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   Resume 

Titel: Refleksiv Familie; Et Fødsels- og Familieforberedende kursus 

Problemfelt:  

Overordnet ses der lave brugervurderinger af Fødsels-og forældreforberedelse i Danmark.  

Forskning viser risiko for øget stress, angst og depression ifm. familiedannelse og at forældres 

mentaliseringsevne har indflydelse på barnets psykosociale udvikling i form af 

tilknytningsmønster og mentaliseringskapacitet. Resultater fra forskning viser at mindfulness 

(MBCP) kan bruges til stres, angst- og depressionsreducering i graviditeten, og at 

interventioner med fokus på øgning af forældrenes mentaliseringsevne, kan fremme 

psykosocial sundhed og forebygge psykopatologi ifm. familiedannelsesprocessen. 

 

Problemformulering: Hvorledes kan fødsels- og forældreforberedelse nyskabes med afsæt i 

mentalisering, tilknytningsteori samt mindfulness og hvorledes omsættes dette til kommende 

forældre?  

 

Teori og metode:  

Projektet er et systematisk litteraturstudie, der inddrager kvantitative og kvalitative kilder. En 

hermeneutisk tilgang, vha. den didaktiske relationsmodel, er brugt til belysning af 

pædagogiske overvejelser ifm. omsætning af teorier til praksis.   

Resultat af analysen:  

MBCP har i komprimeret form stadig effekt. Forældrenes mentaliseringskapacitet kan 

fremmes gennem jordemoderens refleksive indstilling og holdende miljø i FF. Den didaktiske 

relationsmodel kan fungere som pædagogisk referenceramme for udviklingen af ny FF.  

Diskussion af resultater:  

Mentaliseringsevnen, mindfulness og tilknytningsteori kan alle inddrages i ny FF: Refleksiv 

Familie (RFF). 

Didaktiske overvejelser ifm. udviklingen af kurset indebærer fokus på den gravide, partneren 

og jordemoderen via. den didaktiske relationsmodel. 

Jordemoderen kan og skal ikke diagnosticere eller behandle forældre, men fremme 

mentaliseringsevnen ved bl.a. at undervise om tilknytning, inddrage mindfulness og bruge 

refleksionsøvelser.  



  

Konklusion:  

Et offentligt tilbud med fokus på mentalisering, som RFF, kan forebygge psykopatologi eller 

intergenerationel overførsel af utryg tilknytning.  

Jordemoderen skal ikke formidle om mentalisering men istedet anvende refleksionsøvelser og 

have en refleksiv indstilling i undervisningen for gennem et holdende miljø at fremme 

forældrenes mentaliseringskapacitet. Mindfulness øvelser i RFF, kan medvirke til reducering 

af stress, angst og depression, samt bidrage til konkret fødselsforberedelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  

Titel: Reflective Family; An Antenatal course (RFA) 

Background: Overall, antenatal classes (AC) are poorly reviewed in Denmark. 

Research suggests increased risk of stress, anxiety and depression in relation to family 

development, and that the parent’s ability to mentalize will affect the child’s psychosocial 

development in terms of attachment organization and mentalization capacity. Findings 

suggest that mindfulness (MBCP) is capable of reducing stress, anxiety and depression during 

pregnancy, and that interventions focusing on enhancing parental mentalization can contribute 

to psychosocial health and prevent later psychopathology.  

 

Problem statement: How can antenatal classes be innovated with a basis in mentalization, 

attachment theory and mindfulness, and how can it be passed on to prospective parents?  

 

Theory and Method: This dissertation is a systematic literature review, involving 

quantitative and qualitative research. Through the didactic relationsmodel, a hermeneutical 

approach is used to highlight pedagogic considerations in the conversion of theoretic 

knowledge to practical use.   

Results of the analysis: A brief version of MBCP still holds effect. The parents’ 

mentalization capacity can in AC be enhanced through a holding environment and the 

midwifes’ reflective stance. The didactic relationsmodel is usable as a pedagogic frame of 

reference in the development of a new AC.  

Discussion of results: Mentalization, mindfulness and attachment theory can all be included 

in a new AC: Reflective Family (RFF). Through the didactic relationsmodel, considerations in 

creating the course includes; the expecting mother, the partner and the midwife. 

The midwife should not and cannot diagnose or treat parents in AC and should only focus on 

enhancing their ability to mentalize through teachings of attachment, mindfulness and 

reflective practice.  

Conclusion: An intervention in public health care focusing on mentalization, like RFF, may 

theoretically prevent psychopathology or intergenerational transmission of insecure 

attachment. The midwife should not teach parents about mentalization but instead utilize a 



  

reflective stance and reflective practice through a holding environment to engage the parents’ 

capacity to mentalize. Mindfulness practice can assist in reducing stress, anxiety and 

depression while contributing to actual labor preparation. 
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1. Indledning 
I januar 2018, skrev vi på 5. semester projekt om ’Opsporingen af usynligt sårbare gravide 

visiteret til niveau 1. i svangreomsorgen’.  

Opgaven gjorde os opmærksomme på, at der eksisterer en udfordring i opsporingen af 

familier der ikke umiddelbart ser sårbare ud, men som bærer på en ikke-synlig relationel 

sårbarhed som risikeres at videregives til egne børn. 

Vi har siden da reflekteret over hvordan vi som jordemødre kan arbejde forebyggende i stedet 

for opsporende med denne viden, og hvilke initiativer der kan udspringe heraf? 

 

I Vejledningen om jordemødres virksomhedsområde, tilhørende cirkulære om 

jordemodervirksomhed, under autorisationsloven (2018), beskrives at jordemødre er 

uddannede til at arbejde sundhedsfremmende- og forebyggende samt til varetagelsen af 

fødsels- og forældreforberedelse (FF). 

Ud fra Sundhedsstyrelsens (2005, p. 49) salutogenetiske definition af aktiviteten 

sundhedsfremme, tolker vi, at aktiviteten også dækker over kvindens og familiens psykiske 

velbefindende ifm. svangerskab, fødsel og barsel hvilket også afspejles i de fire hovedtemaer 

Sundhedsstyrelsen, i ’Anbefalinger for Svangreomsorgen’, foreslår indgår i FF; den 

gravide/parrets udvikling hen imod forældreskab, amning og tilknytning til barnet under 

graviditet, fødsel og i barselsperioden, forberedelse til fødsel samt konkret vejledning i 

pasning og pleje af barnet i barselsperioden (Sundhedsstyrelsen, 2013, pp. 146-148).  

 

Den danske jordemoder og forsker Rikke Maimburg (et al. 2010) har udviklet og undersøgt 

effekten af et ni timer langt FF-kursus, Klar til Barn, hos førstegangsfødende. 

Studiet viste bl.a., at flere i interventionsgruppen end i kontrolgruppen var i aktiv fødsel ved 

ankomst til fødegangen og havde lavere forbrug af epidural (ibid, 2010), og dermed at 

fødselsforberedelsen havde positiv effekt. Studiet undersøgte ikke den forældreforberedende 

undervisning, hvilket vi mener kunne have været interessant at få indblik i. 

 

Fokus på forældreforberedelsen og familiens psyke er vigtigt i den jordemoderfaglige 

omsorg, fordi parrene i overgangsperioden fra par til forældre gennemgår en eksistentiel 

identitetsforandring og mental reorganisering, og derfor oplever en øget åbenhed for 

forandring og udvikling, som grundet konfrontation med egne barndomserfaringer og evt. 

tidligere ubearbejdede konflikter, kan medføre øget stres og sårbarhed (Brodén, 2014, pp. 21, 
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55).  

Vi er derfor nysgerrige på, hvordan jordemoderen kan arbejde sundhedsfremmende- og 

forebyggende ift. psykisk sundhed i denne periode. 

 

Gruppens erfaringer fra praktikken, i mødet med kvinder og par der oplever øget stres og 

sårbarhed, har gjort os interesserede i at udforske konkrete sundhedsfremmende- og 

forebyggende redskaber, der kan bidrage til den psykiske sundhed.  

I denne udforskning har et bachelorgruppemedlem anvendt elementer fra mindfulness i 

konsultations- og fødselsforløb, og oplevet dette gavnligt for de gravides og fødendes stres- 

og traumehåndtering.  

Mindfulness er anerkendt som stressreducerende behandling ved sygdom, og udbydes 

allerede i offentligt sundhedsregi i Danmark, bl.a. i Herning Kommune (Herning Kommune, 

2018). 

 

Mindfulness er, af sin ophavsmand Jon Kabat-Zinn, Amerikansk professor i medicin, 

defineret som en bestemt form for bevidsthed der opstår igennem en ikke-dømmende, 

intentionel opmærksomhed, i nuet (Center For Mindfulness: In Medicine, 2017).  

 

Efter vores vidende er mindfulness til gravide ikke udbredt i det offentlige regi i Danmark.  

Der findes dog private kurser som bl.a.’Mindfulness-Based Childbirth and Parenting courses’ 

(MBCP), udviklet specifikt til gravide og partnere som forberedelse til fødsel og forældreskab 

(Duncan & Shaddix, 2015).  

Et studie fra England har undersøgt effekten af MBCP i offentligt regi og fundet at MBCP 

stressreducerer og øger forældres repertoire af copingstrategier i graviditeten, under og efter 

fødslen (Warriner, et al., 2018).  

Vi stiller os derfor nysgerrige for om mindfulness kan integreres i de offentlige udbud af FF i 

Danmark? 

 

Gravides vurdering af offentlig udbudt FF i Danmark, beskrives i den årlige Landsdækkende 

Undersøgelse af Patientoplevelser 2017.  

Resultaterne viser at kvinderne ikke oplever udpræget brugbarhed af FF og ikke føler sig 

forberedt på hverken fødselsforløb eller opstart af amning, samt at forældrene foretrækker 

små hold (Patientoplevelser, 2018, pp. 30-38).  

Vi er derfor nysgerrige på hvordan vi kan skabe større brugbarhed af offentligt udbudt FF, 
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således at udbyttet af undervisningen afspejles positivt i brugervurderingen. 

 

Men hvad definerer forældrene som brugbart? 

Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for svangreomsorg’ (2013) beskriver, at der mangles viden 

om, hvilket indhold FF bør have for at henvende sig til nutidens forældre, men at flere 

undersøgelser viser forældrenes ønske om at beskæftige sig med den ”sociale, 

følelsesmæssige og psykologiske side af forældrerollen” (Sundhedsstyrelsen, 2013, p. 147).  

 

I nærværende projekt vælger vi at tolke ’Den sociale, følelsesmæssige og psykologiske side af 

forældrerollen’ ud fra en faglig viden om, hvordan disse aspekter indgår i 

familiedannelsesprocessen.  

 

Brodén (2014, p. 42) beskriver at familiedannelsesprocessen og heraf forældrenes tilknytning 

til barnet starter allerede i graviditeten, hvorfor arbejdet med tilknytningsteori i FF er relevant 

for jordemoderen.  

Tilknytningsteori har i senere år beskæftiget sig med sammenhængen mellem forældres eget 

tilknytningsmønster og udviklingen af barnets tilknytningsmønster1 (Slade, et al., 2005).  

Her er fundet at mentalisering, som er en imaginativ aktivitet hvor der skabes mening med 

egen eller andres adfærd ud fra koblingen med tanker og følelser, kan bidrage til forklaringen 

om udviklingen af tilknytningsmønster (Allen, et al., 2008) (Fonagy, et al., 2010), hvorfor vi 

er nysgerrige på om mentalisering kan indgå i den forældreforberedende undervisning. 

Desuden forestiller vi os, at undervisning i tilknytningsteori muligvis imødekommer 

forældrenes efterspørgsel om undervisning i den sociale, psykologiske og følelsesmæssige 

side af forældrerollen. 

 

Det er vores indtryk, at der i FF allerede er delvist fokus på tilknytningsteori fx i kurset ’En 

familie fødes’ hvor bl.a. ”stillface”2 eksperimentet vises, for at tydeliggøre vigtigheden af at 

respondere og interagere med barnet (Midtjylland, Region, 2016). 

Vi interesserer os for, hvordan vi yderligere kan bruge viden om tilknytningsteori i FF til at 

                                                        
1 Kaldes også ”The Intergenerational Transmission Gap”/ ”The Intergenerational Transmission of Attachment Security” (Den 
intergenerationelle overførsel af tilknytning): Spørgsmålet om hvorfor og hvordan forældre har tendens til at videreføre egen 
tilknytningsstil til egne børn (Slade, et al., 2005) 
2 Stillface er et eksperiment udviklet af Edward Tronick i 1975. Eksperimentet viser en mor der interagerer med sit barn, for 
efter 2 minutter at afbryde kontakten og have et “stillface” (e.g ikke responderende ansigt). Herefter observeres barnets 
tilknytningsadfærd og dets nedadgående evne til selvregulering. Eksperimentet viser vigtigheden af at respondere på barnet 
og den stres-respons der begynder når barnet ikke affektreguleres (Gottman.com, 2018).                        
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understøtte familiedannelsen? 

 

Vi undrer os over, hvorfor viden om mentaliseringsevnens betydning for udvikling af 

tilknytningsmønster, ikke indgår som teoretisk grundlag i hverken tilrettelæggelsen- eller 

udførelsen af FF.  

Der er dog pr. august 2018 i otte Danske kommuner, påbegyndt implementering af 

programmet ’Minding The Baby’, som er en mentaliserings- og tilknytningsbaseret, 

tværfaglig, hjemmebaseret indsats, udviklet af Yale universitet (Metodecentret, 2018).  

Indsatsen er kun tiltænkt udsatte forældre (ibid, 2018), og vi undrer os over, om 

mentaliseringsbaserede indsatser ikke også ville have gavnlig effekt hos usynligt sårbare 

forældre, eller forældre uden udsathed? 

 

Vi tolker, at jordemoderens pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed 

(Autorisationsloven, 2018) også indbefatter at holde sin uddannelse ajour, samt at gøre sig 

fortrolig med ’..ny viden af betydning for erhvervsudøvelsen’ (Bekendtgørelse om 

uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2016), hvilket vi forstår som, at vi 

bør bestræbe os på at udvikle jordemoderfaget i overensstemmelse med evidensbaseret 

praksis. 

 

Ud fra beskrivelserne af jordemoderens pligter, virksomhedsområde samt kvalifikationer, 

bliver det i nærværende projekt relevant at undersøge hvorledes forældrenes 

mentaliseringsevne kan fremmes i FF, mhp. at fordre en sund tilknytning hos barnet samt for 

at forebygge fremtidig psykopatologi. 

Herudover hvordan mindfulness kan bruges til stressreducering i graviditeten og under 

fødslen, samt hvordan FF i praksis kan udformes på baggrund af ovenstående teorier.  

Dette har ledt os til følgende problemstilling: 

2. Problemformulering:  
Hvorledes kan fødsels- og forældreforberedelse nyskabes med afsæt i mentalisering, 

tilknytningsteori samt mindfulness og hvorledes omsættes dette til kommende forældre? 

2.1. Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra at beskæftige os med økonomiske konsekvenser af implementeringen af 

ny FF, samt forældrenes og jordemødrenes oplevelser af FF. 
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Ydermere begrænser vi os fra beskæftigelse med alle emner der ud fra sundhedsstyrelsens 

forslag til indhold (Sundhedsstyrelsen, 2013, p. 148), kunne forventes at indgå i FF. Dog 

inddrages udvalgte emner, som vurderes relevante for undervisningen i deres nuværende 

form, eller som kan nyskabes med baggrund i projektets valgte teorier. 

2.2. Begrebsafklaring 
Mindfulness: At være mindful er den indadvendte og pludselige erkendelse af, at der bag egne 

tanker, følelser og handlinger eksisterer en indre, ikke-dømmende, observatør af nuet (Center 

For Mindfulness: In Medicine, 2017).  

 

Mentalisering: Mentalisering er evnen til at have sind på sinde. Kort sagt er det evnen til at se 

sig selv udefra og forstå den anden indefra (Allen, et al., 2009, p. 17).  

