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Resume  
Dette projekt undersøger, hvilke behov gravide har i relation til den psykologiske og sociale udvikling 

i graviditeten, samt hvordan disse kan tilgodeses i jordemoderkonsultationen. Projektet er kvalitativt 

og indhenter data gennem forskningsinterviews samt eksisterende empiri. Projektet gør brug af Marga-

retha Brodéns teori om graviditeten som en overgangsperiode og Kari Martinsens omsorgsteori. Gen-

nem tematisk analyse finder projektet, at gravide har behov for samtale, refleksion og fællesskab med 

andre gravide. Relationen til jordemoderen er grundlæggende for, at behovene kan tilgodeses. Projek-

tet konkluderer, at oplevelsen af tid og rum har betydning for relationsdannelsen, og at svangreomsor-

gens rammer er afgørende for dette.  

! !
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Problemstilling  

“Dit blodtryk er normalt, ingen sukker eller protein i urinen, baby vokser som den skal og har 

en fin hjertelyd - så alt er jo, som det skal være. Har du ellers nogle spørgsmål her på falde-

rebet?” 

Citatet er konstrueret, men vores kliniske erfaring er, at det kunne være blevet sagt af hvilken som 

helst jordemoder eller jordemoderstuderende en ganske almindelig dag i konsultationen. I jordemo-

derkonsultationen er der tilrettelagt et program med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, scree-

ning, risikoopsporing, motiverende samtaler om sunde kost- og motionsvaner - dette hovedsageligt i 

relation til de fysiologiske forandringer. Vi vejer, måler, stixer, palperer, auskulterer, skønner og spør-

ger ind til diverse sygdomme i familien og journalfører efter bedste evne. Der må ikke herske tvivl 

om, at jordemoderens arbejde har afgørende betydning for kvinder og børns sundhed i forbindelse med 

graviditet, fødsel og barsel. Vi stiller dog spørgsmål ved, hvorvidt jordemoderens arbejde kan forsva-

res at være sundhedsfremmende, når det overvejende fokuserer på de fysiologiske forandringer?   

I et internationalt perspektiv definerer World Health Organization (herefter WHO) sundhed som: 

” … a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity.” (WHO, 2019). 

Herved forstår vi, at de fysiske, psykiske og sociale forhold i samspil har betydning for menneskets 

sundhed. Sættes denne definition i relation til jordemoderkonsultationen, oplever vi en fragmentering i 

arbejdet med den gravides sundhed, hvor det primære fokus er på de fysiologiske forandringer. Derfor 

undrer vi os over, hvor fokus på de psykologiske og sociale forandringer er at finde i jordemoderens 

arbejde med de vordende mødre.      

Knytter vi WHO’s definition af sundhed til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen 

(herefter AFS), ser vi, at der også her lægges vægt på, at sundhed må forstås som en helhed. Dette 

kommer til udtryk i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af formålet med svangreomsorgen: 

“Indsatsen skal være sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende, og den skal styrke 

og bistå kvinden og hendes partner/familien under hele forløbet. Målet er, at denne periode 

gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvik-

ling og tryghed.” (Sundhedsstyrelsen, 2013, 16).   
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Med ovenstående citat forstår vi, at der ifølge AFS bør tages hånd om de fysiologiske forandringer i 

form af en forebyggende og behandlende indsats samt personlige og relationsmæssige forandringer. 

Med WHO’s definition af sundhed samt AFS’ beskrivelse af, at arbejdet skal være sundhedsfremmen-

de, tolker vi derfor, at der skal drages omsorg for både de fysiske, psykiske og sociale forandringer i 

graviditeten. Dette leder os videre til at kigge nærmere på AFS for at undersøge, hvordan de psykolo-

giske og sociale processer er beskrevet, og hvorledes de bør varetages. Her finder vi afsnittet ”Psyko-

logiske aspekter i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel” (Sundhedsstyrelsen, 2013, 187). Gra-

viditeten beskrives i dette afsnit som en udviklingsdynamisk periode, hvor fysiologiske og psykologi-

ske processer påvirker hinanden (Sundhedsstyrelsen, 2013, 187). I forlængelse af dette beskrives den 

psykologiske proces således: 

”At turde være åben for sine indre processer, at lære nye sider af sig selv, at integrere sine re-

lationsmæssige barndomserfaringer, at finde sine egne løsninger på det kommende forældre-

skab og dermed skabe en indre plads til at tage imod sit barn samt skabe plads til barnet i 

parforholdet ved at dele oplevelser under graviditeten.” (Sundhedsstyrelsen, 2013, 187-188) 

En uddybning af hvad disse processer indebærer, og hvordan de kan undersøges og understøttes i gra-

viditeten, er imidlertid ikke at finde. Dette begrundes i AFS med manglende forskning på området. 

Dermed har vi i arbejdet som jordemødre ikke meget hjælp at hente i vores nationale anbefalinger for, 

hvordan vi i jordemoderkonsultationen kan understøtte forældredannelsesprocessen på en menings-

fuld, tryg og styrkende måde. Det giver os anledning til bekymring, at dette område i praksis mangler 

fokus og redskaber, da vi ved, at denne proces også har betydning for den prænatale tilknytning. AFS 

beskriver dette således: 

 “Parallelt med den fysiske graviditet og fødsel og spædbarnets første tid forløber en psykolo-

gisk proces med forældredannelse og tilknytningen mellem barn og forældre.” (Sundhedssty-

relsen, 2013, 187) 

Tilknytningen er central og afgørende for barnets sundhed og trivsel, og har desuden betydning for 

dets sociale, kognitive og emotionelle udvikling (Stenstrup & Højland, 2017). Dette underbygger igen 

vigtigheden af at understøtte kvindernes psykologiske og sociale udvikling i graviditeten. I Tidsskrift 

for Jordemødre understreger psykologerne Christina Stenstrup og Anna-Katherine Højland ligeledes 

vigtigheden af dette fokus. Med udgangspunkt i John Bowlbys tilknytningsteori skriver de således:     

“Man må ikke glemme, at alle gravide uanset svangreomsorgsniveau behøver relationel og 

følelsesmæssig støtte og omsorg for at understøtte egen tillid til at være i stand til at blive en 
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god-nok mor og at turde mærke og forestille sig det barn, som hun bærer i sig netop nu.” 

(Stenstrup & Højland, 2017). 

I forlængelse af dette påpeger Stenstrup og Højland, at jordemoderen spiller en vigtig rolle, da det er 

hende, som kan være med til at give kvinderne den følelsesmæssige støtte og omsorg, de behøver 

(Stenstrup & Højland, 2017). Herudover fremhæver de tryghed og tid som afgørende for udførelsen af 

dette arbejde (Stenstrup & Højland, 2017). Netop tiden og mangel på samme er et omdiskuteret emne i 

sundhedssektoren generelt. Dette oplever vi også gør sig gældende i jordemoderkonsultationen. Derfor 

er det vores formodning, at kvinderne må savne jordemoderomsorg til at håndtere de psykologiske og 

sociale processer.  

I ”LUP fødende - Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser” fra 2017 har 7.459 kvinder be-

svaret et elektronisk spørgeskema omhandlende deres oplevelse af kontakten med sundhedsvæsenet i 

forbindelse med graviditet, fødsel og barsel i Danmark (Kompetencecenter for Patientoplevelser, 

2018). Disse resultater giver imidlertid et andet billede af jordemoderkonsultationen og kvindernes 

behov, end hvad vi havde forestillet os. Her har 79% af 7.163 kvinder svaret, at de i ”høj grad” eller 

”meget høj grad” får talt med jordemoderen om det, der er vigtigt for dem i konsultationen. Yderligere 

svarede 74 % af 7.199, at de i ”høj grad” eller ”meget høj grad”, alt i alt, var tilfredse med jordemo-

derkonsultationen under graviditeten (Kompetencecenter for Patientoplevelser, 2018). For at udfordre 

LUP-undersøgelsens resultater, kan litteraturstudiet ”Er 8 ud af 10 tilfredse?” (Riiskjær, E., Ammen-

torp, J., & Kofoed, P., 2011) belyse nogle svagheder ved en sådan undersøgelse. Her kritiserer forske-

re kvantitative patienttilfredshedsundersøgelser, som for eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, ”da 

de har tendens til at minimere eller sløre eventuel patientkritik.” (Riiskjær, et al., 2011, 107). Studiet 

beskriver, at patienter som har haft negative oplevelser alligevel;   

“ … evaluerede oplevelsen på spørgeskemaet ved at krydse ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”. 

Patienterne undlod at foretage negative evalueringer med bemærkninger, som ’de gør hvad de 

kan’” (Riiskjær, et al., 2011, 99).  

Artiklen konkluderer, at lukkede spørgsmål i tilfredshedsundersøgelser ikke kan sige noget om ni-

veauet af tilfredshed (Riiskjær et al., 2011, 107). Med denne viden forholder vi os derfor kritiske over-

for LUP-undersøgelsens resultater. Yderligere kan der argumenteres for, at kvinderne var tilfredse 

med den behandling de fik, fordi de ikke kendte til alternativer (Teijlingen ER., Hundley V., Rennie 

AM., Graham W., Fitzmaurice A., 2003). Derfor mener vi fortsat, at dette projekts problemstilling har 

relevans. 
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En anden forklaring på kvindernes tilfredshed kan belyses ved inddragelse at et studie, der undersøger 

svenske kvinders oplevelse af jordemoderomsorg. Dette studie finder, at det er vigtigt for de gravide at 

blive undersøgt af jordemoderen, så de kan bekræftes i, at alt er normalt (Larsson Å., Wärnå!Furu, C., 

Näsman, Y., 2017, 705-706). Dette behov kan muligvis forklares med udgangspunkt i Ulrich Becks 

teori om risikosamfundet. Beck beskriver, at vi i dag, som konsekvens af øget velfærd, hastigt udvik-

lende teknologi og en individualisering af det sociale liv, har en større risikobevidsthed, som gør os 

mere utrygge end tidligere (Sundhed, Menneske og Samfund, 2013, 200). Dette stemmer overens med 

vores opfattelse af, at jordemoderkonsultationen næsten udelukkende er præget af risikoopsporende 

arbejde. Derfor bliver det for os endnu tydeligere, at der bør skabes opmærksomhed omkring de psy-

kologiske og sociale forandringer i graviditeten. 

Yderligere er ph. d.-afhandlingen af jordemoder og cand.scient.san. Christina Prinds interessant at 

inddrage. Afhandlingen fra 2016 er baseret på forskning omkring danske kvinders oplevelse af at blive 

mor for første gang. Her beskrives dét at blive mor, som en livstransformerende begivenhed (Prinds, 

Månedsskrift for almen praksis, 836). Studiernes resultater viser, at gravide oplever, at tanker omkring 

liv, død, sårbarhed og ansvar fylder hos dem. Prinds mener, at gravide har brug for at tale om de eksi-

stentielle spørgsmål, der følger graviditeten, og at dette behov ikke tilgodeses (Astrup, E., 2018). 

Prinds vurderer, at dette er problematisk, da hun mener, at der er mulighed for udvikling forbundet 

med en graviditet. Dette påpeges i følgende citat:  

“Ved ikke at udforske fødsel og moderskab som en eksistentiel transformator risikerer vi der-

ved at lade en del af livspotentialet forblive uudnyttet - og det er vel egentlig det vi gerne vil - 

styrke det fulde livspotentiale og livsdueligheden som samfund og sundhedsvæsen?” (Prinds, 

Månedsskrift for almen praksis, 837) 

Som citatet ovenfor indikerer, skal der ifølge Prinds være fokus på det følelsesmæssige, eksistentielle 

aspekt i svangreomsorgen, således at kvinderne gennem graviditet og forældreskab styrkes i deres 

udvikling og tro på dem selv. 

 ”Jeg tror bare, at vi misser pointen i livets begyndelse, hvis forebyggelse og risiko er sund-

hedsvæsenets eneste fokus.” (Christina Prinds, Giv kvinderne fødslen tilbage, 318)   

Dette citat understreger vigtigheden af, at der må drages omsorg for gravide i et helhedsorienteret per-

spektiv, hvor der tager hensyn til både deres fysiske, psykiske og sociale udvikling. Dette har vækket 

vores nysgerrighed, og vi mener, at denne problemstilling påpeger relevansen af at undersøge de gra-

vides behov for omsorg i jordemoderkonsultationen. Dette leder os frem til følgende problemformule-

ring.  
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Problemformulering 

Hvilke behov har gravide i relation til psykologisk og social udvikling i graviditeten, og 

hvordan kan disse tilgodeses i jordemoderkonsultationen?  

For at kunne besvare hvordan den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten kan tilgodeses, må 

vi forstå gravides behov. Forud for dette må vi forstå, hvordan kvinderne oplever graviditeten. Derfor 

har vi valgt at operationalisere problemformuleringen i de to nedenstående delspørgsmål. Disse vil 

bearbejdes i projektets analyse.  

