það er 

fjárhagslegur-, andlegur- eða annars konar stuðningur. Halldóra var sú eina af mæðrunum 

sem hafði slitið sambúð sinni með barnsföður sínum en það gerðist þegar hún var um það bil 

hálfnuð með námið sitt. Áður hafði Halldóra notið stuðnings frá barnsföður sínum og sá hann 

alfarið um fjárhagshliðina þannig að ekki var nauðsynlegt fyrir hana að vinna og gat hún 

frekar einblínt á námið. Eftir að upp úr sambúð þeirra slitnaði fór hún að vinna með náminu 

og í kjölfarið fannst henni flóknara að sinna náminu og um leið að aðlagast nýjum aðstæðum. 

Fanney býr við fjárhagslegan stuðning maka síns og hún taldi ólíklegt að hún hafi farið í 

frekara nám ef hún hefði ekki þann stuðning en hún sagði: 

Ég hefði aldrei farið út í þetta nema af því ég var með ákveðið fjárhagslegt öryggi 

... af því ég held að það flæki alveg hlutina til muna ef maður þarf líka að hafa 

fjárhagsáhyggjur ofan á það að vera í námi og sinna barninu. 

Á álagstímabilum sögðust mæðurnar geta sótt stuðning frá sínum nánustu. Helmingur 

mæðranna sögðu að þegar mikið væri að gera hjá þeim og mökum þeirra væru ömmur og 

afar eða aðrir nánir þeim að öllum vilja gerð til að létta undir með þeim og hjálpa til með 

börnin. Fanney nefndi að vissulega sé bakland hvers og eins mismikið en að hafa gott 

stuðningsnet og geta fengið aðstoð þegar þess þarf breytir miklu, því skólinn tekur ekki tillit 

til þess að sumir nemendur eru foreldrar og hafa aðrar skyldur. Rakel nefndi að maki hennar 

væri einnig í nám og það að ganga í gegnum þetta tímabil saman auðveldi þeim að sækja 

stuðning frá hvort öðru. Eftir að Halldóra varð einstæð sagðist hún vera þakklát fyrir hversu 

margir í kringum hana höfðu verið tilbúnir til þess að hjálpa og létta undir með henni. Þegar 

Sólveig komst að því að hún væri ólétt og var efins í fyrstu hvort hún ætti að fara í námið 

snerist henni hugur eftir að hafa fengið hvatningu og stuðning frá sínum nánustu en hún 

sagði: „kærasti minn var minn helsta stoð og stytta í þessu ... bara svona við gerum þetta 

saman og þetta einhvern veginn myndi ganga ... sama með mömmu mína, pabba og 

systkini“. Sólveig viðurkennir að það hafa komið upp hugsanir af og til um að þetta sé of 
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mikið og að hún geti þetta ekki en þá hefur þessi stuðningur hjálpaði henni að snúa 

hugarfarinu við. 

Þegar álagið er sem mest í náminu sögðu mæðurnar að andlegur stuðningur gerir mikið 

fyrir þær en það hjálpar þeim að hafa trú á sjálfri sér og gefast ekki upp. Rakel nefndi að það 

getur skipt sköpum að þekkja til samnemenda í náminu sem eru í sömu stöðu og maður 

sjálfur. Það auðveldar ekki aðeins hópavinnu og önnur verkefni, heldur geta þau einnig sótt 

stuðning í hvert annað. Halldóra var ekki viss um hvort henni hefði tekist að yfirstíga allar 

þær hindranir sem hafa komið upp síðan hún hóf námið ef hún hefði ekki haft andlegan 

stuðning frá sínum nánustu. Frá því hún byrjaði í náminu hefur einn af hennar nánustu hvatt 

hana áfram en Halldóra sagði: 

[Viðkomandi] hafði ótrúlega mikil áhrif á mig … hvetja mig til þess að taka skrefið. 

Sýndi mér mjög mikinn stuðning … hvatti mig til þess að fara og klára stúdentinn 

og studdi mig … eiginlega á hverjum degi … með andlegu peppi og svona “. 