 

Tilknytningsteori: Teorien omhandler hvorledes barnet knytter sig til forældrene og omvendt, 

samt hvilken betydning dette har for barnets kognitive udvikling samt dets tætte relationer 

livet igennem (Allen, et al., 2009, pp. 125-134) 

3. Mål 
Målet med dette bachelorprojekt er at udvikle undervisningsmateriale og konkrete forslag til 

nyskabelse og modernisering af FF i praksis, på baggrund af evidensbaseret viden om 

mentalisering, tilknytningsteori og mindfulness.  

3.1. Formål 
Formålet er at bidrage til svangreomsorgens tilbud og øge forældrenes brugbarhed af FF, 

således at de har konkret omsættelig viden om både fysiske og psykiske aspekter af graviditet, 

fødsel og det nyfødte barn.  

Herigennem ønsker vi at fremme parrenes indsigt i familiedannelsesprocessen, deres egen 

mentale reorganisering ifm. forældreskab, samt øge deres bevidsthed om, og forståelse af sig 

selv som forældre, der engang selv har været børn. 

 

4. Teori og Metode 
I følgende afsnit præsenteres projektets videnskabsteoretiske overvejelser og begrundelse for 

valg af metode. Herefter redegøres for den systematiske litteratursøgning, hvilket efterfølges 
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af en præsentation og begrundelse for valg af projektets materiale. Slutteligt illustreres 

projektets struktur vha. et flowchart. 

4.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit præsenteres bachelorprojektets videnskabsteoretiske ramme og argumenteres for 

dennes betydning i besvarelsen af projektets problemformulering.  

 

I defineringen af projektets paradigmatiske ståsted, må vi på baggrund af Birklers (2014, 

p.124) forklaring om konteksters betydning for den paradigmatiske retning, holde for øje at vi 

som jordemødre arbejder i et sundhedsvidenskabeligt felt som influerer og influeres af både 

natur-, human- og samfundsvidenskab og derfor af disses individuelle kontekster og faglige 

værdier, hvilket udfordrer positioneringen af paradigmatisk ståsted (ibid, 2014, p.46).  

Bruges i stedet problemformuleringen som retningsdefinerende, vil problemets første del 

nærliggende positioneres i det Empirisk analytiske paradigme, hvorimod problemets anden 

del positioneres i det fortolkningsvidenskabelige paradigme.  

 

Første paradigme giver mulighed for, gennem positivismen, at undersøge 

årsagssammenhænge (Birkler, 2014, p. 52), hvorfor der i nærværende projekt, i 

overensstemmelse med det medicinske evidens-hierarki, er valgt at inddrage empiri opnået 

ved forskningsdesigns i overensstemmelse med dettes vidensideal (Juul, et al., 2017, p. 219). 

Tilgangen bliver brugt i besvarelsen af hvordan mentalisering, mindfulness og 

tilknytningsteori har effekt på familiedannelsesprocessen og hvorfor. 

 

Det fortolkningsvidenskabelige paradigme giver mulighed for at besvare 

problemformuleringens anden del, gennem undersøgelsen af hvordan projektets valgte teorier 

omsættes til ny FF. Her vurderes det relevant at inddrage humanvidenskaben til forståelsen og 

omsætningen af teorierne til praksis. 

 

Hermeneutikken, som er læren om (for)forståelse, giver os en ramme for udviklingen af 

materiale til brug i FF og bliver meta-kontekstuel da overvejelserne for udviklingen foregår 

på to niveauer; delvist i bevidstheden om vores subjektive forståelse af materialet, og delvist i 

hvordan dette videreformidles i undervisningen. 

 

Derfor tager vi i de didaktiske overvejelser, om omsætningen af teoretisk viden til praksis 
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kunnen, højde for egne forforståelser, fordomme, tolkninger af teori samt valg om formidling 

af disse i praksis (ibid, 2014, p. 96).  

Dette gøres, fordi der i omsætning af viden ligger en risiko for inddragelse af egne ubevidste 

forforståelser i udviklingen af ny FF, og dels fordi vi må gøre os bevidste om egen før-viden 

for, på forståelig vis, at kunne formidle teorierne videre, samt nyttigt benytte teorierne i 

materialet i det nye FF.  

4.2. Redegørelse og begrundelse for projektets metode 
Det følgende afsnit vil først belyse og argumentere for projektets metode til besvarelse af 

problemformulering. Herefter vil vi beskrive de metodiske overvejelser ifm. udviklingen af 

ny FF.  

 

Til besvarelse af projektets problemformulering er et systematisk litteraturstudie som metode 

valgt. 

Metoden giver mulighed for at generere ny viden ud fra eksisterende viden, stille 

spørgsmålstegn ved denne samt dække videnshuller (Launsø, et al., 2017, p. 121). 

 

Vi har fravalgt at lave egen empiri, da der i forvejen findes megen forskningsbaseret viden, 

udført af forskere med speciale i psykologi, om projektets valgte teorier og deres betydning 

for familiedannelsen. 

Et systematisk litteraturstudie giver derfor mulighed for at inddrage evidensbaseret viden fra 

andre fag og belyse disse gennem en jordemoderfaglig vinkel der indebærer viden og 

forståelse af både psykologiske og fysiologiske processer ifm. familiedannelsen, og hvorpå vi 

kan udvikle ny FF.  

 

I udviklingen af ny FF vil vi på baggrund af den systematiske litteratursøgning og herigennem 

valgte publikationer, beskrive og begrunde vores didaktiske overvejelser for undervisningen, 

samt systematisk skildre udviklingen af materialet og resultaterne heraf.  

 

For at højne validiteten af de dele af ny FF, der beskæftiger sig med psykologi, er disse 

kvalitetssikret af Lone Algot Jeppesen. 

Lone er aut. psykolog, specialist i psykoterapi, parterapeut, uddannet i flere typer mindfulness 

herunder MBCT, grundlægger af Dansk Parterapeutisk Institut og medejer af klinikken 

Livsfabrikken i Århus.  
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4.3. Redegørelse og begrundelse for systematisk litteratursøgning 
I dette afsnit redegøres for litteratursøgningen. 

 

Der er gennem 5.semesters projekt identificeret følgende relevante søgeord ifm. mentalisering 

og tilknytningsteori; reflective functioning, parental reflective function, mentalization, parent-

child relationship, parent- infant relationship, attachment, family development.  

For at imødekomme projektets arbejde med FF, er flg. søgeord anvendt; prenatal, antenatal, 

class, education, mentalization-based, group therapy, intervention, pregnancy, parenting 

program og childbirth education. 

 

Litteratursøgningen er gjort gennem databaserne PubMed, Cinahl og PsycINFO. 

Overordnet har alle databaserne kvalitets- og inklusionskriterier for offentliggørelsen af 

publikationer. 

PubMed er verdens største medicinske database og opdateres dagligt, hvorfor nyeste 

publikationer kan findes her (Glasdam, 2013, p. 41). PubMed er dog kun anvendt i indledende 

søgninger, og ingen valgte kilder er fundet herigennem.  

Cinahl Complete indeholder publikationer der henvender sig til bl.a. sygepleje, 

jordemodervirksomhed, fysioterapi mfl. (ibid, 2013, p. 42).  

PsycINFO har udelukkende publikationer indenfor psykologi og psykiatri (ibid., 2013, p. 43), 

og er valgt da vi beskæftiger os med psykologiske teorier. 

 

Den systematiske litteratursøgning blev gjort af to omgange, da studier om både 

interventioner vha. mindfulness, og studier om mentalisering og tilknytningsteori skulle 

findes, helst i kontekst med forældreskab, graviditet eller FF.  

  

En emneordssøgning i Cinahl resulterede i publikationen An evaluation of Mindfulness- based 

childbirth and parenting courses for pregnant women and prospective fathers/partners within 

the UK NHS (Warriner, et al., 2018)(Bilag 1). 

 

PsycINFO blev brugt til søgning af artikler om mentalisering og tilknytningsteori og ordene 

Parental reflective functioning blev tilføjet og resulterede i artiklen Group Process as a 

Holding Environment Facilitating the Development of the Parental Reflective Function: 

Commentary on Paper by Arietta Slade (Grienenberger, 2007)(Bilag 1). 
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Herefter blev artiklen Reflective Parenting Programs: Theory and Development (Slade, 2006) 

fundet ved kædesøgning.  

I alt blev 204 relevante artikler fundet, som efter gennemlæsning af abstracts blev reduceret til 

32.  

Artiklerne anvendt i udviklingen af ny FF, er gennemlæst med følgende inklusionskriterier: 

studierne skulle tage udgangspunkt i udviklingen af kurser/ interventioner der indebar teori 

om enten mentalisering eller mindfulness, beskæftige sig med evalueringer af interventioner 

der indebar disse, skulle være <15 år gamle og skrevet på Engelsk eller Dansk.  

De 32 publikationer, blev efter gennemlæsning reduceret til 3 artikler/ studier, alle inddraget i 

nærværende projekt.  

4.4. Præsentation af og begrundelse for valg af projektets materiale 
I følgende afsnit redegøres og argumenteres for valgt empiri til belysning af projektets 

problemstilling.  

4.4.1. ”Mentaliseringsbaseret behandling i teori og praksis” 

Bogen er skrevet af Allen, Fonagy & Slade, professorer i psykologi eller psykiatri og udgivet 

af Hans Reitzels forlag i 2009. 

Bogen indeholder en definition af mentaliseringsbegrebet samt beskrivelse af 

mentaliseringsbaseret intervention i praksis, og anvendes til at kvalificere og underbygge 

udviklingen af ny FF. Bogen giver også indblik i sammenhængen mellem mentalisering og 

tilknytningsteori, og vil derfor også fungere som kilde til tilknytningsteori.  

4.4.2. ”Mindful Birthing” 

Bogen er skrevet af Nancy Bardacke, jordemoder og mindfulness instruktør samt udvikler af 

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting course (MBCP).  

Kilden er valgt da den giver indblik i interventionen brugt i forskningsartiklen nævnt i pkt. 

4.4.3, og bidrager med viden om mindfulness praksis under graviditet og fødsel. 

Bogen indgår som inspiration til hvorledes mindfulness kan inkorporeres i det FF som 

udvikles i nærværende projekt. 

4.4.3. “An evaluation of Mindfulness- based childbirth and parenting courses for pregnant 

women and prospective fathers/partners within the UK NHS”  

af Warriner et al. (2018), er udgivet af Elsevier og publiceret i tidsskriftet Midwifery. 
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Artiklen er et pilotstudie, der vha. kvantitative metoder undersøger effekten af et mindfulness-

baseret FF kursus til gravide, udviklet ud fra MBCP.  

Studiet er udført i National Health Service (NHS) i England, svarende til det offentlige 

sundhedsvæsen i Danmark. 

Alle forfattere har relevant uddannelse samt praksiserfaring; jordemoder, Ph.D i klinisk 

psykologi eller psykiatri, forskningsledere eller assistenter, samt ansættelse ved forskellige 

mindfulness centre (Warriner, et al., 2018, p. 1).  

Ud fra forfatternes uddannelsesmæssige og praktiske erfaring vurderer vi at deres viden om 

området forud for studiet og ifm. analysen af resultaterne har været stor og højner artiklens 

validitet.  

Forskningsartiklen er valgt, da den evaluerer en mindfulness- intervention. 

Kilden er inddraget, da vi vurderer studiepopulationen sammenlignelig med målgruppen vi 

ønsker at henvende os til. 

Til kritisk analyse af artiklen, som findes i afsnit 5.4, anvendes Svend Juul’s begreber fra 

bogen Epidemiologi og Evidens (Juul, et al., 2017). 

4.4.4. Den didaktiske relationsmodel af Hiim og Hippe 

Som led i udviklingen af ny FF inddrager vi Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske 

relationsmodel fra bogen Læring gennem oplevelse, forståelse og handling (Hiim & Hippe, 

2007, p. 73).  

Vi vurderer modellen anvendelig i nærværende projekt, til at udvikle bevidst og reflekteret 

undervisning og herigennem kvalificere undervisning på pædagogisk niveau.   

Både Hilde Hiim (professor i pædagogik) og Else Hippe underviser ved det Fagpædagogiske 

Institut ved Høgskolen i Ankerhus, Norge (Saxo, 2018) (Gyldendal, 2018). 

Vi vurderer, at forfatternes erfarings- og uddannelsesmæssige baggrund højner kildens 

validitet.  

4.4.5. “Reflective Parenting Programs: Theory and Development” og “Group Process as a 

Holding Environment Facilitating the Development of the Parental Reflective 

Function: Commentary on Paper by Arietta Slade” 

Artiklerne skrevet af henholdsvis Arietta Slade (2006), Ph.d. og professor i klinisk 

udviklingspsykologi og John F. Grienenberger (2007), Ph.d. i psykologi, er begge udgivet af 

Taylor & Francis og publiceret i Psychoanalytic Inquiry. 

Artiklerne redegør for henholdsvis Yale Child Study Center’s to mentaliseringsbaserede 
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postpartum interventionsprogrammer ’Minding the baby’ (MTB) og’Parents first’ samt for 

interventionen ’Reflective Parenting Program’ udviklet ved Wright Institute, som i højere 

grad involverer tilknytningsteori. Grienenbergers artikel er en kommentar til artiklen af Slade.  

MTB er ved Yale Universitet testet gennem to randomiserede kontrollerede studier (Yale 

University, 2018) og fundet statistisk signifikant på alle testområder, herunder på tilknytning 

til barnet samt mentaliseringsevne hos forældrene (ibid, 2018). MBT er pr. August 2018 i 

indledende implementeringsfase i otte kommuner i Danmark (Metodecentret, 2018). 

 

Artiklerne inddrages som eksempel på, hvilke faglige og didaktiske overvejelser der ligger 

bag interventioner bygget på mentalisering og tilknytningsteori.  

4.5. Disponering af projektet 
Først beskrives projektets struktur, hvorefter dette illustreres i figur 1.  

 

I projektets første del, fremstilles og analyseres valgt empiri og teori.  

Først belyses betydningen og effekten af mentalisering og tilknytningsteori på 

familiedannelsesprocessen gennem en redegørelse og analyse af begrebernes relevans for 

nærværende projekt.  

Herefter analyseres brugen af mindfulness under graviditeten vha. udvalgte dele af bogen 

Mindful Birthing, hvilket leder os til analysen af artiklen An evaluation of Mindfulness- based 

childbirth and parenting courses for pregnant women and prospective fathers/partners within 

the UK NHS.  

Dernæst analyseres Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel ift. projektets mål om 

udvikling af nyt FF.  

Dette leder os videre til analyse af artiklerne Reflective Parenting Programs: Theory and 

Development og Group Process as a Holding Environment Facilitating the Development of 

the Parental Reflective Function: Commentary on Paper by Arietta Slade som begge bidrager 

til besvarelsen af problemformuleringens andel del.  

 

I projektets andel del, diskussionen, skildres og diskuteres udviklingen af ny FF, hvor der 

gennem diskussion og vurdering af analyserede teorier og artikler, argumenteres for 

overvejelser og valg ift. udviklingen af denne. 

Endvidere reflekteres kritisk over projektets metode. Slutteligt samles projektets resultater i 

konklusionen, som en oversigt over nyt kursusindhold og projektet perspektiveres. 
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Figur 1: Flowchart over projektets struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Redegørelse og Analyse  
Som beskrevet i punkt 4.5, redegøres og analyseres projektets valgte kilder i følgende afsnit. 

5.1. Redegørelse og analyse af mentalisering og tilknytningsteori 
Målet med afsnittet er at give et indblik i teorierne, samt hvordan og hvorfor disse er relevante 

at inddrage i FF. 

Afsnittende er opdelt, så først en redegørende del læses, og efterfølges af analyse. 
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5.1.1. Tilknytningsmønstre og deres udtryk 

Der er overordnet identificeret fire tilknytningsmønstre hos børn: det trygge, det utrygt 

undvigende, det utrygt ambivalente og det desorganiserede tilknytningsmønster (Allen, et al., 

2009, pp. 125-134).  

Hvert tilknytningsmønster har et unikt udtryk, som vil vise sig gennem henholdsvis 

tilknytningsadfærd (fx balance, symbiose, manipulation, krævende adfærd, klyngende adfærd 

mv), udforskningsadfærd (leg, opdagelse mv) og for de utrygt tilknyttede også 

overlevelsesstrategier (kamp, flugt, frys), bygget på personens omsorgserfaringer fra 

barndommen (ibid, 2009, p. 125-134).  

