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Útdráttur 

Konur sem að upplifa meðgöngu og fæðingu ganga í gegnum margvíslegar líkamlegar – og 

andlegar breytingar. Nálgun kvenna að hreyfingu eftir barnsburð hefur lengi verið konum 

vafamál. Algengt er að mæður eigi erfitt með að meta eigið líkamsástand ásamt því að 

hreyfimynstur þeirra breytist. Fyrstu skrefin aftur að hreyfingu geta verið þeim flókin og því 

er mikilvægt fyrir fagaðila eins og þjálfara sem að hafa sérhæft sig í þjálfun nýbakaðra 

mæðra, að skilja hvað hvetur þær áfram og hvaða þættir hindri þær til hreyfingar.  

Stuðst var við eigindlega rannsóknarðaðferð en tekin voru viðtöl við fimm rýnihópa, 

eða samtals 20 mæður sem að höfðu átt barn á síðastliðnu ári. Mæðurnar stunduðu allar 

einhverskonar hreyfingu fyrir meðgöngu en í mismiklum mæli. Aðferðin hentaði vel til þess 

að framkalla umræður og sameiginlega og gagnstæðar upplifanir mæðrana.  

Rannsóknin sýndi fram á að breyttar aðstæður kölluðu fram breytt hreyfimynstur 

mæðrana og að andleg og líkamleg líðan þeirra getur spilað stór hlutverk í því hvort að þeim 

líði nægilega vel til þesss að stunda hreyfingu, og einnig í félagslegu umhverfi. 

Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós væntingar mæðrana til þjálfara en eiginleikar á borð við 

kyn, menntun, skilningur og hvort að þjálfarinn væri foreldri vor þætti sem að voru þeim 

mikilvægir. Þjálfarar sem að annast mæður á þessu tímabili þurfa því ekki aðeins að vera 

meðvitaðir um líkamlegar breytingar og sýna fram á aðlögunarhæfni með þekkingu sinni 

heldur einnig skilning og nærgætni á þeirra líkamsástandi, aðstæðum og líðan. 

 

 

  

Lykilorð:  Mæður, hreyfing, hvatning, hindrun, eiginleikar, líkamsástand, hreyfimynstur, 

þjálfari, líkamlegar – og andlegar breytingar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Abstract 
Women who experience pregnancy and childbirth go through a variety of physical and 

mental changes. Women have found it challenging to approach postpartum exercise and 

accessing their own physical condition, along with changed exercise pattern. The first steps to 

postpartum exercise can be complicated and therefore it is important for coaches, who have 

specialized in coaching new mothers, to understand the factors that motivate them and what 

barriers they face when it comes to exercise.   

The research was supported with a qualitative method. Interviews were conducted 

with five focus groups, or a total of 20 mothers who had given birth in the past year. All 

participants engaged in some kind of physical activity before and during pregnancy. The 

method allowed discussion between participants where they found a common ground to share 

similar or opposite experiences.  

 The study showed changed exercise behaviour was followed by changed 

circumstances amongst the mothers as well as showing how physical and mental well-being 

can play a significant role in weather or not new mothers take part in exercise, especially in a 

social environment. The results also revealed the mother’s expectations in a coach in the 

postpartum phase. Gender, education, understanding and wether or not the coach was also a 

parent were traits that the mothers found important. Coaches who guide women back to 

exercise in this phase in their lives need to be aware of physical changes and demonstrate 

adaptability through their knowledge, but also to understand and be considerate towards their 

physical condition, changed circumstances and their well-being.  

 

 

Key words: Mothers, exercise pattern, motivation, barriers, qualities, physical condition, 

exercise pattern, coach, mental – and  physical changes 

 

  

 

 

 

 

  

 



Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til BA-gráðu í miðlun og almannatengslum við félagsvísinda og 

lagadeild Háskólans á Bifröst og er metið til 14 ECTS eininga. Undirbúningur og vinna 

verkefnisins fór fram á tímabilinu ágúst 2021 til desember 2021, undir leiðsögn Andreu 

Guðmundsdóttur. Verkefnið ber titilinn “Nú er ég komin til baka: Hreyfing kvenna eftir 

barnsburð” og eru rannsóknarspurningarnar tvíþættar;  

 

Hvaða líkamlegu og andlegu þættir hvetja og hindra konur til hreyfingar eftir barnsburð?  

Hvaða eiginleikum leita konur að í þjálfara þegar kemur að hreyfingu eftir barnsburð? 

 

Rannsóknarefnið var valið út frá einlægum áhuga mínum á hreyfingu kvenna eftir barnsburð. 

Með frábæran leiðbeinenda mér við hlið, Andreu Guðmundsdóttur, að þá tel ég mig hafa 

tekist að koma skilaboðum rannsóknarinnar til skila, sem var enn frekari skilningur á 

upplifun mæðra að hreyfingu. Hér með vil ég þakka Andreu, sem að gekk sjálf í gegnum 

barneignaferli á meðan rannsókn stóð,  kærlega fyrir alla sína hjálp og fyrir að gefa sér tíma 

og veita skýra leiðsögn í gegnum allt ferlið. 

 

Sérstakar þakkir vil ég færa maka mínum og barnsföður fyrir ómælda þolinmæði, skilning og 

stuðning ásamt þriggja ára syni okkar. Hann var duglegur að hjálpa mömmu sinni með 

lærdóminn alla skólagönguna og fékk stundum þann heiður að mæta á fyrirlestra, fundi með 

samnemendum og munnleg próf, svo eitthvað sé nefnt. Foreldrum mínum ásamt 

tengdaforeldrum vil ég þakka fyrir ómetanlegan stuðning og hjálp sem að fólst í allskonar 

verkefnum. Ég vil nýta tækifærið og þakka þeim samnemendum sem að ég hef unnið með 

statt og stöðugt í gegnum síðastliðin ár, en skólagangan hefði svo aldeilis ekki verið eins án 

þeirra.  

 

Að lokum vil ég þakka mæðrunum sem að gáfu sér tíma til þess að taka þátt í rannsókninni 

ásamt traustinu sem að þær gáfu mér til þess að vinna með frásagnir þeirra. Án þeirra hefði 

rannsóknin ekki orðið að veruleika.  

 

Takk kærlega fyrir mig. Virðingarfyllst, Tinna Rún Svansdóttir
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1.0 Inngangur   
Meðganga, fæðing og tímabilið eftir fæðingu draga ekki aðeins fram breytingar á 

hlutverki í lífi kvenna heldur einnig stórkostlegar líkamlegar og andlegar breytingar. Konur 

sem að eiga börn undir 12 mánaða finna fyrir mikilli þreytu og standa einnig frammi fyrir 

hindrunum á kostnað þess að geta stundað hreyfingu. Sem dæmi um algenga þætti sem að 

nýbakaðar mæður upplifa og kljást við má nefna skort á tíma, hvatningu, barnapössun og 

viðeigandi starfsemi á borð við líkamsræktar stöðvar sem að bjóða upp á barnagæslu eða 

æfinga tíma þar sem að mæður geta haft börn sín hjá sér (Saligheh o.fl., 2016). Að auki getur 

tímabilið eftir fæðingu reynst konum erfitt andlega þar sem að þær upplifa óánægju með 

eigin líkamsímynd ásamt því að vera viðkvæmar á eigið útlit og líkama og bera því með sér 

lægra sjálfstraust (Lovering o.fl., 2018). Nýbakaðar mæður eru einnig taldar hreyfa sig mun 

minna í samanburði við jafnaldra sína, feður og foreldra eldri barna (Ellis o.fl., 2019).  

 Í þessari rannsókn verður einblínt á konur sem að hafa stundað hreyfingu af einhverju 

tagi fyrir meðgöngu. Skoðað var breiðan hóp mæðra sem að stunda mismunandi hreyfingu, 

eða allt frá einungis göngutúrum upp í æfingar af hærri ákefð ásamt því að vera starfandi 

þjálfarar. Með því að skoða breiðan hóp mæðra sem að allar stunda mis mikla hreyfingu mun 

rannsóknin frekar gefa til kynna áhrifin sem að meðganga og fæðing hefur á hreyfihegðun 

þeirra eftir fæðingu. Þá verður einnig fróðlegt að sjá hvort að munur verði á hreyfihegðun 

þeirra út frá þekkingu og mismunandi hreyfimynstri. Til þess að hvetja mæður til hreyfingar 

eftir fæðingu þarf að koma til móts við líkamlegar og andlegar þarfir þeirra á þessu tímabili. 

Því er einnig mikilvægt að skilja hvað hvetur þær til hreyfingar eftir fæðingu en einnig hvaða 

þættir komi í veg fyrir að þær stundi hreyfingu sem er markmið þessarar rannsóknar.  

 Rannsóknir er varða hreyfingu mæðra á tímabilinu eftir fæðingu hafa meðal annars 

skoðað kosti hreyfingar (Roy, 2014), áskoranir varðandi þyngdartap (Montgomery o.fl., 

2011), hugsanir og hegðun kvenna til hreyfingar (Symons og Hausenblas, 2004) ásamt áhrifa 

fæðingarþunglyndis á hreyfingu (Abraham o.fl., 2001; Thompson og Fox, 2010). Þá sýndi 

rannsókn Saligheh o.fl. (2016) fram á að konur sem að stunduðu hreyfingu fyrir meðgöngu, á 

meðgöngu og svo eftir fæðingu upplifðu betri vellíðan, samanborið við þær konur sem að 

gerðu það ekki.   

 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Saligheh,+Maryam/$N?accountid=26425
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Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til þess að skoða þætti sem að koma í veg fyrir 

að mæður stundi hreyfingu eftir barnsburð (Saligheh o.fl., 2016; Roy, 2014; Evenson o.fl., 

2009). Helstu niðurstöður þeirra rannsókna voru skortur á tíma og umönnun fyrir barnið. 

Höfundur taldi mikilvægt að skoða þá þætti sem að voru rannsakaðir í kjölfarið þar sem að 

ástæður þess að stunda ekki hreyfingu geta hugsanlega verið fleiri. Í dag hefur framboð á 

fjarþjálfun í gegnum internetið og með snjallsímanum aukist og því fleiri leiðir í boði til þess 

að stunda hreyfingu án þess að þurfa að mæta á staðinn (Mascarenhas o.fl., 2018). 

Heimsfaraldurinn COVID-19 sem að hefur sveimað um allan heim síðastliðin tvö ár hefur 

svo sannarlega haft áhrif á hreyfihegðun fólks (Hasson o.fl., 2021). Lokanir 

líkamsræktarstöðva (Kolbeinsson, 2020) þvinguðu fólk til þess að hreyfa sig heima eða varð 

til þess að fólk missti dampinn og hreyfði sig síður (Chtourou o.fl., 2020). Rannsókn 

Mascarenhas o.fl. (2018) sýndi fram á að valmöguleikar til hreyfingar í gegnum internetið 

eða snjallsímann komu til með að auka hreyfihegðun mæðra sem að stunduðu ekki hreyfingu 

áður. Með því að geta stundað hreyfingu hvenær sem er frekar en á settum tíma ættu 

hindranirnar því að minnka. Því taldi höfundur nauðsynlegt að rannsaka þetta í breyttu 

samhengi samhliða andlegum og líkamlegum þáttum.     

 Í kjölfarið verður rannsakað þá eiginleika sem að konur leitast að í þjálfurum sem að 

taka að sér að þjálfa konur á þessu tímabili. Sýnt hefur verið fram á að viðskiptavinir eru 

líklegri til þess að fylgja eftir prógrammi eða sækja sér þjónustu ef að þjálfarinn mætir 

þörfum þeirra og sýnir skilning og hvatningu (Melton o.fl., 2011). Rannsóknin mun því 

einnig geta aukið skilning þjálfara á væntingum viðskiptavina sinna sem getur hvatt konur til 

hreyfingar eftir barnsburð. Rannsóknin hefur því hagnýtt gildi fyrir annars vegar nýbakaðar 

mæður og hinsvegar þjálfara og eigendur líkamsræktarstöðva sem geta nýtt þessa innsýn til 

að koma til móts við þarfir mæðra sem að vilja stunda hreyfingu. Þar að auki geta þjálfarar 

skoðað hvað megi betur fara til þess að bæta lýðheilsu þessa hóps á tímabili lífs þeirra þar 

sem bæði líkamleg og andleg heilsa er sérstaklega viðkvæm. Þar af leiðandi eru lagðar fram 

tvær rannsóknarspurningar:  

R1: Hvaða líkamlegu og andlegu þættir hvetja og hindra konur til hreyfingar eftir barnsburð?  

R2: Hvaða eiginleikum eru þær að leita að í þjálfara þegar kemur að hreyfingu eftir 

barnsburð?  

 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Saligheh,+Maryam/$N?accountid=26425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mascarenhas%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29776899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chtourou%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33013497
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mascarenhas%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29776899
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Framkvæmdir verða rýnihópar, en með því að taka viðtöl við mæður sem að eiga það 

sameiginlegt að vera með lítið barn þykir líklegt að umræður skapist og sameiginleg eða 

gagnstæð sjónarmið komi upp á yfirborðið.  

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: Fræðikafli inniheldur umfjöllun um 

hvatningu og mögulegar hindranir mæðra til hreyfingar ásamt líkamlegu og andlegu ástandi 

mæðra eftir barnsburð. Þá verða samfélagsmiðlar einnig skoðaðir sem tól til hvatningar. Að 

lokum verður fjallað um þjálfun eftir fæðingu og hvað skuli hafa í huga, hlutverk sérhæfðra 

þjálfara ásamt eiginleika sem að rannsóknir hafa sýnt að séu konum mikilvægir er kemur að 

því að þær velja sér þjálfara. Í aðferðafræðikafla er farið yfir rannsóknaraðferðina og 

framkvæmd rannsóknarinnar ásamt því að lýsa þemagreiningu á gögnunum. Í niðurstöðukafla 

eru niðurstöður rannsóknarinnar reifaðar og þær ræddar í umræðu og samantektar kafla. Í 

lokaorðum er farið yfir helsta framlag rannsóknarinnar ásamt því að fara yfir tillögur að 

frekari rannsóknum.  