Sólveig var sú eina sem nefndi að hún hafi fengið stuðning frá háskólasamfélaginu. Hún sagði 

að þeir einstaklingar sem komu að náminu hennar voru tilbúnir að finna lausnir þegar kom 

að því að hún átti að eignast barnið. Þeir voru velviljaðir og lausnamiðaðir til að koma í veg 

fyrir að nám hennar myndi skerðast. Sem dæmi má nefna þegar barnið hennar var tveggja 

vikna gamalt fór hún í lokapróf en til að það myndi ganga upp fékk hún sérstakt leyfi til að 

yfirgefa kennslustofuna ef hún þyrfti að gefa barninu brjóst. Einnig fékk hún hvatningu frá 

náms- og starfsráðgjafa hjá háskólanum en Sólveig sagði: „hún peppaði mig líka áfram … að 

ég væri ekki ein í heiminum“.   
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5 Umræða og lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa skýrara ljósi á upplifun ungra mæðra sem stunda 

háskólanám samhliða móðurhlutverkinu og jafnframt skoða hvernig barneignir geta tengst  

þeirri ákvörðun að fara í frekara nám. Til þess er eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

Hver er reynsla ungra mæðra á að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu? með 

undirspurninguna: Hver var kveikjan að því að hefja nám eftir barneignir? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til að kynna að mæðurnar upplifa bæði jákvæðar og 

neikvæðar hliðar þess að stunda nám samhliða móðurhlutverkinu. Það er athyglisvert að á 

sama tíma og mæðurnar töldu margt neikvætt fylgja því að vera móðir í námi var áberandi í 

frásögn þeirra að þær gátu séð björtu hliðarnar í þeim erfiðu. Þær gátu séð að hindranir líkt 

og aukinn tímaskortur, sem er ein helsta áskorun mæðra í háskólanámi (Taukeni, 2014), 

hefur leitt til þess að þær ná að skipuleggja sig og nýta tímann sinn betur en samkvæmt 

rannsóknum verður viðráðanlegra fyrir mæður að sækja sér frekari menntun samhliða 

móðurhlutverkinu ef skipulagið er gott (Moghadam o.fl., 2017; Moreau og Kerner, 2013). Í 

frásögn mæðranna birtist skýr togstreita á milli hlutverka þeirra sem veldur því að flókið 

verður fyrir þær að samræma hlutverk sín sem móðir og nemandi. Þessar niðurstöður falla 

við rannsókn Moghadam o.fl. (2017) en þau telja mæður í námi þurfa leggja sig alla fram við 

að sinna margvíslegum hlutverkum, en á sama tíma virðast mæðurnar hafa byggt upp meiri 

seiglu. Trú mæðranna á eigin getu hefur styrkt þær til að samræma ólík hlutverk sín og til 

þess að komast í gegnum hindranir í náminu, en Harwood o.fl. (2007) telja að mæður ráði 

frekar við hindranir ef þær hafa trú á eigin getu.  

Út frá frásögn mæðranna er ljóst að mikið álag hvílir á þeim en þrátt fyrir það er 

bersýnilegt að þær líta á námið sem verkefni og takast á við það með krafti sem gefur til 

kynna að þær hafi tileinkað sér gróskuhugarfar (Yeager og Dweck, 2012). Stuðningur, hvort 

sem hann er félagslegur, andlegur eða fjárhagslegur léttir undir með mæðrunum svo 

auðveldara verður fyrir þær að komast í gegnum hindranir og álagstímabil í náminu sem 

eykur í kjölfarið seiglu þeirra (Hamdan-Mansour o.fl., 2014; Wilks, 2008). Það var athyglisvert 

að sjá hve stuðningur hafði mikil áhrif á hugarfar mæðranna og trú þeirra á eigin getu sem er 

í samræmi við rannsókn Moghadam o.fl. (2017) og Leahy-Warren o.fl. (2011). Það að fá 

hvatningu og stuðning frá öðrum eykur trú á eigin getu til að ná árangri og stuðlar að aukinni 

seiglu (Moghadam o.fl., 2017; Kensinger og Minnick, 2018). Mæðurnar eru flestar sammála 

því að móðurhlutverkið hefur gefið þeim aukinn drifkraft og hvatningu (Javadifar o.fl., 2016; 

Joussemet o.fl., 2008; Seamark og Lings, 2004) en í rannsókn Kensinger og Minnick (2018) 

kemur í ljós að þessi styrkur hvetur mæður í að láta ekkert stöðva sig. Það að heyra frá 

móður að hún sé stolt af því að vera móðir í háskólanámi segir mikið um það að 

móðurhlutverkið eigi ekki að vera hindrun fyrir konur til að sækja sér frekari menntun. Hins 
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vegar hafa rannsóknir verið gerðar þar sem bent er á að ávinningur mæðra í námi er ekki 

eins mikill og hann er fyrir aðra barnlausa nemendur (Moreau og Kerner, 2013; Augustine 

o.fl., 2018). Það samræmist frásögn mæðranna en þær vildu geta sinnt náminu betur en þær 

höfðu tök á sem leiðir til þess að ávinningurinn verður ekki eins mikill.  