Fælles for første tre mønstre er, at de er organiserede, hvilket betyder at de alle indebærer en 

organiseret strategi for regulering af egne følelser, om end de utrygges strategier bygger på 

uopfyldte tilknytningsbehov, i form af over- eller underregulering (ibid, 2009, p. 125-134).  

Det fjerde tilknytningsmønster er uorganiseret hvilket betyder, at barnet ikke har udviklet 

strategier til selvregulering og derfor vil virke kaotisk og uforudsigelig i sin 

tilknytningsadfærd (ibid, 2009, p. 125-134).  

Det tilknytningsmønster der i barndommen udvikles i omgangen med omsorgspersonerne, vil 

have betydning for alle tilknytnings relationer resten af livet, herunder altså parforhold, 

forhold til egne fremtidige børn. Desuden har tilknytningsmønsteret betydning for risikoen for 

udvikling af psykopatologi, som ses i højere grad hos utrygt tilknyttede (ibid, 2009, p. 125-

134).  

 

I jordemødrenes møde med kommende forældre er det vigtigt at være vidende om 

tilknytningsmønstre, deres udtryk og disses indflydelse på forældrenes relation indbyrdes og 

deres nuværende og kommende relation til barnet.  

Ud af dette tolker vi, at jordemødre bør søge at fordre tryg tilknytning og herigennem 

forebygge psykopatologi, samt arbejde sundhedsfremmende ved øgning af forældres 

refleksion af og viden om tilknytningsmønstre og deres betydning i eget og kommende barns 

liv. 

Dette kunne i FF opnås gennem øvelser der opfordrer til refleksion og selvindsigt, samt vha. 

undervisning der indeholder konkret viden om betydningen og udviklingen af tilknytning. 

Gennem dette, forestiller vi os at parrene vil opnå større forståelse af egen adfærd, når de 

konfronteres med barndomserfaringer og heraf tilknytningsadfærd- og mønstre, i mødet med 

hinanden og deres barn.  
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5.1.2. Mentaliseringsevnens betydning for udviklingen af tilknytningsstil og dens 

intergenerationelle overførsel 

Forældrenes evne til korrekt og hensigtsmæssig affektregulering, som har afgørende 

betydning for udviklingen af tryg tilknytningsstil, sker bl.a. igennem deres evne til at 

mentalisere (Allen, et al., 2009, p. 77). Dette vil sige deres evne til at tolke, forstå, og sætte 

sig ind i barnets indre mentale tilstande og adfærd.  

Des bedre mentaliseringsevne hos forældrene, jo større chance for korrekt affektregulering og 

des bedre chance for udvikling af god mentaliseringsevne og tryg tilknytning hos barnet (ibid, 

2009, p. 245). 

Forældrene kan gennem korrekt aflæsning og forståelse af barnets mentale tilstande, matche 

tilstanden og markere spejlingen. Dvs. at forælderen kan udtrykke barnets affekt, men 

samtidigt indikere, at det ikke er forælderens egne følelser der udtrykkes.  

Denne tidlige kommunikation med spædbarnet, er et vigtigt grundlag i barnets begribelse af 

andres og eget sind, da det er gennem oplevelsen af at blive korrekt følelsesmæssigt og 

mentalt spejlet af forældrene, at barnet lærer sin egen indre verden at kende, og over tid 

bygger grundstenene for senere udvikling af mentaliseringsevne (ibid, 2009, p. 244). 

 

Er omsorgspersonerne derfor ikke i stand til korrekt at aflæse og forstå barnets mentale 

tilstande, vil dette have betydning for affektreguleringen og derfor barnets udvikling af 

mentaliseringsevne og tilknytningsmønster (ibid, 2009, p. 147). 

Lav mentaliseringskapacitet hos forældrene kan derfor medvirke til udviklingen af lav 

mentaliseringsevne og utryg tilknytning hos barnet, hvilket har konsekvens når denne selv 

bliver forælder. Det er herigennem at der kan ses intergenerationel overførsel af 

tilknytningsmønster (ibid, 2009, p. 247-259). 

 

Det bør dog understreges at mentaliseringsevnen i tilknytningsrelationer ikke nødvendigvis 

har sammenhæng med mentaliseringsevnen i øvrige liv, og derfor ikke nødvendigvis har 

betydning for uddannelsesniveau eller socialstatus (Allen, et al., 2009, p. 325), hvilket betyder 

at vi ser grund til at styrke alle kommende forældres mentaliseringsevne gennem FF fx vha. 

øvelser med fokus på deres opfattelse og mentalisering af barnet i maven. 

 

I arbejdet med familiedannelsen, anser vi det intergenerationelle mønster som et af 

omdrejningspunkterne der gør fokus på mentalisering og tilknytningsteori i FF relevant, og 

som giver mulighed for jordemødre at sundhedsfremme og på sigt øge den generelle 
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folkesundhed.  

 

Jordemoderen screener ikke for forældrenes mentaliseringskapacitet eller 

tilknytningsmønstre, hvilket betyder at vi ifm. FF ikke har indblik i disse, men blot har faglig 

viden om vigtigheden af mentaliseringsevnen ift. det kommende barn.  

Ved at gøre en indsats for at øge forældrenes mentaliseringsevner, forestiller vi os at det vil 

påvirke deres evne til korrekt affektregulering i interaktionen med barnet. 

5.2. Redegørelse og analyse af mindfulness 
I følgende afsnit fremstilles og analyseres relevante kapitler og øvelser beskrevet i bogen 

Mindful Birthing af Nancy Bardacke. 

Analysen vil belyse relevansen af mindfulness i FF, og derfor også relevansen ift. det FF der 

udvikles i nærværende projekt.  

5.2.1. MBCP 

MBCP er et mindfulness-kursus specifikt til par der venter barn. Kurset løber over 9 uger, og 

er en adaption af ’Mindfulness Based Stress Reduction’ (MBSR) programmet, skabt i 1979 af 

Jon Kabat-Zinn, Ph.D, som del af hans arbejde ved University of Massachusetts Medical 

Center (Bardacke, 2018). 

Kurset udbydes privat og har fokus på at parrene lærer mindfulness-praksis som led i FF 

gennem bl.a. undervisning, øvelser, hjemmeopgaver samt et enkelt heldags silence-retreat 

(Bardacke, 2012, p. 11).  

5.2.2. ”Mindful Birthing” 

Da mindfulness har fokus på at være til stede i nuet, kræver praksissen træning af intentionelt 

nærvær og opmærksomhed på det der er. Dette opnås gennem meditation (Bardacke, 2012, p. 

19). 

Bardacke (2012, p. 27-39) beskriver desuden otte koncepter som bidrager til forståelsen og 

udlevelsen af mindfulness; Beginners mind, Non-judging, Patience, Non-striving, Trust, 

Acknowledgment, Letting be og Kindness. 

For at forældrene i FF kan øve koncepterne og opnå konkret brugbarhed af mindfulness, 

findes der øvelser og undervisningsemner der kultiverer dette. 

Dele af disse, analyseres i efterfølgende afsnit ift. deres anvendelighed i ny FF. 
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5.2.2.1. Verden i en rosin 

I denne todelte øvelse spises to rosiner med beginners mind vha. guidning fra en instruktør, i 

dette tilfælde jordemoderen (Bardacke, 2012, p. 39). 

Gruppen guides til at se, lytte, dufte, mærke, smage, og føle rosinen og deres krop inden og 

efter konsumering. 

Alle forstyrrende tanker eller modstand der kan opstå under øvelsen, skal blot mentalt 

registreres af deltagerne og herefter skal opmærksomheden vendes tilbage mod rosinen (ibid, 

2012). 

Parrene guides herefter, med en ny rosin, til at se sammenhængene mellem tilblivelsen af 

rosinen (eg. at den har fået sol, varme og vand for at gro, at en person har plukket og tørret 

den mv), hvad rosinen består af (mineraler, sukker mv) og hvad den nærer (deres krop, deres 

blod, og herigennem deres baby gennem placenta). Deltagerne skal herefter spise rosinen med 

samme opmærksomhed som den første (ibid, 2012). 

Efter øvelsen laves en opsamling, hvor der samlet snakkes om deltagernes oplevelser. 

 

Det vi udleder sker i øvelsen, er at parrene øver at vende tilbage til nuet, øver at aktivere flere/ 

alle sanser samtidigt, delvist introduceres til princippet om beginners mind, introduceres til 

konceptet om non-judging, får øvelse i mindfuldt at opfatte noget i det små (rosinen og dens 

egenskaber) og i det store (hvordan den er blevet til og hvordan den er med til at give liv til 

deres baby) og introduceres til at tanker leder dem væk fra nuet.  

Det er denne spirende forståelse jordemoderen kan arbejde videre med i FF, for på længere 

sigt, at hjælpe parrene med at være tilstede, også i det der er svært, som fx en fødsel. 

5.2.2.2. Åndedrætsmeditation og the body scan 

En af de nemmeste måder at lære meditation på, er vha. åndedrættetsmeditation, hvor man 

gennem fokus på åndedrættet kan ankres i nuet, fordi der skabes bevidsthed om kroppen og 

fornemmelserne heri. Den bevidste opmærksomhed på åndedrættet giver mulighed for at 

skifte fokus fra gøren til væren (Bardacke, 2012, p. 50). 

 

Bardacke (2012, p.52) beskriver at åndedrættet, ligesom kontraktioner under fødslen, sker én 

ad gangen, og at det derfor er muligt at lære at være mindfuldt tilstede med en kontraktion, 

ved først at lære at være mindfuldt tilstede med et åndedrag ad gangen, uden fokus på det 

næste. 

Hvis der opstår indre dialoger eller tankestrømme der tager os væk fra åndedrættet opstår 
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muligheden for at ”vågne” op og blive bevidst om, at der er opstået tanker og herigennem 

vælge at vende tilbage til åndedrættet. 

Hver gang denne ”opvågnen” sker, har vi et mindfuldt øjeblik (ibid, 2012, p.54). 

 

Ved at anvende meditationspraksissen i ny FF er tanken, at de gravide lærer at have et 

konstant holdepunkt i åndedrættet, hvilket de forhåbentligt kan tage med sig ind i fødslen, 

samtidigt med, at de er mindfuldt opmærksomme på tanker der kan kidnappe dem væk fra 

øjeblikket og lærer at være tilstede i det der er lige nu, om det er et åndedrag eller en 

kontraktion. 

 

Da fødslen unægtelig består af kontraktioner og pauser herfra, vil denne mindfulde måde at 

være til stede i begge poler, hjælpe parrene til ikke at have fokus på de tanker, frygte, 

overbevisninger eller andet, der kan opstå under fødslen, og i stedet være i stand til at anskue 

disse for hvad de er: forbigående fænomener, der ikke har rod i nuet, og som kan observeres 

uden at kræve en reaktion, og uden at blive definerende for oplevelsen. 

 

Den ikke-dømmende opmærksomhed på tanker og indre tilstande fra åndedrætsmeditationen 

udvides i den guidede meditation the body scan til også at omfavne fysiske tilstande. 

Heri rettes opmærksomheden på forskellige indre og ydre kropsdele og sensationer, og 

muliggør at de gravide kan lære at være tilstede med oplevelser den dualistiske hjerne normalt 

ville dømme som ”gode” eller ”dårlige” (Bardacke, 2012, p. 57). 

Dette sker gennem oplevelsen og erkendelsen af, at sensationerne mærkes og observeres med 

beginners-mind; uden intention om, at skulle ændre eller dømme dem (ibid, 2012).  

 

Ved at træne the body scan i FF, ønsker vi at uddybe parrenes kendskab til egen krop. 

Ved at mærke kroppens sensationer, og derved gradvist adskille disse fra den dualistiske 

hjerne, er ønsket at give kvinderne redskaber til at kunne mærke og være til stede i sig selv i 

fødslen, også i det der normalt ville dømmes smertefuldt eller ubehageligt. 

Vi forestiller os at dette kan imødekommes ved fx at anvende the bodyscan i øvelser om 

fødestillinger. 

5.2.2.3. Smertefysiologi 

For at hjælpe parrene yderligere til ny forståelse af smerte, finder vi det relevant at undervise i 

smerteoplevelse og -opfattelse. 
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Dette ser vi muliggjort gennem den jordemoderfaglige viden om fysiologiske og psykologiske 

aspekter af smerte, opnået via uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab og 

vha. inddragelse af elementer fra MBCP.  

 

Bardacke (2012, p. 73) omtaler smerte og frygt som en dynamisk duo der influerer hinanden i 

fødselsforløbet. Hun beskriver hvorledes deltagere i undervisningen i MBCP- kurset byder 

ind med ord for den smerte de forventer at opleve ifm. fødslen og reduceres herefter til 

følgende sensoriske indtryk3: sammentrækning, udvidelse, stramhed, tryk og brændende 

fornemmelse (ibid, 2012, p. 84). 

Herefter sammenkobler Bardacke (2012, p.85-89), de sensoriske indtryk med deres 

fysiologiske årsag, og definerer desuden forskellen på malign og tranformerende smerte, og 

hvordan smerteoplevelse kan modelleres vha. åndedrætsmeditation (ibid, 2012, p. 80). 

Med malign smerte menes smerte som en besked om sygdom eller fare, og transformerende 

smerte som et livsvilkår i forskellige overgange i livet. 

 

I MBCP får deltagerne i arbejdet med smerteoplevelse, udleveret isterninger de skal holde i 

hænderne i et minut, mens de verbalt giver udtryk for al ubehag de oplever under øvelsen, 

hvorefter øvelsen diskuteres i plenum. 

Efterfølgende gentages øvelsen, men deltagerne fokuserer nu udelukkende på åndedrættet. 

Bardackes (2012, p. 114) erfaring er, at deltagerne oplever markant bedring af den sensoriske 

smerteoplevelse og at tiden føles kortere anden gang. 

Med øvelsen beskriver Bardacke (2012, p.114) hvorledes sindet og intentionel 

opmærksomhed, evner at forstørre eller mindske smerte, afhængigt af fokus.  

 

Vi tolker at undervisning i smertefysiologi i FF, vil bidrage med konkret forståelse af 

fødselssmerternes betydning og årsag, og derfor kan dæmpe evt. angst.  

Vi ønsker i ny FF at inddrage undervisningsmetoden, da den muliggør skabelsen en ny 

meningsfuldopfattelse af fødselssmerterne. 

Desuden bidrager isterningeøvelsen med et konkret eksempel på, hvordan deltagerne kan 

påvirke egen opfattelse af smerte. 

                                                        
3 Frit oversat fra: cramping, stretching, tightness, pressure, burning.  
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5.3. Den didaktiske relationsmodel 
I dette afsnit redegøres og analyseres den didaktiske relationsmodel ift. projektets 

problemformulering. 

 

Modellen er et redskab til systematisk og kritisk analyse af undervisning og læring (Hiim & 

Hippe, 2007, p. 73). 

Modellen henvender sig oprindeligt til undervisere og lærere og vil derfor, i redegørelsen, 

anvende benævnelserne elev og lærer. I analysen anvendes benævnelserne deltager som 

henviser til kursusdeltager i FF og underviser som henviser til jordemoderen. 

Hiim og Hippe (2007, p. 77) beskriver, at modellen har grundlag i et kritisk, humanistisk 

videnskabssyn, som er med til at beskrive sammenhængen mellem praktisk virkelighed og 

teoretisk forståelse, som eleverne må opnå, for at opleve læring som meningsfuld. 

 

Modellen består af 6 kategorier; læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, 

lærerprocessen og vurdering, som alle indgår i planlægningen af undervisning (Hiim & 

Hippe, 2007, pp. 77-82).  

 

Læringsforudsætninger forholder sig til, hvilke forudsætninger eleven har for at lære. 

Herunder sociale, psykiske og intellektuelle forhold (ibid, 2007, p. 146).  