• Hvordan oplever kvinderne graviditeten og hvad fylder for dem? 

• Hvilke behov for støtte har kvinderne i graviditeten i relation til den psykologiske og sociale 

udvikling, og hvordan tilgodeses disse? 

!  
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Metode 

 I det følgende afsnit redegøres for projektets metode. Først redegøres for projektets videnskabsteore-

tiske grundlag, herunder vores forforståelse af projektets problemstilling. I det efterfølgende afsnit 

redegøres for de udvalgte metoder til indhentelse af empiri, herunder systematisk litteratursøgning og 

interview. I afsnittet præsenteres det udvalgte studie samt metode til kritisk læsning af dette. Yderlige-

re redegøres for metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med udførelse af interview.  

 

Videnskabsteoretisk grundlag 

I følgende afsnit redegøres for projektets videnskabsteoretiske grundlag. De ontologiske og epistemo-

logiske overvejelser tydeliggøres, hvorefter det humanvidenskabelige paradigme og den hermeneuti-

ske metode introduceres og uddybes. Dette danner projektets videnskabelige ramme.  

Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan jordemoderen i konsultationen kan tilgodese den 

psykologiske og sociale proces, som kvinden gennemgår i graviditeten. For at kunne forstå kvindernes 

behov, må vi have kendskab til deres livsverden. Således erkender vi ontologisk, at viden og sandhed 

er subjektiv, og findes i individet. Individets virkelighed kan kun belyses via individet selv, og derfor 

er projektets epistemologiske tilgang at undersøge subjektet, ved at lade kvinderne tale. Derfor vil vi 

gøre brug af kvalitativ data, hvorfor projektet bevæger sig indenfor det humanvidenskabelige felt. 

Begrundelsen for dette udgangspunkt er, at den humanvidenskabelige tradition interesserer sig for at 

undersøge menneskelige fænomener via fortolkning af subjekters oplevelse (Thisted, 2018, 57). Der-

igennem forsøger man at opnå en forståelse og en erkendelse af verden (Thisted, 2018, 57). Indenfor 

humanvidenskaben findes flere forskellige filosofier, bl.a. fænomenologien og hermeneutikken (Thi-

sted, 2018, 57). For at kunne undersøge verden fænomenologisk er det afgørende, at forskeren sætter 

sin forforståelse, altså sin fordom om det fænomen, der undersøges, i parentes og søger at forstå fæ-

nomenet gennem subjektets levede erfaring (Birkler, 2005, 109). I dette projekt anerkender vi, at vores 

forforståelse har betydning for de valg vi træffer undervejs, hvorfor den sættes i spil. Dermed bevæger 

vi os indenfor den anden gren af det humanvidenskabelige felt, nemlig hermeneutikken.  
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Hermeneutik 

Hermeneutik betyder fortolkningskunst, og var oprindeligt en metode til at fortolke tekster (Thisted, 

2018, 67) Hermeneutikeren Hans-Georg Gadamers pointe var, at mennesket altid har en forforståelse, 

en horisont, hvorudfra al fortolkning starter (Birkler, 2005, 97). Gadamer definerer forforståelse, som 

de fordomme og formeninger ethvert menneske har med sig, og som det lever ud fra (Birkler, 2005, 

96). Gadamer mener, at mennesket vil fortolke alt, det oplever ud fra dets forforståelse: "Vi er på den 

måde aldrig forudsætningsløse, når vi fortolker verden." (Birkler, 2005, 97). I hermeneutikken skal 

man sætte forforståelsen i spil, således at den udfordres og muligheden for en ny forståelse opstår. For 

at kunne skabe ny viden, anvendes fortolkningsprincippet den hermeneutiske cirkel. Grundtanken med 

den hermeneutiske cirkel er, at forståelsen af et fænomen er cirkulær. Det vil sige, at man skal forstå 

enkeltdele ud fra den helhed, enkeltdelene indgår i, og omvendt skal man forstå helheden ud fra dens 

enkeltdele. Dette kaldes det dialektiske forhold (Thisted, 2018, 60). Helheden ses som sandheden 

(Thisted, 2018, 61).  

I den klassiske hermeneutiske analyse gøres der brug af interviewet og tekstanalysen som forsknings-

teknikker (Thisted, 2018, 70). Fremgangsmåden til at få ny viden ved hjælp af den hermeneutiske 

tilgang er, at forskeren har og er bevidst om sin forforståelse. Forskernes rolle i den hermeneutiske 

fortolkning er at have sin forforståelse i spil, forholde sig til dét, en tekst eller et menneske siger (Thi-

sted, 2018, 68) og foretage en analyse for at nå frem til en ny forståelse. Både i tekstanalysen og i in-

terviewet handler det om at gå i dialog (Thisted, 2018, 71) med teksten eller interviewdeltageren, og 

siden fortolke de fremkomne svar ved hjælp af den hermeneutiske cirkels filosofi om at forstå hen-

holdsvis enkeltdele og helhed ud fra hinanden. 

Vi er bevidste om vores forforståelse, når vi analyserer empiri, foretager interviews og bearbejder data 

med relevant teori. Vi har valgt at arbejde med denne tilgang, fordi vi mener, at det ikke, som fæno-

menologien foreslår, vil være muligt for os at sætte vores forforståelse i parentes. Vi er klar over, at vi 

”I enhver sammenhæng til enhver tid vil… anvende… fordomme og herigennem fortolke… verden” 

(Birkler, 2005, 97), og derfor finder vi, at den hermeneutiske metode i dette projekt er den mest rele-

vante. I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores forforståelse.  

Forforståelse 

Som nævnt i problemstillingen oplever vi, at jordemoderkonsultationen er præget af risikoopsporing, 

kontrol og fokus på de fysiologiske forandringer. Vi antager, at det at vente et barn må være overvæl-

dende, og at det aktiverer mange nye tanker og følelser. Det er vores opfattelse at mange kvinder for-

venter selv at skulle kunne håndtere disse psykologiske og sociale forandringer i graviditeten og mo-
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derskabet, hvorfor de måske ikke taler med andre herom. Det er vores erfaring, at det heller ikke er 

noget, vi taler om i konsultationen, og at det muligvis skyldes mangel på tid, fokus eller erfaring. Der-

for har vi en forestilling om, at kvinderne må savne nogen at dele deres tanker med, og vi tænker, at 

jordemoderen bør kunne tale med de gravide om disse nye tanker og følelser.  

 

Systematisk litteratursøgning 

Gennem systematisk litteratursøgning ønsker vi at få en baggrundsforståelse af problemfeltet, samt at 

afsøge området for eksisterende litteratur. Vi ønsker med denne søgning at finde studier, der kan bely-

se, hvordan kvinder oplever graviditeten, samt hvilke behov de har for støtte i relation til den psykolo-

giske og sociale udvikling. I det følgende præsenteres projektets søgestrategi, hvorefter der kort rede-

gøres for Kirsti Malteruds metode til kritisk læsning af kvalitative studier. Slutteligt præsenteres den 

udvalgte empiri med dets styrker og svagheder.   

Søgestrategi 

I det følgende afsnit vil vi præsentere søgestrategien for dette projekt. Vi ønskede at finde studier, som 

har undersøgt kvinders oplevelse af graviditeten samt deres ønsker og behov for støtte fra jordemode-

ren. Som tidligere begrundet søger vi kvalitative studier, da vi ønsker at få adgang til kvindernes livs-

verden. Vi søgte i den anerkendte sygeplejefaglig database, CINAHL, som primært indeholder kvalita-

tive studier. Da vi ønskede at have fokus på det psykiske aspekt i overgangen til moderskabet, valgte 

vi også at søge i databasen PsycINFO, som indeholder studier indenfor det psykologiske felt. For at 

strukturere litteratursøgningen anvendte vi PICo-modellen, der ordner søgeord efter population, inte-

resse og kontekst (PH Bibliotek, 2019). Desuden gør systematikken, at søgningen kan rekonstrueres, 

og dermed øges projektets gennemsigtighed. Nedenfor ses den anvendte PICo.  

Pregnant AND Psychological AND Transition AND Communicati-
on 

Pregnancy Psychosocial  Support 

Pregnant 
women 

Emotional   

Expectant 
women 

Existential   
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Søgningen i CINAHL gav 108 hits. Resultaterne blev sorteret for relevans (se bilag 1) ved først at 

gennemgå studiernes titler, dernæst deres abstracts og til sidst ved gennemlæsning af de tilbageværen-

de studier. Her fandt vi, at studiet ”Women want proactive psychosocial support from midwives during 

transition to motherhood: a qualitative study” kunne bidrage til at besvare vores problemformulering. 

Dette studie præsenteres på side 13.  

Dernæst foretog vi en søgning i PsycINFO med samme PICo som i CINAHL. Her fremkom 118 stu-

dier. Med førnævnte fremgangsmåde sorterede vi studierne (se bilag 1) og fandt, at der ikke var nogen 

studier med relevans for vores projekt. Begge søgninger var justerede således, at deltagerne skulle 

være 18 år eller ældre, samt at studierne var på engelsk og peer-reviewed.  

Forud for den endelige PICo foretog vi mange søgninger med forskellige søgeord. De søgeord der er 

brugt var de ord, som gav de mest relevante hits. Vi er bevidste om, at andre søgeord og andre kombi-

nationer heraf vil kunne frembringe studier, vi ikke har opdaget. Gennem vores søgninger viste det 

sig, at det var en udfordring at finde velegnet materiale til besvarelse af problemformuleringen. Det 

kan skyldes, at emnet ikke er tilstrækkeligt belyst, hvilket flere af de fremsøgte studier også påpeger. 

Derfor finder vi det blot endnu mere relevant at undersøge området. 

 

Kritisk læsning af kvalitative studier 

For at vurdere kvaliteten af det udvalgte kvalitative studie gør vi brug af en metode til kritisk læsning 

af kvalitative studier (Malterud, 2011, 217-218). Metoden er formuleret af seniorforsker i almen medi-

cin, Kirsti Malterud (Malterud, 2011). Med dette værktøj bliver det muligt for os at vurdere det valgte 

studies metode og teori. Vi bliver derigennem opmærksomme på forskernes evne til at præsentere 

studiets proces på en gennemskuelig og videnskabelig måde. På denne måde kan vi blive bevidste om 

studiernes interne validitet – hvad siger studierne rent faktisk noget om, samt eksterne validitet – over-

førbarhed til anden kontekst (Malterud, 2011, 22). Ved at forholde os kritiske til studiets kvalitet, kan 

vi vurdere, hvorvidt empirien kan bruges til besvarelse af dette projekts problemformulering. Den 

udfyldte tjekliste findes i bilag 2. 
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Validering af “Women want proactive psychosocial support from midwives 

during transition to motherhood: a qualitative study”  

I dette afsnit vil vi præsentere det udvalgte studie. Derudover vil vi ved hjælp af Malteruds tjekliste for 

kvalitative studier vurdere studiets styrke og svagheder. 

Formålet med studiet “Women want proactive psychosocial support from midwives during transition 

to motherhood: a qualitative study” (Seefat-van Teeffelen, A., Nieuwenhuijze, M., Korstjens, I., 2011) 

er at undersøge, hvilke behov gravide har i forhold til psykosocial støtte fra deres jordemoder i over-

gangen til moderskabet. Studiet er udført i Holland i 2005, og er ifølge Scopus citeret 36 gange siden 

udgivelsen i Midwifery i 2011 (Scopus, 2019). Forskerne benytter semistrukturerede fokusgruppein-

terviews som metode til indhentelse af empiri. Her undersøges 21 lavrisiko-gravide, hvoraf 13 er før-

stegangs- og otte er fleregangsfødende. De gravide er opdelt i tre grupper. Forskerne finder gennem 

tematisk analyse frem til otte temaer, der repræsenterer kvindernes oplevelse af graviditeten og deres 

behov og ønsker for jordemoderomsorg.!-

Studiets informanter er gravide i gestationsalder 26 til 36 uger. Vi ser det som en fordel, at kvinderne 

interviewes i graviditeten, da studiet netop ønsker at undersøge deres behov i denne periode. En anden 

styrke ved studiet er, at resultaterne er fremkommet i fokusgruppeinterviews. Denne type interviews 

giver et bredt perspektiv, da det bygger på flere udsagn (Kvale & Brinkmann, 2009, 170), og herved 

vurderer vi, at studiets validitet styrkes. Vi ser det dog som en betydelig svaghed, at forfatterne ikke 

beskriver og forholder sig til deres forforståelse. De beskriver, at de går fænomenologisk til værks. 

Derfor burde de forholde sig til deres forforståelse for netop at kunne sætte den i parentes, som fæno-

menologien foreskriver (Birler, 2005, 109). Af samme grund forsvinder forfatternes ståsted i studiet. 