Það að taka ákvörðun um að mennta sig samhliða móðurhlutverkinu er ekki sjálfsögð. 

Eins og nefnt hefur verið er hvati mæðra til að fara í frekara nám misjafn, hvort sem það er 

fyrir þær sjálfar eða fjölskyldu sína (Ricco o.fl., 2003; Wilsey, 2013; Babineau og Packard, 

2006). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar en mæðurnar ákváðu að fara í nám 

bæði fyrir sig sjálfar og börnin. Það var þeim ofarlega í huga að geta menntað sig í því sem 

samræmist áhugasviði þeirra en á sama tíma að geta veitt börnum sínum stöðugleika, öryggi 

og verið þeim góð fyrirmynd (Kerner, 2013). Ein móðirin nefndi að með því að sækja sér 

frekari menntun er hún að sýna barni sínu gott fordæmi með jákvæðu viðhorfi til menntunar 

(Harding o.fl., 2015; Magnuson, 2007). Bersýnilegt var að hagur barnanna var ávallt í fyrsta 

sæti hjá mæðrunum, sem ber saman við rannsókn Javadifar o.fl. (2016) þar sem kom fram að 

mæður verða minna sjálfhverfar í kjölfar barneigna. 

Helsta takmörkun við gerð rannsóknarinnar er að úrtak hennar er fremur fámennt og 

einsleitt svo ekki er hægt að yfirfæra reynslu mæðranna á aðrar konur sem eru í sömu stöðu 

og þær. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa þó innsýn á upplifun þeirra fjögurra mæðra sem 

viðtöl voru tekin við og hvernig það er að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Þó 

svo að upplifun þeirra sé bæði jákvæð og neikvæð er von rannsakanda að hún komi ekki í 

veg fyrir að fólk fylgi draumum sínum og láti þá rætast í því námi sem það sækist eftir. Því 

með auknum drifkrafti, seiglu og trú á eigin getu hafa mæðurnar tekist á við þetta verkefni af 

fullum krafti. Þörf er á að framkvæmda frekari rannsókn þar sem úrtakið væri bæði 

fjölmennara og fjölbreyttara til þess að fá víðari sjónarhorn á upplifun mæðra í háskólanámi. 

Heilt yfir er þörf á frekari rannsóknum hérlendis á upplifun þeirra til þess að skoða nánar þær 

hindranir sem geta orðið á vegi þeirra í náminu og hafa samanburð við barnlausa 

samnemendur. Einnig væri áhugavert að rannsaka upplifun feðra í háskólanámi til frekari 

samanburðar. Það þyrfti að kanna nánar hvað væri hægt að gera til að styðja betur við 

mæður í námi og draga úr neikvæðum hliðum þess. Með því að styðja betur við mæður sem 

stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu gæti virkað hvetjandi á aðrar mæður eða 

foreldra til að gera slíkt hið sama. Verkefnið gæti breyst úr því að vera ógerlegt vegna 

hindranna í að vera gerlegt með góðum stuðningi. Töluverður fjöldi mæðra á Íslandi fara í 

frekara nám eftir barneignir, en það er alltaf hægt að breyta og bæta til þess að stuðla enn 

frekar að mæður sæki sér æðri menntun samhliða móðurhlutverkinu. Það er ekki rökrétt að 

meta hvor leiðin er “réttari“, hvort hentugra sé að mennta sig fyrir barneignir eða samhliða 

því. Það sem skiptir máli er að stuðla að jöfnum tækifærum til menntunar hérlendis.  
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Viðauki A: Kynningarbréf 

 

Ágæti þátttakandi, 

 

Ég heiti Rúna Björg Ársælsdóttir og er þriðja árs nemi í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að BA-lokaverkefninu mínu sem fjallar um 

reynslu ungra mæðra á að stunda nám samhliða móðurhlutverkinu. Móðurhlutverkið hefur 

tekið töluverðum breytingum á síðastliðnum áratugum sem hefur meðal annars leitt til þess 

að ákjósanlegra er fyrir mæður að stunda háskólanám samhliða móðurhlutverkinu. Markmið 

mitt með rannsókninni er að öðlast innsýn á upplifun mæðra í námi og skoða hvernig 

barneignir geta tengst þeirri ákvörðun að fara í frekara nám.  