Ift. deltagerens læringsforudsætninger er det i ny FF vigtigt, at overveje om psykiske og 

fysiske forandringer i graviditeten påvirker deltagerens læringsforudsætninger. 

 

Vi tolker betydningen af sociale forhold, som relationen med andre kursusdeltagere, men også 

samfundsmæssige normer som; økonomi, civilstand, uddannelse og job. 

Ny FF bør således understøtte den gode og sociale relation parret og holdet imellem, for at 

sikre mest mulig læring. 

Brugen af musik ved kursets start, forestiller vi kan medvirke til at skabe en uformel stemning 

og herigennem øge deltagernes villighed til at indgå i relationer med andre på holdet.  

 

Rammefaktorerne har indflydelse på elevers og lærers muligheder i undervisningen, rummer 

mere end blot fysiske rammer og påvirkes af de øvrige kategorier i modellen (ibid, 2007, p. 

155-174).  

Rammefaktorer forstår vi som en kategori der kan påvirkes af fx deltagerne, underviserne, de 

fysiske rammer og remedier. 



  

  Side 20 af 67 

Planlægning af ny FF bør altså inddrage overvejelser om, hvilke rammefaktorer der har 

positiv effekt på undervisning og læring som fx brug af pilatesbolde i stedet for stole, som 

fødselsforberedende element. 

 

Mål beskriver, hvad underviserens og elevens hensigt med undervisningen er (ibid, 2007, p. 

189-194). 

Projektets mål (jf. pkt. 3), vil være styrende ift. kategorien. Imidlertid lægger Hiim og Hippe 

(2007, p. 190) også op til inddragelse af deltagerne hvorfor vi i ny FF, må tilrettelægge 

undervisningen, således at dette muliggøres, fx ved forventningsafstemning ved kursusstart. 

 

Indhold beskriver tema og kundskab der undervises i, og afspejler hvilke kundskaber der er 

mest værdifulde i kultur- og videnskabsområdet (Hiim & Hippe, 2007, pp. 217-222). 

Indhold i FF vil normalvis styres af undervisning om fødsel, barsel, amning og 

familiedannelse, som i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens forslag til indhold i FF 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, p. 148). 

I ny FF, tænker vi at indholdet i højere grad kan være praksisorienteret og derfor inddrage 

øvelser til konkret fødselsforberedelse. Fx gennem brugen af rebozo, massage eller 

akupressur. 

 

Læreprocessen dækker over tilrettelæggelsen af elevernes læring, og indebærer 

undervisningsmetoder som kreativ proces, og præges af indholdet, målene og elevernes 

læringsforudsætninger (ibid, 2007, p. 240-244).  

Læreprocessen må i ny FF overveje deltagernes fysiske formåen i graviditeten, men samtidig 

tage udgangspunkt i både teori og praksis så deltagere opnår sammenhæng og kan anvende 

principper og teorier når behovet opstår i graviditeten, under fødslen, ved amme- opstart eller 

i barselsperioden. 

I undervisningsmetodens kreative proces, tolker vi at der kan inddrages abstrakte eller 

konkrete virkemidler fx gennem anvendelsen af en bordtennisbold i en oppustet ballon til at 

symbolisere caput, uterus og collum, eller ved at understøtte deltagerens integrering af læring 

gennem gentagende refleksion over undervisningens indhold.  

 

Vurdering er en kategori som appellerer til refleksion over hvad, hvordan og hvem 

undervisningen skal vurderes af (Hiim & Hippe, 2007, pp. 276-280). 

I ny FF kan der udføres deltagerevalueringer af kurset vha. fx anonyme spørgeskemaer, eller i 
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en faglig vurdering af, om kvinderne er i stand til at anvende tillærte principper fra 

undervisningen i graviditeten, fødslen eller postpartum. 

5.4. “An evaluation of Mindfulness- based childbirth and parenting courses for 

pregnant women and prospective fathers/partners within the UK NHS” 

I følgende afsnit analyseres forskningsartiklen vha. Svend Juul’s metodebegreber (Juul, et al., 

2017), hvorefter artiklens resultater analyseres i relation til projektets problemformulering. 

 

Pilotstudiets formål er at undersøge effekten af en komprimeret version af MBCP i NHS i 

England, samt at identificere målbare resultater til fremtidig gennemførsel af et randomiseret 

kontrolleret studie (Warriner, et al., 2018, p. 3).  

Af økonomiske årsager udvikledes en komprimeret udgave af MBCP kaldt MBCP-4-NHS, 

bestående af fire aftenkursusgange, hver af 2,5 timers varighed samt meditations øvelser til 

anvendelse i hjemmet (ibid, 2018, p. 3). 

 

Kurset blev gennemført i alt 8 gange, med sammenlagt 155 deltagere. Kurset var gratis og 

krævede ikke deltagelse i studiet. 

Data blev indsamlet fra 100 deltagere, men kun 36 gravide og 19 fædre gennemførte 

spørgeskemaer to uger før og to uger efter interventionen. Studiets analyserede data er 

indsamlet vha. disse 55 spørgeskemaer (ibid, 2018, p. 5). 

 

Studiepopulationens karakteristika, som har betydning for studiets generaliserbarhed og 

dermed eksterne validitet (Juul, et al., 2017, p. 139), var som følger: kvindelig 

gennemsnitsalder var 35 år, 63,9 % førstegangsfødende, 45,7 % i andet trimester, 54,3 % i 

tredje trimester, 90,3 % havde uddannelse til bachelor- eller kandidatniveau, 64,7% gift og 

samboende, 32,4 % ugift og samboende og gennemsnitslængde for forhold var 9 år.  

Mandlig gennemsnitsalder var 36 år, 57,9% gifte og samboende, 42,1 % ugifte og samboende, 

19,1 % havde i forvejen børn og 72,7 % var uddannet til bachelor- eller kandidatniveau. 

5.4.1. Studiedesign og metode 

Studiet er et eksperimentelt interventions-pilotstudie med interventionen MBCP-4-NHS 

(Warriner, et al., 2018, p. 1). 

Juul et. al (2018, p. 78) beskriver, at eksperimentelle undersøgelser belyser en hypotese ved 

aktivt at udsætte en studiepopulation for en eksponering eller intervention. 
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Studiets hypotese fremgår ikke klart i studiet, hvilket har betydning for studiets 

gennemsigtighed. 

Dog udleder vi af studiets indledning at studiets hypotese er, at mindfulness har en positiv 

effekt på gravide og deres partners mentale helbred (ibid, 2018, p. 3).  

 

Studiedeltagerne var selvhenviste til kurset, efter at have set plakater om MBCP-4-NHS på 

fødeafdelingen og i jordemoderkonsultationerne i Oxfordshire. 

Gravide og fædre der ønskede at deltage i studiet, fik tilsendt og udfyldte spørgeskemaer 

inden deltagelse i undervisningen (Warriner, et al., 2018, p. 4). 

 

Forfatterne beskriver ingen inklusions- og eksklusionskriterier, hvilket tolkes som, at alle 

gravide og fædre kunne deltage uanset evt. diagnosticeret psykisk sygdom, kendskab til 

mindfulness og uanset sprogkundskaber eller socialstatus. 

Dataindsamling bestod af syv spørgeskemaer; Edinburgh Postnatal Depression Scale, Five 

Factor Mindfulness Questionnaire, The Perceived Stress Scale, The Generalised Anxiety 

Disorder Scale, Tilbury Pregnancy Distress Scale, Oxford Worries about Labour Scale samt 

Pregnancy Experience Scale. 

Graviditetsrelaterede spørgeskemaer skulle kun besvares af gravide (ibid, 2018, p. 4). 

 

Data blev analyseret vha. SPSS, et computerprogram anvendt til generering af statistiske 

analyser i social videnskab, og herudover udførtes t-test’s for at vurdere statistisk forskel på 

spørgeskemaernes resultater før og efter interventionen (Warriner, et al., 2018, p. 4) 

T-tests beskrives af Juul el al. (2017, p. 327) som en sammenligning af middelværdier, hvilket 

er i overensstemmende med studiets beskrevne metode. 

5.4.2. Resultater 

Data for gravide før intervention, indikerede et højt stressniveau og moderat niveau af 

depressive symptomer sammenlignet med gennemsnitspopulationen. 

Partnerne havde før intervention let forhøjede stressniveauer, men lave niveauer af angst og 

depression (Warriner, et al., 2018, p. 5). 

Forfatterne redegør ikke for data for gennemsnitspopulationen, hvilket vi vurderer ugunstigt 

for studiets gennemsigtighed, da vi ikke kan vurdere graden af studiepopulationens afvigelse 

fra gennemsnitspopulationen. 
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T-testene viste statistisk signifikante forbedringer hos alle gravide post intervention, fraset 

Oxford Worries about Labour Scale som ingen statistisk signifikans viste (95% CI -4,52; -

0.08, p-værdi 0,042) (ibid, 2018, p. 6). Dette betyder at MBCP havde effekt på alle parametre 

undtagen fødselsangst, hvilket er relevant viden i tilrettelæggelsen af ny FF, fordi det kan tyde 

på at mindfulness ikke dæmper fødselsangst eller at undervisningsmetoderne i interventionen 

muligt havde negativ indflydelse på kvindernes bekymringer.  

 

Hos partnerne var tre ud af fem spørgeskemaers resultater statistisk signifikante; Edinburgh 

Postnatal Depression Scale (95% CI 0,17; 2,67, p-værdi 0,028), The General Anxiety 

Disorder Scale (95% CI 0,25; 2,07, p-værdi 0,016), samt Five Factor Mindfulness 

Questionnaire (95% CI -10,62; -2,01, p-værdi 0,006) (ibid, 2018, p. 6). 

Resultaterne viser psykisk forbedring hos fædrene ved interventionen og det er derfor relevant 

også at have fokus på fædrenes psyke i udviklingen af ny FF. 

5.4.3. Forskernes fortolkning af resultaterne 

Warriner et. al (2018, p. 6) konkluderer, at deltagelse i MBCP-4-NHS havde positiv effekt på 

kvindernes oplevelse af stres, generel angst, depression, graviditetsbetinget nervøsitet, 

bekymringer om fødslen, samt frekvensen af positive og negative graviditets oplevelser.  

For partnerne konkluderede forskerne, at de oplevede et fald i oplevelsen af angst og 

depression (ibid, 2018, p. 6). 

For både mænd og kvinder gjaldt, at de oplevede en stigning i mindfulness, som indbefatter 

målinger på fem facetter af mindfulness4.  

5.4.4. Validitet 

Den interne validitet kan trues af informations- og selektionsproblemer samt confounding, og 

vurderes i dette afsnit ud fra disse begreber (Juul, et al., 2017, p. 139). 

Confounding, som betyder effektforveksling (ibid, 2018, p.313), tænker vi kunne være årsag 

til den signifikante forbedring på næsten alle parametre hos studiets deltagere. 

Effekten kunne fx fremkomme pga. deltagernes øgede viden om fødsel og barsel, og derfor 

ikke nødvendigvis pga. interventionen. 

Ved inddragelse af en kontrolgruppe ville denne mulige confounder være undgået (ibid, p. 

149). 

                                                        
4 1. Observing, 2. Describing, 3. acting with awareness, 4. nonjudging of inner experience, 5. nonreactivity to 
inner experience 
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Selektionsbias (Juul, et al., 2017, p. 134) kan i studiet ikke udelukkes da alle deltagere var 

selvhenviste og derfor kan have henvendt sig fordi de har tiltro til, har kendskab til, eller 

interesserer sig for mindfulness og derfor er mere åbne for deltagelse i mindfulness relaterede 

aktiviteter.  

Dette kan betyde, at studiepopulationen ikke er sammenlignelig med målpopulationen.  

Desuden var en større procentdel af deltagerne højtuddannede og det kan tænkes om kurset i 

højere grad har henvendt sig til disse end til den resterende population, hvilket teoretisk kan 

have betydning for brugbarheden af kurset i populationer med lavere uddannelsesniveau. 

Ift. den interne validitet, forholder vi os kritisk til dette og tolker at undervisningens relevans, 

uanset uddannelsesniveau, bør overvejes i udviklingen af ny FF. 

 

Vi overvejer mulige informationsproblemer, da al data er indsamlet vha. ’self-report’ 

spørgeskemaer der kan påvirkes af subjektivitet, modsat fx dataindsamling vha. kliniske 

observationer (Juul, et al., 2017, p. 125). 

Et andet væsentligt informationsproblem er studiets manglende inklusionskriterier som giver 

anledning til overvejelsen, om alle deltagere har haft tilstrækkelige sprog- og læsekundskaber 

for deltagelse. 

 

Studiets høje bortfaldsprocent (45%), medførte en lille studiepopulation. 

Dette medfører, at der kan sættes spørgsmålstegn ved resultaternes gyldighed (Juul, et al., 

2017, p. 138). 

Juul et al. (2018, p. 139) henviser desuden til vurdering af, om bortfaldet påvirker både 

eksponeringen og udfaldet af undersøgelsen, og undersøgelsen dermed bliver ’dobbelt skæv’. 

Warriner et. al (2018, p. 5) sammenlignede studiepopulationen med de der ikke gennemførte 

og konkluderede, at deltagere der ikke gennemførte, var kvinder med snarligere terminsdato, 

og at de der gennemførte, var kvinder med højt angstniveau før interventionen.  

Det tyder altså ikke på, at det er en bestemt gruppe der ikke gennemførte studiet, men i stedet 

at kvindens livssituation havde stor betydning for gennemførslen.  

Vores vurdering er derfor, at bortfaldet kun påvirker eksponeringen og derfor ikke er ’dobbelt 

skæv’, men at studiet ville have været stærkere med en større studiepopulation. Dog overvejer 

vi om effekten af interventionen kan være overestimeret pga. studiepopulationens forhøjede 

angstniveauer inden interventionsstart, sammenlignet med de der bortfaldt fra studiet. 
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Den eksterne validitet beskriver, hvorvidt resultaterne kan generaliseres til lignende 

patientgrupper eller den øvrige befolkning (Juul, et al., 2017, p. 139). 

England er blandt de lande Danmark normalt sammenligner sig med inden for 

sundhedsområdet, og på baggrund af studiepopulationen samt studiets intervention 

omhandlende FF vurderes resultaterne generaliserbare til den danske population, på trods af 

den interne validitets svagheder beskrevet ovenfor. 

5.4.5. Analyse af MBCP-4-NHS ud fra problemformuleringen 

Analysen bidrager med viden om, at mindfulness har positiv effekt på stress og generel angst i 

graviditeten for kommende mødre og fædre. 

Derudover udledes, at MBCP kan anvendes i en komprimeret udgave og bevare effekten, 

hvilket vi ser potentiale i, i udviklingen af ny FF. 

Slutteligt ses potentiale i brug af øvelser fra MBCP (bl.a. body scan og åndedrætsmeditation) 

der i studiet har bidraget til positive signifikante resultater.  

 

Studiet viser herudover fædre får udbytte af mindfulness-baseret FF og viser relevansen af, at 

have fokus på forebyggelse af postpartum depression og angst blandt fædre, vha. 

undervisningen i FF. 

Derfor ses det vigtigt at dele af ny FF, har specifik fokus på fædrenes behov i undervisningen. 

5.5. Analyse af “Reflective Parenting Programs: Theory and Development” og 

“Group Process as a Holding Environment Facilitating the Development of the 

Parental Reflective Function: Commentary on Paper by Arietta Slade” 

I følgende afsnit fremstilles og analyseres relevante dele af artiklerne skrevet af henholdsvis 

Slade (2006) og Grienenberger (2007), som led i besvarelsen af projektets 

problemformulering. 

 

Slade’s artikel fokuserer på at styrke forældrenes evne til refleksiv funktion (mentalisering) 

som led i at fremme familiens psykosociale sundhed, samt forebygge psykopatologi. 

Hun beskriver at Yale’s to postnatale interventionsprogrammer bygger på antagelsen om, at 

mentalisering sker i stadier og at forældrene under interventionen løbende skal ledes gennem 

disse (Slade, 2006, p. 641). 