 

2.0 Fræðilegt yfirlit 
 

2.1 Hvatning mæðra til hreyfingar 
Samkvæmt Simpson og Balsam (2016) geta einstaklingar fundið fyrir hvatningu 

(e.motivation) í ýmsum aðstæðum en hvatning er í raun hegðun í leit að markmiði. Að ná svo 

tilteknu markmiði getur verið gefandi og veitt ánægju. Til þess að ýta undir frekari hvatningu 

skipta innri - og ytri þættir því máli í umhverfi okkar sem og innra með okkur (Simpson og 

Balsam, 2016). Í næstu köflum verður fjallað um kosti hreyfingar og hvernig þættir í 

umhverfinu geta haft áhrif á hreyfihegðun mæðra.  

  

2.2 Innri og ytri þættir kvenna 
Hreyfing eftir barnsburð felur í sér ýmsa kosti fyrir móðurina og er talin geta aukið 

orku og létt á streitu, en streita í foreldrahlutverkinu hefur verið sterklega tengt því að konur 

þjáist af þunglyndi eftir fæðingu (Leigh og Milgrom, 2008). Hreyfing er einnig talin hafa 

jákvæð áhrif á svefn og vöðvastyrkingu ásamt þyngdartapi (Warburton o.fl., 2006). Sýnt 

hefur verið fram á að betri andleg og líkamleg líðan séu meginþættir þess að fólk stundi 

almenna hreyfingu (Zervou o.fl., 2017). Þegar að einstaklingur hefur jákvætt viðhorf til 
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hreyfingarinnar og nýtur hennar að þá er hann líklegri til þess að halda henni áfram. Þá leiddi 

rannsókn Devine o.fl. (2000) í ljós að konur sem að stunduðu hreyfingu fyrir meðgöngu og 

voru meðvitaðar um heilbrigðan lífsstíl voru líklegri til þess að halda uppi sömu venjum eftir 

barnsburð, ásamt því að snúa aftur í fyrra æfingamynstur (Raspovic o.fl., 2020). Þegar kemur 

að hreyfingu mæðra er mikilvægt að þær upplifi jákvæðar tilfinningar gagnvart hreyfingunni 

sjálfri (Berg o.fl., 2020) en sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli líkamsánægju og tíðni 

hreyfingar hjá nýbökuðum mæðrum (Raspovic o.fl., 2020) ásamt því að einstaklingar sem að 

stunda hreyfingu eru almennt jákvæðari (Berg o.fl., 2020). Í rannsókn sem að framkvæmd var 

á 440 konum var líkamsánægjan verulega hærri hjá þeim konum sem að stunduðu hreyfingu 

eftir fæðingu (Raspovic o.fl., 2020), en einstaklingar með jákvæða líkamsímynd eru taldir 

líklegri til þess að stunda hreyfingu en þeir sem að eru með neikvæða líkamsímynd 

(Kirkcaldy o.fl., 2002).  Þá hefur einnig verið sýnt fram á að mæður sem að stunda hreyfingu 

eru líklegri til þess að sýna minni merki um kvíða samanborið við mæður sem að stunda ekki 

neina hreyfingu (Currie, 2018). Þá eru konur sem að hreyfa sig reglulega einnig taldar taka 

þátt í fleiri starfsemum (e.activities) (Hinton og Olson, 2001) og þær sem að fylgja áætlun 

eða prógrammi eru líklegri til þess að ná árangri og verða öruggari í að stunda 

hreyfingu  (Hinton og Olson, 2001).   

Eigin hvatning kvenna til hreyfingar felst því aðallega í að konur séu meðvitaðar um 

jákvæðar hliðar og kosti þess að stunda hreyfingu eftir barnsburð, eigin líkamsýmind ásamt 

einlægum áhuga þeirra á hreyfingu.  

 

2.3 Innri og ytri þættir umhverfis 

Skilningur heiman frá er einn umhverfisþátta sem að þykir mikilvægur og getur verið 

einstaklega hvetjandi að eiga maka sem að er skilningsríkur og er einnig duglegur að hreyfa 

sig (Saligheh o.fl., 2016). Konur geta einnig fundið stuðning frá öðrum konum sem að hafa 

gengið í gegnum það sama. Félagslegur stuðningur hefur mikil áhrif á hegðun til hreyfingar 

og getur verið mikilvægur þáttur til að ná árangri að breyttum heilsufarsvenjum (Ginja o.fl., 

2018). Ef að félagslegur stuðningur er til staðar sem og aðstoð við umönnun barnsins mun 

móðurinni ganga betur að halda uppi hreyfingar rútínu (Keller o.fl., 2006).  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kirkcaldy+BD&cauthor_id=12395145
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Saligheh,+Maryam/$N?accountid=26425
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2.3.1 Mömumutímar 

Síðastliðin ár hafa mömmutímar (e.mother and baby exercise class) vaxið í 

vinsældum þar sem að mæðrum er gefinn kostur á að mæta í æfingatíma með börn sín 

(Mamman, 2017).  Þegar mæður hafa möguleikann á því stunda hreyfingu með barnið hjá sér 

gerir það þeim kleift að halda uppi líkamlegum lífsstíl ásamt móðurhlutverkinu án þess að 

hafa áhyggjur af umönnun fyrir barnið (Cramp og Bray, 2009). Þátttaka kvenna í 

mömmutímum hefur sýnt fram á þær mæður sem að taka þátt eiga stærra stuðningsnet og 

líður betur andlega (Strange o.fl., 2016) en félagsleg einangrun hefur verið tengd við vanlíðan 

og þunglyndi hjá konum eftir barnsburð (Leigh og Milgrom, 2008). Mömmutímar geta því 

haft margskonar jákvæð áhrif á andlegan líðan móður en þar gefst þeim tækifæri á að eiga í 

samræðum við aðrar mæður, deila hugsunum sínum, leita ráða og hugmynda og fá hvatningu 

og félagslegan stuðning (Currie, 2018). Þegar börnin eldast og æfinga tímar fyrir nýbakaðar 

mæður henta ekki eins vel og áður væri gott að eiga æfingafélaga til þess að fara með, en það 

gæti ýtt undir frekari hvatningu til þess að stunda hreyfingu (ACOG, 2021). 

 

2.3.2 Samfélagsmiðlar 
Í dag eru samfélagsmiðlar einnig úrræði sem að nýjar mæður reiða sig á fyrir 

félagslegan stuðning en helsta ástæða þess er hversu auðvelt aðgengið er og að miðlarnir séu 

opnir allan sólarhringinn (Baker og Yang, 2018). Félagsleg tengsl á internetinu geta bætt og 

stækkað stuðningsnet móðurinnar (Skouteris o.fl., 2005) en notkun samfélagsmiðla hjá 

mæðrum er talin jákvæð þegar þeir geta komið í veg fyrir einmanaleika móður og veitt 

stuðning og ráð varðandi móðurhlutverkið og heilsusamlegan lífsstíl (Baker og Yang, 2018).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að samfélagsmiðlar geta verið góður grundvöllur 

til þess að stuðla að betri heilsufars venjum meðal almennings (Kamal o.fl., 2010; Chan og 

Chen, 2019), ásamt mæðrum ungra barna (Kernot o.fl., 2014) auk þess að ýta undir 

áframhaldandi þátttöku í hreyfingu (Zhang o.fl., 2015) og stuðlað að betri líkamsímynd og 

vellíðan (Wallis o.fl., 2021). 

Færslur á samfélagsmiðlum sem að fjalla um jákvæða líkamsímynd hafa sýnt fram á 

að geta bætt vellíðan og aukið þakklæti og ánægju kvenna til eigin líkama (Cohen o.fl., 

2019). Líkamsímynd (e.body image) má skilgreina sem ákveðið viðhorf og þær tilfinningar 

sem að einstaklingur hefur til síns eigins líkama, ásamt skynjun og hegðun gagnvart eigin 

líkama og líkamshluta (Grogan, 2016).   
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Í dag ættu allar mæður að finna eitthvað við sitt hæfi, en á internetinu er hægt að finna 

margskonar heimasíður og síður (e.accounts) á samfélagsmiðlum sem að leggja áherslu á 

hreyfingu eftir fæðingu þar sem að tekið er tillit til þeirra þátta sem að mæður eru helst að 

eiga við, líkamlega og í móðurhlutverkinu (Bridget, 2021). Hægt er að sækja forrit (e.app) í 

símann en þar geta mæður fengið hjálp með æfingaval, fylgst með framförum sínum og 

fengið þar af leiðandi hjálp og hvatningu til þess að stunda heilbrigðan lífsstíl (ACOG, 2021). 

Hvatning frá umhverfinu felst því aðallega í félagslegum stuðning eins og mæðrahópum, 

stuðning frá fjölskyldu og vinum ásamt ýmsum úrræðum sem að fást í gegnum snjallsímann.  

 

3.0 Hindranir mæðra til hreyfingar 
Samkvæmt Ertmer (1999) er hindrun skipt upp í innri og ytri þætti. Innri þættir sem 

að hindra mæður í því að stunda hreyfingu gætu verið þættir eins og hversu mörg börn 

móðirin hefur í sinni umsjá, skortur á ummönnun barna ásamt skort á félagslegum stuðning 

og fjárhag (Saligheh o.fl., 2016). Áhugavert var að sjá að mæður í launuðum störfum virðast 

stunda meiri hreyfingu miðað við þær sem að eru heimavinnandi, en það má áætla að konur 

sem að vinna að heiman standi betur fjárhagslega og hafi ef til vill möguleika á að stunda 

hreyfingu án barna á vinnutíma annað en þær sem að eru heimavinnandi með börn í sinni 

umsjá  (Currie, 2018). Áhrif fjárhags á heilbrigðan lífsstíl kvenna eftir fæðingu á eftir að 

rannsaka frekar en rannsóknir í tengslum við hindranir kvenna til hreyfingar eftir barnsburð 

hafa ekki lagt áherslu á fjárhag sem fyrirstöðu (Edie o.fl., 2021). Skortur á tíma og hjálp með 

barnið hefur verið nefnd sem ein mesta hindrun mæðra til þess að stunda hreyfingu (Symons 

og Hausenblas, 2004). 

Skortur á upplýsandi heilbrigðiskerfi, almenningssamgöngum og afþreyingu eru því 

ytri þættir sem að móðirin ræður ekki við og gætu staðið í vegi fyrir að þær stundi eða sækist 

í hreyfingu (Saligheh o.fl., 2016). Sýnt hefur verið fram á að skortur á faglegri ráðgjöf 

varðandi æfingar og endurhæfingu eftir meðgöngu og fæðingu sé einnig algeng hindrun þess 

að konur snúi ekki aftur til hreyfingar eða stundi ekki hreyfingu eftir fæðingu (Raspovic o.fl., 

2020).  

Þessir hlutir geta haft mikil áhrif í flóknu samspili sem að tímabilið eftir barnsburð er 

fyrir konur, sérstaklega þegar að kemur að því að viðhalda eigin hreyfingarrútínu. Næstu 

kaflar munu því leiða í ljós þær margvíslegu breytingar sem að konur ganga í gegnum á  

 

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Saligheh,+Maryam/$N?accountid=26425
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meðgöngu og eftir fæðingu en ýmsir líkamlegir og andlegir þættir geta hindrað konur til 

hreyfingar á þessu tímabili.     

 

3.1 Líkamlegar breytingar 

3.1.1 Á meðgöngu og eftir fæðingu 
Meðganga felur í sér margvíslegar líkamlegar og hormónatengdar breytingar sem eru 

óumflýjanlegar. Á meðgöngu færist þyngdarpunktur móðurinnar upp og lengra fram sem að  

getur haft áhrif á jafnvægi hennar ásamt breyttri líkamsstöðu. Stækkandi leg færir 

mjaðmagrindina fram, kviðvöðvar teygjast og þar af leiðandi veikjast. Eftir því sem að 

brjóstin verða stærri snúast axlirnar fram ásamt því að höfuðið færist fram (Soma-Pillay o.fl., 

2016). Losun á meðgöngu hormóninu relaxin auðveldar þessar breytingar en það stuðlar 

meðal annars að breytingum á samsetningu bandvefs (Dschietzig o.fl., 2002). Eftir fæðingu 

þurfa öndunarfæri (e.respiratory system), mjúkvefur (e.soft tissue), kviður og grindarbotn að 

snúa aftur í fyrra horf og þurfa því tíma til þess að jafna sig. Yfirleitt er talað um að það taki 

mjúkvef sex vikur að jafna sig og sex til 12 vikur fyrir hjartastarfsemi (e.cardiac output) að 

snúast aftur í rétt horf eftir meðgöngu (Active IQ, 2018). 

 

3.1.2  Þyngdartap 

Margar konur tengja þyngdartap við streituvald, en því hefur verið haldið fram að 

tímabilið eftir barnsburð geti borið með sér aukna áhættu að átröskun og ójafnvægi er varðar 

líkamsímynd mæðra (Lovering o.fl., 2018). Nýbakaðar mæður standa frammi fyrir mörgum 

áskorunum í nýju hlutverki en þær eru oft næmari á eigin líkama en áður. Þyngd þeirra virðist 

þeim verulegt áhyggjuefni en samkvæmt Groth og David (2009) vilja nýbakaðar mæður vera 

léttari. Á meðgöngu er þyngdaraukningu verðandi mæðra fagnað og er hún séð náttúruleg 

með stækkandi kúlu en eftir barnsburð er algengt að konur upplifi löngun til þess að komast 

aftur í fyrri líkamsþyngd eða sömu líkamsþyngd og fyrir meðgöngu (Montgomery o.fl., 

2011).   

Oft eru viðburðir eins og 1. árs afmælis barnsins eða þegar móðirin snýr aftur til 

vinnu ákveðin tímamót þar sem að mæður hafa gert sér ákveðnar vonir um að líta út á 

ákveðin hátt og upplifa því neikvæðar tilfinningar hafi þær ekki náð settu markmiði 

(Raspovic o.fl., 2020).  