Hvis forskere ikke forholder sig til egen forforståelse og ikke er kritiske overfor egen rolle og indfly-

delse på resultaterne, sænkes refleksiviteten (Malterud, 2011, 18). Derfor vurderer vi, at studiet mang-

ler gennemsigtighed. Dette viser sig også ved manglende indblik i forskernes interviewspørgsmål. Til 

gengæld mener vi, at studiets formål er velbeskrevet, og metoden er velegnet og veludført til undersø-

gelse af formålet. Dette styrker studiets interne validitet. Inklusionskriterierne er udover gestationsal-

der defineret således; alder over 18 år, flydende hollandsk, minimum tre jordemoderbesøg. Disse in-

klusionskriterier anser vi for at være relevante. At de gravide skal kunne tale hollandsk udelukker nog-

le, men vi må erkende, at dette kan være nødvendigt for, at forskerne har kunnet foretage gruppeinter-

views. Vi savner en begrundelse for, hvorfor de gravide skal have været ved jordemoder minimum tre 

gange. Vi mener, at dette kan have haft betydning for studiets fund, eftersom de gravide kan have væ-

ret farvede af deres oplevelse ved jordemoderen. Yderligere savner vi et indblik i, hvordan fokusgrup-

perne er sammensat, og hvilke gravide der er fravalgt.  
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For at kunne vurdere studiets relevans, må vi forholde os til fundenes overførbarhed. Studiet er udført 

på veluddannede, økonomisk velstillede kvinder (Seefat-van Teeffelen et al., 2011, 124). Derfor bliver 

kvaliteten af den eksterne validitet ikke så høj, som hvis gruppen af gravide havde været præget af 

større diversitet, herunder lavere uddannede og immigranter. Hvis dette havde været tilfældet, havde 

resultaterne været nemmere at overføre til den brede befolkning, hvilket studiets forskere også selv 

påpeger. Da studiet er udført i Holland, forholder vi os til dets overførbarhed til en dansk kontekst. Vi 

anser Holland værende sammenligneligt med Danmark, da begge er lande i Europa, og overordnet har 

samme sociodemografiske baggrund. Herudover har de gravide i Holland gratis adgang adgang til 

jordemoderbistand på samme måde som i Danmark. I Holland har jordemoderen også et selvstændigt 

virksomhedsområde.   

Udfra ovenstående vurderer vi, at studiet er af høj kvalitet, og at resultaterne er relevante i en dansk 

kontekst. Derfor finder vi empirien anvendelig til besvarelse af projektets problemformulering. !

!

Interview  

I dette projekt har vi fundet det relevant at indhente empiri gennem forskningsinterviews. En begrun-

delse for dette valg findes først i afsnittet. Derefter redegøres for interview som metode til indhentelse 

af empiri. Herefter beskrives vores metodiske og etiske overvejelser i forbindelse med konstruktion af 

interviewguide og udførelse af interview. Afslutningsvis præsenteres eksempler på de konkrete inter-

viewspørgsmål.  

Følgende afsnit tager udgangspunkt i Frederiksholm Kirkes drejebog for gravidsamtaler (Sydhavns 

Sogn, 2018). Vi har valgt at indhente empiri gennem interview med sognepræst i Frederiksholm Kir-

ke, Helene Ferslev. Ferslev har siden 2014 afholdt gruppesamtaler med cirka seks gravide pr. gruppe. I 

alt har mere end 100 gravide deltaget i Frederiksholm Kirke. Samtalerne berører emner om graviditet, 

moderskab, familieliv, fødsel og livet med et lille barn, og fungerer som en form for mental forbere-

delse på forældreskabet. Udover dette indeholder forløbet rituelle handlinger som lystænding og sang 

for de ufødte børn. Tilbuddet er gratis og det forventes ikke, at deltagerne er religiøse. Disse samtale-

forløb udbydes i flere kirker på Sjælland. Ferslev er interessant i vores projekt, da vi forventer, at et 

indblik i hendes arbejde vil kunne give en forståelse af, hvordan man kan drage omsorg for den psyko-

logiske og sociale udvikling hos gravide.   

Det var vores hensigt at udføre et fokusgruppeinterview med tre til fem deltagere fra gravidsamtalerne. 

Syv kvinder har reageret på vores henvendelser og ønsket at deltage. Grundet arbejde, sygdom og kort 
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tidsramme, har det ikke været muligt at samle en gruppe. Derfor har vi valgt at lave et interview med 

én kvinde som har deltaget i gravidsamtaler i en kirke udenfor København. Denne kvindes oplevelser 

af graviditeten, jordemoderkonsultation og gruppesamtalerne i kirken kan give os et indblik i, hvilke 

behov hun har haft, hvorvidt de er blevet tilgodeset og i så fald hvordan. Begrænsningerne ved denne 

empiri diskuteres i metodekritik.   

 

Interview som metode  

Gennem forskningsinterview kan man få adgang til den adspurgtes livsverden, opfattelser og syns-

punkter (Kvale & Brinkmann, 2009, 17). Tilrettelæggelse og udførelse af interviews kræver forbere-

delse, hvorfor vi har gjort os metodiske overvejelser. Disse tager afsæt i bogen “Interview - Introduk-

tion til et håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann.  

Interviewviden fremkommer gennem samtale mellem den interviewede og den, der afholder inter-

viewet, hvorfor den er styret af den relation, der er mellem parterne (Kvale & Brinkmann, 2009, 72). 

Den viden, som interviewet frembringer er derfor kontekstafhængig, og man kan ikke forvente at få 

det samme svar i en anden sammenhæng (Kvale & Brinkmann, 2009, 73). Derfor har rammerne for 

udførelsen af interviewet betydning for, om vi får adgang til deltagernes livsverden (Kvale & Brink-

mann, 2009, 148).  

 

Interviewguide og iscenesættelse af interview 

Vi har valgt at udføre semistrukturerede interviews, hvortil vi har udformet to forskellige interview-

guides. Disse vil hjælpe os med at fastholde fokus og undersøge relevante emner samtidig med, at vi 

forholder os åbne overfor interviewpersonernes udsagn, hvorfor spørgsmålenes rækkefølge kan æn-

dres undervejs (Kvale & Brinkmann, 2009, 144).  

Udførelsen af interviewet har betydning for deltagernes lyst og evne til at kunne tale frit (Kvale & 

Brinkmann, 2009, 147). Inden interviewet informerer vi deltagerne om interviewets formål, tidshori-

sont, og at samtalen optages og transskriberes (Kvale & Brinkmann, 2009, 148-149). Herefter vi giver 

dem mulighed for at stille spørgsmål. Interviewguiden lægger ud med faktuelle spørgsmål, der giver 

deltagerne tid til at tale sig varme. Herefter stilles åbne spørgsmål, der har til formål at give indsigt i 

deltagernes livsverden. Gennem interviewet er det vores opgave at stille opfølgende og undersøgende 
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spørgsmål samt tillade tavshed og rum til eftertanke, for at få et dybdegående indblik i deltagernes 

livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009, 155-156 )  

 

Etiske overvejelser  

Forud for interviewene har vi gjort os nogle etiske overvejelser. Vi har overvejet, hvad vi kan tillade 

os at spørge ind til, da vi ved, at personlige og dybdegående interviews kan have konsekvenser for 

interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2009, 92). Det har derfor været vigtigt, at vi med vores 

spørgsmål ikke overskrider interviewpersonernes grænser. Forud for interviewet har vi udleveret 

skriftlig information om interviewets formål, samtykke til deltagelse og oplysning om anonymitet. 

Deltagerne er her gjort opmærksomme på, at de til enhver tid vil kunne afbryde interviewet eller træk-

ke deres deltagelse tilbage. Herudover har de skrevet under på, at projektet må uploades på UCviden 

og Jordemoderforeningens hjemmeside. Ferslev ønskede ikke at optræde anonymt, mens den tidligere 

deltager i gravidsamtalerne optræder anonymt i projektet. Kvinden vil fremadrettet kaldes Ida. En 

samtykkeerklæring er vedlagt i bilag 3. Den underskrevne version er i vores varetægt af hensyn til 

beskyttelse af personlige oplysninger. 

 

Interviews med Ida og Ferslev 

Vi har til vores interview med præst Helene Ferslev lavet en interviewguide efter ovenstående overve-

jelser. Gennem faktuelle spørgsmål som eksempelvis: “Hvor længe har I afholdt gravidsamtaler i 

kirken?”, lod vi Ferslev tale sig varm. Senere i interviewet stillede vi spørgsmål som: “Hvad oplever 

du, at graviditeten skaber som kvinderne har behov for at tale om?” Dette gav os indsigt i Ferslevs 

tanker om kvindernes oplevelse af at være gravide, samt hendes overvejelser omkring, hvordan hun 

italesætter de forskellige temaer. Interviewguiden er vedlagt i bilag 4. Efter Ferslevs ønske blev inter-

viewet afholdt på hendes kontor. Interviewet varede 45 minutter. 

De samme forberedelser har vi gjort i forbindelse med interviewet af Ida. Her stillede vi som indle-

dende spørgsmål: ”Hvordan foregik gravidsamtalerne?”, og spurgte senere ind til: ”Hvad fik du ud af 

at komme til gravidsamtalerne?” Interviewguide er vedlagt i bilag 5. Interviewet foregik privat. Tan-

ken med dette var at skabe en tryg og hjemlig atmosfære, for på den måde at kunne give Ida rum til at 

tale om mere personlige emner. Vi serverede te, kage og frugt med samme formål. Interviewet varede 

84 minutter. !  
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Teori og analysestrategi 

I dette afsnit vil vi kort introducere den valgte teori til anvendelse i projektets analyse og diskussion. 

Redegørelsen for de relevante begreber findes i analysestrategien, hvor de sættes i relation til den 

empiri, vi ønsker at analysere. 

  

Margretha Brodén 

Margretha Brodén, børnepsykolog og autoriseret psykoterapeut, har skrevet bogen “Graviditetens 

muligheder - en tid hvor relationer skabes og udvikles”, hvori teori og begreber til dette projekt hen-

tes. Brodén (2015) beskriver graviditeten som en overgangsperiode præget af både indre og ydre for-

andringer. Hun baserer sin viden på egne erfaringer gennem arbejdet med gravide og på en bred vifte 

af teorier af anerkendte forskere. Brodéns teori er relevant i dette projekt, da den belyser de psykologi-

ske processer, der blandt andet forbereder kvinden på at skulle blive mor. Dermed kan den give os en 

forståelse af, hvordan kvinderne oplever det at være gravid og skulle være mor.  

 

Kari Martinsen 

Den norske sygeplejeforsker og filosof, Kari Martinsen, har gennem sin karriere udgivet flere bøger 

omhandlende omsorgsteori indenfor sundhedsarbejde. Dette projekt tager udgangspunkt i Martinsens 

teori om mødet mellem mennesker, samtalen og relationen. Med afsæt i Knud Ejler Løgstrup og Søren 

Kierkegaards tekster diskuterer hun, hvordan man som sundhedsprofessionel kan nærme sig og hjælpe 

et andet menneske (Martinsen, 2012). Martinsen fokuserer på mødet mellem sygeplejersken og den 

syge patient, der har brug for hjælp. Denne situation ligner ikke umiddelbart mødet mellem jordemo-

deren og den gravide, da sygdom ikke er en del af den normale graviditet. Vi mener dog alligevel at 

kunne drage en parallel mellem den syge patient og den gravide kvinde, da de begge befinder sig i en 

ny situation, der påvirker deres selvforståelse. I begge tilfælde forstår vi, at patienten og kvinden står 

overfor en udvikling, man som henholdsvis sygeplejerske og jordemoder bør være i stand til at kunne 

støtte. Derfor mener vi, at Martinsens teori kan hjælpe os med at forstå gravides møde med henholds-

vis jordemoder og præst. Hermed kan vi få en viden om, hvordan den psykologiske og sociale udvik-

ling kan tilgodeses. 
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Analysestrategi 

I dette afsnit redegøres for projektets analysestrategi, som danner rammerne for projektets analyse. Vi 

har valgt at opdele analysen med udgangspunkt i to af projektets delspørgsmål. Dette vil fremgå i 

analysestrategien. Teori og begreber af Brodén og Martinsen introduceres og redegøres for løbende i 

de afsnit, hvor vi finder dem relevante. Da vi har valgt at gå hermeneutisk til værks, vil vi i analysen 

foretage en tematisering af projektets empiri. Dette gør vi for at forstå enkeltdelene ud fra helheden og 

helheden ud fra enkeltdelene.  

 

Delanalyse 1: Hvordan oplever kvinderne graviditeten, og hvad fylder for 

dem? 