For at udvikle mentaliseringsevnen hos forældrene, beskriver Slade følgende mål og 

overvejelser ifm. udviklingen af interventionerne: Modeling reflectiveness, fascilitating 



  

  Side 26 af 67 

wondering, eliciting affect as a means to mentalization, holding the parent in mind og 

working at a level the parent can handle (ibid, 2006, p. 640-646).  

 

Overordnet tolker vi at disse overvejelser dækker over klinikerens, i dette tilfælde 

jordemoderens, evne til at skabe en ’reflective stance’ (frit oversat: refleksiv indstilling) 

(Slade, 2006, p. 642). 

Med refleksiv indstilling menes hvorledes jordemoderen, gennem en modellerende 

mentaliserende adfærd, nysgerrighed og affektregulering, kan skabe en mentaliserende 

relation, der i stadier udfolder forælderens egen mentaliseringskapacitet. 

 

I ny FF tolker vi at dette kan gøres vha. øvelser der fx hjælper forælderen til løbende at holde 

mere komplekse aspekter af mentalisering i mente, i deres refleksioner af fx hinanden og 

barnet. 

Som eksempel kan det være at forælderen løbende skal overskue flere personers mentale 

tilstande og sammenhængen mellem flere af submodaliteterne i mentaliseringsprocessen som 

fx tanker, følelser, intentioner, oplevelser, erfaringer mv (Slade, 2006, p. 639).   

 

Dette tænker vi kræver, at undervisningen i ny FF, enten foregår på et niveau hvor det antages 

alle kan være med, eller at jordemoderen er i stand til at hjælpe og løfte de forældre, der 

kunne have sværere ved begribe konceptet og betydningen af mentale tilstande. 

Her er det vigtigt at jordemoderen er i stand til at møde forældrene hvor de er ved at tage 

udgangspunkt i deres verden. For at gøre dette, tolker vi at jordemoderen må være i stand til 

at besinde sig på forælderen.  

Dette indbefatter at jordemoderen erkender at forælderen muligvis aldrig har oplevet at få sit 

sind, intentioner, følelser og reaktioner reguleret og forstået af andre og måske ikke engang af 

sig selv (Slade, 2006, p. 645). 

 

Vi tolker, at viden om sammenhængen mellem tilknytning og mentalisering muliggør at 

jordemoderen kan spejle, regulere og holde forældrenes sind på en måde, der faciliterer at de 

nysgerrigt og trygt kan gå på opdagelse i egne og andres mentale tilstande 

(udforskningsadfærd jf. afsnit 5.1.1). Og at det er gennem denne ”holden” (Slade, 2006, p. 

645) af forældrenes sind, på et fundamentalt tilknytningsmæssigt niveau, der over tid, vil 

fordre forældrenes mentaliseringsevne i tilknytningsrelationer og altså i mødet med barnet. 
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For at skabe dette ”holdende miljø”, tolker vi at jordemoderen i ny FF må være i stand til at 

rumme og bære forældrenes mulige forvrængninger af barnet i maven og være i stand til at 

høre og tåle forældrenes oplevelse af graviditeten og barnet, ud fra en forståelse af, at deres 

følelser er dybt meningsfulde for dem. 

Herigennem opstår muligheden for et empatisk bånd, som er afgørende for, at forældrene kan 

bygge kapacitet til at se barnet som et væsen med eget sind, adskilt fra dem.  

 

Grienenberger (2007, p. 1) som står bag Reflective Parenting Programme, en 

mentaliseringsbaseret gruppe- intervention for forældre, uddyber overvejelserne der er gjort 

ifm. interventionen. 

 

Han beskriver, at den største udfordring i arbejdet med mentalisering i grupper er evnen til at 

skelne mellem interventioner der underviser om mentalisering og interventioner der fremmer 

mentaliseringsevnen. 

Han redegør for hvorledes gruppedynamikken, udover forælder- kliniker forholdet som 

beskrevet af Slade, kan blive beholder eller ”holdende miljø” for forælderens egen uforløste 

smerte og angst (Grienenberger, 2007, p. 5) 

Herudover uddybes vigtigheden af at træde ud af ekspert-rollen som underviser, og i stedet 

have fokus på at modellere de egenskaber der ønskes fremmet hos forældrene (ibid, 2007).  

 

Disse overvejelser, tolker vi, kræver at jordemødre har dyb indsigt i mentalisering og 

hvorledes dette omsættes i praksis, samt ved hvorledes hun holder forældrenes sind på sinde, 

samtidigt med at hun overvejer betydningen af sine egne mentale tilstande og disses 

indflydelse på gruppens dynamik. 

 

Vi tænker ydermere at jordemoderen ved at træde ud af sin ekspert-rolle kan modellere 

mentaliserende egenskaber fx gennem erkendelsen af, at der sjældent er ét korrekt svar når det 

kommer til forældreskab. 

Denne indstilling forestiller vi os vil befri forældrene fra evt. urealistiske forventninger til 

dem selv, og herigennem øge muligheden for, at forældrene refleksivt forholder sig til svære 

situationer i stedet for at reagere impulsivt og ureflekteret gennem illusionen om, at de altid 

bør vide præcis hvad der er rigtigt at gøre. 

 

Grienenberger lægger vægt på, at man i arbejdet med forældre bør være opmærksom på 
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forældrenes dominante metode til affektregulering, forsvars- og opdragelsesstil, som alle 

udspringer af forælderens tilknytningsstil (ibid, 2007, p. 7). 

Dette understreger for os vigtigheden af, at jordemødre har kendskab til tilknytningens udtryk 

hos voksne, og ved hvorfor denne udtrykkes som den gør. 

Herudover forestiller vi os, at der er stor værdi i beskæftigelse med forældrene ift. deres egne 

tilknytningsstrategier i relationer, for at øge deres refleksion over egen tilknytning og adfærd i 

tætte relationer og derfor også i relationen med barnet. Dette kan i ny FF imødekommes med 

øvelser, der opfordrer til denne refleksion. 

 

6. Diskussion 
I følgende afsnit diskuteres og sammenholdes analysens pointer med inddragelse af elementer 

fra indledningen.  

Afsnittet vil ændre karakter ift. projektets forrige afsnit, da hensigten er at diskutere det 

analyserede materiale, mhp. at tilrettelægge og udforme ny FF.   

Diskussionen vil løbende afspejle vores overvejelser på baggrund af analysen, i 

udarbejdningen af det nye kursus og beskrive undervisningsmaterialet, samt argumentere og 

diskutere for relevansen af indholdet ift. en besvarelse af problemformuleringens anden del. 

Sidst i diskussionen forholder vi os kritisk til projektets anvendte metode og videnskabelige 

tilgang. 

6.1. Udvikling af ”Refleksiv Familie: et Fødsels- og Familieforberedende kursus” 
I dette afsnit vil vi diskutere udviklingen af kurset ’Refleksiv Familie; et Fødsels- og 

Familieforberedende kursus’ (RFF).  

Afsnittende er opdelt i temaer, som har været omdrejningspunkter i de didaktiske 

overvejelserne for, hvordan kursusindholdet skulle udvikles og på hvilken baggrund. 

Kursets navn er valgt ud fra fundamentet kurset er udviklet på, nemlig; mentalisering 

(refleksiv funktion).  

Vi har fravalgt at bruge ordet ’mentalisering’ i navnet, da det er et fagudtryk som ikke har 

sproglig relevans for deltagerne på kurset. Refleksion er derimod et ord, der er lettere at 

forholde sig til, og håbet er, at navnet i sig selv, vil skabe undring over hvad en refleksiv 

familie er.  

 

Ud fra analysens punkt 5.1.2. om mentaliseringsevnens betydning for udviklingen af 
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tilknytningsstil, anser vi det vigtigt at RFF, fremmer mentaliseringsevnen og ikke er teoretisk 

undervisning om mentalisering. Af denne grund er der ikke et afsnit om mentalisering i 

følgende diskussion, da det fungerer som fundamentet, hvorpå overvejelserne til kursets 

indhold og flere af øvelserne er lavet. 

 

Slutteligt har vi reflekteret over, at nogle jordemødre kan anse mindfulness og mentaliserings- 

og tilknytningsteori som værende for langt fra jordemoderfaget, derfor bør RFF betragtes som 

bud på ét af tilbuddene til det offentlige. 

6.1.1. Undervisningsstil og pædagogiske ramme 

I følgende afsnit diskuteres pædagogiske overvejelser ifm. udviklingen af RFF. 

 

Som beskrevet i analysens punkt 5.6 kan det mentaliserings-fremmende miljø, skabes vha. 

jordemoderens refleksive indstilling samt gennem et ”holdene miljø” for forældrene (Slade, 

2006, p. 642) (Grienenberger, 2007, p. 5).  

Teoretisk lyder dette enkelt, men det kræver indgående viden i mentaliseringsprocesser, som 

kan forestilles at være udfordrende at undervise alle jordemødre i, inden de selv udøver 

mentaliseringsbaseret undervisning. 

Udfordringen ses bl.a. ved at det ikke er sikkert alle jordemødre er enige i tilgangen eller slet 

og ret ikke kan mentalisere og derfor ikke imødekommer undervisningen. 

Dog ser vi fordele i at alle jordemødre kan varetage undervisningen, da kursets teoretiske 

grundlag, ikke kun har relevans i undervisningen men også i konsultationen og på fødestuen. 

 

Desuden overvejes hvorledes jordemoderen kan fratræde sin ekspertrolle jf. analysens pkt. 

5.6, og samtidigt overskue at faglig viden om graviditet, fødsel og barsel fortsat er efterspurgt 

af deltagerne.  

Vi tænker at jordemoderens fratræden af ekspertrollen, kan facilitere en alliance mellem 

jordemoder og deltagere, som kan øge forælderens tilbøjelighed til at indgå som reflekterende 

partnere i undervisningen. Herved kan forældrene, i ligeværdig dialog med jordemoderen, få 

adgang til den efterspurgte faglige viden. 

Jordemoderens alliance med forældrene vurderer vi kan skabe et miljø hvori der er plads til 

individuelle forskelle og hvor deltagernes meninger og oplevelser anses som værdifulde, og at 

denne uformelhed vil øge forældrenes egne refleksioner.  
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6.1.2. Fysiske rammer, kursets længde og hjælpemidler 

I følgende afsnit samt underafsnit, diskuteres overvejelser ift. RFF’s rammer.  

 

Set i lyset af den didaktiske relationsmodel kan undervisningens tidspunkt på dagen have stor 

betydning for læringen og undervisningen (Hiim & Hippe, 2007, pp. 155-174). 

Rammerne for undervisningen i studiet af Warriner et al. er kun overfladisk beskrevet, men 

kurset blev afholdt om aftenen, og vi tænker at dette kunne være pga. forventningen om størst 

muligt fremmøde efter arbejdstid, hvorfor vi overvejer betydning af den tidsmæssige 

placeringen af RFF. 

Afholdelse i dagstid har flere teoretiske fordele i form af bl.a. deltagernes friskhed, samt 

regionens interesse i at holde tillæg for aftenarbejde nede. 

Dog kan det forestilles at flere deltagere har svært ved at møde i dagstid pga. arbejde, og da 

det er en vigtig prioritering for os at sørge for bedst mulig inddragelse af begge forældre, 

argumenterer dette for, at undervisningen bør ligge om aftenen. 

Pga. ovennævnte fordele og ulemper ved kursets tidsmæssige placering, har vi overvejet 

muligheden for, at undervisningen kan lægges på forskellige tidspunkter fra kursusgang til 

kursusgang, for at optimere fremmøde.  

6.1.2.1. Kursets omfang og placering i graviditeten 

Kursets længde vil påvirkes af mængden af indhold, som har indflydelse på, hvilke 

undervisningsmetoder det er muligt at anvende (Hiim & Hippe, 2007, pp. 240-244). 

Jf. analysens pkt. 5.3 skal teori og praksis bindes sammen for at opnå livslang læring (Hiim & 

Hippe, 2007, p. 80), hvilket vi anser særligt vigtigt i RFF, da undervisningen omhandler 

fysiologiske og psykologiske processer, deltagerne gennemgår.  

At deltagerne får mulighed for at øve fx afspænding, åndedrætsmeditation, rebozo, massage, 

akupressur, bodyscan, isterningeøvelse samt refleksionsøvelser vurderer vi vil bidrage til 

deltagernes læring og forhåbentligt gøre dem i stand til at anvende metoderne ved behov. 

 

Hvis øvelser ikke øves og praktiseres vurderer vi at deltagerne blot ville have teoretisk viden, 

som ikke alle vil kunne omsætte til praksis. 

Effekten af mindfulness på stress og angst (Warriner, et al., 2018, p. 6) argumenterer ligeledes 

for, at kurset med fordel kan indeholde fysiske og praktiske aktiviteter omhandlende disse, 

hvilket diskuteres i pkt. 6.1.6. 
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Tidsmæssigt vil omfanget af undervisning indeholdende øvelser være større end udelukkende 

tavleundervisning. Af denne grund er kursets omfang udregnet til ca. 13 timer fordelt over 

seks kursusgange, med to uger mellem hver kursusgang. Dog finder sjette mødegang sted 

efter fødslen, og vi vurderer denne bør ligge en uges tid efter sidste kursusdeltager har født, da 

vi antager, at det er en fordel at forældrene har fået ro til at lære nogle af barnets signaler at 

kende, men at kurset stadig er friskt i erindringen. Se pkt. 6.1.4.3 for beskrivelse af denne 

kursusgang. 

 

Som nævnt i indledningen oplever den gravide øget åbenhed for forandring samt mental 

reorganisering særligt i andet trimester (Brodén, 2014, p. 52). Vi vurderer derfor at kurset bør 

begynde i løbet af kvindens andet trimester og slutte omkring graviditetsuge 34 – 36, for at så 

mange som muligt fra holdet, deltager i alle undervisningsgange inden fødsel, men at 

undervisningen stadig er frisk i erindring, skulle de gå over termin. 

6.1.2.2. Fysiske rammer 

Som beskrevet i analysens punkt 5.3 har de fysiske rammer betydning for deltagernes 

læringsforudsætninger (Hiim & Hippe, 2007, pp. 146-150), herunder også deltagernes sociale 

trivsel på RFF holdet. 

Vi har derfor overvejet hvordan de fysiske rammer kan optimeres for at understøtte læringen. 

 

Vores vurdering er, at kurset bør være fødselsforberedende, og vi ser mulighed for gennem de 

fysiske rammer i RFF, ubevidst og kropsligt at begynde at inkorporere nogle af de elementer, 

vi ved er nyttige under fødslen. 

Ved fx at udskifte stole med pilatesbolde er tanken at kvinderne vænner sig til at bruge disse, 

hvilket de kan bruge under fødslen, samt mindsker risikoen for smerter i lænden ved 

langvarig undervisning.  

Vi er dog opmærksomme på at FF nogle steder i landet foregår i auditorier, hvilket kan 

komplicere brugen af pilatesbolde. 

Det er derfor vigtigt at understrege at indholdet af undervisningen ikke direkte står og falder 

på brugen af de redskaber og fysiske rammer vi anbefaler her, men at der klart ses en 

brugermæssig fordel heraf.  

 

Brugen af pilatesbolde kan desuden lægge op til afskaffelse af borde. 

Vores oplevelse fra praktikkerne er, at parrene kan have tendens til at ”putte” sig bag bordene. 
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Den fysiske barriere mellem parrene, forestiller vi os mindsker muligheden for interaktion, 

hvilket kan påvirke den enkeltes deltagelse og bidrag til refleksion i gruppen. 

 

Som beskrevet i analysens pkt. 5.6, kan et ”holdende miljø” fremme evnen til mentalisering 

(Grienenberger, 2007, p. 5). Derfor bliver det essentielt at vi i RFF søger at fremme de fysiske 

rammer som kan fordre denne refleksivitet. 

Ved at fjerne bordene, bruge pilatesbolde til de der ønsker det, bliver det muligt at placere 

parrene i en rundkreds hvori jordemoderen skiftevis kan bevæge sig rundt og skabe 

meningsfuld kontakt med hver enkelt forælder i undervisningen og skiftevis kan sidde som 

del af rundkredsen og give plads til fælles dialog og refleksion. 