 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.res.0000051884.27117.7e
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3.1.3 Þvagleki  
Um 25% almennra kvenna þjást af grindarbotns einkennum en slík einkenni hindra margar 

konur til hreyfingar (Cook, 2021). Þvagleki er einn þeirra þátta og er talin algengasta 

aukaverkunin sem að næstum helmingur kvenna þjáist af á meðgöngu og eftir fæðingu  

(Brown, o.fl., 2015). Margvíslegar orsakir þvagleka geta dregið verulega úr lífsgæðum 

(Bartoli o.fl., 2010) og hafa ekki aðeins áhrif á líkamlegan líðan heldur einnig andlegan og 

félagslegan líðan móður (Kwon o.fl., 2010). Þvagleki gæti einnig ollið óánægju með eigin  

líkama en það er algeng líðan mæðra eftir barnsburð ásamt lágu sjálfstrausti (Lovering o.fl., 

2018).  Þvagleki getur því verið fyrirstaða þess að kona stundi hreyfingu í sumum tilfellum,  

sérstaklega í félagslegu umhverfi. Því ætti þjálfun í gegnum netið þar sem að mæður geta 

stundað sína hreyfingu heima hjá sér og út af fyrir sig, ekki að hafa áhrif. En breyttar 

aðstæður með auknu framboði þjálfunar á netinu ætti að koma til móts við mæður sem að 

þjást af þvagleka og vilja síður stunda hreyfingu í félagslegu umhverfi (Mascarenhas o.fl., 

2018).  

 

4.0 Andlegar breytingar 
4.1. Hormónabreytingar 

Hormónabreytingar eru einnig stór hluti af þeim breytingum sem að eiga sér stað á 

líkamlegri og andlegri líðan móður. Hormónin estrógen og prógesterón geta orsakað 

tilfinningalegar sveiflur sem geta haft veruleg áhrif á andlegan líðan móður (Schiller o.fl., 

2015). Á meðgöngu er prógesterón hormónið leyst út í ríkum mæli en hlutverk þess er 

aðallega að auka blóðflæði til legsins en það kemur einnig í veg fyrir samdrátt í legi fram að 

fæðingu (Cable og Grider, 2021). Eftir fæðingu barns verður hröð lækkun á því hormóni. 

Eggjastokkarnir leysa það svo ekki aftur út í líkamann fyrr en við fyrsta tíðahring sem að á 

sér oft ekki stað fyrr en að brjóstagjöf lýkur. Skortur á prógesteróni ásamt lágri framleiðslu 

dópamíns og mikilli framleiðslu á prólaktín skapar gríðarlegt hormónaójafnvægi sem að er 

talið geta spilað stórt hlutverk í fæðingarþunglyndi móður (Trifu o.fl., 2019).  

 

4.2 Fæðingarþunglyndi 
Fæðingarþunglyndi er einn algengasti taugasálfræðilegi kvillinn sem að mæður 

upplifa eftir fæðingu en talið er að ein af hverjum fjórum konum upplifi fæðingarþunglyndi, 

þó í mismiklum mæli (Trifu o.fl., 2019). Einkenni fæðingarþunglyndis eru svipuð og  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mascarenhas%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29776899
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einkenni hefðbundins þunglyndis en helstu einkenni þess eru breyting á hegðun, vanlíðan, 

viðvarandi sorg, skortur á áhuga á því sem að áður þótti ánægjulegt svo eitthvað sé nefnt. Þá 

geta orsakir þunglyndis komið til vegna ýmissa félagslegra-, sálræna- og líffræðilegra þátta 

(Kanter ofl., 2017). Fæðingarþunglyndi felur í sér fyrrnefnda þætti en einblínir þar að auki á  

tilfinningar móður til ungabarnsins sem að geta í sumum tilfellum verið neikvæðar (Trifu 

o.fl., 2019).  

Eins og kom fram í kaflanum hér að ofan á sér stað gríðarlegt hormónaójafnvægi 

fyrstu vikurnar eftir fæðingu sem að getur haft áhrif á andlegan líðan móður. Yfirleitt réttist 

úr ójafnvægi hormónanna eftir um það bil sex til átta vikur en ef að ekki er séð fyrir  

breytingum á andlegri líðan móður til hins betra er best fyrir hana að leita sér faglegrar 

aðstoðar (Trifu o.fl., 2019).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvætt samband hreyfingar og fæðingarþunglyndis þar 

sem hreyfing er talin draga úr líkum á fæðingarþunglyndi (Stewart og Vigod, 2016; Christian 

og Christian, 2020). Sýnt hefur verið fram á að að mæðrum líði betur andlega þegar þær 

stunda reglulega hreyfingu (Koltyn og Schultes, 1997; Sampselle o.fl., 2006). Áhugavert var 

að sjá að rannsókn sem að kannaði hreyfingu sem inngrip við fæðingarþunglyndi yfir 12 

vikna tímabil sýndi fram á að erfiðara þótti að hvetja mæður til hreyfingar sem að upplifðu nú 

þegar fæðingarþunglyndi, en þátttaka í hreyfingu yfir þetta tímabil sýndi ekki fram á 

aukningu hjá þeim mæðrum sem að tóku þátt (Daley o.fl., 2008). Þá sýndi rannsókn Simpson 

og Balsam (2016) fram á að fólk sem að þjáist af hefðbundnu þunglyndi á erfiðara með að 

finna fyrir hvatningu. Út frá þessum niðurstöðum má því áætla að erfiðara sé að hafa áhrif á 

fæðingarþunglyndi með hreyfingu sé það nú þegar til staðar, eða þegar komið er yfir þetta 

sex til átta vikna tímabil sem það tekur að rétta úr hormónaójafnvæginu.  

Þessar náttúrulegu og óumflýjanlegu breytingar á líkama og hormónum kvenna á 

meðgöngu og eftir fæðingu setur konum skorður varðandi það hvers konar hreyfing er 

æskileg og hvenær þær geta hafið hreyfingu eftir fæðingu. Einnig þarf að huga vel að þessum 

breytingum eftir að þær byrja að stunda hreyfingu, eins og fjallað verður um seinna í 

kaflanum. Konur sem hafa því stundað reglulega hreyfingu fyrir meðgöngu þurfa að aðlaga 

sitt hreyfimynstur að breyttum aðstæðum sem getur haft áhrif á viðhorf þeirra til hreyfingar 

en það getur haft letjandi áhrif að komast ekki strax í fyrra horf (Liva o.fl., 2021).  
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5.0 Samfélagslegur samanburður 
  Gera má ráð fyrir að aukið aðgengi að daglegu lífi annarra í gegnum samfélagsmiðla 

gæti verið kveikjan að óraunhæfum samanburð og kröfum sem að mæður eiga til með að 

upplifa (Nagl o.fl., 2018). Félagsmenningarlegir þættir (e.sociocultural factors) á borð við 

vini, fjölskyldu og fjölmiðla hafa verið taldir orsök þess að konur upplifa sig óaðlaðandi sem  

að leiðir til óánægju með eigin líkama, kvíða og jafnvel þunglyndis (Skouteris o.fl., 2005). Þá 

benda félagsmenningarlegar kenningar (e.sociocultural theories) til þess að óraunhæfar  

birtingarmyndir af fegurð leiði til þess að konur taki þátt í félagslegum samanburði tengdum 

útliti (Keery o.fl., 2004). 

Í rannsókn sem að skoðaði samfélagsmiðla sem tól til samanburðar og endurgjafar 

(e.feedback) milli kynja og samband þess við þunglyndi kom fram að konur nota tækni í 

meiri mæli og báru þar af leiðandi með sér hærri merki þunglyndis og óhóflega löngun í 

samþykki (e.reassurance) (Nesi og Prinstein, 2015). Þá hafa komið fram bein tengsl milli 

samfélagsmiðla og óánægju kvenna með líkama sinn eftir barnsburð og hafa áhyggjur kvenna 

af því hvernig líkaminn þeirra myndi líta út eftir fæðingu vera tengdar við aukna Facebook 

notkun (Nagl o.fl., 2018).  

6.0 Þjálfun eftir fæðingu 
Hingað til hafa almennar ráðleggingar mælt með því að konur bíði með hefðbundna 

hreyfingu þar til að sex vikna skoðun hjá ljósmóður er yfirfstaðin (Evenson o.fl., 2009). 

Hinsvegar að þá segja nýjustu ráðleggingar The American College of Obstetricians and 

Gynecologists að hafi kona átt heilbrigða meðgöngu og eðlilega legganga fæðingu ætti henni 

að vera óhætt að hefja hreyfingu stuttu eftir fæðingu. Þá nokkrum dögum seinna eða um leið 

og hún finnst hún vera tilbúin (ACOG, 2021). Þegar útbúa á æfinga plan fyrir konu sem að 

hefur nýlega fætt barn þarf að hafa í huga að líkamlegt ástand getur verið mismunandi milli 

kvenna en rannsókn Artal o.fl. (2003) sýndi einnig fram á að sumar konur geta byrjað að 

framkvæma æfingar innan nokkurra daga frá fæðingu. Þá skiptir einnig máli hvort að 

fæðingin hafi gengið vel, hvort inngripum hafi verið beitt eða hvort að barnið hafi verið tekið 

með keisaraskurð. Ef að inngripum var beitt til dæmis með sogklukku eða spangarskurði 

(e.episiotomy) að þá gæti það haft áhrif á bataferli móðurinnar eftir fæðingu þar sem að sárið 

mun taka tíma til að gróa auk þess að ferlið mun valda auknum verkjum, blæðingum og 

skemmdum á grindarbotni (Romano o.fl., 2010).  
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Gott er að horfa á þennan tíma sem fjórða hluta meðgöngu (e.fourth trimester) vegna allra 

breytinganna sem að líkaminn er að ganga í gegnum, svo ekki sé minnst á andlegt álag sem 

að móðirin er undir með nýfætt barn (Barker, 2021). Svefnlausar nætur, síþreyta, 

tilfinningasveiflur, álag, stress og kvíði eru meðal annars þættir sem að algengt er að 

nýbakaðar mæður upplifi (Montgomery o.fl., 2011). Það gefur því að skilja að þjálfarar þurfa  

að huga að ýmsu er kemur að því að hanna æfingaáætlun fyrir nýbakaða móður og þar af 

leiðandi búa yfir þekkingunni til þess að koma til móts við þarfir þeirra. Það er því einnig 

mikilvægt að taka tillit til og skoða innri og ytri þætti sem að geta haft áhrif á það hvort 

mæður stundi hreyfingu eftir barnsburð (Saligheh o.fl., 2016). 

 

6.1 Sérhæfður þjálfarari eftir fæðingu 
Samkvæmt staðli Europe Active er hlutverk þjálfara, sem að sérhæfa sig í hreyfingu 

kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu, að útbúa plan að hreyfingu fyrir byrjendur og konur 

sem að eru nú þegar virkar í hreyfingu á öllum stigum meðgöngu og eftir fæðingu. Sérhæfður 

þjálfari á þessu sviði skal hafa getu og kunnáttu til þess að eiga í samskiptum við lækni eða 

heilbrigðisstarfsmann um aðstæður barnshafandi iðkanda og hafa skilning á 

læknisfræðilegum aðstæðum er koma að hreyfingu (Europe Active Standards, 2021). 

Mikilvægt er að þjálfarar nýti sína þekkingu til fullnustu til þess að þjónusta mæðurnar sem 

best, en sýni á sama tíma stuðning og skilning að þeirra breyttu aðstæðum (Europe Active 

Standards, 2021).  

Á internetinu er hægt að finna mikið að misvísandi upplýsingum um hreyfingu eftir 

barnsburð. Því er mikilvægt að þjálfarar fylgi siðferðilegri ábyrgð og notist aðeins við 

traustverðar upplýsingar og hafi getuna til þess að aðskilja staðreyndir frá skáldskap 

(Peterson, 2010). Það má því gera ráð fyrir mikilvægi þess að mæður leiti til þjálfara sem að 

hafa þekkingu á þjálfun nýbakaðra mæðra. Það er þó ekki vitað hversu upplýstar mæður séu 

almennt um bakgrunn þjálfara, þekkingu þeirra eða réttindi.  

 

6.2 Eiginleikar þjálfara 
Eiginleikar (e.traits) eru þættir sem að skilgreina einstaklinga í formi endurtekinnar 

hegðunar, hugsana og tilfinninga. Þættir sem að einkenna einstakling geta einnig orðið til út 

frá menningaráhrifum, breytilegum umhverfisþáttum og genum (Parks-Leduc o.fl., 2014).  

Þónokkrar rannsóknir hafa skoðað eiginleika einkaþjálfara (Melton o.fl., 2015; Fisher 

o.fl., 2013; Gosh o.fl., 2012) ásamt reynslu almennings af einkaþjálfurum (Madeson o.fl., 
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2010). Lítið hefur borið á sérstökum rannsóknum varðandi þá eiginleika sem að nýbakaðar 

mæður kjósa í fari þjálfara, en töluvert hefur þó verið rannsakað á þessu sviði út frá konum 

almennt (Melton o.fl., 2015; Katula o.fl., 2008; Sartore og Cunningham, 2007). Þær 

rannsóknir hafa leitt í ljós að menntun, sérþekking og ástríða gagnvart starfinu sé konum  

mikilvæg í fari þjálfara ásamt persónulegum skilning á aðstæðum þeirra og líkama. Þessa 

þætti verður skoðað á ítarlegri hátt í næstu köflum.  

 

6.2.1 Menntun og þekking þjálfara 
Í rannsókn sem að framkvæmd var á konum kom í ljós að þær álitu þjálfara með 

háskólamenntun hafa víðari skilning á þjálfun miðað við þá sem að hefðu hana ekki (Melton  

o.fl., 2015). Áhugavert var að sjá að flestar þeirra bjuggust við því að starfandi þjálfarar 

hefðu hæfilega menntun eða skírteini (e.qualification) til þess að sýna fram á hæfni sína, en 

þær höfðu ekki lagt það í vana sinn að athuga það sérstaklega. Þeim fannst menntun þjálfara 

mikilvæg en lögðu þó einnig áherslu á mikilvægi þess að þjálfarinn hafi ástríðu 

(e.passion)  fyrir því sem að hann væri að gera í sínu starfi sem þjálfari (Melton o.fl., 2015). 