For at besvare dette spørgsmål vil vi inddrage empiri, der belyser kvinders oplevelse af graviditeten 

fra flere forskellige vinkler. Seefat-van Teeffelen et al. har undersøgt 21 kvinders livsverden og deres 

behov for støtte i graviditeten. Herigennem forestiller vi os at kunne få en viden om, hvordan gravidi-

teten opleves. Gennem interview med Ida ønsker vi at få en detaljeret og dybdegående indsigt i, hvor-

dan hun oplevede sin graviditet. Slutteligt finder vi interview med Ferslev relevant at inddrage da hun, 

gennem sin erfaring med gruppesamtaler, har en indsigt i, hvad der fylder for de gravide.     

Til analyse af ovenstående empiri vil vi benytte Brodéns teori til at forstå, hvordan kvinderne oplever 

graviditeten. I det følgende vil vi redegøre for relevante begreber, der kan bruges til at belyse kvinder-

nes oplevelser af graviditeten.  

 

Fusion, differentiering og separation 

Brodén anvender teori af socialpsykolog Joan Raphael-Leff til at beskrive den psykologiske udvikling 

i graviditeten. Udviklingen inddeles i tre faser; Fusion, Differentiering og Separation. I den første 

fase, fusion, betragter kvinden barnet som en integreret del af sin krop (Brodén, 2015, 53). De fysiske 

forandringer og bekymring for at abortere fylder meget for hende (Brodén, 2015, 53). Graviditeten 

medfører eksistentielle spørgsmål og en ændret bevidsthedstilstand, som gør at kvinden bliver mere 

indadvendt. Den anden fase, Differentiering, er kendetegnet ved, at kvinden skiller sin egen identitet 

fra barnets (Brodén, 2015, 55-56). I takt med at kvinden begynder at mærke liv, udvikler hun en rela-

tion til barnet og opfatter nu barnet som et individ (Brodén, 2015, 56). Kvinden har spørgsmål og tan-
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ker om egen identitet og forholdet til sin mor, hvilket hjælper hende til at forme sin egen moderrolle 

(Brodén, 2015, 57). Den sidste fase, separation, er præget af rastløshed, uro og angst. Disse følelser 

vækkes ved tanker om fødslen, samt ved tanken om det store ansvar der venter hende, da hun snart 

skal tage vare på et andet menneskes liv (Brodén, 2015, 58-59).  

 

Uvirkelighed, ambivalens og drømme  

Brodén beskriver, at den gravide kvinde kan have en oplevelse af uvirkelighed, da det kan være svært 

for hende at forstå, at hun venter et barn, når hun endnu ikke fysisk kan se eller mærke det (Brodén, 

2015, 62). Herudover er ambivalente følelser som glæde og bekymring en almindelig del af gravidite-

ten (Brodén, 2015, 67). Hvis kvindens bekymring og de negative tanker ikke får plads men i stedet 

undertrykkes, kan de komme til udtryk gennem drømme (Brodén, 2015, 68). De fleste drømme er 

præget af frygt, men de kan også være en måde for kvinden at få adgang til forestillinger om barnet og 

sig selv som mor (Brodén, 2015, 65).  

Ved at anskue empirien med ovenstående teoretiske viden om den psykologiske proces, kan vi forstå, 

hvordan kvinderne oplever graviditeten. Denne viden vil, udover at udfordre vores forforståelse, danne 

fundamentet for anden del af analysen.  

 

Delanalyse 2: Hvilke behov for støtte har kvinderne i graviditeten i relation til 

den psykologiske og sociale udvikling, og hvordan tilgodeses disse? 

Til at besvare dette spørgsmål vil vi ligeledes inddrage empiri fra Seefat-van Teeffelen et al. (2011), 

Ida og Ferslev. Seefat-van Teeffelen et al. undersøger kvinders behov for jordemoderomsorg, hvilket 

netop er det, vi ønsker at behandle i denne delanalyse. Yderligere finder vi interviewet med Ida rele-

vant, da vi antager, at hun må have haft nogle behov som ikke blev tilgodeset i jordemoderkonsultati-

onen, eftersom hun opsøgte tilbuddet hos præsten. Dette interview kan være med til at give en forstå-

else af, hvilke behov der melder sig i graviditeten samt en indsigt i, hvordan disse tilgodeses i hen-

holdsvis jordemoderkonsultationen og gravidsamtalerne i kirken. Ferslev har gennem sit virke som 

præst erfaring med at drage en anden omsorg for gravide end den, vi kender fra jordemoderkonsultati-

onen. Derfor kan vi med indsigt i Ferslevs arbejde få en ny vinkel på, hvordan man kan forstå og til-

godese gravides behov.  
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Til at besvare denne del af analysen vil vi, hvor det er relevant, inddrage tidligere nævnte begreber af 

Brodén. Derudover vil vi introducere begreber af Martinsen, da vi finder dem nyttige til analyse af, 

hvordan de gravides behov tilgodeses.  

 

Et kollektivistisk menneskesyn 

Grundlæggende for Martinsens teori er et kollektivistisk menneskesyn. Med dette mener Martinsen, at 

mennesker er afhængige af relationer og fællesskaber for at overleve og udvikle sig. Denne afhængig-

hed er betinget af en grundlæggende omsorg for hinanden (Gjengedal, 2000, 41). 

 

Samtalen og relationen 

Martinsen skriver: ”Vi kan tale, uden at samtale” (Martinsen, 2007, 27) og forklarer, at der er flere 

elementer i spil for at samtalen kan opstå. Hun forklarer, at man må være åben og lyttende for at kunne 

forstå, hvad den anden forstår, og at man kun på denne måde kan samtale om en fælles sag (Martinsen, 

2007, 28). Dette kaldes for en treleddet relation, hvor to ligeværdige subjekter taler sammen om et 

tredje, det fælles emne (Martinsen, 2007, 28). Hvis man derimod på begge sider kun er optaget af sig 

selv, er relationen toleddet (Martinsen, 2007, 41). Her objektiverer man den andens holdninger, og 

dermed angriber man den andens ret til at have sin egen selvforståelse. Ifølge Martinsen er objektive-

ring problematisk, da den truer samtalen (Martinsen, 2007, 29). Derudover skriver Martinsen, at tillid 

er afgørende for relationen. Denne opstår gennem udleverethed, hvor man i samtalen giver noget af sig 

selv for at blive imødekommet . Man kan vælge at tage vare på den andens udleverethed eller forholde 

sig som tilskuer og ikke engagere sig. Herved kan et tillidsforhold enten opbygges eller nedbrydes 

(Martinsen, 2007, 151-152). 

Som tidligere nævnt kan projektets empiri give os et indblik i kvindernes behov for støtte i gravidite-

ten. Martinsens teori kan hjælpe os med at forstå kvindernes oplevelse af mødet med henholdsvis jor-

demoderen og præsten. Herved kan vi opnå en viden om, hvordan de gravides psykologiske og sociale 

behov kan tilgodeses. !  
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Analyse  

Delanalyse 1 - Hvordan oplever kvinderne graviditeten, og hvad fylder 

for dem? 

I det følgende afsnit vil vi med projektets empiri samt teori af Brodén søge at forstå kvindernes ople-

velse af graviditeten som overgangsperiode. Vi forsøger at udforske kvindernes livsverden i relation til 

den psykologiske og sociale udvikling. Dette har vi gjort gennem tematisk analyse. Temaerne er væve-

de sammen og har indflydelse på hinanden, og de vil derfor blive bearbejdet i vilkårlig rækkefølge.  

Vi har udarbejdet den tematiske analyse ved uafhængigt af hinanden at læse og bearbejde projektets 

empiri. I denne proces har vi hver især defineret nogle overordnede temaer, der repræsenterer kvin-

dernes oplevelse af graviditeten. Disse har vi i fællesskab diskuteret for at sikre en fælles forståelse af 

empirien. I følgende skema skitseres temaerne. Skemaet indeholder uddrag og udsagn fra projektets 

empiri. Mange af citaterne vil anvendes i analysen, mens andre ikke inddrages i det videre arbejde, 

men indgår blot i skemaet for at understrege temaernes relevans. 
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Ambivalente følelser 

Seefat-van Teeffelen et al. beskriver, at kvinderne oplever graviditeten som en turbulent periode i de-

res liv, hvilket uddybes i følgende citat.   

“They indicated that their well-being during pregnancy was influenced by feelings of happi-

ness as well as insecurity.” (2011, 124) 

Her fremgår det, at kvinderne er præget af ambivalente følelser i form at glæde og usikkerhed, hvilket 

er et gennemgående tema i projektets empiri.  
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I empirien finder vi en grundlæggende bekymring hos kvinderne i forhold til om barnet i maven trives. 

Derudover bekymrer kvinderne sig også for, om de ser sig i stand til at tage vare på et barn, og om de 

vil kunne udfylde moderrollen. Dette siger Ferslev følgende om: 

”Så er det den her frygt og bekymring, som både er: ’kan man klare det her’, men også om 

barnet er okay.” 

Bekymringen går altså både på omsorgen for barnet og på, om moderinstinktet vil slå til, når barnet 

melder sin ankomst. I et teoretisk perspektiv relaterer disse tanker sig til Brodéns fusionsfase, hvor 

kvinden bekymrer sig om barnets sundhed og frygter at abortere. I takt med at tiden går, og gravidite-

ten varer ved, tør kvinden engagere sig mere og mere (Brodén, 2015, 53). Ida har selv oplevet en 

spontan abort to år forinden sin nye graviditet, og beskriver, at hun i begyndelse var bange for at blive 

alt for glad på forhånd af frygt for at skulle miste igen. Ferslev møder også kvinder med udfordringer 

med at turde tro på graviditeten pga. gentagne aborter. Hun beskriver dette sådan: 

”... de føler virkelig, at det svært nu, efter de har mistet nogle gange, overhovedet at kunne tro 

på, at det bliver til noget. De vil gerne tro på det, fordi de er også bange for, at hvis de ikke 

tror på det, så mister de det.” 

Gennem dette citat får vi indtryk af, at der med frygten for at abortere følger en ambivalens, da de har 

svært ved at turde tro på det, men samtidigt føler, at de bør tro på, at det går godt. Hvis frygten kom-

mer til at fylde, kan fokus på graviditetens fysiske forandringer ifølge Brodén tage over. Dette kan 

gøre det svært for kvinden at rette opmærksomheden indad og hilse graviditeten velkommen, hvilket 

kan hæmme den psykologiske udvikling (Brodén, 2015, 55).  

I den anden ende af spektret er følelsen af ekstrem glæde over graviditeten. Da Ida opdager gravidite-

ten, bliver hun overvældet af glæde, og beskriver denne følelse således:  

”Wooow, jeg er gravid … det er en ekstase, og man forestiller sig, at det bliver sådan hele ve-

jen i graviditeten … men så går der nogle uger, og så aftager ekstasen.”  

Herved forstår vi, at Idas glæde opleves ekstatisk, men at begejstringen falder igen. Ida fortæller, at 

hun stadig var lykkelig, men at hun også fik en følelse af bare at være gravid. Både Seefat-van Teeffe-

len et al. og Ferslev beskriver, at graviditet fra samfundets side ofte anskues som en lykkelig og glæ-

desfyldt periode. Dette kan udfordre den gravide, hvis hun oplever graviditeten anderledes, og føler 

sig presset fra omgivelserne til at skulle synes, at det er en fantastisk tid. Ferslev beskriver, at det for 

kvinderne kan være svært at være gravid, fordi der er en forventning om, at det er som at svæve på en 

lyserød sky. Brodén underbygger dette, idet hun siger, at graviditet ofte ses ”som en positiv og livsbe-
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kræftende periode” (Brodén, 2015, 20). Dette syn er forenklet, da graviditeten er en overgangsperiode, 

som ”... indebærer såvel muligheder og tab som sorg og glæde.” (Brodén, 2015,  20). Der kan altså 

være ambivalente følelser i graviditeten, selvom den er ønsket. Med dette afsnit forstår vi, at kvinder 

kan opleve graviditeten som et virvar af følelser af både glæde og bekymring, hvilke kan skabe en 

forvirring og usikkerhed. 

 

Fysiske forandringer 

Gennem bearbejdningen af empirien bliver det tydeligt, at de fysiske forandringer i graviditeten opta-

ger kvinderne. Ifølge Brodén påvirker de fysiske og psykiske forandringer hinanden (Brodén, 2015, 

20). 

Ida beskriver, hvordan det til en start var svært at begribe, at hun var gravid, fordi hun ikke kunne 

mærke liv. Til gengæld fortæller hun, hvordan de fysiske symptomer bekræftede hende i, at hun virke-

lig var gravid. Her forstår vi, at de fysiske symptomer spiller en vigtig rolle for Ida, da de bekræfter 

hende i graviditeten, og hjælper hende til at engagere sig følelsesmæssigt. Med udgangspunkt i Brodén 

forstår vi, at Ida oplever en form for uvirkelighed. Hermed bliver de fysiske forandringer dem, der 

fastholder hende i, at hun faktisk er gravid. Det omvendte gør sig gældende for en kvinde i studiet af 

Seefat-van Teeffelen et al., da hun i sin tidlige graviditet ikke oplever de fysiske forandringer: ”In the 

beginning you don’t see or feel anything, and then four weeks is a very long time” (2011, 125). Her-

ved kan vi udlede, at der kan opstå en utryghed og en uvirkelighed hos den gravide, hvis hun i den 

tidlige graviditet ikke bekræftes af kropslige forandringer eller gennem undersøgelser ved jordemode-

ren. Dermed kan den gravide have svært ved at starte den mentale forberedelse, som overgangen til 

moderskabet fordrer. 