 

Ift. til the bodyscan og åndedrætsmeditationen som beskrevet i analysens pkt. 5.2.2.2, 

forestiller vi os at disse kan gøres enten liggende på yogamåtte eller siddende, alt efter 

fødestedets ressourcer samt parrenes præferencer og fysiske kunnen.  

6.1.2.3. Hjælpemidler 

Ifm. undervisning kan læreprocessen (Hiim & Hippe, 2007, pp. 240-244) understøttes ved 

brug af hjælpemidler, fx en bryst-rekvisit i undervisning om håndudmalkning. 

Rekvisitten muliggør at deltagerne kan koble teoretisk viden med praktisk øvelse. 

 

I forlængelse af analysen af læreprocessen (Hiim & Hippe, 2007, pp. 240-244), har vi 

diskuteret brugen af powerpoint samt mulighed for at tage noter i undervisningen.  

Da undervisningen jf. pkt 5.6, bør foregå med en refleksiv indstilling i gruppen, er vores 

overvejelse ved brug af powerpoint som undervisningsredskab, at denne ikke vil bidrage 

positivt til det refleksive miljø, men fungere som afledning af både underviser og deltagers 

opmærksomhed, samt hindre dialog med deltagerne. 

I tråd med Hiim og Hippes (2007, p.190) beskrivelse af medinddragelsens betydning for 

læringen, vurderer vi ikke powerpoint fordrende. 

 

Vi ser dog også udfordringer i udeladelsen af powerpoint, da undervisningen i højere grad vil 

stille krav til den enkelte jordemoders undervisningskompetencer og evne til at skabe en 

tillidsfuld relation med deltagerne.  

Herudover forestiller vi os komplikationer ifm. vikarundervisning, da vi oplever at mange 

bruger powerpoint som fælles referencerammer på tværs af FF-holdene, og at denne 
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referenceramme i RFF forsvinder. 

Vi overvejer at anvendelsen af enkelte billeder og evt. videoer, kan understøtte metaforer og 

temaer i RFF og altså fungere som oplæg til dialog i gruppen. 

Powerpoint er dog ikke nødvendigt til dette og vi vurderer derfor at det ikke skal anvendes i 

RFF. 

 

For at understøtte læringen udleveres ved hver undervisningsstart clipboards med ”notepapir”, 

med på forhånd trykte overskrifter for undervisningen (bilag 2). 

Dette vil give deltagerne mulighed for at notere hvad de finder relevant, under hvert emne i 

undervisningen. 

 

Endeligt ønskes det at skabe en uformel og afslappet stemning, hvilket vi jf. pkt 5.3 forestiller 

os faciliteret gennem musik. Musikken vil spille ved deltagernes ankomst, og blive brugt 

under mindfulness-øvelser i undervisningen. 

Musikken kan afspilles fra en playliste, som deltagerne kan få adgang til, så playlisten kan 

bruges i hjemmet eller under fødslen. Vores vurdering er, at dette kan skabe genkendelighed 

og kontinuitet, og derved øge brugbarheden af undervisningen. 

6.1.3. Sprog og metaforer 

I følgende diskuteres sprogbrug samt brug af metaforer ifm. undervisningen i RFF.  

 

Egen erfaring fra FF, er at der allerede i nogen udstrækning bruges metaforer i 

undervisningen. I fx ’En Familie Fødes’, benyttet i Herning, bruges metaforen om ”en tur i 

skoven, bjergbestigning, en sø, samt bilkørsel” til billedligt at beskrive fødslens faser.  

Vores observation er dog, at der er forskelligt hvor meget metaforen udfoldes og derfor hvor 

konkret den bliver for deltagerne. 

 

I nærværende projekt, har vi skabt en ny metafor for fødslens faser og fødselsprocessen; 

kontraktioner som bølger, som kan benyttes i kombination med mindfulness-øvelser som fx 

åndedrætsmeditation. 

 

Ved at beskrive kontraktioner som bølger, ønsker vi delvist at fjerne den negative forventning 

af ordet ”veer”, ved i stedet at beskrive hvad der fysiologisk sker under veerne; 

kontraktion/sammentrækning, samt at fjerne koblingen mellem kontraktioner og ”smerte”, 
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ved i stedet at fokusere på kontraktionens mønster: noget der rejser sig, og lægger sig igen. 

 

Vi har derudover indarbejdet metaforen i en visualiseringsøvelse (figur 2, punkt 6.1.6.4), som 

vi vurderer øger brugbarheden, da visualiseringsøvelsen understøtter den fødselsforberedende 

praksis. Hensigten er, at de gravide kan bruge visualiseringen i graviditeten samt under 

fødslen.  

 

Ift. deltagernes læringsforudsætninger jf. analysens pkt. 5.3, bør sproget i undervisningen 

være let forståeligt således at alle har forudsætning for maksimalt udbytte at undervisningen. 

6.1.4. Involvering af den nye familie 

I følgende afsnit, diskuteres vores overvejelser for hvorledes begge partnere kan involveres 

individuelt og sammen, i RFF. 

6.1.4.1. Partneren 

Studiet af Warriner et. al. (2018, p. 4) viste at fædre havde positiv effekt af interventionen, og 

derfor vurderer vi inddragelse af kommende fædre i RFF, som et vigtig område i RFF. 

 

Vi oplever, at der i vores studietid, har været fokus på fædre bl.a. i inddragelsen af dem under 

fødslen. 

Samtidig har vi oplevet, at der lægges vægt på at fædrene ikke behøver deltage i alle FF 

kursusgange. Vi tolker dette som et misforstået hensyn fra jordemødrenes side, i et forsøg på 

at imødekomme familiens udfordringer ift. arbejde mv.  

Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er en dybere samfundsmæssig holdning der skal ændres, 

for at fædrenes deltagelse i aktiviteter initieret af det offentlige omhandlende overgangen til 

forældreskabet i højere grad prioriteres. 

 

I RFF inddrages partnerne særligt, ved at tilrettelægge en kursusgang kun for dem, udover 

øvrige kursusgange hvor de forventes at deltage. 

Valget bygger på ønsket om at give partnerne et rum til refleksion og undring, uden 

hensynstagen til den gravide. 

Da partnerne i graviditets, fødsels- og barselsforløb typisk ikke møder en jordemoder alene, 

ønsker vi at skabe denne mulighed. 

Vi håber at vi gennem denne ændring af rammefaktorerne (Hiim & Hippe, 2007, pp. 171-
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173), vil skabe andre betingelser for undervisningen og for partnernes læringsforudsætninger 

(ibid, 2007, p. 146), som kan støtte dem i overgangen til forældreskabet. 

 

Undervisningens indhold denne mødegang, er valgt ud fra refleksion om, hvad vi vurderer 

kunne fylde for partnerne, samt gennem en forventningsafstemning på undervisningsdagen 

om, hvad de har brug for at komme omkring. 

De forudvalgte temaer og aktiviteter er;  

Bodyscan, støtte af den gravide under fødslen; fødestillinger, rebozo, massage, akupressur, 

generelle bekymringer, akutte situationer og partnerens rolle samt refleksionsark nr.3 (figur 

5). 

I valget af temaer, er vi bevidste om, at disse ikke er valgt gennem empirisk viden, men 

derimod gennem subjektiv vurdering, generel viden om forældres ønsker til FF som nævnt i 

indledningen, samt ud fra sundhedsstyrelsens forslag til indhold (Sundhedsstyrelsen, 2013, p. 

148). 

 

Ud fra teorierne om mentalisering og mindfulness, vurderer vi at kursusgangen bidrager med 

værdifulde elementer ift. familiedannelsen, samt forbereder partneren ved at introducere 

konkrete brugbare strategier, der kan øge vedkommendes handlekompetence ifm. graviditet 

og fødsel. 

6.1.4.2. Den gravide 

Med baggrund i samme overvejelser som ovenfor, tilrettelægges en kursusgang kun for 

gravide, da den gravides læringsforudsætninger ligeså påvirkes af ændrede rammefaktorer 

(Hiim & Hippe, 2007, p. 171). 

Vi forestiller os, at kursusgangen vil skabe mulighed for sparring og spejling deltagere 

imellem, og samtidigt give rum til at snakke om intime emner, de muligvis ikke har lyst til at 

dele i undervisningen sammen med egen eller andres partnere. 

 

Indholdet denne kursusgang er valgt på samme baggrund som indholdet til partnernes 

undervisningsgang, og er som følger; bodyscan, åndedrætsmeditation, fødestillinger, 

suturering, presseteknik, generelle bekymringer samt refleksionsark nr. 3 (figur 5). 
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6.1.4.3. Familien efter fødslen 
I RFF er en kursusgang tilrettelagt efter fødslen, som er for hele den nye familie. 

Tanken er, at deltagerne får mulighed for at se hinanden igen og udveksle erfaringer samt 

oplevelser indbyrdes, hvis de lyster. 

 

Ved denne kursusgang har forældrene mulighed for at snakke med jordemoderen og gruppen 

om det nye familieliv. 

Mødegangen giver desuden jordemoderen mulighed for at skabe kontinuitet ind i barslen ved 

at anvende mindfulness øvelser sammen med forældrene og barnet. Dette fx ved at guide 

forældrene gennem en bodyscan, hvori de hjælpes til at lægge mærke til alle barnets ydre 

kvaliteter (hænder, hud, øjenvipper, øjenfarve mv), samt sensationer dem og barnet imellem 

(vægten af barnet, berørelse af hud mv). 

 

Herudover kan jordemoderen bibeholde en refleksiv indstilling i mødet med forældrene og 

deres omgang med barnet, samt have mulighed for at tage hånd om emner der kan fylde og 

være svære at snakke om som ny forælder. 

Herigennem kan jordemoderen fortsat facilitere et ”holdende miljø” for forældrene, og hjælpe 

dem med (fortsat) at være ”holdende miljø” for barnet, og herigennem arbejde 

sundhedsfremmende med det psykologiske aspekt af familiedannelsesprocessen. 

 

Mødegangen vurderes altså at give forældrene mulighed for at integrere dele af 

undervisningen i RFF ind i familielivet, og håbet er at dette vil bidrage til brugbarheden af 

kurset på længere sigt.  

  

Derudover vil vurderingen (Hiim & Hippe, 2007, p. 276) af kurset være placeret i denne 

kursusgang da forældrene nu har gennemgået fødslen og den første tid af forældreskabet og 

på denne måde kan vurdere deres udbytte af kurset. 

Vurdering kan, som nævnt i analysens pkt. 5.3, foregå på flere måder og niveauer. 

Vi vurderer, at det er relevant at vurdere på fire områder; 1. Deltagerens egen vurdering af 

udbyttet af kurset, 2. Deltagerens oplevelse af at være en del af holdet, 3. I hvor høj grad 

deltageren brugte teknikkerne lært i RFF under fødslen og 4. I hvor høj grad deltageren har 

brugt aspekter fra RFF i omsorgen for barnet.  

Områderne evalueres anonymt vha. spørgeskema med VAS-skala, ved at sætte ring om et tal 
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fra nul til ti, hvor nul er dårlig/lavest og ti er bedst/højest. 

Derudover bør det være muligt at tilføje kommentarer. 

6.1.5. Udvalgte emner 

I følgende afsnit diskuteres udvalgte emner i RFF, som udspringer af analysens resultater.  

De resterende emner indgår i oversigten over kursusgange i punkt 6.1.7.1, og vil ikke 

diskuteres yderligere i nærværende projekt, men er i overensstemmelse med 

Sundhedsstyrelsens foreslåede temaer for FF, som beskrevet i indledningen. 

6.1.5.1. Tilknytningsteori 

Vi vurderer, ud fra analysens afsnit 5.1.1 og 5.1.2 om betydningen af tilknytningsstil i nære 

relationer, at det først og fremmest er vigtigt at deltagerne bliver i stand til at reflektere over 

egen tilknytningsstil og betydningen af denne i relationer og på deres adfærdsmønstre. 

Undervisningen vil være tavleundervisning med gennemgang af hvad tilknytningsteori er, 

hvilke tilknytningsmønstre der eksisterer, hvordan de udvikles og hvilken betydning eget 

mønster har i mødet med nære relationer livet igennem. 

 

Vi vurderer med baggrund i analysens punkt. 5.3 om læreprocesser (Hiim & Hippe, 2007, pp. 

240-244) at tavleundervisning vil være den bedste undervisningsmetode til emnet, da vi 

vurderer at indholdet muligt er ukendt for deltagerne, samt er overvejende teoretisk, hvilket 

kan betyde at deres læringsforudsætninger bedst imødekommes ved systematisk gennemgang, 

med mulighed for dialog og spørgsmål undervejs.  

 

Formålet med undervisningen er, at forældrenes viden om tilknytningsmønstre vil øge deres 

refleksion over eget tilknytningsmønsters betydning for adfærd og relationer, og på denne 

måde øge chancen for udvikling af tryg tilknytning hos barnet. Hvilket er i overensstemmelse 

med analysens punkt 5.1.1. 

 

Undervisningen vil indeholde refleksionsark nr. 2 (figur 4), der berører forældrenes 

tilknytningsmønstre med en reflekterende indgangsvinkel.  

6.1.5.2. Parforholdet under graviditet 

Valget om at inddrage parforhold som tema i RFF, sker ud fra en vurdering af, at barnets 

miljø påvirkes af forholdet mellem forældrene, og at forældrenes evne til at mentalisere i 



  

  Side 38 af 67 

parforholdet, vil have effekt på barnets miljø. Undervisning vil bestå af et refleksionsark nr.1 

(figur 3), samt dialog om kommunikation, behov og sex. 

6.1.5.3. Smertefysiologi og mindfulness 
Som beskrevet i analysens punkt 5.2.2.3 om smertefysiologi, vil der i RFF inddrages 

undervisning herom.  

Vi ønsker at drage inspiration af Bardackes (2012, p. 84-112) metode til undervisningen, da 

den giver forældrene konkret forklaring på hvorfor fødselssmerterne opstår, og hvordan de 

aktivt kan arbejde med oplevelsen gennem fx åndedrætsmeditation. 

Dette betyder at deltagerne vil lave isterningeøvelsen på samme måde som nævnt i analysen. 

Vi vurderer at øvelsen bidrager til en konkretisering i håndtering af smerter, som forældrene 

mentalt kan bygge videre på i deres forventning til fødslens fysiologiske smerter.  

 

Ved herudover at understøtte undervisningen med illustrationer af fx den fysiologiske 

smerteregistrering, uterus’ kontraktioner og cervix dilatationen, ønsker vi at øge deltagernes 

forståelse af kropslige sensationer ifm. fødslen.  

Vi vurderer, at formidlingen om en ny referenceramme for smerte, transformerende smerte, 

kan bidrage til en mere meningsfuld smerteopfattelse. 

 

Sprogbruget i undervisningen om smertefysiologi bør overvejes da vi vurderer den vil have 

indflydelse på deltagernes opfattelse af den fødselssmerte der venter. 

Jordemoderens job er hverken at forstørre eller negligere fødselssmerten og vi har vurderet at 

indgangsvinklen jf. analysens pkt. 5.2.2.3, hverken fremstiller fødselssmerten som 

uoverkommelig eller smertefri, og derfor har større chance for at skabe realistiske 

forventninger, men med fokusset at kvinderne kan arbejde med smerten gennem bl.a. 

åndedrætsmeditationen.  

 

I koblingen mellem undervisning om smertefysiologi og fødselspraksis vurderer vi at 

læreprocessen spiller en stor rolle, hvorfor vi vil inddrage en praktisk øvelse der indeholder en 

visuel og kinæstetisk repræsentation af fødslens sensoriske indtryk, beskrevet i analysens pkt. 

5.2.2.3. 

Dette kan, jf. analysens pkt. 5.3, gøres ved at lade deltagerne ’føde’ en bordtennisbold 

placeret i en oppustet ballon. Ballonens ’hals’ vil forestille collum, som afkortes i takt med at 

deltagerne kontraherer ballonens top. 
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6.1.6. Øvelser  

I følgende afsnit udfoldes og diskuteres udviklingen af øvelser i RFF.  

6.1.6.1. Ryste sammen leg 

Vores oplevelse fra praktikken er, at det kan være svært at få deltagere i FF til at føles som ”et 

hold”. 