Önnur rannsókn sem skoðaði skilvirkni og eiginleika þjálfara sýndi einnig fram á mikilvægi 

menntunar til þess að koma til móts við viðskiptavini, ásamt færni þjálfara og skýrleika í 

svörum (Gosh o.fl., 2012). Líði viðskiptavini vel með þjálfaranum og fái hann skýr svör við 

spurningum sínum getur það skipt sköpum þegar kemur að árangri hans. Hafi þjálfari svo 

sérþekkingu á tilteknu sviði virðist hann trúverðugur, en sýnt hefur verið fram á að þegar 

þjálfari hefur og sýnir fram á góða þekkingu á efninu sem hann deilir með viðskiptavinum 

verður upplifun þeirra ánægjulegri (Gosh o.fl., 2012).  

 

6.2.2 Persónuleg tenging og skilningur 
Samkvæmt Katula o.fl. (2008) kjósa konur almennt að velja sér þjálfara sem að þær 

tengja við, varðandi til dæmis þyngdartap eða aðstæður, en þeim þykir líklegt að kvenkyns 

þjálfari búi yfir slíkum eiginleikum (Katula o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á að konur 

kunna vel að meta þegar að þær geta átt náið og persónulegt samband við þjálfara sinn utan 

æfingatíma en konur eru almennt taldar bera með sér samkennd, hjálpsemi, góðvild og 

nærgætni. Þá þykir kvenkyns þjálfari einnig líklegri til þess að skilja væntingar þeirra betur 

en karlkyns þjálfari þegar kemur að líkama þeirra (Fisher o.fl., 2013). 

Nýlegar sem og eldri rannsóknir (Boerner o.fl., 2021; Drummond, 2001) hafa sýnt 

fram á að útlit þjálfara gæti verið endurspeglun á þekkingu hans varðandi líkamsrækt og 
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heilbrigðs lífsstíls. Þá hafa þjálfarar, sem að virðast vel á sig komnir útlitslega, verið dæmdir 

hæfir á þeim þeim forsendum einum og sér (Greenleaf o.fl., 2006). Rannsókn Sartore og 

Cunningham (2007) leiddi þó í ljós að þær konur sem að höfðu náð árangri með sínum 

þjálfara fannst útlit þjálfarans ekki skipta máli. 

Þegar litið er til þess hvaða eiginleikum konur leita eftir í þjálfara þykir menntun og 

skilningur þjálfarans þeim mikilvæg. Þar sem rannsóknir hafa ekki skoðað sérstaklega þá 

eiginleika sem mæður leita eftir í þjálfara eftir fæðingu er áhugavert að sjá að konur almennt 

kjósa kvenkyns þjálfara fram yfir karlkyns þjálfara því að hann væri líklegri til þess að skilja 

þeirra væntingar og aðstæður betur.  

 

7.0 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er farið yfir aðferð rannsóknarinnar, þátttakendur hennar ásamt 

framkvæmd, skráningu og úrvinnslu gagna. Í kjölfarið verður greint frá réttmæti og 

áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt tökmörkunum og siðferðilegu álitaefni.  

 

7.1 Aðferð  
Við framkvæmd rannsóknarinnar var beitt eigindlegri rannsókn (e.qualitative 

research) í formi rýnihópa (e. focus groups). Tekin voru hálfopin viðtöl við fimm rýnihópa 

þar sem hver hópur innihélt þrjá til sex viðmælendur. Með eigindlegri rannsóknaraðferð gefst 

höfundi tækifæri á að öðlast dýpri skilning og innsýn í skoðanir, viðhorf og hvata þátttakenda 

og undirliggjandi ástæður. Aðferðin ber einnig kennsl á þemu í hugsun og svörum 

þátttakenda.  Helstu aðferðir eigindlegrar rannsóknar fela í sér einstaklingsviðtöl og rýnihópa 

(Abuhamda o.fl, 2021). Notast var við rýnihópa við framkvæmd rannsóknarinnar frekar en 

einstaklingsviðtöl þar sem þeir leiða til umræðna og tengsla á milli þátttakenda sjálfra sem 

ekki er í boði í einstaklingsviðtölum þar sem einungis rannsakandi og þátttakendi eiga í 

samræðum sem er meira í formi viðtals en umræðna (Leung og Savithiri, 2009). Þar sem 

þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að vera nýbakaðar mæður þótti líklegt að 

tengslamyndunin myndi ýta undir umræður og þar af leiðandi gefa dýpri gögn til að svara 

rannsóknarspurningunum. Eins og niðurstöður sýna, drógu þátttakendur oft fram 

sameiginlega þætti við aðra þátttakendur sem að annaðhvort tóku undir það sem að sagt var 

eða deildu reynslu sinni af sömu eða svipuðum aðstæðum. Þá komu stundir þar sem upp 

komu gagnstæðar skoðanir eða ólíkar reynslur. Því má segja að umræðurnar sem að 
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sköpuðust í rýnihópunum hafi dregið fram allar mögulegar skoðanir, upplifanir og viðhorf 

mæðrana sem að eru að ganga í gegnum sama tímabil og upplifa svipaða hluti. Höfundi þótti 

einnig kostur að gefa þátttakendum grundvöll eða frelsi til þess að tjá sig eftir sínu höfði og  

þar af leiðandi sjá hvernig og í hvaða átt umræðan þróaðist í samtölum á milli þátttakenda 

frekar en einungis í samtali milli rannsakanda og þátttakenda. 

  

7.1.2 Þátttakendur 
Notast var við hentugleikaúrtak (e.convenience sample) þar sem leitast var sérstaklega 

eftir íslenskum konum sem höfðu stundað hreyfingu af einhverju tagi fyrir meðgöngu og átt 

barn á síðastliðnu ári. Ekkert aldurstakmark var sett á þátttakendur. Þátttakendur voru á  

aldrinum 24-32 ára, en einn þátttakandi var 42 ára. Leitast var eftir því að fá breiðan hóp 

mæðra sem að stunduðu hreyfingu allt frá göngutúrum upp í æfingar af hærri ákefð ásamt 

mæðrum sem að voru með einkaþjálfara réttindi eða starfandi þjálfarar. Þessi leið var farin til 

þess að skoða hvernig mismunandi bakgrunnur mæðrana hefði áhrif á hreyfihegðun þeirra 

eftir fæðingu. Með því að fá mæður til þátttöku sem að voru einnig þjálfarar var hægt að gera 

ráð fyrir því að mikill áhugi þeirra á hreyfingu væri til staðar en höfundi fannst einnig 

áhugavert að rannsaka hvort að skoðun þeirra á eiginleikum í fari þjálfari væri ef til vill önnur 

en hjá þeim mæðrum sem að væru ekki þjálfarar og ef til vill með minni þekkingu á 

hreyfingu. Höfundur vildi einnig leitast eftir þeirra upplifun en rannsókn Losch o.fl. (2016) 

sýndi fram á að þjálfarar leita ekki síður til einkaþjálfara en sýnt hefur verið fram á að 

einstaklingar sem að stunda hreyfingu á eigin spýtur eiga til með að taka lengur með að ná 

settu markmiði (Losch o.fl., 2016).  

Höfundur heldur úti persónulegri síðu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem að 

lögð er áhersla á hreyfingu mæðra. Því var miðillinn nýttur til þess að leita eftir mæðrum til 

þátttöku. Vegna þessa gekk vel að mynda úrtak af breiðum hópi mæðra sem að stunda 

hreyfingu af ýmsum toga. Áhugasamir settu sig svo í samband við höfund. Þá buðu aðrir 

þátttakendur höfundi hjálparhönd og bentu á eða höfðu samband við aðra sem að gætu komið 

til greina sem þátttakendur. Einn þátttakandi var í lokuðum mömmu hóp á Facebook og 

óskaði þar eftir þátttakendum. Því má segja að einnig hafi verið notast við snjóboltaúrtak. 

Þátttakendum var skipt upp í fimm hópa en hóparnir innihéldu þrjá til sex 

þátttakendur hver. Höfundur reyndi að raða þátttakendum upp í hópa á sem bestan máta. Þá 

var tekið mið út frá því hvort að ákveðnir þátttakendur hefðu hugsanlega meira að segja en 

aðrir. Þeir voru þá settir í smærri hópa en samkvæmt Morgan (1998) er mælt með smærri 
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hópum þegar þeir innihalda þátttakendur sem að gætu haft mikið að segja. Höfundur upplifði 

viðtöl við stærri hópa sem að innihéldu sex þátttakendur formlegri og fékk frekar stutt svör 

frá flestum í stað lengri svara í óformlegu spjalli. Í smærri hópum virtust skapast meiri  

umræður sem að í kjölfarið sköpuðu ákveðin þemu algjörlega á forsendum þátttakenda. Þetta 

er í samræmi við tillögu Morgan (1998) ásamt Peek og Fothergill (2009) en samkvæmt þeim 

ganga smærri hópar af þremur til fimm þátttakendum betur fyrir sig en stærri hópar. 

Rýnihóparnir þóttu nægilega margir til þess að fá fram fullnægjandi gögn til þess að svara 

rannsóknarspurningunum þar sem að það sama kom fram í öllum hópunum og því má segja 

að mettun gagna hafi verið náð.  

 

7.1.3 Framkvæmd, skráning og úrvinnsla gagna 

Hver hópur fékk sitt eigið númer frá eitt til fimm, eða í þeirri röð sem að viðtölin fóru 

fram. Höfundur bauð þátttakendum á fund í gegnum samskiptaforritið Microsoft Teams en 

vegna þess að höfundur býr erlendis fóru viðtölin öll fram í gegnum internetið. Höfundur 

byrjaði fundinn og beið eftir að allir voru mættir. Þegar að það lá fyrir að allir sem að myndu 

sækja fundinn voru mættir voru þátttakendur boðnir velkomnir og rannsóknarefnið brýnt fyrir 

þeim, en þeim hafði einnig verið kynnt efnið þegar höfundur hafði samband fyrst um sinn. 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir vildu halda nafnleynd eða hvort að nöfn þeirra mættu 

koma fram í rannsókninni. Allir þátttakendur samþykktu að nöfn þeirra mættu koma fram. Í 

kjölfarið var ýtt á upptöku.  

Vegna annríkja við barnaumönnun þótti eilítið púsluspil að finna dagsetningu og tíma 

þar sem að þátttakendur gætu skuldbundið sig á fund. Til þess að hvetja þá enn frekar lýsti 

höfundur því yfir að viðtalið myndi ekki standa lengur en í eina klukkustund. Nokkrir 

þátttakendur byrjuðu viðtalið einsamlir en þegar að líða tók á fóru börn að bætast við á 

skjáinn og þátttakendur neyddust til þess að sinna annars konar verkum samhliða því að taka 

þátt í umræðunum eins og að gefa brjóst, útbúa mat eða sjóða pela. Þátttakendur létu það þó 

ekki á sig fá og héldu athygli að viðtalinu nokkuð vel.  

Viðtölin stóðu að meðaltali yfir í 45 mínútur. Fyrsta viðtalið var tekið upp 

mánudaginn 27.september, næstu tvö viðtöl voru tekin upp þriðjudaginn 28.september, fjórða 

viðtalið var tekið upp fimmtudaginn 30.september og síðasta og fimmta viðtalið var tekið upp 

mánudaginn 4.október. Viðtölin voru öll tekin upp með hljóði í gegnum samskiptaforritið 

Microsoft Teams og síðar skrifuð upp orðrétt.   
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Spurningalistinn þróaðist eilítið eftir fyrsta viðtalið vegna svara þátttakenda, en höfundi þótti 

ein spurning ekki eiga nægileg við þar sem að umræða skapaðist sem að þótti ekki nægilega 

skyldug rannsóknarefninu. Því var spurningalistinn sem að stuðst var við í byrjun 13 

spurningar en í restinni af viðtölunum var stuðst við 12 spurningar. Spurningalistann má 

finna í viðauka. Til þess að sækjast eftir dýpri svörun bætti höfundur spurningum við af og til 

sem að voru tilfallandi eftir umræðuefni hverju sinni.  

Notast var við þemagreiningu samkvæmt skrefum Braun og Clarke (2006) við 

úrvinnslu gagna. Fyrst voru viðtölin afrituð orðrétt og lesin vel og vandlega yfir. Til þess að 

draga sameiginlega þætti saman var stuðst við kóðunarkerfi en sú leið gerði það að verkum 

að hægt var að bera kennsl á svipuð svör, orð, hugtök og endurtekningar. Í kjölfarið voru þeir 

þættir greindir með litakóðun, en hver kóði fékk sinn eigin lit. Kóðunum var síðar raðað í tíu 

þemu eftir því sem kom síendurtekið upp í rýnihópunum en þau þemu eru: Breytt 

líkamsástand, áhyggjur, stuðningur, samviskubit, innri hvatning, leitin að sjálfinu, pressa, 

breytt viðhorf, væntingar og eftirfylgni.  