 

Eksistentielle tanker og familiedannelse 

Eksistentielle tanker og tanker om familiedannelse fylder ikke meget i studiet af Seefat-van Teeffelen 

et al. De finder dog, at kvinderne ønsker, at jordemoderen hjælper dem med at sætte realistiske for-

ventninger til den første tid efter fødslen (2011, 125). Vi har alligevel valgt at behandle dette tema, da 

det fylder meget i interviewene med Ida og Ferslev.  

Ida beskriver tanker om moderskab og familiedannelse således: 
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”… det med, hvordan bliver man mor til et lille barn, hvad betyder det, hvad vil jeg gerne give 

mit barn, hvilken mor vil jeg være, hvilken familie vil jeg gerne skabe. Jeg er selv skilsmisse-

barn, og der gør man sig også nogle tanker om, hvordan det ser ud, hvis jeg en dag skal skil-

les fra min mand, tanker om kernefamilien versus skilsmissefamilien. Så der var tanker om, 

hvordan man gør det der med familie”   

Ifølge Brodén er tanker og overvejelser om relationen til egne forældre og egen opvækst en del af den 

normale udvikling i graviditeten (Brodén, 2015, 57). Dette tankearbejde indgår i den periode, som 

Brodén kalder differentieringsfasen (Brodén, 2015, 56). Citatet ovenfor kan i relation til differentie-

ringsfasen forstås således, at Ida står mellem to verdener, og har ”brug for at se bagud og fremad for 

at finde sin forældreidentitet” (Brodén, 2015, 56). Hun overvejer altså relationen til sine egne forældre 

med blik for både det positive og det problematiske i netop den relation; i Idas tilfælde at være skils-

missebarn. De eksistentielle tanker kommer til at optage meget af Idas virkelighed. Denne optagethed 

af tanker om egen eksistens beskriver Brodén som en naturlig proces. Brodén skriver, at kvinden bli-

ver ”opfyldt af sig selv og sin graviditet” (Brodén, 2015, 55), og at den ydre verden bliver mindre vig-

tig for hende (Brodén, 2015, 55).  

 

Uvished 

Gennemgående for projektets empiri er, at kvinderne har svært ved at forholde sig til graviditeten og 

deres nye rolle som mor. De ved ikke, hvad de kan forvente af det nye liv med et lille barn, og dette 

gør dem usikre. En kvinde i studiet af Seefat-van Teeffelen et al. beskriver dette således:  

”Yes, you know what you have and don’t know what you’re gonna get. How it will change… 

So I’m scared I won’t like it but there’s no way back.” (2011, 124) 

Vi forstår, at kvinden føler en usikkerhed omkring det ukendte, der venter hende, samt at hun har en 

erkendelse af, at der ingen vej er tilbage. Vi ser en forbindelse mellem dette og Brodéns beskrivelse af, 

at graviditeten også kan indebære en oplevelse af tab (Brodén, 2015, 20). Herved forstår vi, at kvinden 

er bevidst om, at det liv hun har haft indtil nu vil forandres for altid.    

Ferslev oplever de samme tanker om uvished hos de gravide i kirken. Hun forklarer, at graviditeten 

kan opleves abstrakt og være svær at forholde sig til:  

”Man er nødt til at håbe, man er nødt til at have fast tillid til, hvad man ikke kan se. Det er 

det, man står i, når man er gravid. Vi er fysiske. Vi har det bedst, når barnet er ude, og man 
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kan se det …, at det er okay. At kunne give sig hen til noget, som er usynligt for os, er meget 

abstrakt.” 

Den abstrakthed som Ferslev taler om, kan relateres til den tidligere nævnte differentieringsfase. Her 

står den gravide i et grænseland, og som Brodén beskriver det, er den gravide ikke bare “... kvinde 

længere og heller ikke mor endnu” (Brodén, 2015, 56). Med Ferslevs citat forstår vi, at det er svært 

for de gravide at give sig hen til det, de endnu ikke kan se, og derfor opleves graviditeten og den nye 

identitet abstrakt. Dette kan ifølge Brodén også komme til udtryk i drømme. Ida fortæller: 

” Jeg havde sådan nogle mærkelige drømme, hvor han kom til verden, og jeg glemte at give 

ham mad og skifte hans ble. Det havde nok noget at gøre med, at jeg ikke var helt mentalt el-

ler praktisk klar […]” 

Brodén beskriver, at drømme er et udtryk for en øget emotionel tilgængelighed (Brodén, 2015, 56). 

Dette skyldes, at den gravides bevidsthedstilstand ændres, og hendes psyke bliver mere åben og sårbar 

(Brodén, 2015, 63-64). Vi forstår Idas udsagn som et udtryk for den ændrede bevidsthedstilstand, hvor 

hun også i sine drømme har forestillinger om sig selv som mor. Ved Idas drøm forstår vi, at hun fryg-

ter ikke at slå til. Brodén beskriver, at drømme præget af frygt er en normal del af graviditeten (Bro-

dén, 2015, 65).  

Med dette afsnit forstår vi, at graviditeten er præget af en uvished for kvinderne, da de bevæger sig 

hen mod den nye identitet som mor, som er svær for dem at forholde sige til. De oplever følelser af 

abstrakthed og usikkerhed i forhold til det ukendte. Vi har set et eksempel på, at graviditeten kan give 

kvinderne en adgang til deres indre verden, hvilket blandt andet viser sig i drømme.   

 

Delanalyse 2 - Hvilke behov for støtte har kvinderne i graviditeten i relation 

til den psykologiske og sociale udvikling, og hvordan tilgodeses disse? 

Gennem delanalyse 1 har vi fået en indsigt i, hvordan kvinderne oplever graviditeten. Denne viden vil 

inddrage i delanalyse 2. På samme måde som i delanalyse 1 har vi i dette afsnit foretaget en tematisk 

analyse. Temaerne fremgår i følgende skema. Vi vil med denne tematisering analysere gravides behov 

for støtte i graviditeten, og forsøge at forstå, hvordan disse tilgodeses. Elementerne i de forskellige 

temaer er flettede sammen, hvorfor de vil gå igen. 
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Refleksion  

Et gennemgående tema i projektets empiri er de gravides behov at reflektere. I det følgende analyseres 

flere aspekter af den refleksion, som de gravide efterspørger og drager nytte af i deres udvikling i mo-

derskabet.  

Ida fortæller, at hun følte, at der var mange ting hun skulle styr have på, da hun blev gravid. Både 

praktiske ting, men hun fortæller, at hun også fik et behov for mentalt at føle sig klar: 

”Ida: Der var så meget jeg følte jeg skulle have på plads i mit hoved, før jeg var klar til at bli-

ve mor - selvom jeg havde ønsket mig det rigtigt længe. 

Interviewer: Hvad var det, du skulle have på plads i dit hoved? 

Ida: Det med; hvordan bliver man mor til et lille barn? Hvad betyder det? Hvad vil jeg gerne 

give mit barn? Hvilken mor vil jeg være? Hvilken familie vil jeg gerne skabe?” 

Idas oplevelse af at have mange tanker og spørgsmål, stemmer overens med Brodéns beskrivelse af 

overgangsperioden til moderskabet:  

”Den gravide bliver konfronteret med nye problemstillinger og følelser, som hun er nødt til at 

håndtere for at kunne finde sin nye identitet og blive indviet til moderskabet. Det er her hun 

stiller spørgsmål om, hvem hun er, hvor hun er på vej hen .... Hendes store spørgsmål er: 

Hvordan bliver jeg som mor?” (Brodén, 2015, 25)  

Med denne forståelse af identitetsdannelse ser vi, at Ida er i gang med at gøre sig tanker og forestillin-

ger om, hvad der venter hende, og hvordan hun vil være mor. Ifølge Brodén er eksistentielle spørgs-

mål en del af alle overgangsperioder og hun forklarer, at det derfor også er naturligt, at man for en 

periode retter opmærksomheden indad. ”... så man kan finde sin identitet i den nye periode i livet og 

blive i stand til at vælge retning og indhold i den aktuelle livsfase.” (Brodén, 2015, 21). Denne teo-

ri  kan også relateres til Idas udsagn om at skulle have noget på plads i sit hoved. Vi forstår, at Ida har 

rettet sin opmærksomhed indad for at gøre sig tanker og refleksioner om sin nye identitet som mor. 

Brodén forklarer dog, at selvom de mange tanker og spørgsmål er normale, kan de give de gravide en 

følelse af uro, tomrum eller at der er noget, der mangler (Brodén, 2015, 13). Hun skriver, at gravide 

kan have svært ved at sætte ord på deres tanker og følelser eller indvie andre i disse. Derfor kan de 

have brug for, at nogen ”banker på” og tilbyder hjælp (Brodén, 2015, 13). 



29 af 63 

Ved at tilbyde hjælp forstår vi, at gravide kan have et behov for, at andre stiller spørgsmål og opmun-

trer dem til at sætte ord på deres følelser. Dette kan sættes i tråd med Idas oplevelse af gravidsamtaler-

ne i kirken. Hun fortæller, at præsten var god til at stille spørgsmål, som satte tanker i gang, og at dette 

hjalp hende til at finde en ro i graviditeten:  

”Det satte styr på – eller ord på nogle tanker jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg 

skulle stille op med i begyndelsen.” 

Ida forklarer yderligere, at hun følte sig bedre forberedt på at skulle blive mor, fordi hun havde tænkt 

nogle tanker omkring det inden. Derved forstår vi, at Ida gennem samtale og refleksion med præsten 

og den anden gravide fik styr på de tanker, der rumsterede i hendes hoved, og at hun gennem disse 

refleksioner voksede ind i moderskabet. Herved forstår vi, at Idas behov for refleksion blev mødt i 

kirken. Hertil kan det tilføjes, at også Ferslev oplever, at hun, ved at stille spørgsmål, sætter gang i 

nogle tanker hos de gravide. Disse refleksioner forbliver ikke blot hos den gravide selv, men fortsætter 

derhjemme med partner og familie. 

”Der er rigtig meget refleksion mellem gangene (gruppesamtalerne), hvor der er en masse 

ting der virkelig bliver forløst.” 

Ferslevs erfaring er, at kvinderne har brug for nogen at dele deres tanker med, og hun oplever, at dette 

kan gøre en kæmpe forskel for kvindernes velbefindende. I interviewet fortæller hun, at kvinder, som 

næsten virker deprimerede første gang hun møder dem, er lettede og glade næste gang de kommer, 

fordi de har fået ”luft”: 

”Det er ikke mig der har gjort noget, det er dem, der ligesom har fået et rum, hvor de har 

kunne få lov til at tale og få lov til at sætte ord på de,t som de måske er mest skamfulde over 

og det, som er sværest at sige til andre”  

Med ovenstående afsnit forstår vi, at refleksion er givende for kvinderne, da det hjælper dem til at 

finde vej i alle tankerne. Yderligere hjælper det dem til at tale om de eksistentielle tanker med deres 

partner. Vi ser, at kvinderne har et behov for at reflektere, og at dette kan hjælpes på vej ved, at der er 

nogen, som ”banker på” og stiller spørgsmål. 

Det samme billede kommer til udtryk i studiet af Seefat-van Teeffelen et al. Her konkluderes det, at 

kvinderne har behov for, at jordemoderen proaktivt tager initiativ til at tale om de psykologiske foran-

dringer som sker i overgangen til moderskabet (2011, 122). Kvinderne udtrykker et behov for, at jor-

demoderen aktivt spørger ind til deres tanker og følelser (2011, 124). Dette tolker vi som et behov hos 

kvinderne for, at jordemoderen opmuntrer dem til at reflektere over egen situation. De ønsker ”a non-
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directive care” (2011, 125), og forklarer, at de selv vil træffe deres beslutninger (2011, 125). Over-

ordnet kan vi forstå, at kvinderne i projektets empiri udtrykker et behov for selv at vælge, hvad der er 

rigtigt for dem. Dermed forstår vi, at kvinderne ikke har brug for at få svar – de har brug for hjælp til 

selv at finde svar. Dette mener vi, at både jordemoder og præst bør have for øje i samtalen. Martinsen 

forklarer, at man må være åben og lyttende for at kunne forstå hvad den anden forstår - og at man kun 

på denne måde kan samtale (Martinsen, 2007, 27) Martinsen henviser til Kierkegaard, som skriver, at 

samtalens hemmelighed er tilegnelsen. Tilegnelsen sker i mødet med det andet menneske, hvor man 

med åbenhed og spørgsmål, bliver klogere på at forstå det man taler sammen om (Martinsen, 2007, 

27). ”Hvem kan være ekspert i min daglige tilværelse andre end mig selv? (Martinsen, 2007, 34), 

spørger Kierkegaard. Denne tankegang ser vi også gør sig gældende i Ferslevs arbejde. Hun beskriver 

dette således: 

”Man kender jo kun selv dybden af ens egen personlighed - for at kunne omsætte den til mo-

derskab, så er man nødt til at have nogen, der kan prøve at sætte nogle ord på den, men også 

prøve at skubbe én i nogle retninger. Og der er det jo både de andre gruppedeltagere og så 

mig der ligesom prøver at gå med ind i de ting, de tager op.” 