  Notast verður við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður aflað með 

hálfopnum viðtölum. Tekin verða viðtöl við þrjá til fjóra viðmælendur sem eiga allir það 

sameiginlegt að hafa orðið mæður ungar og hafa stundað nám samhliða móðurhlutverkinu. 

Viðtölin verða hljóðrituð og rituð upp orðrétt en að því loknu verður upptökunni eytt. Þegar 

gagnasöfnunni er lokið verða viðtölin þemagreind til að fá heildstæðari mynd af reynslu og 

viðhorfi viðmælendanna. Farið verður með gögnin sem trúnaðarmál og mun nöfn 

viðmælenda og aðrar persónulegar upplýsingar vera breytt til að tryggja að ekki verði hægt 

að rekja upplýsingar til viðmælendanna.  

Þátttakendum rannsóknarinnar er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er á meðan 

rannsóknarferlinu stendur og þarf ekki að svara öllum spurningum. Ef eitthvað er óskýrt og ef 

upp vakna spurningar um rannsóknina er hægt að hafa samband við mig á netfangið 

rba4@hi.is eða leiðbeinanda minn Önnu Árnadóttur á annaa@hi.is 

  

 

Fyrirfram þakkir, 

Rúna Björg Ársælsdóttir 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

 

Garðabær, 11.1.2021 

 

Kæri viðtakandi, 

 

Undirrituð er BA-nemi í uppeldis- og menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Þetta misseri vinn ég að lokaverkefni mínu, rannsókn um reynslu ungra mæðra á að stunda 

nám samhliða móðurhlutverkinu. 

 

Með þessu bréfi óska ég eftir samþykki þínu fyrir viðtali í tengslum við lokaverkefnið mitt og 

leyfi til að taka upp viðtalið, en upptökunni verður eytt af afritunni lokinni. Þér er frjálst að 

hætta þátttöku hvenær sem er og ekki þarf að svara öllum spurningum. Fyllsta trúnaðar 

verður gætt og mun ég tryggja að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til þín né annarra. Ef 

þú ert tilbúin til að leyfa mér að taka við þig viðtal, bið ég þig um að skrifa undir nafnið þitt 

hér fyrir neðan. 

 

Kær kveðja, 

Rúna Björg Ársælsdóttir 

 

Með undirskrift minni votta ég að mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknnar 

og samþykki að taka þátt í henni. Mér er kunnugt um að ég geti hætt þátttöku hvenær sem 

er án skýringar.  

 

 

 

__________________________                    __________________________          

    Staður og dagsetning                                         Undirskrift þátttakanda  
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Viðauki C: Viðtalsrammi 

1. Bakgrunnsupplýsingar 

• Viltu segja mér aðeins frá sjálfri þér? 

Aldur viðkomandi 

 Fjölskylduaðstæður – fjöldi barna, aldur þeirra og maki 

 Búseta  

 Skóli/atvinna - staða náms 

2. Menntun fyrir og eftir barneignir 

• Varstu í námi áður en þú varst móðir? 

o  Ef ekki, hvers vegna? 

• Fórstu í nám eftir barneignir? 

o Hvenær byrjaðir þú í náminu?  

• Hvað réði námsvalinu? 

• Hvernig leið þér með ákvörðunina að fara í frekara nám? 

• Hafðir þú séð fyrir þér að fara í nám áður en þú varðst móðir? Ef svo er, hvað hafðir 

þú séð fyrir þér að læra? 

o Hefur það breyst? 

• Hvaða hugmyndir hafðir þú um nám/störf áður en þú varðst móðir? Hefur eitthvað 

breyst? 

3. Upplifun í náminu 

• Hver var/er upplifun þín að vera móðir í námi? 

• Fékkstu stuðning eða hvatningu til þess að hefja nám? Hvernig stuðning? 

o Frá fjölskyldum og vinum, kerfinu? 

• Hvaða viðhorf hefur fjölskylda þín til náms? 

• Hvaða væntingar hafðir þú til námsins? 

• Hvernig leið þér að hefja nám með barn/börn? 

• Hvað hvatti þig til að fara í nám? 

• Upplifðir þú einhverjar hindranir í náminu? 
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o Ef svo er, hvaða hindranir voru/eru það? 

• Getur þú nefnt kosti þess að vera móðir í námi? En galla? 

• Hvaða breytingar telur þú að hafa orðið á lífi þínu eftir að þú byrjaði í námi? 

• Myndir þú ráðleggja öðrum konum að eiga barn/börn samhliða námi? 

• Hvernig telur þú að væri hægt að koma til móts við ungar mæður í menntakerfinu? 

• Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

 

 

 