 

7.1.4 Réttmæti og áreiðanleiki  
Aðeins er hægt að treysta því að þátttakendur hafi sagt satt og rétt frá. Skilyrðin sem 

að lagt var upp með, mæður sem að eiga barn 12 mánaða eða yngra, voru sett fram til þess að 

ekki væri of langt um liðið síðan að þær gegnum í gegnum meðgöngu og fæðingu ásamt því 

að ganga úr skugga um að þær væru mögulega að upplifa svipaða hluti með lítið barn. Önnur 

skilyrðin voru sú að mæðurnar hefðu stundað hreyfingu af einhverju tagi fyrir meðgöngu. Því 

þótti marktækast að miða við þær kröfur. Höfundur getur staðfest að rannsóknarferlinu hafi 

verið lýst með greinargóðum og öruggum hætti, eða eins ítarlega og hægt er. Höfundur getur 

einnig staðfest að samsvörun sé á milli kóða, túlkunar og álykta og að gögnin ásamt tilvitnum 

þátttakenda styðji við niðurstöðurnar. En tilvitnanir þátttakenda leiddu í ljós þemu 

niðurstöðukaflans. Höfundur vill einnig taka fram að ekki voru dregnar of sterkar ályktanir, 

heldur var reynt eftir bestu getu að taka mið af þeim upplýsingum sem að þóttu mest áberandi 

og þeim frásögnum sem að þóttu falla undir sameiginleg þemu. Gögnum var safnað saman í 

náttúrulegu umhverfi í gegnum samskiptaforritið Teams. Vegna fyrri tengsla við suma 

þátttakendur var oft eins og um þægilegt spjall milli vina að ræða. Þannig er hægt að 

undirstrika styrkleika rannsóknarinnar en svör þátttakenda gáfu til kynna traust þeirra til 

höfunds ásamt tímanum sem að höfundur eyddi með þátttakendum. Tíminn þótti nægilegur til  
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þess að fá fram svör við rannsóknarspurningunum og ályktanir í samræmi við 

rannsóknarefnið í heild.  

 Höfundur getur ekki alhæft niðurstöðurnar út frá þessum sérstaka hóp en til þess að fá 

fjölbreytt svör þátttakenda var leitast eftir breiðum hóp mæðra á hvaða aldri sem er, sem að 

stunduðu hreyfingu á öllum stigum fyrir meðgöngu. 

 

7.1.5 Takmarkanir 
Þar sem að eigindleg rannsókn var framkvæmd er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar 

um aðra utan rýnihópanna. Höfundur er þjálfari sjálfur og hefur einhver persónuleg tengsl við  

einstaka þátttakendur. Rannsóknin er háð hlutdrægni höfundar sem að tók viðtölin og greindi 

gögnin. Það má þó ekki útiloka að hann hafi haft áhrif á svör viðmælenda með leiðandi 

spurningum eða að þátttakendur hafi haft áhrif á svör annarra þátttakenda. 

Þátttakendur eru allar tiltölulega nýbakaðar mæður og því var við ýmsum 

uppákomum að búast.Vegna veikinda barna og tvíbókana forfölluðust nokkrir þátttakendur á 

síðustu stundu og var úrtak því ekki það sama og lagt var upp með í byrjun. Tveir hópar 

innihéldu þrjá þátttakendur, tveir hópar innihéldu fjóra þátttakendur og einn hópur innihélt 

sex þátttakendur. Þátttakendur voru því 20 talsins. Þegar framkvæmd er rannsókn með 

rýnihópum getur verið erfitt að stjórna aðstæðum eins og þegar þátttakendur lofa þátttöku en 

mæta svo ekki (Wilkinson, 1999).  

 

7.1.6 Siðferðilegt álitaefni 
Einn þátttakenda hefur sótt þjálfun hjá höfundi. Það má því ekki útiloka hlutdrægni í 

svörum eða þann möguleika að þátttakandi fannst hann knúinn til þess að svara á ákveðin hátt 

eða gera höfundi til geðs. Í sumum tilvikum voru til staðar kunningja tengsl milli þátttakenda 

og höfunds, en höfundur er frá litlu bæjarfélagi þar sem að margir af þátttakendum búa í dag. 

Einhverjir þátttakendur þekktust því áður, hafa átt börn á svipuðum tíma eða sótt sömu 

mömmutíma á undanförnum mánuðum. Á móti kemur að þá voru þátttakendur mjög 

opinskáir og ekki þótti skipta máli hvort að einhver tengsl væru til staðar til höfunds eða aðra  

þátttakenda. Þátttakendur svöruðu á hreinskilningslegan hátt, drógu ekki úr skoðunum sínum 

eða upplifunum og þá leit heldur ekki út fyrir að svör þeirra væru til þess fallin að koma 

höfundi til geðs. Þar af leiðandi upplifði höfundur það ekki skipta höfuð máli hvort að tengsl 

hafi verið til staðar né að höfundur sé þjálfari sjálfur.  
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Vegna starfsins og stöðu höfunds sem þjálfara gekk vel að mynda úrtak og fá 

áhugasama þátttakendur og sérstaklega breiðan hóp mæðra sem að stunda allt frá lítilli 

hreyfingu upp í mikla hreyfingu og að vera þjálfarar sjálfar. Höfundi gafst því kostur á að 

skoða enn frekar muninn á hreyfihegðun innan þessa fjölbreytta hóps en gera má ráð fyrir að 

starfandi þjálfarar beri með sér aukna þekkingu og mögulega auknar skoðanir á 

umræðuefninu, en það er einn eiginleiki sem að höfundur vonaðist eftir í fari einstaka 

þátttakenda upp á fjölbreyttari svörun.  

8.0 Niðurstöður 
Köflunum er skipt niður eftir þeim þemum sem komu út úr þemagreiningu, en þau eru 

eftirfarandi: Breytt líkamsástand, áhyggjur, stuðningur, samviskubit, innri hvatning, leitin að 

sjálfinu, pressa, breytt viðhorf, væntingar og eftirfylgni. Orðræða þemana kom oftast upp hjá 

þátttakendum sjálfum. Í næstu efnisgreinum verður farið nánar í hvert þema fyrir sig. 

 

8.1 Breytt líkamsástand 

Konur sem að hafa upplifað það að ganga með barn finna oft fyrir ýmsum kvillum og 

einkennum sem að geta hamlað hreyfigetu þeirra á meðgöngu. Fæðingin sjálf reynist svo oft 

þrekraun ein, en þó svo að fæðing gangi vel að þá sýndu þátttakendur þessarar rannsóknar að 

mæður gera sér ekki alltaf grein fyrir því hvað líkaminn hefur gengið í gegnum í raun og 

veru: “mér fannst alveg erfitt að labba og gera húsverkin”, sagði Elísa um fyrstu vikurnar eftir 

fæðingu en hún er almennt mjög vön því að hreyfa sig mikið. “..Maður var einhvern veginn 

allur lurkum laminn” sagði Erla. Upplifun mæðrana gagnvart eigin líkamsgetu eftir fæðingu 

var á báða bóga. Sumar voru hissa á hversu slæmu standi líkaminn var í, þá varðandi þol og 

hreyfigetu en lang flestar mæðurnar upplifðu sig á byrjunarreit gagnvart hreyfingu:  “þetta er 

bara mesta brekka sem ég hef þurft að fara í gegnum í lífinu sko“, sagði Hildur sem er vön að 

hreyfa sig mikið.  

Fylgikvillar grindarbotns komu upp varðandi breytt líkamsástand. Þórunn nefndi að 

hún hafi verið hissa á að ráða ekki við þvagleka á meðan hún taldi sig vera komna í nokkuð 

gott form líkamlega séð: “þú ræður bara ekki við það sko og það kom mér geðveikt á óvart út af því  

ég hélt að ég væri bara ekki á leiðinni að pissa þegar ég væri að sippa”. Þórunn lét slíkt vandkvæði 

ekki hindra sig í að mæta á æfingar en þvaglekinn stóð hinsvegar í vegi fyrir að hún 

framkvæmdi sipp á æfingum en þá fann þjálfarinn aðrar æfingar í staðinn. Tíu mánuðum 

seinna og Þórunn er farin að ráða við sippið aftur án allra vandræða. Upplifun mæðrana var 
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mismunandi er kom að fylgikvillum grindarbotns en sumar voru farnar að ráða við æfingar 

eins og sipp stuttu eftir fæðingu. Persónulegar aðstæður sem þessar undirstrika mikilvægi 

þess að þjálfari hafi þekkingu og skilning á breyttu líkamsástandi kvenna og eigi auðvelt með 

að koma til móts við þeirra þarfir. Þá sýna mismunandi einkenni mæðrana fram á hversu 

persónubundið bataferlið er og að engin tímalína sé í raun á því hvenær konur geta byrjað að 

framkvæma æfingar eins og sipp, án þess að eiga við þvagleka.  

Nokkrar mæðrana komu sér skemmtilega á óvart á ferðalagi sínu aftur að hreyfingu: 

“ég hélt ég væri miklu linari öll..ég þúst, ég gat aðeins meira heldur en ég hélt sem að var ..sem mér 

fannst ógeðslega hvetjandi”, sagði Ósk. Jákvæð hugsun gagnvart eigin líkamsástandi virtist 

gefa þeim ákveðin kraft en það var algeng hugsun mæðrana að þær vissu að bataferlið yrði 

erfitt. Það að mæðurnar upplifðu að geta meira en þær höfðu séð fyrir sér þótti því gríðarleg 

hvatning fyrir þær til þess að halda áfram. Þó svo að upplifun þeirra hafi verið mismunandi 

að þá voru þær allar sammála því að þeim leið eins og þær væru að byrja á núllpunkti aftur að 

hreyfingu en þær voru spenntar að fara byggja upp styrk aftur. Það var jákvætt að sjá að 

löngun þeirra til að hreyfa sig var enn til staðar en hreyfing eftir fæðingu getur oft reynst 

konum vafamál til að byrja með.  

 

8.2 Áhyggjur 
Það má segja að breytt líkamsástand mæðrana hafi hindrað þær til hreyfingar fyrst um 

sinn og skapað ákveðið óöryggi er kom að hreyfingu: “ég var eitthvað stressuð yfir því hvar 

líkaminn minn væri staddur sko”, sagði Karen sem að stundar reglulega göngutúra og jóga. En 

henni fannst eigið líkamsástand valda henni streitu sem að leiddi til þess að hún sótti síður í 

félagslega hreyfingu eins og mömmutíma. Eins og fræðikaflinn gaf til kynna er margt sem að 

breytist í líkama kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu og því að mörgu að huga þegar byrja á 

hreyfingu á ný. Mæðurnar töluðu einnig um að upplýsingar varðandi batann og ferlið aftur að 

hreyfingu væri ábótavant en um það verður fjallað í síðasta kafla niðurstöðukaflans. Þeim 

þykir þetta tímabil erfitt og finnst flókið að þurfa að dæma það sjálfar hvort að líkami þeirra 

sé í raun tilbúin í sérstaka hreyfingu eins og hlaup eða að gera ákveðnar æfingar eins og  

kviðæfingar. Upplifun mæðrana samsvarar rannsókn Raspovic o.fl. (2020) en skortur á 

faglegri ráðgjöf varðandi æfingar hefur verið nefnd sem ein hindrun mæðra til hreyfingar. 

Það gefur því auga leið að mæður séu áhyggjufullar þegar þær vilja byrja hreyfa sig á ný og 

upplifi sig svolítið týndar. Þegar litið er til þeirra mæðra sem að stunduðu miðlungs 

hreyfingu, eins og aðeins göngutúra, og svo þeirra sem að höfðu einkaþjálfararéttindi eða 
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voru starfandi þjálfarar þótti ekki bera á miklum mun varðandi óöryggi þeirra að hreyfingu 

fyrst um sinn. Mæðurnar upplifðu sig allar frekar óöruggar og voru hræddar að gera 

líkamanum mein með hreyfingu af ákveðnu tagi eða of mikilli hreyfingu, þrátt fyrir að 

vitneskja um líkamann og hreyfingu væri til staðar í sumum tilfellum: “ég vissi ekki hvað ég  

mætti gera og ég kunni ekkert að mæla bilið á milli magavöðvanna þúst ..hvað og hvenær ég mætti 

gera þetta og hitt”, sagði Karítas, starfandi þjálfari.  

Þessi ótti sem að mæðurnar upplifðu gagnvart því að gera líkamanum mein með 

einhvers konar hreyfingu má rekja til sex vikna tímaramma sem að konum er gefin varðandi 

hreyfingu eftir fæðingu. Vegna þessa geta mæður oft upplifað hræðslu við að hreyfa sig fyrir 

þann tíma. Þessar upplýsingar gefa til kynna að vöntun sé á nægilegri fræðslu þar sem að 

sumar þeirra virðast halda að fyrstu vikurnar snúist um algjöra kyrrsetu en við sex vikna 

markið að þá sé í lagi að hefja hefðbundna hreyfingu. Því sé mikilvægt að miðla því áfram að 

hvert bataferli sé einstakt og að engin móðir upplifi þessa þætti nákvæmlega eins.  

Eins og áður hefur komið fram sóttu flestar mæðurnar mömmutíma og fundu þar 

stuðning og leið vel. Tvær mæðrana höfðu þó orð á því að það sem að hefði hindrað þær til 

þátttöku væru áhyggjur yfir því hvort að þær myndu ná að stunda einhverja hreyfingu yfir 

höfuð á slíku námskeiði með barnið með sér: “svo fannst mér líka streituvaldandi að taka barnið 

með, ég veit ekki hvort einhver tengi við það.. en ég var smá hrædd um af því hún er alveg smá 

eirðarlaus og svona að ég bara svona “er ég eitthvað að geta verið í þessum tímum án þess að vera 

alltaf að stoppa og eitthvað svona?” (Karen).  Upplifun þeirra má tengja við fullyrðingu Currie 

(2018) en talið er að það dragi enn frekar úr álagi þegar mæður fá frelsi til þess að stunda 

hreyfingu án þess að sinna móðurhlutverkinu á sama tíma. Karen deildi því að hún óttaðist 

einnig hugsanlegan samanburð við aðrar mæður í mömmutímunum: “ég var einmitt eitthvað 

smá svona stressuð fyrir því að fara í þetta bæði kannski út af því að ég myndi kannski vera að bera 

mig saman við einhvern sem að væri ekki á sama stað og ég”. Upplifun Karenar sýnir fram á að 

hindrun mæðra til hreyfingar í félagslegu umhverfi gæti því einnig stafað af því að þær beri 

sig saman við aðrar mæður og því hugsanlega unnið með sér neikvæðar tilfinningar gagnvart 

hreyfingunni eða sjálfri sér. Fullyrðingin samsvarar því rannsókn Berg o.fl. (2020) en hún  

leiddi í ljós mikilvægi þess að konur upplifi jákvæðar tilfinningar gagnvart hreyfingunni til 

þess að styrkja tengsl milli líkamsánægju og tíðni hreyfingar.   