Her mener vi, at Ferslev er bevidst om sin rolle i samtalen med de gravide ved at forholde sig ydmyg, 

åben og lyttende. På den måde ser vi, at Ferslev i fællesskab med kvinderne udforsker deres livsver-

den, og herved støtter dem i at blive klogere på dem selv. Hun har respekt for, at kvinderne kender sig 

selv bedst, og tilegner sig viden om deres tanker uden at lade sine egne holdninger præge samtalen. 

Dette kan sættes i tråd med Kierkegaards begreb, den indirekte meddelelse. Martinsen beskriver dette 

således:  

”Den indirekte meddelelse pådutter ikke den anden noget. Der lægges vægt på, at den enkel-

tes mening får lov at komme frem, og at samtalen løftes ind i de fælles livsspørgsmål, man en-

gagerer sig i” (Martinsen, 2007, 35) 

I interviewet med Ferslev blev det tydeligt for os, at hun gør brug af den indirekte meddelelse. Ferslev 

forklarer, at hun ”tit bruger egne historier eller historier fra andre mennesker, for at skabe en fortæl-

ling ”, som kvinderne enten kan relatere til eller ej. Uanset om de ser eller ikke ser sig selv i fortællin-

gen, sætter det refleksioner i gang. Ferslev kan på den måde, gennem sine fortællinger, fremsætte et 

budskab, uden at virke belærende eller at komme med ”svaret”. Hertil kan et citat af Ida inddrages: 

”Det var ikke fordi vi sad og lærte noget af præsten, det var mere fordi man gjorde sig nogle 

tanker, man ellers ikke ville have gjort.” 
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Med dette forstår vi, at Ida oplevede, at præsten ikke påduttede hende noget, men at der var plads til, 

at hun kunne gøre sig egne tanker. Samtalerne blev afgørende for, at Ida fik sat nye refleksioner i 

gang.   

Sammenfattende forstår vi med dette afsnit, at gravide kan have et behov for, at nogen stiller spørgs-

mål og hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og tanker. Dette kan hjælpe de gravide til at 

sætte gang i refleksioner og finde vej i alle tankerne. For at dette behov kan tilgodeses er det vigtigt at 

have respekt for de gravides selvforståelse og ønske om selv at træffe beslutninger.  

 

Fællesskab med andre gravide 

Det er gennemgående i projektets empiri, at dét at mødes i en gruppe med andre gravide er noget 

kvinderne enten ønsker eller finder gavnligt. En kvinde fra studiet af Seefat-van Teeffelen et al. har 

udtalt således; 

”… I like … exchanging experiences … and being reassured by other pregnant women, so that 

you can … share … the emotion… or the experience [more] than what I often hear now: a 

kind of clinical explanation of what is physically going on” (2011, 126) 

Denne kvinde udtrykker et behov for at dele sine følelser og oplevelser med andre kvinder, i stedet for 

blot at høre om den fysiologiske forklaring bag det, hun oplever. Vi forstår ved dette citat, at kvinden 

bliver mødt med videnskabelige forklaringer, når hun deler sine oplevelser og følelser. Vi tolker i den-

ne sammenhæng, at dette foregår i mødet med jordemoderen. Analyserer vi citatet med Martinsens 

teori om samtalen forstår vi, at den kliniske forklaring virker objektiverende på kvinden. Da hendes 

oplevelser forklares som videnskabelige fænomener, bliver kvindens ret til selvforståelse frataget hen-

de. Når jordemoderen fremsætter den kliniske forklaring, kommer hun til at gøre sig til ekspert i kvin-

dens situation. Dermed påduttes kvinden jordemoderens forståelse af situationen uden hensyn til kvin-

dens egen forståelse. Når kvinden søger samtale med andre gravide, tolker vi det som et ønske om at 

blive mødt med genkendelighed og menneskelighed, og ikke blot med videnskabelige forklaringer. 

Her ser vi for os, at der er plads til at tale om følelserne, uden at der fokuseres på baggrunden for, 

hvorfor følelserne er, som de er. I tillæg til ovenstående kan et citat af Ida inddrages. Hun beskriver sin 

oplevelse med gravidsamtalerne således: 

”Det gav god mening, fordi den anden kvinde er meget anderledes end mig. Hun greb tingene 

an på en anden måde, end jeg ville gøre. Vi fik nogle gode snakke, og jeg hørte nogle af hen-
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des idéer, som jeg slet ikke havde overvejet selv, men som pludselig gav rigtig god mening. 

Det var rigtig god sparring” 

Vi forstår, at det at mødes med en anden kvinde i samme situation, bragte nye perspektiver ind i Idas 

tanker om graviditet og moderskab. Som tidligere nævnt, er ligeværdighed i relationen nødvendig for, 

at samtalen kan opstå. Ved at mødes i en gruppe med andre ligesindede, forestiller vi os at relationen 

derved kan blive ligeværdig. Ferslev siger følgende om mødet mellem gravide; 

”… de sidder i et rum, hvor kvinderne ikke kender hinanden. Det er jo også det, der er en 

styrke i - ikke at have en forudindtaget indstilling til, hvordan den anden person er. Man 

kommer fuldstændig blanke på hinanden”  

Ved ikke at kende hinanden på forhånd, er man som Ferslev beskriver det ”blanke på hinanden”. Vi 

kan med Martinsens begreb tilegnelsen forstå, at kvinderne må være opmærksomme og have respekt 

for hinanden samt at forholde sig åbne og undrende. Da kvinderne ikke kender hinanden, kan de kun 

forholde sig til de udsagn og holdninger, de hver især har. Vi forestiller os derfor, at de er forsigtige i 

mødet og derved undgår at objektivere hinanden. Ved ikke at flytte samtalen over på den andens bag-

grund for holdningen, bevares den enkeltes integritet og ret til egen selvforståelse (Martinsen, 2007, 

29). 

Ida fortæller følgende om sin oplevelse af gravidsamtalerne: 

”Når man står der og slet ikke ved noget som helst, er det rigtigt rart at have nogen at begive 

sig ud på denne rejse med.” 

Idas opfattelse af graviditeten som en rejse og som noget, hun slet ikke kender til, læner sig op ad 

Brodéns opfattelse af den første graviditet som et ukendt landskab (Brodén, 2015, 24). Kvinden bevæ-

ger sig ind i dette landskab, hvor hun ikke kan gøre brug af tidligere erfaringer og ikke har kort eller 

kompas at navigere efter (Brodén, 2015, 24). Med dette citat forstår vi, at graviditeten for Ida opleves 

som en overgangsperiode, hvor hun bevæger sig fra et sted mod et andet, der endnu er ukendt for hen-

de. Vi forstår, at Ida gennemgår en udvikling. Idas opfattelse af trygheden i at dele denne rejse med 

andre ligesindede, går tydeligt i spænd med Martinsens kollektivistiske menneskesyn, hvor det enkelte 

menneske gennem sine relationer og afhængighed af fællesskabet får mulighed for at udvikle sig 

(Gjengedal, 2000, 41). Dermed kan vi gennem ovenstående citat forstå, at Ida, igennem sin afhængig-

hed af fællesskabet med den anden gravide og præsten, kan udvikle sig i moderskabet.  
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Tid og rum  

Oplevelsen af tid 

I studiet af Seefat-van Teeffelen et al. nævnes betydningen af tid flere gange. Det danner et generelt 

billede af, at kvinderne har behov for at føle, at der er tid til dem, når de er hos jordemoderen. Kvin-

derne forklarer, at det egentlig ikke er så vigtigt for dem, hvor lang tid jordemoderkonsultationen va-

rer, men at det er deres oplevelse af, at der er tid til at tale om det, der fylder hos dem, som er vigtig 

(2011, 126). Dette behov beskriver en kvinde således: 

”That I’m welcome and can ask anything even the smallest details … That they make me feel 

it’s no problem at all to ask another question.” (2011, 126) 

Kvinden har brug for at stille spørgsmål. For at kunne gøre dette, forstår vi, at det er vigtigt for hende, 

at hun føler sig imødekommet og har en oplevelse af, at der er tid og plads til hendes spørgsmål. Her-

ved forstår vi, at det er jordemoderens rolle at få kvinderne til at føle, at der er tid nok. Kvindernes 

oplevelse af, om der er tid nok, afhænger altså ikke kun af den fysiske tid men også af, hvordan de 

føler, at deres spørgsmål bliver imødekommet. Relationen til jordemoderen er derfor afgørende. Dette 

kommer også til syne i Idas beskrivelse af jordemoderkonsultationen. Hun oplevede ikke, at jordemo-

deren havde tid til at tale med hende. Ida begrunder dette således: 

”Jeg tror, det er fordi det er meget standardiseret. Første gang jeg var dernede, var det en 

masse information … Jeg havde måske en forestilling om, at det var en større oplevelse at gå 

til jordemoder, end det egentligt var. Det var meget sådan: Så skal vi lige tjekke hvad du ve-

jer, hvor stort barnet er …. Det er også klart, når der er så begrænset med tid, og der er nogle 

ting man skal igennem, så er der bare ikke tid til mere end det.” 

Til analyse af dette kan teori om samtalen inddrages. Martinsen påpeger, at der, mellem en professio-

nel og mennesket, som har brug for hjælp, kan være en ensidighed i samtalen. Dette fordi den profes-

sionelle skal ”bruge” samtalen til at tilrettelægge en behandling samt vurdere behovet for pleje (Mar-

tinsen, 2007, 43). Med denne teoretiske vinkel antager vi, at Ida samt kvinderne i studiet Seefat-van 

Teeffelen et al. ikke oplevede, at jordemoderen var åben overfor deres spørgsmål, fordi jordemoderen 

på forhånd havde en plan for forløbet og derfor skulle ”bruge” samtalen til at nå sin dagsorden. Ud fra 

dette forstår vi, at kvinderne har oplevet samtalen med jordemoderen som ensidig. Dette kommer også 

til udtryk i følgende citat, hvor kvinderne fra studiet af Seefat-van Teeffelen et al. beskriver deres op-

levelse af mangler i jordemoderkonsultationen: 
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”… Not only a medical check, but also just the information … What happens to your body? 

What happens mentally? … Then I would see the added value, but now I don’t think of it as 

more than a business-like visit.” (2011, 125) 

Her ser vi tydeligt, at kvinderne ikke anser jordemoderkonsultationen for mere end en medicinsk kon-

trol, samt at de savner at tale om de psykologiske forandringer. Her finder vi det relevant at inddrage 

Martinsens beskrivelse af samfundets og sundhedsvæsenets tilgang til tid. Hun beskriver, at samfundet 

i dag er præget af en tænkemåde om tid, hvor effektivitet og maksimal hurtighed er idealet. Denne 

tænkemåde kalder hun urværkets tid (Martinsen, 2007, 47-48). Med dette kan der drages en parallel til 

både kvinderne i studiet af Seefat-van Teeffelen et al. og Idas oplevelse af jordemoderkonsultationen. 

I studiet af Seefat-van Teeffelen et al. bliver konsultationen kaldt et ”business-like visit”, og Ida be-

skriver sit besøg ved jordemoderen som “standardiseret”, uden tid til at have en dyb samtale. Herved 

forstår vi, at jordemoderkonsultationen er domineret af ”urværkets tid”. Martinsen beskriver, at denne 

opfattelse af tid får negativ indflydelse på menneskets mulighed for at engagere sig i den anden. Dette 

får også betydning for samtalens rum (Martinsen, 2007, 47-48). Netop samtalens rum er vigtig for, at 

kvinderne føler, at der er tid og plads til deres spørgsmål og tanker. Dette beskrives således i studiet af 

Seefat-van Teeffelen et al.;”In general they needed extra time to discuss more than just the essen-

tials”. Her tydeliggøres det for os, at de gravide har behov for ikke blot at tale - men at samtale med 

jordemoderen. Martinsen skriver, at ”Samtale har med tålmodighed og langsomhed at gøre” og for-

klarer uddybende, at ”Samtalen fordrer et nærvær, som placerer os i tid og rum, hvor vi giver hinan-

den tid og tager os tid.” (Martinsen, 2007, 48). Kvinderne fra studiet af Seefat-van Teeffelen et al. og 

Idas behov for mere tid samt deres oplevelse af, at der ikke var tid til deres spørgsmål i konsultationen, 

kan derfor ses som et udtryk for, at de ikke oplevede jordemoderen som nærværende i samtalen. Ud 

fra Martinsens teori kan grunden til dette formentlig være, at jordemoderen er underlagt et system, 

som er domineret af et syn på tid som en ressource, der skal udnyttes mest muligt.  