For at imødekomme denne udfordring, øge den sociale tryghed på holdet og derved 

sandsynligheden for læring (Hiim & Hippe, 2007, p. 134), startes RFF med en 

rystesammenøvelse, der får deltagerne ud af deres komfortzone og herigennem skaber en 

fælles referenceramme som muliggør at deltagerne kan spejle sig i hinanden. 

Vi har valgt at kalde øvelsen ’identifikationslegen’, fordi den lægger op til at deltagerne skal 

reflektere over hvad der fylder for dem i graviditeten og familiedannelsen, lige nu. 

Et eksempel på øvelsen findes i bilag 3. 

6.1.6.2. Lært, genlært, overrasket over 

I forbindelse med en integrering af deltagernes læring, jf. analysens pkt. 5.3 om 

læreprocessen, og for at øge deltagernes refleksioner over undervisningens indhold vil de 

efter hvert emne blive spurgt om at notere noget nyt de har lært, de har genlært og noget de 

var overraskede over. Herefter opsamles i plenum ved behov. 

Forventningen er, at deltagerne i højere grad vil forholde sig undervisningens indhold og 

vurdere brugbarheden ift. deres nuværende situation.   

6.1.6.3. Mindfulness øvelser 

Forældrenes udbytte af MBCP som vist af Warriner et al. (2018, p. 6), vurderer vi vidner om 

deltagernes villighed til at deltage i mindfulness øvelser, hvorfor kursusgangene i RFF, vil 

begynde med en åndedrætsmeditation. 

Herudover bør første kursusgang, efter introduktion af kurset samt ryste-sammen øvelse, 

startes med verden i en rosin øvelsen, for at give parrene indblik i mindfulness-praksis som 

del af RFF. 

Vi overvejer at øvelsen for nogen kan være grænseoverskridende eller ’mærkelig’. Vi har dog 

søgt at imødekomme evt. skepsis ved først at benytte ryste-sammen legen som beskrevet i 

afsnit 6.1.6.1, i et forsøg på at skabe en mere uformel og legende stemning i gruppen, hvilket 

vi håber øger forældrenes åbenhed overfor nye tiltag. 

 

Vi vurderer at principperne fra the bodyscan jf. analysens pkt. 5.2.2.2, kan udvides og kobles 
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med øvelser, som allerede eksisterer i FF i dele af landet. Dette fx isterningeøvelsen og 

fødestillingsøvelser.  

Ved at lave bodyscans under fødestillingsøvelser, er tanken at de gravide lærer at mærke 

sensationer, de også kan forventes at mærke under fødslen, som fx stræk, spændinger, 

afslapning, tryk, tyngde, varme, kulde mv, som noget der nysgerrigt kan registreres af sindet 

uden at kræve en reaktion. 

Gennem disse øvelser og undervisningen om smerteoplevelse, vurderer vi at der opstår 

potentiale for at parrene får dybere forståelse af sindets betydning for smerteoplevelsen. 

Herigennem er håbet at mindfulness gennem fx bodyscans, kan bruges i håndteringen af 

smerteoplevelsen under fødslen, som nævnt i diskussionens pkt. 6.1.5.2. 

  

Metaforen om kontraktioner som bølger vurderer vi med fordel kan bruges i kombination 

med åndedrætsmeditation, fordi den kan bidrage til en kropslig fornemmelse af metaforen, 

som gennem kontinuerlig træning kan blive et anvendeligt redskab i fødselsprocessen jf. 

analysens pkt. 5.2.2.2. 

6.1.6.4. Visualiseringsøvelse 

Visualiseringsøvelsen med metaforen om kontraktioner som bølger, bringer den gravide fra 

fødslens start til og med nedtrængningsfasen, med en konstant reference til åndedrættets 

betydning for vehåndteringen (se figur 2). 

 

Med visualiseringen ønsker vi at understrege vigtigheden af at ’gå med 

kontraktionerne/bølgerne’ og ikke ’kæmpe imod bølgerne/kontraktionerne’. Herigennem er 

vores håb, at kvinderne oplever øget egenkontrol i vearbejdet. 

 

Ideen er, at parrene efter undervisningen får visualiseringen på papir, og opfordres til at træne 

denne hjemme mellem undervisningsgangene. Parrene guides gennem visualiseringen ved 

første mødegang. 

For at imødekomme så mange af deltagernes læringsforudsætninger som muligt vil der 

udover visualiseringen af fødslens faser forekomme tavleundervisning i bækkenets anatomi 

samt fødslens faser i henhold til sundhedsstyrelsens forslag til indhold nævnt i indledningen. 
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Figur 2: Visualiseringsøvelse 

 
 

6.1.6.5. Fødestillinger  

Jf. punkt 6.1.6.4, vurderer vi at det i forlængelse af teoretisk undervisning om fødslens faser 

samt bækkenets anatomi, er relevant at deltagerne får omsat teorierne til praksis ved at træne 

konkrete ve- og fødestillinger. 

Dette vil gøres gennem øvelser med støtte fra partneren. 

Jf. diskussionens pkt. 6.1.6.3 vurderer vi at der er konkrete fødselsforberedende kvaliteter i 

øvelserne, som parrene kan overføre direkte til fødestuen.  
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6.1.6.6. Refleksionsøvelser 

I alle kursusgange anvendes refleksionsark som en del af læreprocessen ift. målet om at øge 

forældrenes mentaliseringsevne. Refleksionsarkene er skabt ud fra undervisningsgangens 

indhold.  

Arket der anvendes i kursusgangene hvor partnere og den gravide deltager hver for sig, er 

identisk. Vi har derfor i alt lavet fem ark, som vil spredes over kursets seks gange hvor de bør 

udfyldes og gennemgås som det sidste i undervisningen. 

 

Arkenes overordnede funktion er at opfordre til refleksion inden for de valgte emner. 

Arkene skal altså hverken gennemses eller afleveres til jordemoderen og jordemoderens rolle 

i RFF eller i forbindelse med refleksionsøvelserne er hverken behandlende eller opsporende 

men blot ment som sundhedsfremmende. Af samme grund er arkene søgt kvalitetssikrede 

udefra jf. pkt. 4.2.  

Hvert ark udfyldes individuelt, i et tidsrum på 5 -15 minutter afhængigt af ark. Arket oplæses 

herefter for partneren, og der opsamles på gruppen, for de, der har noget at dele. 

Ved problemer med at forstå eller læse arkene, bør jordemoderen stå til rådighed for refleksiv 

sparring med deltageren.  

Målet er, at deltagerne får mulighed for at blive bevidste om mønstre i relationer, reflektere 

over egne erfaringer, relationer, oplevelser og kan tage arket med hjem og gennemlæse ved 

behov.  

Arkene er alle skabt ud fra submodaliteter af mentalisering, jf. analysens pkt. 5.6, som: føler, 

tænker, reagerer, forestiller, min krop gør, fortæller sig selv, mærker.  

 

6.1.6.6.1. Refleksionsark 1 

Arket udfyldes ved første kursusgang. Arkets hensigt er at tydeliggøre parrets mønstre i 

forholdet, gennem et fokus på deres egne reaktionsmønstre, behov, oplevelser og følelser. 

Vi vurderer at arket bidrager med at øge mentalisering over egen- og partners mentale 

tilstande, og på denne måde bidrager til større forståelse af hinanden. 
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Figur 3: Parrets dynamikker og mønstre i forholdet 

 

6.1.6.6.2. Refleksionsark 2 

Arket udfyldes anden kursusgang og fokuserer på barndomserfaringer og sammenhængen 

mellem disse og personens nuværende liv. 

Vi vurderer at arket kan bidrage til forældrenes refleksion over egen tilknytning og 

omsorgserfaringer, og arket har herudover fokus på refleksion over forældres- og partners 

mentale tilstande og barndomserfaringer, hvilket vi vurderer kan medvirke til udfoldelsen af 
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mentaliseringskapacitet ift. disse.  

Vi ser med arket potentiale for at udviklingen af mentaliseringskapaciteten ift. egne tidlige 

erfaringer kan øge chancen for, at utrygge tilknytningsmønstre ikke videregives. 

 

Figur 4: Egen opvækst og omsorgserfaringer 

 

6.1.6.6.3. Refleksionsark 3  

Arket udfyldes ved tredje og fjerde kursusgang, hvor gravide og partnere møder hver for sig.  

Arket fokuserer på forældrenes forestillinger om barnets mentale og affektive tilstande og 

hvordan forældrene har indflydelse på disse. 

Vi vurderer at arket kan fungere som begyndelse til mentalisering over barnet som individ, 

separat fra forælderen selv. Ønsket er, at denne mentalisering i relation til barnet vil øge den 

sunde tilknytning til barnet inden og efter fødslen.  
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Figur 5: Forestillinger om barnet i maven og dets mentale tilstande 

 

6.1.6.6.4. Refleksionsark 4 

Dette ark udfyldes femte kursusgang og bidrager til refleksioner over forælderens 

forventninger til forældreskabet, samt til mentalisering over partnerens indre tilstande ift. at 

blive forælder. 

Herudover bringer arket aspektet ind om barnet som barn til forælderen, og herigennem 

forælderens betydning og indflydelse på barnets oplevelser, følelser, reaktioner, indre verden 

og liv.  
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Figur 6: Parret som forældre 

 

6.1.6.6.5. Refleksionsark 5 

Dette ark udfyldes ved sidste mødegang, og altså først efter fødslen.  

Fokusset er på refleksioner over egne reaktioner på barnet, hvorfor de opstår, samt 

refleksioner over barnets reaktioner og hvorfor. 

Herudover beskæftiger arket sig med barnets mentale tilstande uden for maven, forældrenes 

forståelse af dets mentale tilstande samt dens sammenhæng med udtryk og adfærd, og derfor 

altså med konceptet om barnet som separat fra forælderen.  
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Ønsket er, at forældrene ved denne refleksionsøvelse, i højere grad er i stand til at trække røde 

tråde fra tidligere undervisning og tidligere refleksionsark og på denne måde er i stand til at 

holde flere submodaliteter af den mentaliserende funktion i mente, i refleksionen over deres 

omgang med, tolkning af- og tilknytning til barnet.  

Herudover vurderer vi at arket øger eller gør opmærksom på vigtigheden af mentalisering i 

deres relation og omgang med barnet, og lavpraktisk giver et eksempel på hvorledes dette 

gøres i praksis uden at forældrene undervises om mentalisering.  

 

Figur 7: Barnet efter fødslen 
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6.1.7. Kritik af egen metode  

I arbejdet med nærværende projekt har vi overvejet, at en fænomenologisk tilgang eller 

anvendelse af kvalitative studier kunne have bidraget med flere vinkler, som kunne have 

været værdi fulde for udviklingen af RFF.  

 

Særligt i forhold til projektets formål, pkt. 3.1, om at øge brugbarheden af FF, kunne viden 

om forældrenes oplevelse af FF i nuværende form i forskellige regioner have bidraget med en 

større viden om forældrenes ønsker og præferencer, hvilket vi kunne have anvendt i 

udviklingen af RFF, da den ville bidrage med værdifuld indsigt i deltagerens 

læringsforudsætninger.  

 

Ved inddragelse af kvalitative kilder omhandlende forældrenes oplevelse af fx 

interventionerne ’Minding the Baby’ og ’Families First’ omtalt i Slades (2006) og 

Grienenbergers (2007) artikler, kunne vi have opnået værdifuld viden om deltagernes 

oplevelse og læring af kurset. Ligeledes kunne studier med formål at undersøge forældrenes 

oplevelse af at deltage i MBCP-4-NHS bidrage med værdifuld viden om forældrenes villighed 

og oplevelse af at praktisere mindfulness ifm. graviditet, fødsel og barsel. 

 

Vi har reflekteret over, hvordan vores erfaringer med FF har haft indflydelse på udviklingen 

af RFF. 

Én af gruppens medlemmer har erfaring med undervisning i offentlig udbudt FF i Esbjerg, 

herudover er gruppens erfaringer baseret på det tilbud der udbydes på Hospitalsenheden Vest, 

Herning. Udviklingen af RFF er derfor sket ud fra referencerammer der ikke rummer alle 

offentlige tilbud i Danmark. 

 

Vi kan forestille os, at nogle undervisere allerede afholder FF med en refleksiv indstilling 

eller som inddrager elementer fra mindfulness. Da bliver vores bidrag, RFF, et kursus 

funderet i forskningsbaseret viden om mentalisering, tilknytningsteori samt mindfulness 

praksis, sat i kontekst med didaktiske overvejelser.  
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7. Konklusion 
Mindfulness bidrager til reducering af bl.a. stress, angst, depression samt til øgning af 

mindfulness, hos kommende forældre (Warriner, et al., 2018).  

Der ses endvidere positive resultater ved brug af et komprimeret MBCP- kursus (ibid, 2018), 

hvilket er anvendt som grundlag for udvælgelsen af øvelser anvendt i RFF.  

 

Ud fra bearbejdning og analyse af projektets teorier konkluderes at forældrenes tilknytning til 

barnet begynder i graviditeten og deres mentaliseringsevne har betydning for udviklingen af 

det nyfødte barns tilknytningsmønster.  

Et offentligt tilbud i graviditeten, kan sandsynligvis forebygge senere psykopatologi eller 

(intergenerationel overførsel af) utryg tilknytning, hvis tilbuddet kan øge forældrenes 

mentaliseringskapacitet.   

 

På baggrund af analyse, diskussion samt vurdering af projektets materiale har vi udviklet 

kurset ’Refleksiv Familie: et fødsels- og forældreforberedende kursus’ med udgangspunkt i 

mentalisering, mindfulness samt tilknytningsteori, som eksempel på hvordan et sådant 

offentligt tilbud kan se ud. 

Kurset består af praktiske øvelser, mindfulness øvelser, refleksionsøvelser, deltagerbaseret 

dialog samt tavleundervisning indeholdende eksisterende samt nye emner i overensstemmelse 

med Sundhedsstyrelsens forslag til FF (Sundhedsstyrelsen, 2013, pp. 146-148). Tilsammen 

udgør ovennævnte didaktiske overvejelser nyskabelsen af FF samt omsætningen af denne til 

forældrene.  

 

Mentaliseringskapaciteten vil i RFF fremmes, hvis jordemoderen er i stand til at indtage en 

refleksiv indstilling og fungere som ’holdende miljø’ for forældrenes refleksioner samt deres 

tidlige ubearbejdede erfaringer (Slade, 2006, p. 642) (Grienenberger, 2007, p. 5).  

Jordemoderens rolle er derfor ikke at behandle eller diagnosticere psykopatologi, men at give 

forældrene mulighed for refleksion over emner der vurderes relevante i udviklingen af 

mentaliseringskapaciteten, hvilket kan øge chancen for udvikling af tryg tilknytning hos 

barnet. 

 

På baggrund af analyse, diskussion og vurdering af projektets materiale samt didaktiske 

overvejelser i udviklingen af RFF, konkluderer vi at følgende oversigt over kursets indhold er 
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fyldestgørende for dets formål: 

 

Figur 8: Oversigt over kursusindhold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Refleksiv Familie; et fødsels- og forældre forberedende kursus 

 
Gennemgående nøgletemaer/ attituder/ koncepter på tværs af kursusgange, 
bør i undervisningen være:  

- Et ”holdende miljø” og refleksiv indstilling til gruppen 
- Fødselssmerten som transformerende og tid som organisk 
- Kontraktioner som bølger 
- Al refleksion er god refleksion 
- Lyt til din baby, den vil ofte fortælle dig hvad den har brug for 
- Det er okay ikke altid at vide hvad der er ”rigtigt” 

 
Forberedelse inden kursusstart:  

• Start musik 
• Skub evt. borde og stole til side og lav plads til pilates bolde, placeret 

i rundkreds med dig for ”enden”. 
• Sæt evt. yoga måtter frem, så de kan bruges under 

visualiseringsøvelsen 
• Læg clipboards med notes papir frem 
• Sæt vand, kaffe, the og engangskrus frem på bord i siden af rummet 
• Læg bækken frem (1. og 5. kursusgang) 
• Læg dukke frem (1., 3. og 5. kursusgang) 
• Læg balloner og golfbolde frem (5. kursusgang) 
• Find isterninger frem ved behov (5. kursusgang) 

 

Forberedelse inden kursusstart:  
• Start musik 
• Skub evt. borde og stole til side og lav plads til pilates bolde, placeret 

i rundkreds med dig for ”enden”. 
• Sæt evt. yoga måtter frem, så de kan bruges under 

visualiseringsøvelsen 
• Læg clipboards med notes papir frem 
• Sæt vand, kaffe, the og engangskrus frem på bord i siden af rummet 
• Læg bækken frem (1. og 5. kursusgang) 
• Læg dukke frem (1., 3. og 5. kursusgang) 
• Læg balloner og golfbolde frem (5. kursusgang) 
• Find isterninger frem ved behov (5. kursusgang) 

 

1. Kursusgang:  
Deltagere: Begge forældre, evt. en pårørende hvis den gravide er alenemor.  
Jordemoder/jordemødre 
Beregnet tid: 3 timer 
Mødetidspunkt: Eftermiddag 
 
Velkomst og introduktion til kurset:  

• Introduktionsrunde 
• Kursets varighed 
• Formålet med kurset 

o Forberedelse til fødslen og rollen som forældre, både fysisk 
men også mentalt. 