Eins og Lovering o.fl. (2018) sýndu fram á eiga nýbakaðar mæður það til að vera 

viðkvæmar á eigið útlit en óhætt er að segja að greitt aðgengi að lífi annarra í gegnum 

samfélagsmiðla geri mæðrunum auðveldara fyrir er kemur að samanburði við aðrar mæður: 
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 “maður hefur alveg séð konur byrja hreyfa sig mjög snemma og þá fer maður alveg ósjálfrátt kannski 

að hugsa bara.. bíddu, “á maður að byrja strax að hreyfa sig?” (Súsanna). Frásögn Súsönnu 

undirstrikar eilítið sex vikna tímarammann sem að mæðrum er gefinn og því er ekki nema  

von að það verði uppi fótur og fit við að sjá aðrar mæður byrja að hreyfa sig fyrir tilsettan 

tíma. Hér að auki má sjá hvernig samfélagsmiðlar geta framkallað samanburð en fleiri mæður 

tóku undir frásögn Súsönnu eða á þá leið að að efni sem að þær sáu á samfélagsmiðlum leiddi 

til efasemda um eigið líkamsástand eða hreyfihegðun. Vert er þó að taka fram að mæðurnar 

töldu samfélagsmiðla ekki hafa stórvægileg áhrif á sig.  

 

8.3 Stuðningur  
Þemað um stuðning var fært upp á yfirborðið af þátttakendum. Mæðurnar voru allar í 

fæðingarorlofi á meðan COVID-19 heimsfaraldrinum stóð og fundu því fyrir ákveðinni 

innilokun og var farið að leiðast heima hjá sér. Fyrstu vikurnar eftir fæðingu snérust aðallega 

um að: “komast aðeins út úr húsinu” (Elísa). Mæðurnar nýttu sér göngutúrana óspart en þegar 

að líkamsræktarstöðvar fóru að opna aftur eftir lokanir voru rúmur helmingur mæðrana  sem 

að skráðu sig í mömmutíma. Það má segja að mömmutímarnir hafi hvatt mæður til þess að 

fara hreyfa sig á ný: “Ég var ekki búin að íhuga að byrja hreyfa mig sko en út af þær voru allar að 

fara þá langaði mig bara svo upp á félagsskapinn og svo var þetta bara ógeðslega skemmtilegt” 

(Þórunn).  Þarna gafst þeim tækifæri til þess að fara og hitta aðrar mömmur sem að voru á 

svipuðum stað í lífinu og stunda hreyfingu í þægilegu og öruggu umhverfi. Þessi upplifun 

mæðrana undirstrikar rannsókn Currie (2018) sem að sýndi fram á að mömmutímar hafi 

margskonar jákvæð áhrif ásamt félagslegum stuðning, eða eins og Ósk sagði: “vorum allar 

bara einhvern veginn allar að peppa hvor aðra og svona”.  

Samfélagsmiðlar voru einn þeirra þátta sem að komu upp varðandi stuðning. 

Félagslegar takmarkanir sem að settar voru á í samfélaginu vegna COVID-19 gerði það að 

verkum að mæðurnar áttu það til að einangrast: “maður var svolítið bara svona einn að þá..þá var 

alveg stundum gaman að horfa bara á þúst, einhver annar með nýfætt barn og var að ganga i gegnum 

þetta”, segir Helena. Upplifun Helenu er í samræmi við kenningu Baker og Yang (2018), en 

notkun samfélagsmiðla er talin jákvæð þegar að þeir geta komið í veg fyrir einmanaleika og 

veitt móður stuðning. Þegar talið barst að samfélagsmiðlum var óhjákvæmilegt að skauta 

framhjá óraunhæfum staðalýmindum sem að eiga til að birtast á samfélagsmiðlum, eða  
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svokallaðar glansmyndir. Mæðurnar töluðu um að glansmyndirnar hefðu lítil áhrif á þær og 

að þær væru almennt frekar meðvitaðar að það sé ekki alltaf allt sem sýnist á 

samfélagsmiðlum og að glansmyndir sýni aðeins það skemmtilega. Þær fögnuðu því að nú 

væri fjölgun á raunhæfu efni á samfélagsmiðlum þar sem að hægt væri að sækja sér stuðning. 

Þær töldu að þegar þær geta séð allar hliðar af hversdagsleika annarra slái það hugsanlega af 

samfélagslega pressu: “og bara tala hreinskilningslega um allt og að þetta sé ekki allt bara dans á 

rósum og þetta sé líka erfitt og taki tíma og allt svoleiðis” (Telma).  

 

8.4 Samviskubit 
Þemað um samviskubit er til komið vegna frásagna tveggja mæðra. Upplifun þeirra 

þótti virkilega athugaverð og því vert að minnast á sérstaklega. Eva og Karítas deildu því að 

hafa fundið fyrir samviskubiti gagnvart því að hafa jafnað sig fljótt eftir fæðingu og hreinlega 

passað aftur í gallabuxurnar fyrr en þær höfðu séð fyrir sér. Samkvæmt þeirra upplifun eiga 

konur að vera lengi að jafna sig eftir fæðingu og það sé ekki raunhæft að passa í 

gallabuxurnar sína stuttu eftir fæðingu. Þær fundu fyrir samviskubiti varðandi það að geta til 

dæmis sippað án allra vankvæða snemma eftir fæðingu og gagnvart þeim konum sem að áttu 

við þyngdaraukningu að stríða: “ég fékk svona samviskubit yfir því að vera ekki með mömmu 

maga..” sagði Eva. Báðar eru þær mjög vanar hreyfingu af mikilli ákefð og hafa æft vel í 

gegnum tíðina. Karítas deildi athugasemd sem að hún fékk varðandi holdafar sitt, en 

viðkomandi þótti hún heldur grönn fyrir konu sem að væri nýbúin að eignast barn: “vá 

allavega, bara allar konur sem að eru nýbúnar að eiga börn eru með svona tíu plús kíló á sér “, sagði 

konan við Karítas. Karítas brýndi fyrir þá staðalímynd sem að Eva minntist á: “þúst þetta er 

einhvern veginn svona fast í konum bara að ef að þú ert búin að eignast barn að þá áttu bara að vera 

plús tíu, fimmtán kíló og bara lengi lengi lengi eftir meðgönguna”. Hér má sjá áberandi togstreitu 

sem að þær finna báðar fyrir. Það er áhugavert að sjá að þær upplifa samviskubit og streitu 

yfir því að vera komnar aftur í form eða fyrri líkamsþyngd og fyrir meðgöngu vegna þess að 

samfélagið segir þeim að þær eigi í raun ekki að vera það vegna þeirra líkamlegu breytinga 

sem að mæður ganga í gegnum. Hinsvegar að þá virðast skilaboð samfélagsins misvísandi en 

margar konur finna fyrir mikilli pressu að snúa aftur í fyrri líkamsþyngd og fyrir meðgöngu 

(Hodgkinson o.fl, 2014).  Á sama tíma fundu þær fyrir vanlíðan gagnvart öðrum konum sem 

að eiga ef til vill erfiðara fyrir og eru ekki komnar eins langt í hreyfingu og þær. Karítas  
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deildi því að hún hafi verið mjög meðvituð um að hún hefði náð sér fljótt og að hún gæti 

hugsanlega sett pressu á aðrar mömmur. Hún hætti því að sýna frá því á samfélagsmiðlum 

þegar að hún var að æfa og sótti síður hópatíma og fór frekar einsömul í ræktina. Hún vildi  

ekki, að hennar sögn: “sýna vont fordæmi” eða “mömmur fá kannski samviskubit”. Hún lagði þó 

áherslu á og segir að þetta sé rosalega persónubundið: “ mér leið rosa vel þess vegna æfði ég”. 

Frásögn Karítas samsvarar rannsókn Artal o.fl. (2003 ) sem að sýndi fram á að ástand kvenna 

getur verið mismunandi eftir fæðingu og geta sumar konur byrjað að framkvæma æfingar 

innan nokkurra daga frá fæðingu. Karítas hafði einnig áhyggjur af því hvort að eigin  

hreyfihegðun hefði möguleg áhrif á umönnun barnsins: “.. samviskubitið bara “er ég að æfa of 

mikið?” af því að brjóstamjólkin er að minnka..? en svo var það ekkert svoleiðis”. Ástæður þess að 

brjóstagjöf gangi ekki geta verið margþættar og ekki aðeins tengdar hreyfingu (Lauer o.fl., 

2019). En hreyfing er ekki talin hafa neikvæð áhrif á brjóstagjöf (Dada o.fl., 2007).  

 Í ljósi þessa frásagna er áhugavert að bæta því við að Guðrún Hrefna upplifði það að 

vilja komast aftur í fyrri þyngd eins fljótt og auðið er á meðan skilaboð samfélagsins að sögn 

mæðranna sýna fram á að bataferlið skuli taka langan tíma og að þyngdaraukning sé eðlileg: 

“Það þurfti alltaf að vera segja við mig bara “þú varst að eignast barn, þetta er allt i lagi” þú veist.. 

“Þú mátt alveg vera með smá utan á þér sko”. (Guðrún Hrefna) 

Frásagnir þeirra gefa til kynna að gagnrýni annarra, afskiptasemi og umræður í 

samfélaginu varðandi hvernig bataferli mæðra eigi að vera hafi dregið eilítið úr hvata þeirra 

til þess að hreyfa sig í félagslegu umhverfi ásamt því að þær efuðust um eigið líkamsástand.  

 

8.5 Innri hvatning 

Það má segja að þemað um innri hvöt hafi verið rauði þráðurinn í gegnum viðtölin 

sem að myndaðist vegna einlægs áhuga mæðrana á hreyfingu yfir höfuð. Mæðurnar töldu sig 

meðvitaðar um að það myndi taka þær tíma að vinna sig upp aftur að fyrra hreyfingamynstri 

eftir fæðingu og því væri mikilvægt að hver móðir hlusti á sinn líkama. Engin mikilsháttar 

munur var á innri hvöt þeirra sem að stunduðu litla eða miðlungs hreyfingu og á þeim sem að 

stunduðu meiri hreyfingu eða höfðu þjálfara réttindi. Hreyfing er stór hluti af lífi þeirra 

flestra, eða eins og Freyja lýsti því “bara hver ég er einhvern veginn”. Þær töldu sig afkasta 

meiru og sögðu að matarræðið væri almennt betra ef að þær byrja daginn á hreyfingu og því 

væri hreyfing: “orkan mín inn í daginn” (Þórunn). Áberandi var að sjá að þær voru allar 

meðvitaðar um kosti þess að stunda hreyfingu og höfðu jákvætt viðhorf til heilbrigðs lífsstíls. 

Eins og áður hefur komið fram stunduðu mæðurnar hreyfingu af einhverju tagi fyrir  
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meðgöngu og því var algengt að flestar sóttust aftur í þá hreyfingu sem að þær stunduðu 

áður:  “..búin að vera kenna spinning í mörg ár þannig ég fer svolítið í það, gerði það alla 

meðgönguna þannig að já það er svona mitt safe hreyfing sko” (Freyja).  Hegðunarmynstur þeirra 

samsvarar rannsókn Raspovic o.fl. (2020) sem að leiddi í ljós að konur sem að stunduðu 

hreyfingu fyrir meðgöngu og voru meðvitaðar um heilbrigðan lífsstíl séu líklegri til þess að 

halda uppi sömu venjum eftir barnsburð og snúa aftur í fyrra æfinga mynstur. Aðrar mæður 

leituðu í hreyfingu til þess að hafa líkamann í lagi og  

endurhæfa sig á réttan máta: “..ætlaði bara að hafa þetta í lagi, grindarbotninn og það og 

þess vegna byrjaði ég að hreyfa mig” (Thelma). Thelma sótti þjálfun í gegnum internetið, 

sérsniðna að nýbökuðum mæðrum. Flestar mæðurnar sögðu að það væri nauðsynlegt 

að vera með þjálfara sem að veit hvað hann er að gera og hafi þekkingu á þeim 

kvillum sem að konur geta glímt við eftir fæðingu. Þá má gera sér í hugarlund hvort  

að mæðurnar hefðu mögulega sótt síður í almenna hreyfingu ef að vöntun væri á 

sérsniðinni þjálfun mæðra.  

Þær voru sammála um að þær finna nú enn frekar fyrir hvatningu til þess að 

standa sig vel og vera fyrirmyndir fyrir börnin sín ásamt mikilvægi þess að innleiða 

hreyfingu í daglegt líf barnanna. Þær hreyfa sig til þess að líða vel, geta leikið við 

börnin sín og svo er: „geggjað að geta bara verið svona létt á fæti” (Guðrún).  

 

8.6 Leitin að sjálfinu 
Á meðgöngu hafa mæðurnar þurft að aðlagast mismunandi breytingum á 

líkama sínum síðastliðna níu mánuði eða á meðan meðgöngu stóð. Þegar að fæðingin 

er svo yfirstaðin að þá hefur líkami þeirra breyst að nýju en algengt er að mæður tali 

um að þær vakni í nýjum líkama : “ég bara þekkti ekki líkamann minn eftir meðgönguna 

og eftir að ég átti” (Ólöf). Mæðurnar upplifa sig ekki aðeins í nýjum líkama heldur taka 

þær nú við nýju hlutverki og upplifa streituvalda sem að voru ekki til staðar áður. 

Mæðurnar töluðu um að þær týni sér svolítið í móðurhlutverkinu og því sé algeng 

löngun þeirra að finna sjálfan sig aftur og vilja: “..líta svona svipað út og ég var áður”  

 (Elísa). Þær voru ekki hræddar við að viðurkenna að þó svo að fyrst um sinn hafi 

hreyfingin aðallega snérist að félagslega- og andlega þættinum að þá hafi þær ekki þurft að 

sækja langt í löngunina að fyrra útliti: “..vissulega alltaf með það bakvið eyrað að mér langar að 

líta vel út”. (Freyja). Þær voru almennt sammála því að það væri mikilvægt fyrir mæður að 

líða eins og þær sjálfar aftur. Mælikvarðinn að því  
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markmiði virtist annað hvort tengjast útliti þeirra fyrir meðgöngu ásamt fyrri líkams- 

og hreyfigetu, eins og að verða sterkar aftur: “..svona nú er ég komin til baka” (Karítas).  