Sammenfattende forstår vi, at oplevelsen og tilgangen til tid har betydning for, at mennesket kan være 

nærværende i samtalen med den anden. Kvindernes oplevelse af om der er tid til dem, afhænger altså 

ikke kun af tiden, som måles af uret. Den afhænger i høj grad også af deres oplevelse af, om jordemo-

deren tager sig tid til at engagere og interessere sig for kvinden. Kun på den måde kan kvindernes 

behov for at føle sig mødt af jordemoderen blive opfyldt. Med udgangspunkt i ovenstående analyse 

tolker vi, at kvinderne i projektets empiri oplevede, at der i jordemoderkonsultationen ikke var rum til 

samtale. Som en kontrast til dette kan Idas oplevelse af gravidsamtalerne i kirken inddrages. Ida for-

tæller, at hun i kirken oplevede at blive en del af et fortroligt rum, som var ”åbent og omfavnende”. I 

den sammenhæng fortæller hun, at kirkens fysiske rammer havde betydning. Dette leder os videre til 

næste afsnit, hvor betydningen af det fysiske rum samt oplevelsen af samtalerummet analyseres. 
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Det fysiske rum og samtalens rum 

Ida beskriver, at kirkerummet gav hende en følelse af ydmyghed og afslappethed, hvilket gav hende et 

rum til eftertænksomhed. Yderligere fortæller hun;  

”Kirkerummet har fungeret godt, fordi det netop bliver sådan et sted, hvor man bare kan tæn-

ke nogle tanker og gøre sig overvejelser om livet. Det virker naturligt, at det sker der.”  

Herved bliver betydningen af kirkens fysiske rum tydeliggjort, da det ikke blot påvirkede Idas følelser, 

men samtidigt også gav hende et rum at tænke i. Dette kan sættes i relation til Martinsens definition af 

et pusterum, som et rum til at være i og tænke i, hvor “vi kan ånde frit og puste ud.” (Martinsen, 2012, 

17-18). Martinsen forklarer, at omgivelserne har betydning for menneskets oplevelse af at være i et 

rum med plads til eftertanke (Martinsen, 2012, 17). Herved udleder vi, at kirkens rum blev et pusterum 

for Ida, da de fysiske rammer gjorde indtryk på hende, og gav hende et rum at tænke i.   

Til supplering af dette kan Ferslevs erfaring fra arbejdet med de gravide inddrages. Hun oplever, at 

kvinderne har et behov for at ”få luft” og lette deres hjerte. Dette kan sættes i relation til Martinsens 

beskrivelse af behovet for et pusterum. Ferslev mener, at der i det offentlige mangler et rum ”hvor 

man fortroligt kan komme som det menneske man er” og fortæller, at kirkens rum derfor kan have 

betydning: 

”Du træder ind i noget, hvor du kan mærke der er noget større på spil … Så rummet i sig selv 

skaber en ramme for at tænke lidt større og det her med, at man kan rumme både det glædeli-

ge og det sørgelige – det er noget kvinderne selv siger, at de ikke bliver mødt med andre ste-

der.”  

Med dette citat forstår vi, at det ikke kun er kirkens fysiske rum, men også rummeligheden i samtalen, 

som har betydning. Ferslevs erfaring er, at de gravide ikke føler, at der er rum til at tale om de svære 

ting andre steder. Dette stemmer overens med empiri fra studiet af Seefat-van Teeffelen et al., hvor 

kvinderne også beskriver, at de ikke oplever, at der er plads til deres spørgsmål og tanker hos jorde-

moderen.  

For at vende tilbage til rummeligheden i samtalen skriver Martinsen:” I samtalen er man rummelig 

ved at give hinanden tid og rum, uden at komme for nær, men også uden at blive for distanceret” 

(Martinsen, 2007, 27).  Hun påpeger, at det fysiske rum har betydning for atmosfæren og tonen i sam-

talen. Dette kommer til udtryk i følgende citat, hvor Ida fortæller om sin oplevelse af, at omgivelserne 

i kirken har betydning for samtalen:  
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”Det er et virkeligt fint rum til at gøre den slags (at samtale), også selvom rummet er meget 

stort og åbent, så gør det ikke noget i forhold til intimiteten omkring samtalerne. Vi sad også i 

en lille trekant og snakkede, og så glemmer man at man sidder i et stort rum.” (Martinsen, 

2007, 27).  

Herved forstår vi, at både det fysiske rum og det fysiske nærvær med præsten og den gravide havde 

indflydelse på Idas oplevelse af at være i et rum med plads til eftertænksomhed og intimitet i samtalen. 

Herved bliver det tydeligt, at relationen mellem præsten og den anden gravide er essentiel.   

 

At knytte sig til barnet  

Et relevant tema at belyse er kvindernes ønske om at knytte sig til deres ufødte børn. I studiet af 

Seefat-van Teeffelen et al. fylder dette tema ikke meget. Dog berøres emnet, og de skriver følgende; 

” … they (the women) appreciated midwives who stimulated bonding by advising them to fos-

ter mindfulness during pregnancy and take the time to make contact with the infant in the 

womb” (2011, 124) 

Med dette citat forstår vi, at de gravide er glade for at jordemoderen opfordrer dem til at tage kontakt 

til barnet i maven ved at vende opmærksomhed indad. I kirken udfører de ved hver gruppesamtale 

nogle indledende ritualer, der som tidligere nævnt blandt andet inkluderer at tænde lys og synge for de 

ufødte børn. Om de rituelle handlinger fortæller Ida; 

”… her startede vi med at tænde et lys for det lille liv i maven. Så sad vi et minuts tid og kig-

gede på lyset og tænkte på vores børn i maven. Derefter lavede vi vejrtrækningsøvelser med 

en hånd på maven og en på hjertet for ligesom at skabe et kredsløb, for at visualisere forbin-

delsen mellem barnet og sig selv. Derefter sang vi en lille sang, som hedder ‘Sov sødt barn lil-

le’.” 

Igennem Idas fortælling ser vi, at der i gruppesamtalerne i kirken er lagt op til, at kvinderne skal søge 

indad og få en forbindelse til deres ufødte barn gennem fysiske handlinger som at tænde lys, synge og 

lave åndedrætsøvelser. Ida fortæller videre: 

”Den synger jeg som godnatsang for min søn. Det er helt tydeligt, at den kan han godt gen-

kende. Jeg ved ikke om han decideret kan genkende den fra maven, men nu har han hørt den 

det første år, så det er bare godnatsangen nu.” 
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Vi ser, at Ida har taget en af de rituelle handlinger fra graviditeten med ind i moderskabet efter fødslen 

af sin søn. Netop opmærksomheden rettet mod det ventede barn, har Brodén beskæftiget sig med i sit 

forfatterskab og terapeutiske arbejde. Brodén skriver, at den gravides tilknytning til barnet er hjulpet 

frem af hendes evne til at fantasere om barnet (Brodén, 2015, 79). Disse fantasier og tanker om det 

ufødte barn vækker følelser i kvinden, og netop disse øger kvindens følsomhed for barnets signaler og 

behov, når det er kommet til verden (Brodén, 2015, 79). Dermed har forestillingerne om og følelser 

for barnet ikke blot en betydning i graviditeten, men er grundlæggende for, at kvinden er åben for 

barnets signaler, så hun kan møde dets behov, når det er kommet til verden (Brodén, 2015, 80). Med 

forståelse af denne teori, mener vi at kunne udlede af Idas udtalelser, at ritualerne i kirken har været 

med at fremme tilknytning til hendes barn. Dette kommer eksempelvis til udtryk, idet Ida har taget 

sangen til sin søn med ind moderskabet og omsorgen for sin søn.    

Udover de rituelle handlinger taler de i kirken om de ufødte børn. Ferslev fortæller, at hun beder kvin-

derne om at forberede tre ord om, hvordan de selv var som børn, og hvordan de forestiller sig, at deres 

børn ser ud, både af udseende og temperament. Brodén skriver, at forestillinger om barnet opstår spon-

tant under den normale psykologiske udvikling i graviditeten (Brodén, 2015, 79). Gennem samtale og 

rituelle handlinger kan kvinderne hjælpes på vej til at gøre sig forestillinger om deres ufødte børn. 

Netop det at blive hjulpet på vej til at gøre sig tanker om barnet ved vi, at kvinderne sætter pris på 

(Seefat-van Teeffelen et al., 2011, 124).   

 

Sundhedstjek 

Projektets empiriske materiale har, udover at vise behovet for psykisk støtte, også vist, at både kvin-

derne i studiet af Seefat-van Teeffelen et al. og Ida udtrykker behov for at gå til jordemoder og følge 

den fysiske udvikling i graviditeten. Kvinderne tillægger det stor værdi at få foretaget undersøgelser, 

som blandt andet indebærer at lytte hjertelyd og få information om og forklaring på diverse fysiske 

gener. I forhold til de fysiske gener beskriver en kvinde i studiet af Seefat-van Teeffelen et al. det så-

ledes: 

“I was prone to fainting for a while… then at the midwifery practice, they would reassure 

you… it’s part of it and can’t do any harm. While what I really needed was something to hold 

on to how I can prevent it and what should I do when I feel like I will faint.” (2011, 124) 

Med dette citat forstår vi, at kvinden ønsker at kende til, hvordan hun kan forebygge besvimelserne, og 

dermed ønsker at tage ansvar for sin situation. I dette tilfælde mener vi, at jordemoderen ikke formår 
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at give hende mulighed for dette, da hun slår besvimelserne hen som noget normalt. Kvinden imøde-

kommes altså ikke i sit behov om at kende til den bagvedliggende fysiologiske forklaring, som ellers 

ville kunne have beroliget hende. Ligeledes forventer Ida, at jordemoderen fortæller hende om det der 

er relaterer sig til den fysiske graviditet. For Ida er det bedste ved jordemoderkonsultationen at høre 

barnets hjertelyd. Herudover oplever hun, at det er “standardting” som hendes vægtøgning og fosters-

kønnet  jordemoderen taler med hende om. Ida beskriver sin forventning til jordemoderkonsultationen 

således: 

”… graviditeten i sig selv … ja, der er jo rigtigt meget fysisk i det; hvad sker der helt biolo-

gisk set med kroppen. Jeg tænkte, at det var noget man netop snakkede igennem med jorde-

moderen og sygehuset; hvor man virkelig fik en fagperson til at snakke om det med” 

Med dette citat forstår vi, at Ida forventer, at de sundhedsprofessionelle tager sig af den fysiske del af 

graviditeten, da det er hér, deres fagekspertise ligger.  

Sammenfattende kan vi med dette afsnit konstatere, at det er vigtigt for kvinderne, at de følges og 

forsikres i den fysiske graviditet. Med dette og de øvrige temaer kan vi udlede, at Ida og studiets kvin-

der (Seefat-van Teeffelen et al. 2011) på én og samme tid oplever graviditeten som opdelt og sammen-

smeltet i et fysisk aspekt og et psykisk aspekt, hvilket også kommer til udtryk i deres behov. 

  

Relationen 

Mange af ovenstående temaer knytter sig til begrebet relation. Vi finder i empirien, at relationen er 

afgørende for, om de gravides behov tilgodeses. Vi vil i dette afsnit undersøge, hvordan de gravide 

oplever relationen til henholdsvis jordemoder, præst og andre gravide. 

Til spørgsmålet om, hvad Ida tænker om sin relation til jordemoderen svarer hun:  

”Jeg tror ikke, at jeg ville have opbygget den store relation til hende. Hun sagde mig ikke det 

store på det personlige plan. Hun virkede rigtigt dygtig, undersøgte mig fint og spurgte ind til, 

hvordan jeg havde det.” 

Ud fra citatet forstår vi, at jordemoderen ikke sagde Ida noget, og at dette havde betydning for relatio-

nen. Ved at sætte dette citat i sammenhæng med Idas fortælling om mødet med præsten ser vi, at en 

anden relation gør sig gældende: 
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“Præsten var rigtigt god til at fortælle om sit eget privatliv og inddrage sig selv i samtalen, 

hvilket er rigtigt godt, når man sidder i det intime rum, at det ikke bare er en robot der sid-

der overfor og stiller spørgsmål, men som også giver lidt af sig selv” 

I citatet forstår vi, at præsten inddrager sig selv i samtalen. Dette beskriver Ida som betydningsfuldt 

for relationen. I et teoretisk perspektiv tolker vi, at præsten gennem fortællinger fra sit privatliv udle-

verer noget af sig selv. Som tidligere beskrevet er udleverethed nødvendig for, at relationen kan opstå. 