• Rystesammenleg 
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Hvad er mindfulness og hvorfor mindfulness? 
• Verden i en rosin 

 
Åndedrætsmeditation 

• Inddrag metafor om kontraktioner som bølger 
• Opfølgning i plenum 

 
Graviditets gener, årsager og ’behandling’  

- Inddrag forældrenes erfaringer.  
 
Øvelse: Lært, genlært, overrasket over 
 
Fødslens faser, bækkenets anatomi og kontraktioner 

• Hvordan kan fødslen starte? 
• Latensfasen 
• Udvidelsesfasen 
• Nedtrængningsfasen 
• Overgangsfasen 
• Pressefasen 
• Efterbyrdsfasen 

 
Øvelse: Lært, genlært, overrasket over 
 
Visualiseringsøvelse 

- Udlever print af visualisering til hjemmebrug 
 
Introduktion til bækkenbundstræning 
 
Parforholdet under graviditet 

- Kommunikation  
- Behov 
- Sex 

 
Refleksionsøvelse nr. 1  

• Udfyldes hver for sig 
• Gennemgang med partner eller pårørende efterfølgende. 
• Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 

 

 
2. Kursusgang 
Deltagere: Begge forældre, evt. en pårørende hvis den gravide er alenemor.  
Jordemoder/jordemødre 
Beregnet tid: 2 timer 
Mødetidspunkt: Eftermiddag 
 
Velkomst og gennemgang af evt. spørgsmål fra sidst 
 
Åndedrætsmeditation 
 
 



  

  Side 52 af 67 

  Velkomst og gennemgang af evt. spørgsmål fra sidst 
 
Åndedrætsmeditation 
 
Tilknytningsteori 

• Hvad er tilknytningsteori: introduktion til teori samt 
tilknytningsmønstre og deres udtryk 

• Hvordan et barn knytter sig til en omsorgsperson 
• Hvad der påvirker udvikling af tilknytningsmønstre: aflæsning af 

barnet, ansigtsmimik, korrekt regulering af følelser mv. 
• Hvilken betydning tilknytningsmønstre har for nære relationer 
• Forældrenes eget tilknytningsmønster og hvorfor det har betydning for 

overgangen til forældreskabet 
 

Øvelse: Lært, genlært, overrasket over 
 
Pleje af det nyfødte barn 

• Barnets evne til at kommunikere 
• Praktisk pleje af det nyfødte barn 

o Øjenpleje 
o Navlepleje 
o Arp 
o Daglig soignering 
o Bad 

 
Øvelse: Lært, genlært, overrasket over 
 
Amning og flaske ernæring 

• Den første amning 
• Hud mod hud 
• Råmælk og den efterfølgende mælks sammensætning 
• Håndudmalkning, med brug af ’nylonstrømpebryster’ 
• Ammestillinger  
• Flaske ernæring 
• Opretholdelse af mælkemængde over tid 
• Appetitspring det første år 

 
Øvelse: Lært, genlært, overrasket over 
 
Refleksionsøvelse nr. 2  

• Udfyldes hver for sig 
• Gennemgang med partner eller pårørende efterfølgende. 
• Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 
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  3. Kursusgang 
Deltagere: Kun for partnere eller pårørende 
Jordemoder/jordemødre 
Beregnet tid: 2 timer 
Mødetidspunkt: Eftermiddag 
 
Velkomst og gennemgang af evt. spørgsmål fra sidst 
 
Åndedrætsmeditation 
 
Gennemgående åben dialog om 

- Bekymringer, tanker, refleksioner der optager dem lige nu 
 
Partnerens rolle under fødslen 

• Partnerens forventninger til fødslen: åben dialog 
• Støtte af den fødende under fødslen, hvordan?: åben dialog 
• Akutte situationer og partnerens rolle 
• Rebozo træning 
• Akupressur træning 
• Massage 
• Partnerens støtte i fødestillinger 

 
Øvelse: lært, genlært, overrasket over 
 
Refleksionsøvelse nr. 3  

- Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 
 
4. Kursusgang 
Deltagere: Kun for de gravide 
Jordemoder/ Jordemødre 
Beregnet tid: 2 timer 
Mødetidspunkt: Formiddag 
 
Åndedrætsmeditation 

- Med inddragelse af metafor om kontraktioner som bølger 
 

Gennemgående åben dialog om 
- Bekymringer, tanker, refleksioner der optager dem lige nu 

 
Om Fødslen:  

- Fødestillinger og bevægelse: praktisk gennemgang af fødestillinger og 
betydningen af bevægelse for bækkenets anatomi 

- Presseteknik 
- Bristning og Suturering 
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Visualiseringsøvelse  
 
Øvelse: lært, genlært, overrasket over 
 
Opsamling på tidl. undervisning om amning/ flaske 

• Evt. nye spørgsmål eller tanker der er opstået siden sidst 
 
Refleksionsøvelse nr. 3 

• Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 
 

 
5. Kursusgang  
Deltagere: Begge forældre 
Jordemoder/ Jordemødre  
Beregnet tid: 2,5 timer 
Mødetidspunkt: Eftermiddag 
 
Åndedrætsmeditation 
 
Smertefysiologi 

• Undervisning samt tematisk gennemgang af de 5 former for fødselssmerte 
• Isterningeøvelsen: en gang uden åndedrætsmeditation og en gang med 

åndedrætsmeditation 
 
Øvelse: lært, genlært, overrasket over 
 
Smertelindring under fødslen 

• Tematisk gennemgang af medicinsk og ikke medicinsk smertelindring + 
evt. bivirkninger 

 
Øvelse: lært, genlært, overrasket over 
 
Forløsningsmåder 

• Gennemgang af normal vaginal forløsning 
• UK 
• Cup 
• Tang 
• Sectiograder og typer 

 
Fødselsreaktioner 

• Tematisk gennemgang, symptomer samt hvor der findes hjælp/ tilbud 
 
Øvelse: lært, genlært, overrasket over 
 
Refleksionsøvelse nr. 4 

• Udfyldes hver for sig 
• Gennemgang med partner eller pårørende efterfølgende. 

Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 
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Refleksionsøvelse nr. 4 
• Udfyldes hver for sig 
• Gennemgang med partner eller pårørende efterfølgende. 
• Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 

 
Opfølgning 

• Åben dialog om emner nogen mangler opfølgning på, har spørgsmål til eller 
andet.  

 
 

6. kursusgang 
Deltagere: Begge forældre + barn 
Jordemoder/ jordemødre 
Beregnet tid: 1,5 timer 
Mødetidspunkt: Formiddag 
 
Bodyscan med baby 
 
Opfølgning på trivsel 

• Hvad fylder for dem 
• Livet med barn 
• Hvordan har det været indtil nu 
• Åbent rum til deling 

 
Refleksionsøvelse nr. 5 

• Udfyldes hver for sig 
• Gennemgang med partner eller pårørende efterfølgende. 
• Evt. spørgsmål eller kommentarer til øvelsen 

 
Vurdering af kurset:  

• Mundtligt opsamling 
Udfyldelse af VAS- skema 
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8. Perspektivering 
RFF kan anskues som en forandring af praksis, hvorfor det vil være relevant at benytte 

Leavitts systemmodel med ændringsagenten i centrum, som forberedelse før kursets 

anvendelse i praksis (Bakka & Fivelsdal, 2008, p. 317). 

 

Ligeledes ses det relevant at udføre et pilotstudie mhp. at identificere effektmål til udførslen 

af et senere randomiseret kontrollet studie. Dette for at undersøge kursets forventede effekt på 

mentaliseringsevnen, mindfulness og tilknytning på længere sigt. 

Det vurderes desuden interessant gennem en MTV at undersøge mulige samfunds- og 

sundhedsøkonomiske konsekvenser ved en implementering af kurset. Herunder kunne det 

være interessant at vurdere om RFF kan medvirke til reduktion af ulighed i sundhed.  

 

Som nævnt i diskussionen, vurderer vi, at jordemødre der varetager RFF bør deltage i 

forberedende undervisning inden varetagelse af kurset. Det kunne derfor være relevant at 

beskæftige sig med hvilken undervisning og hvilke fagpersoner der bør indgå i denne.  

 

Samtidigt ses det relevant at vurdere kurset på baggrund af deltagere og jordemødres 

oplevelser af kurset fx gennem interviews, mhp. at sikre kursets aktualitet og kvalitet. 
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10. Bilagsliste 
 
Bilag 1: DOSIS-guide 

Bilag 2: Noteark 

Bilag 3: Ryste sammen leg; ’Identifikationslegen’ 
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Bilag 1 

 

DOkumenteret Systematisk InformationsSøgning 
 
 

 

Titel: Refleksiv Familie; et fødsels- og familieforberedende kursus 
 
 
 
Problemstilling: Hvorledes kan fødsels- og forældreforberedelse nyskabes med afsæt i 

mentalisering, tilknytningsteori samt mindfulness og hvorledes omsættes dette til kommende 

forældre? 

  
 
 
 
 
 
Stikord på dansk:  Stikord på engelsk: 

Reflective functioning, mentalization, 
parent-child relationship, parent-infant 
relationship, attachment, family 
development, prenatal, antenatal, class, 
education, group therapy, intervention, 
pregnancy, parenting programme, childbirth 
education.  
 
 

 
 
 
 

Database eller 

informationskilde 

Begrundelse for valg af database eller 

informationskilde 

Dato / 

periode 

for 

søgning 

 
Cinahl complete 
 

Vi har anvendt denne database, da den henvender sig 
med videnskabelige artikler som er relevante for 
sygepleje og jordemodervirksomhed.  

7/9 
2018- 
28/9 
2018 

 
PsycINFO 
 

Databasen er valgt da publikationerne heri udelukkende 
omhandler psykologi og psykiatri, hvilket er relevant da 
emnet i bachelorprojektet behandler psykologiske teorier.  

7/9 
2018- 
28/9 
2018 

1. Beskriv 
dit emne 

2. Beskriv din 
søgestrategi 
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PubMed 
 

Valgt da dette er verdens største medicinske database, 
som opdateres dagligt og derfor har den nyeste viden 
tilgængelig.  

7/9 
2018- 
28/9 
2018 

 
 
 

  

 
 
 
 

 Tema 1 – 

overskrift: 

Undervisning 

Tema 2 – 

overskrift: 

Graviditet 

Tema 3 – 

overskrift: 

Mentalisering 

og tilknytning 

Tema 4 – 

overskrift: 

Mindfulness 

Database 1 – 

navn: Cinahl 

Kontrollerede 
emneord: 
 
MH Parenting 
education 
MH Childbirth 
education 
 
Fritekst:  
 
“Antenatal 
class” 
“Prenatal class” 
“Parenting 
program” 
“Group therapy” 
“Intervention” 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
MH Pregnancy 
 
 
Fritekst:  
 
”Prenatal” 
“Antenatal” 
”Parent-infant 
relationship” 
“Parent- child 
relationship” 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
 
 
Fritekst:  
 
”Mentalization” 
”Reflective 
functioning” 
”Mentalizing” 
“Parent- child 
relationship” 
“Parent-infant 
relationship” 
“Attachment” 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
MH Mindfulness 
 
 
Fritekst:  
 
”Mind- 
mindedness” 
 

Database 2 – 

navn: 

PsycINFO 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
 
 
Fritekst:  
 
”Parenting 
education” 
“Antenatal 
class” 
“Prenatal class” 
“Parenting 
program” 
“Group therapy” 
“Childbirth 
education” 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
 
 
Fritekst:  
 
”Pregnancy” 
“Prenatal” 
“Antenatal” 
”Parent-infant 
relationship” 
“Parent- child 
relationship” 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
 
 
Fritekst:  
 
”Mentalization” 
”Reflective 
functioning” 
”Mentalizing” 
“Parent- child 
relationship” 
“Parent-infant 
relationship” 
“Attachment” 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
MH Mindfulness 
 
 
Fritekst:  
”Mind- 
mindedness” 
 
 

3. Beskriv din 
søgestrategi 
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“Intervention” 
 

Database 3 – 

navn: 

 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
Fritekst:  
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
Fritekst:  
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
Fritekst:  
 
 
 

Kontrollerede 
emneord: 
 
 
Fritekst:  
 
 
 

 
 

 

 

Publikationsår Sprog Aldersgruppe Publikationstype 

 

Database 1 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt 

Database 2 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt 

Database 3 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt 

 
 
 
 

 
 

Tilgængelighed 

 

 

 

Abstract   

Database 1 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt   

Database 2 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt   

Database 3 – 

navn: 

 

Ikke anvendt Ikke anvendt   

 
 
  

4. Beskriv dine 
selektionskriterie

r 

4. Beskriv dine 
selektionskriterie

r (fortsat) 
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 Tema 1 – 

overskrift: 

Tema 2 – 

overskrift: 

Tema 3 – 

overskrift: 

Tema 4 – 

overskrift: 

 

Database 1 – 

navn: 

Cinahl 

344,602 
 

188,282 
 

15,893 
 

3,084 
 

Database 2 – 

navn: 

PsycINFO 

392,064 
 

73,044 
 

54,096 
 

11,719 
 

Database 3 – 

navn: 

 

    

 
 
 
 

 F.eks. Tema 

1 AND Tema 

2 

F.eks. Tema 

1 AND Tema 

2 AND Tema 

4 

F.eks. Tema 

1 AND Tema 

2 AND Tema 

3 

Tema 1 AND 

“Parental 

reflective 

function” 

Database 

1 – navn: 

Cinahl 

16,057 
 

37   

Database 

2 – navn: 

PsycINFO 

10,500 
 

 1,713 
 

6 

Database 

3 – navn: 

 

    

 
 
 
 

  

5. 
Søgeresultat 

5. 
Søgeresultat 

(fortsat) 
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Introduktion: 
 
 
 
Mindfulness, rosiner og åndedræt: 
 
 
 
 
 
Graviditetsgener:  
 
 
 
 
 
 
Øvelse 
Lært:  
 
Genlært:  
 
Overrasket over:  
 
 
Fødslens faser, bækkenets anatomi og kontraktioner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelse 
Lært:  
 
Genlært:  
 
Overrasket over:  
 
 
Bækkenbundstræning 
 
 

Bilag 2 Notespapir: første kursusgang 
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Bilag 3:  

Rystesammenøvelse – Identifikationslegen 

 

Jordemoderen skitserer tre personaer (hjertet, kroppen, hjernen) med hver deres kropslige 

udtryk, som alle symboliserer et fokus i graviditeten eller deltagerens livsomstændigheder. 

Hver deltager vælger stiltiende en persona, de identificerer sig med, hvorefter de stiller sig ryg 

mod ryg og der tælles ned fra tre til nul. Herefter vender de sig ansigt til ansigt, og udfører det 

kropslige udtryk der hører til personaen, 

Herefter skifter deltagerne partner og øvelsen gentages 2-3 gange, hvor deltagerne kan skifte 

valg af persona.  

 

Identifikationslegen 

 

 
 