 

8.7 Pressa 
 
 

“I don’t’ know if I’m bouncing back. I’m slowly crawling back. You just have to be 

gentle and patient with yourself and just sort of, you know … slowly get back to your 

health.”- Reese Witherspoon 

 

 
 Í samræmi við Montgomery (2011) gáfu einstakir þátttakendur til kynna þá löngun að  

komast aftur í fyrri líkamsþyngd og fyrir meðgöngu: “ég á ógeðslega erfitt með að vera búin að  

þyngjast”, sagði Guðrún Hrefna. Áður en Guðrún Hrefna átti sín börn gekk hún í gegnum 

töluvert þyngdartap og hefur því upplifað pressu frá sjálfri sér ásamt ójafnvægi gagnvart eigin 

líkamsímynd um að komast aftur í sömu líkamsþyngd og fyrir meðgöngu. En samkvæmt 

Lovering o.fl. (2018) tengja margar konur þyngdartap við streituvald.  

Mæðurnar töldu sig ekki hafa fundið fyrir utanaðkomandi pressu til þess að fara 

hreyfa sig né samfélagslegri pressu til þess að líta út á ákveðin hátt. Pressuna töldu þær koma 

frá þeim sjálfum í formi samanburðar við hvernig þær litu út fyrir meðgöngu eða hreyfigetu 

þeirra fyrir meðgöngu. Þá var einnig áhugavert að sjá að þær töluðu um að gefa sjálfum sér 

mildi og að það væri mikilvægt að vera raunsær.  

Erla viðurkenndi að hafa séð fyrir sér ákveðið markmið þegar kæmi að 1. árs afmæli 

dótturinnar:  “þú veist maður á að gefa sér árið, þú veist það tekur 9 mánuði að búa til barnið og þú 

hoppar ekkert bara í sama formið sko..en hún er orðin 10 mánaða núna og ég er ekki komin í sama 

form og mér finnst það alveg pínu erfitt sko”.  Upplifun Erlu samsvarar fullyrðingu Raspovic 

o.fl. (2020) að mæður geri sér oft upp ákveðnar hugmyndir eða setji sér markmið varðandi 

eigið útlit, miðað við ákveðin tímamót í lífi barnsins. Þessi óskrifaða pressa gæti því ollið 

vanlíðan hjá mæðrum og skapað óánægju með eigin líkamsímynd hafi þær ekki náð tilsettu 

markmiði. Guðrún Hermanns er með tvær meðgöngur á bakinu og upplifði svipaðan 

tímaramma: “Ég finn það að ég er svolítið að bera mig saman við sjálfan mig og minn tímaramma 

síðast”.  
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Það var þó jákvætt að sjá að mæðurnar upplifðu ekki allar sömu pressu gagnvart tíma og útliti 

en Helena upplifði enga pressu til þess að komast aftur í fyrri þyngd: “og bara þú veist, einmitt 

að vera hrökkva í eitthvað gamalt form þú veist..það var ekki issue fyrir mér”. Helena hafði lýst því 

yfir að fyrir meðgöngu hafði hún upplifað kvíða gagnvart eigin útliti en á meðgöngu hafi hún 

ekki verið vör við kvíðann og heldur ekki fundið fyrir pressu gagnvart eigin útliti eftir 

fæðingu. Það er því áhugavert að sjá hversu persónubundin þessi upplifun mæðrana getur 

verið gagnvart eigin líkama eftir fæðingu þó svo að útlit þeirra beggja hafi skipt þær miklu 

máli fyrir meðgöngu.   

 

8.8 Breytt viðhorf 
Þegar á heildina er litið voru mæðurnar almennt sammála um að þær upplifi nú breytt 

viðhorf til hreyfingar og að forgangsröðunin sé önnur. Lífið með lítið barn getur verið  

allskonar og stundum þarf að forgangsraða svefn eða hvíld hafi þær enga orku til þess að 

hreyfa sig. Þá hafi þær stundum tekið þarfir barnsins fram yfir til dæmis mömmutíma og 

stílað á göngutúra í staðinn á meðan barnið svaf í vagninum. Þær nýta tímann sem að þær 

hafa til þess að hreyfa sig þó svo að hann sé lítill og stressa sig minna á því að æfingin þurfi 

að vera löng. Freyja hefur alltaf forgangsraðað æfingu frekar hátt: “eins og núna er ég 

náttúrulega með 2 börn og er í 8-4 vinnu en þá æfi ég bara klukkan 6 á morgnanna sko”. Þegar að 

móðir lýkur fæðingarorlofi og snýr aftur til vinnu getur verið erfitt að samtvinna vinnu, 

umönnun barns og fjölskyldu ásamt eigin áhugamálum og þörfum. Þá skiptir breytt viðhorf 

til hreyfingar máli: “þú getur ekki verið pirruð ef þú kemst ekki á æfingu”, sagði Elísa. Eins og 

gefur að skilja geta aðstæður nýbakaðra mæðra stundum verið óviðráðanlegar og við ýmsum 

uppákomum að búast sem að geta komið í veg fyrir að þær nái að stunda sína hreyfingu.  

Aftur á móti hafa mæður í fæðingarorlofi hugsanlega meiri tíma til þess að fara í 

göngutúra en ef til vill áður og voru þær samróma um að ekki skuli vanmeta góðan göngutúr:  

“það er líka bara hreyfing, það þarf ekki alltaf að vera æfing.“,sagði Eva. Rannsókn Liva o.fl. 

(2021) samsvarar frásögnum þeirra en breyttar aðstæður geta haft áhrif á viðhorf til 

hreyfingar.  

Það var jákvætt að sjá viðhorf mæðranna til hreyfingar og hvernig þær hafa breytt 

hreyfimynstri sínu til þess að aðlagast breyttum aðstæðum. Þá er skiljanlegt að þær skuli nú 

forgangsraða sínu lífi eftir þörfum barnsins en það getur reynst flókið samspil þegar sinna á 

fjölskyldulífi ásamt persónulegum áhugamálum: “þetta er púsl”, sagði Erla.  
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8.9 Væntingar  
 

“People need coaches who can critically think and apply confidently. That skill set 

and education is not learned via social media,” – Brianna Battles  

(Pregnancy and Postpartum Athleticism Coach) 

 
 

Þemað um væntingar var skilgreint í gegnum svör mæðranna þegar spurt var um 

ákjósanlega eiginleika í fari þjálfara ásamt samræðum um hreyfingu eftir barnsburð almennt. 

Mæðurnar voru sammála því að menntun þjálfara væri mikilvæg: “þess vegna ákvað ég að fara 

í mömmu þjálfun því ég vildi bara passa upp á að líkaminn minn, að hann myndi koma vel út úr 

hreyfingunni” (Thelma). Eins og áður hefur komið fram þurfa þjálfarar sem að halda utan um 

mömmutíma og þjálfa mæður eftir fæðingu að hafa öðlast ákveðin réttindi sem að sýna fram 

á færni þeirra til þess að þjálfa nýbakaðar mæður. Erna lagði áherslu á mikilvægi menntunar: 

“Ég myndi segja þú veist menntunin alveg 100% prósent, það er svo mikið í líkamanum sem að er 

búið að gerast, líkaminn sjálfur og hormónar og allt það”.  Eins og fræðikaflinn gaf til kynna að þá 

gengur líkami konu í gegnum gríðarlegar breytingar á meðgöngu og eftir fæðingu. Mæðurnar 

voru því almennt mjög meðvitaðar um að sérþekking þjálfara þyrfti að vera til staðar vegna 

þessa þátta. Þá tóku þær fram að þær hefðu sótt mömmutíma á þeim forsendum að þar væri 

sérhæfður þjálfari til þess að þjálfa nýbakaðar mæður. Áhugavert var að sjá að mæðurnar 

höfðu þó ekki athugað réttindi þeirra neitt sérstaklega og bjuggust í raun við sérhæfðri 

þekkingu þjálfarans: “en gekk bara út frá því”, sagði Helena.  

Menntun ásamt meðvitund um breytt líkamlegt ástand þeirra var þeim einnig 

mikilvægt: “þá skilur hann (þjálfarinn) líka kannski bara svona eins og að láta okkur leggjast á 

magann með brjóstin, æ skilurðu, það er allskonar sem maður veit ekkert nema maður sé búin að eiga 

barn”, segir Eva. Svör mæðrana samræmast kenningu Fisher (2013) að kvenkyns þjálfari sé 

líklegri til þess að skilja væntingar kvenna betur en karlkyns þjálfari þegar kemur að líkama 

þeirra. Mæðurnar telja kvenkyns þjálfara sem að hefur gengið í gegnum meðgöngu og batann  

eftir fæðingu hafa ákveðið forskot með því að geta sett sig í spor þeirra: “þetta er náttúrulega 

bara upplifun sem að bara konur geta upplifað, það er ekki hægt að setja sig í þessi spor” (Freyja). Þá 

kom einnig fram að þær sem að höfðu sótt mömmutíma hjá kvenkyns þjálfurum sem að ekki 

voru mæður fundu fyrir mun á þekkingu í samanburði við þá þjálfara sem að voru mæður. 

Það er því áberandi að sjá að flestar mæðurnar kjósa helst kvenkyns þjálfara, sem að er einnig  
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móðir sjálf. Hinsvegar að þá útiloka þær ekki karlkyns þjálfara en það virðist vera að hann 

þyrfti að byggja upp meira traust til þess að vera samþykktur eða valinn sem þjálfari: “Ég  

myndi örugglega vilja að það væri kona, nema það væri karl sem að væri mjög vinsæll og maður væri 

búin að heyra að væri mjög góður”, sagði Súsanna. Rannsókn Gosh o.fl.  (2012) sýndi fram á að 

hafi þjálfari ákveðna sérþekkingu virðist hann trúverðugur. Fullyrðing Súsönnu undirstrikar 

að karlkyns þjálfari þurfi að sanna sig meira en kvenkyns þjálfari, og hafi hann sýnt fram á  

sérþekkingu sína og þar af leiðandi byggt upp ákveðið traust væri líklegra að hann yrði 

samþykktur. Það voru því skiptar skoðanir á því hversu mikilvægt það væri í rauninni að 

þjálfarinn væri kona eða karl. Eins og komið hefur fram telja þær þjálfara sem að væri móðir 

sjálf geta sýnt fram á betri skilning gagnvart líkama þeirra og aðstæðum. Hinsvegar að þá 

virtust sumar mæðrana opnari fyrir því að leita til karlkyns þjálfara á tímabilinu eftir fæðingu, 

svo lengi sem að hann sýndi fram á þekkingu og hafi ástríðu fyrir starfi sínu. Rannsókn 

Melton o.fl. (2015) sem að framkvæmd var á konum almennt varðandi eiginleika þjálfara 

styður skoðanir þeirra varðandi áhuga þjálfarans á starfinu, eða eins og Karen sagði: “Ég 

myndi bara segja ef að manneskjan er virkilega áhugasöm og hefur passion fyrir þessu þá ætti það 

ekki að skipta neinu máli sko”.  

Mæðurnar voru almennt sammála því að útlit þjálfara skipti þær ekki máli svo lengi 

sem að þjálfarinn vissi hvað hann væri að gera, hafi góða nærveru og að góð tenging til 

þjálfarans væri til staðar, eins og Þórunn sagði: “allir eru bara eins og þeir eru”.   

Helstu væntingar mæðranna ásamt þeim eiginleikum sem að þær kjósa í fari þjálfara 

eru því einna helst sérþekking og ástríða gagnvart hreyfingu kvenna eftir barnsburð og 

skilningur á líkamlegum breytingum og aðstæðum þeirra í móðurhlutverkinu. Í 

fræðikaflanum var vitnað í rannsóknir sem að skoðuðu áherslur kvenna almennt á 

eiginleikum þjálfara. Þessi rannsókn skoðaði því áherslur mæðra en ekki þótti mikill munur 

þar á. Aðalmunurinn var sá að mæðurnar lögðu enn frekari áherslu á að þjálfarinn skildi 

þeirra líkamsástand og aðstæður þeirra sem mæður.  

 

8.10 Eftirfylgni 
Þemað um eftirfylgni kom upp að frumkvæði höfunds en einnig í vangaveltum þátttakenda í 

lok viðtalanna. Mæðurnar töluðu um að þeim þætti eftirfylgni gagnvart líkama þeirra 

ábótavant. Í sex vikna skoðun sé líkamsástand þeirra ekki athugað sérstaklega og snúist 

aðallega að velferð barnsins:  “..maður einhvern veginn bara eignast barn og er svo útskrifaður og  
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enginn pælir í þér” (Karítas). Mæðurnar undirstrikuðu það sem að fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á en mælt er með því að konur bíði í sex vikur með að byrja almenna hreyfingu.  

Mæðurnar deildu því að þessi sex vikna rammi væri ekki raunhæfur þar sem að líkamlegt 

ástand þeirra væri svo mismunandi. Þær töluðu um að eftirfylgnin gæti átt sér stað hjá 

ljósmóður eða lækni eða ef til vill hjá sérhæfðum þjálfara, í sérstökum tilvikum, eins og til 

þess að skoða ástand kviðvöðvana. Þær bentu á að þeim þætti slík skoðun þurfa að vera 

partur af heildar ferlinu og ekki eitthvað sem að þær þyrftu að reyna leita upplýsinga um  

sjálfar eða finna hentuga aðila á eigin spýtur. Auk þess leiddu hugleiðingar þeirra í ljós að 

það væri hreinlega vöntun á frekari upplýsingum varðandi bataferlið og fræðslu gagnvart 

hreyfingu eftir fæðingu: “ það er bara ógeðslega mikilvægt að vita hvert maður getur leitað og til 

hvaða þjálfara ef maður þarf á því að halda” (Erla).  Mæðurnar vilja sjá sérhæfða þjálfara færast 

nær heilbrigðiskerfinu og skilvirkari leiðir til þess að leita svara við áhyggjum sínum, en 

nægar eru áhyggjurnar með nýfætt barn og öllu sem því tilheyrir.  

 

9.0 Umræður og niðurstöður 
Í þessari rannsókn hafa víðtækar upplýsingar á hreyfingu kvenna eftir barnsburð verið 

kynntar ásamt þáttum sem að hvetja og hindra þær til þátttöku. Þá hefur kaflinn um þjálfun 

eftir fæðingu einnig leitt í ljós ýmsa þætti sem að hafa ber í huga ásamt væntingum mæðra til 

þjálfara.  

Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum höfðu mæðurnar allar áhuga á því að hefja 

hreyfingu á ný eftir barnsburð en í mismiklum mæli. Niðurstöðurnar sýna að meðganga og 

fæðing hafði talsverð áhrif á hreyfihegðun mæðrana eftir fæðingu en þær sýndu allar fram á 

breytt viðhorf til hreyfingar til þess að aðlagast nýjum aðstæðum. Þá er undirliggjandi í 

frásögnum þeirra að erfitt sé að koma í veg fyrir breytt hreyfimynstur sem nýbakaðar mæður 

og þá spili innri og ytri þættir stórt hlutverk frá degi til dags hvort að þær geti stundað 

hreyfingu. Lítilsháttar munur var á hreyfihegðun út frá þekkingu og fyrra hreyfimynstri 

mæðrana, en þó einhver. Mæður sem að voru vanar að æfa mikið, höfðu einkaþjálfara réttindi  

eða voru starfandi þjálfarar hreyfðu sig meira og byrjuðu fyrr að hreyfa sig miðað við þær 

sem að stunduðu aðeins göngutúra eða litla hreyfingu. Það gefur því auga leið að þær sem að 

voru vanar hreyfingu og höfðu meiri þekkingu á hreyfingu almennt voru öruggari þegar kom 

að því að hefja hreyfingu eftir barnsburð. Hinsvegar að þá sammældust þær um að hafa átt  
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erfitt með að meta eigið líkamsástand, verið óöruggar fyrstu vikurnar eftir fæðingu og fundist 

flókið að nálgast einfaldar upplýsingar varðandi bataferlið og hreyfingu.  

Hvatning mæðrana til hreyfingar mátti finna hjá þeim sjálfum, vegna áhuga þeirra á 

hreyfingu fyrir andlegu hliðina ásamt innri löngun til þess að bæta eigið líkamsástand og útlit. 

Með breyttu viðhorfi hafa þær þróað með sér lausnamiðaðar hugmyndir og fundið hvatningu 

í litlu hlutunum. Þá þótti áberandi að þær mæður sem að sóttu mömmutíma tóku allar fram að 

þær fundu fyrir stuðning og hvatningu frá öðrum mömmum sem og þjálfara sem að sá um 

námskeiðið. Því er óhætt að segja að mömmutímarnir standi undir þeim niðurstöðum 

rannsókna sem að sýnt hafa að séu nýjum mæðrum jákvætt úrræði.  

Þær rannsóknir sem að vitnað hefur verið í sýndu fram á að hindranir mæðra til 

hreyfingar geta verið margþættar en skortur á tíma, barnapössun og þreyta eru þættir sem að 

höfðu verið rannsakaðir. Því var áhugavert að sjá að þessi rannsókn sýndi fram á að 

líkamlegir - og andlegir þættir geta einnig átt þátt í því að mæður stundi síður hreyfingu. 

Óöryggi varðandi eigið líkamsástand, hræðsla við samanburð í félagslegu umhverfi, 

samviskubit eða togstreita gagnvart öðrum mæðrum og samfélagslegar kröfur voru meðal 

þeirra þátta sem að áttu til með að hafa áhrif á hreyfihegðun mæðrana. Ofantaldir þætti juku 

efasemdir þeirra um eigið líkamsástand ásamt mælikvarða á þær í móðurhlutverkinu. Skortur 

á faglegri ráðgjöf varðandi bataferlið og hreyfingu eftir barnsburð kom bæði fram í fræðikafla 

sem og niðurstöðu kafla sem hindrun og því má sjá að greinileg vöntun er á fræðslu á því 

viðfangsefni til mæðra. Aukin fræðsla myndi án efa slá af áhyggjur og óöryggi og þar að 

leiðandi efla mæðurnar til þess að hefja hreyfingu fullar af sjálfstrausti.   

 Skiptar skoðanir voru á einstökum eiginleikum í fari þjálfara eins og útlit og kyn. 

Þegar upp er staðið virtust mæðurnar allar kjósa kvenkyns þjálfara sem að væri móðir sjálf 

fram yfir þjálfara sem að væri ekki foreldri. Þá leiddu frásagnir þeirra í ljós að karlkyns 

þjálfari þyrfti að vinna traust þeirra til sannfæringar. Aðaláherslur mæðrana voru því menntun 

og þekking ásamt skilning og nærgætni.        

 Eigindleg rannsóknaraðferð þótti vænlegur kostur rannsóknarinnar og stóð undir 

væntingum höfunds. Höfundur telur að mæðurnar hefðu mögulega ekki deilt eins miklum 

upplýsingum ef að um einstaklings viðtöl hefði verið að ræða. Viðtölin framkölluðu 

samræður innan hópsins sem að leiddu í ljós svipaðar eða mismunandi reynslur mæðrana og 

því veitti aðferðin höfundi fjölbreytt svör þátttakenda.     

 Rannsóknin mun geta upplýst nýbakaðar mæður um mismunandi upplifanir annarra  
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mæðra og hvernig þær hafa aðlagað sitt hreyfimynstur að nýju hlutverki. Rannsóknin leiddi 

einnig í ljós mikilvægar upplýsingar sem að geta gefið núverandi og verðandi þjálfurum 

ásamt öðrum fagaðilum sem að koma að þjálfun nýbakaðra mæðra. Þá einna helst varðandi 

líðan mæðra eftir fæðingu og hvernig þær upplifa sitt eigið líkamsástand. Þessir þættir munu 

geta gefið þeim vísbendingar um væntingar mæðrana til þjálfunar eftir fæðingu ásamt þáttum 

sem að þarf að hafa í huga og hvað mætti ef til vill betur fara. Þjálfarar þurfa ekki aðeins að 

vera meðvitaðir um líkamlegt ástand mæðrana heldur einnig þær tilfinningar og hugsanir sem 

að þær gætu verið að upplifa. Taka þarf með í reikninginn hvað gæti hugsanlega hindrað þær 

til þess að stunda hreyfingu eins og togstreita gagnvart öðrum mæðrum og eigin 

líkamsástandi eða óöryggi með æfingaval, sem dæmi en mikilvægt er því að skoða hvað sé 

hægt að gera til þess að draga úr áhyggjum þeirra og óöryggi. Með því að skilja betur hvað 

mæðurnar vilja geta þjálfarar boðið upp á enn betri þjónustu og utanumhald. Þar að auki 

veitir rannsóknin innsýn í þá þætti sem að þeim þykja mikilvægir í þjálfurum sem leiðbeina 

konum aftur að hreyfingu á þessu tímabili. Eigendur líkamsræktarstöðva geta nýtt þessi 

skilaboð en hafi starfandi þjálfari innan stöðvarinnar þá eiginleika sem að mæðurnar sækjast 

eftir eykur það líkurnar á því að þær sæki stöðina upp á hans þjónustu.  

 

10.0 Lokaorð 
Við framkvæmd rannsóknarinnar stóð einna helst upp úr að mæðurnar upplifa sig 

týndar í eigin líkama með lítil sem engin verkfæri í höndunum um hvernig skuli nálgast 

hreyfingu fyrstu vikurnar eftir fæðingu, eða þegar þær taka þessi byrjunarskref. Þá væri 

spurning hvort að hægt væri að skoða þann möguleika að bæta við fræðslu í mæðratímana  

eða jafnvel að þeim stæði til boða að sækja einhverskonar námskeið þar sem að einblínt væri 

sérstaklega á bataferlið og hvernig sé æskilegt að nálgast hreyfingu eftir barnsburð. Á slíku 

námskeiði gætu mæðurnar fengið tækifæri til þess að spyrja þjálfara sem að hefur sérhæft sig  

í þjálfun mæðra spjörunum úr ásamt husanlega fagaðila í kvenheilsu. Slíkt úrræði gæti einnig 

verið vænlegt til stuðnings og undirstrikað þá upplifun að hver fæðing sé einstök og þar af 

leiðandi sé bataferlið sérstök vegferð hverrar móður og ekki upplifun sem að hægt er að líkja 

saman við aðra. Slíkir valkostir gætu hugsanlega slegið af þá pressu sem að mæður upplifa, 

þá annaðhvort varðandi útlit eða vanmáttinn sem að þær finna fyrir varðandi eigin 

líkamsástandi. Eftir fæðingu eiga flestar mæður erfiðara með að finna tímann til þess að  
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stunda hreyfingu og því væri einnig gott að leiðbeina þeim að breyttu hugarfari og nýrri 

nálgun þegar kemur að því að bæta hreyfingu við annasamt líf þeirra með ungabarn, en það 

gæti hugsanlega tónað niður væntingar þeirra varðandi eigin hreyfihegðun. Þá væri einnig 

vert að athuga hvort að grundvöllur væri fyrir því að auka úrræði þar sem að mæður geta 

stundað hreyfingu án þess að taka barnið með sér í æfingatíma en mæður í nútímasamfélagi 

hefðu gott af því að geta átt stund fyrir sjálfa sig án þess að hafa áhyggjur af barninu á 

meðan.  

Vegna áhuga höfunds á viðfangsefninu hafa orðið til fleiri hugmyndir að 

rannsóknarefni. Í framhaldi af þessari rannsókn sem að skoðaði breiðan hóp mæðra, væri 

áhugavert að einblína aðeins á þær mæður sem að stunda hreyfingu af mikilli ákefð og eru 

vanar því að hreyfa sig mjög mikið. Það væri fróðlegt að skoða hvernig þær nálguðust 

hreyfingu jafnvel á meðgöngu en einnig eftir barnsburð og hvernig það ferli hafði á þeirra 

andlegu og líkamlegu líðan. Þess að auki væri fróðlegt að skoða upplifun mæðra gagnvart 

bataferlinu og þyngdartapi eða þyngdaraukningu samhliða samfélagslegum kröfum um að 

mæður eigi ýmist að hrökkva aftur í fyrra líkamsástand og fyrir meðgöngu eða að eðlilegra sé 

að bæta á sig og bera aukakílóin lengi eftir fæðingu.  

Þessi rannsókn ætti að undirstrika að hvert bataferli er hverri móður einstakt og því sé 

samanburður mæðra við aðrar mæður óraunhæfur og því mikilvæg skilaboð sem að fagfólk 

eins og þjálfarar eða ljósmæður ættu að brýna enn frekar fyrir.  

Það sem að höfundi þótti ánægjulegast við vinnslu verkefnisins og einstaklega 

verðmætt voru samræðurnar við mæðurnar sem að deildu reynslu sinni og upplifun af 

hreyfingu eftir barnsburð af heilum hug. Frásagnir þeirra munu koma til með að hjálpa öðrum 

mæðrum og vonandi verðandi og núverandi þjálfurum til þess að gera enn betur.  

Nýbakaðar mæður kljást við ýmsar áskoranir sem að voru ekki til staðar áður og hafa  

nútíma mæður í nægu að snúast. Hafi þær stuðning til þess að hlúa að sjálfum sér og upplifi 

sjálfstraust og öryggi til þess að snúa aftur til hreyfingar eftir barnsburð getur það aukið  

líkurnar á því að þeim fari að líða aftur eins og þær sjálfar og upplifað tilfininguna að koma 

til baka.  
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12.0 Viðauki 

 12.1 Spurningalisti 
 

Þátttakandi var beðin um að kynna sig með eftirtöldum upplýsingum:  

Nafn, aldur + mánuðir síðan þú fæddir 

 

1. Stundaðir þú hreyfingu fyrir meðgöngu? 

2. Stundaðir þú hreyfingu á meðgöngu? 

3. Hversu fljótlega eftir fæðingu fóruð þið svo að hreyfa ykkur (vikur/mánuðir) og hver 

var sú hreyfing? 

4. Afhverju fóruð þið að hreyfa ykkur? 

5. Hverjar voru væntingar ykkar til hreyfingar eftir barnsburð? Teljið þið hafa sett þið 

raunhæfar kröfur til ykkar? Eitthvað sem kom á óvart eða urðuð þið fyrir vonbrigðum 

með eitthvað?  

6. Funduð þið fyrir pressu til þess að fara hreyfa ykkur eða líta út á ákveðin hátt? Ef já, 

hvaðan teljið þið hana hafa komið?  

7. Fóruð þið í mömmutíma eða einhverskonar þjálfun fyrir nýbakaðar mæður? 

8. Hver var meginástæða þess að þið sóttuð slíka tíma? 

9. Voruð þið sáttar eða urðuð þið fyrir vonbrigðum með tímann og/eða þjálfarann? 

10. Hvaða eiginleika viljið þið helst sjá í fari þjálfara sem að annast konur eftir fæðingu? 

11. Hver mynduð þið segja að væri ykkar helsta hindrun eða ástæða þess að þið hreyfið 

ykkur ekki?  

12. 12. Snúum okkur að samfélagsmiðlum, hvað finnst ykkur um konur / áhrifavalda sem 

að deila vegferð sinni aftur að hreyfingu eftir barnsburð? Teljið þið það hafa áhrif á 

ykkur, setja pressu á að líta út á ákveðin hátt eða finnst ykkur það frekar hvatning að 

sjá aðrar mömmur hreyfa sig? 

13. Að lokum, hvað teljið þið hvetja ykkur mest áfram til þess að hreyfa ykkur nú þegar 

þið eruð með lítið barn? 
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