Gennem tillid og udleverethed opstår der en afhængighed i relationen mellem præsten og Ida. Martin-

sen beskriver, at mennesket kan udvikle sig gennem denne afhængighed (Gjengedal, 2000, 41). Til 

sammenligning kan relationen mellem Ida og jordemoderen igen inddrages. Udfra Idas beskrivelse 

forestiller vi os, at jordemoderen ikke udleverer noget af sig selv, og dette tolker vi som en mulig år-

sag til, at Ida ikke oplevede at have den tætte relation til jordemoderen.   

I empirien er det et generelt tema, at kvinderne sætter pris på at mødes i ligeværdige relationer, herun-

der mødes med andre gravide. Dette gør sig gældende for gravidsamtalerne, og Ida fortæller: 

“ Det gjorde helt sikkert noget, at vi sad to forskellige kvinder, som kom fra to forskellige 

baggrunde, og var på vej samme sted hen.” 

Vi forstår herved, at kvinderne qua deres graviditet er på vej samme sted hen, og at Ida føler, at det gør 

noget ved deres relation og udbyttet af samtalerne. Som nævnt i afsnittet om Fællesskaber med andre 

gravide, kommer kvinderne “blanke på hinanden”, og dermed undgår de at gøre sig til eksperter i hin-

andens situation. Dette skaber, set i omsorgsteoriens perspektiv, en treleddet relation. Her er det den 

fælles sag, i dette tilfælde graviditet og moderskab, de samtaler om. De engagerer sig i hinandens ud-

sagn, og dette danner grobund for en ligeværdig relation. 

Studiet af Seefat-van Teeffelen et al. konkluderer, at kvinderne ønsker opmærksom, proaktiv og pro-

fessionel psykosocial støtte fra deres jordemoder. Følgende citat herfra beskriver dette;  

”The women said a good relationship with their midwives, based on trust, respect and equali-

ty, was essential for sharing personal feelings…” (2011, 125) 

Tillid, respekt og ligeværdighed er alle begreber, som Martinsen behandler og beskriver som afgøren-

de for relationen og samtalen. Kvinderne beskriver disse som betydningsfulde og essentielle for at 

kunne tale om private og personlige følelser. Spørgsmålet bliver da, hvordan jordemoderen møder 

kvinden med respekt og ligeværdighed i en tillidsfuld relation. Dette vil vi behandle i projektets dis-

kussion.  
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Opsamling på analyse  
I første delanalyse fandt vi, at graviditeten opleves både bekymrings- og glædesfyldt for de gravide. 

Det er en periode præget af uvished og ambivalente tanker og følelser om barnets sundhed, kvindernes 

nye rolle som mor og fremtiden som familie. Dette ser vi som et udtryk for den psykologiske udvik-

ling i graviditeten. 

I anden delanalyse så vi, at kvinderne udtrykker behov for at reflektere over egen situation, herunder 

fortid, nutid og fremtid. De gravide har et behov for støtte til at starte refleksioner, og her kan det være 

en hjælp, at nogen “banker på” og stiller spørgsmål. Kvinderne har ikke brug for at få svar, men øn-

sker støtte til at finde deres egen vej. Yderligere kan samtale med andre gravide give dem nye per-

spektiver på graviditet og moderskab, samt give dem oplevelsen af at dele rejsen med andre i samme 

situation. Helt grundlæggende har de gravide brug for et rum til at samtale, hvor de oplever, at der er 

tid til deres spørgsmål. Her er en relation baseret på ligeværdighed, tillid og respekt afgørende for, at 

de gravide føler sig mødt.  

!  
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Diskussion  

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i fund fra analysen diskutere, hvordan den psykologiske og soci-

ale udvikling i graviditeten kan tilgodeses i jordemoderkonsultationen. Her vil vi inddrage Anbefalin-

ger for Svangreomsorgen samt vores egen erfaring med første jordemoderkonsultation. Vi vil diskute-

re, hvilke rammer der er sat for at kunne opbygge en relation mellem den gravide og jordemoderen. 

Herefter vil vi komme med forslag til, hvordan jordemoderen kan tilgodese gravides behov.   

Det første møde med jordemoderen 

I projektets problemstilling introducerede vi Anbefalinger for svangreomsorgen (AFS) hvori vi så, at 

sundhed forstås som en helhed. Herved forstod vi, at både de psykiske, sociale og fysiske forandringer 

i graviditeten bør tilgodeses af jordemoderen. AFS påpeger vigtigheden af at understøtte den psykolo-

giske proces, men kommer ikke nærmere ind på, hvordan dette kan gøres. I analysen kom vi frem til, 

at gravide har behov for støtte i relation til denne proces. Derfor vil vi nu undersøge AFS’ beskrivelse 

af indholdet i konsultationen for at diskutere, hvorvidt rammerne tillader jordemoderen at støtte kvin-

derne i denne proces.  

Den første jordemoderkonsultation er beskrevet som en samtale med fokus på kvindens individuelle 

behov (Sundhedsstyrelsen, 2013, 48). Jordemoderen skal skabe dialog; 

“...om forventninger til familiedannelsesprocessen og de fysiske, psykiske og sociale foran-

dringer i forbindelse med graviditeten” (Sundhedsstyrelsen, 2013, 48).  

Yderligere står der, at der er afsat ekstra tid til første møde. Herunder skal en individuel forløbsplan 

tilrettelægges med mulighed for deltagelse i gruppekonsultationer (Sundhedsstyrelsen, 2013, 48). I 

analysen fandt vi, at det netop var behovet for at samtale med jordemoderen, at reflektere over egen 

situation samt at tale med andre gravide, som var vigtigt for kvinderne. Med AFS’ beskrivelse af før-

ste jordemoderkonsultation ser vi mulighed for, at disse behov kan tilgodeses. Men vores kliniske 

erfaring giver os et andet billede af virkeligheden. Vi oplever ikke, at der er ekstra tid til første konsul-

tation og heller ingen tilbud om gruppekonsultation. Ud fra vores erfaring vil vi beskrive virkelighe-

dens rammer for den første jordemoderkonsultation således: Jordemoderen følger op på kvindens 

anamnese optaget af den alment praktiserende læge, herunder medicinske forhold, psykiske lidelser og 

arbejdsstatus. Gennemgang af skema, som de gravide har udfyldt hjemme om kost, vitaminer og moti-

onsvaner samt fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Herefter en samtale om ryge- og alkoholvaner. 

Derudover skal kvinden have en masse skriftlig informationsmateriale udleveret blandt andet om fød-
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selsforberedelse, rundvisning i afdelingen og relevante kontakter i graviditeten. Familiære sygdomsdi-

spositioner skal journalføres, og kvinden skal eventuelt undersøges for gestationel diabetes, eller have 

undersøgt barnets blodtype hos egen læge. Herefter skal fremtidige konsultationer i graviditeten plan-

lægges og bookes i systemet. Det er vores erfaring, at tiden afsat til dette er mellem 30-40 min. Denne 

dagsorden og disse rammer efterlader ikke meget tid til samtale om de psykologiske og sociale aspek-

ter af graviditeten, hvilket undrer os, når AFS netop beskriver vigtigheden af dette. Med udgangspunkt 

i vores erfaringer og i fund i analysen, forholder vi os derfor kritiske overfor virkelighedens rammer i 

jordemoderkonsultationen.  

For at få et perspektiv på hvorfor virkelighedens rammer er, som de er, og for at diskutere hvorledes 

jordemoderen kan tilgodese gravides behov, vil vi inddrage antropolog Robbie Davis-Floyd’s para-

digmer indenfor fødselsområdet. Trods Davis-Floyd’s fokus på fødslen mener vi, at det også er rele-

vant at anvende paradigmerne i diskussionen af omsorgen i graviditeten. Det mener vi, da paradig-

merne omhandler forholdet mellem den sundhedsprofessionelle og den fødende mere end den speci-

fikke fødselssituation. Davis-Floyd beskriver tre paradigmer: det teknokratiske, det humanistiske og 

det holistiske paradigme (Davis-Floyd, 2011, 5). I det teknokratiske paradigme betragtes kroppen som 

en maskine, hvor krop og sind er adskilt (Davis-Floyd, 2011, 6). Standardisering og rutine er domine-

rende, og man søger udelukkende at behandle udefra og ind (Davis-Floyd, 2011, 7). Udfra vores opfat-

telse af jordemoderkonsultationen kan vi trække klare paralleller til det teknokratiske paradigme. Med 

dette mener vi, at der i jordemoderkonsultationen arbejdes ud fra en standardiseret model, som styrer 

indholdet i samtalen. I analysen finder vi, at de gravide oplever, at jordemoderen kun fokuserer på de 

fysiske forandringer, og at kvinderne ikke føler, at der er plads til deres tanker og spørgsmål. Her ser 

vi en opdeling af krop og sind, hvor jordemoderen kun tager sig af det fysiske, hvilket netop er karak-

teristisk for det teknokratiske paradigme.  

I analysen fandt vi, at relationen mellem jordemoderen og den gravide er grundlæggende for, at den 

gravide føler sig mødt. For at denne relation kan opbygges, er kvindernes oplevelse af gensidig tillid, 

respekt og ligeværdighed essentiel (Seefat-van Teeffelen et al., 2011, 125). Det teknokratiske para-

digme udfordrer muligheden for dette, da jordemoderen, grundet den standardiserede model, styrer 

samtalen. Således indskrænkes hendes mulighed for at sætte sig ind i den gravides situation, ønsker og 

behov, og dermed for at engagere sig i relationen. Vi forestiller os, at det kan virke anmassende for 

den gravide, at jordemoderen tager udgangspunkt i sin egen dagsorden og ikke i kvindens behov. Jor-

demoderen forventer, at kvinden, ved at besvare spørgsmål om sit privatliv, udleverer sig selv. Et ek-

sempel på dette er det skema, som de gravide får tilsendt og skal udfylde til første konsultation. Her 

skal de besvare spørgsmål om alt fra kost- og motionsvaner til tidligere psykiske, fysiske og seksuelle 

overgreb. Vi anser disse spørgsmål for at være af privat karakter, hvorfor vi mener, at jordemoderen 
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kræver kvindens udleverethed, før der overhovedet er opbygget en tillidsfuld relation. Dette strider 

mod tilegnelsen, hvor jordemoderen med åbenhed og undren forsigtigt må nærme sig kvinden for at 

søge at forstå hendes behov. Vi ved, at formålet med skemaet er, at jordemoderen kan få en indsigt i 

eventuelle problematikker, sådan at hun kan forebygge og behandle disse. Trods de gode intentioner, 

mener vi ikke, at måden hvorpå jordemoderen “bare” indsamler information er acceptabel, da der end-

nu ikke er opbygget en tillidsfuld relation. Yderligere kan der argumenteres for, at jordemoderen ikke 

har tid og rum til egentlig at tage sig af de eventuelle problematikker. Derfor forholder vi os kritiske 

overfor, hvorvidt første jordemoderkonsultation inviterer til relationsdannelse og samtale. Dette gør vi, 

da vi ser, at relationen er præget af paternalisme, hvor “Den omsorgstrængende fratages mulighederne 

for at deltage i processen om sine egne livsmuligheder” (Martinsen, 2007, 153-154). Dette er ligeledes 

et princip i det teknokratiske paradigme, hvor autoritet tilhører fagpersonen og ikke patienten (Davis-

Floyd, 2001, 8). Men hvad skal der da til, for at undgå paternalisme i det første møde mellem jorde-

moderen og den gravide? 

For kvinderne så vi, at ligeværdighed i relationen var vigtig, for at de kunne dele deres følelser og 

tanker. Vi mener dog, at det kan diskuteres, hvorvidt en ligeværdig relation mellem kvinden og jorde-

moderen er mulig. Ifølge Martinsen vil der altid være en autoritetsstruktur, hvor den sundhedsprofes-

sionelle besidder en magtposition i form af sin merviden (Martinsen, 2007, 154). Det samme gør sig 

gældende i relationen mellem kvinden og jordemoderen, hvorfor vi mener, at en ligeværdig relation er 

utopi. For at kvinderne skal føle sig mødt, er det derfor vigtigt, at jordemoderen er bevidst om sin 

magtposition og forvalter sin merviden med respekt for kvindens autonomi. Dette kan jordemoderen 

gøre gennem svag paternalisme. Martinsen beskriver, at den sundhedsprofessionelle gennem svag 

paternalisme sætter sig i patientens sted for at forsøge at forstå, hvad der er bedst for patienten (Mar-

tinsen, 2007, 154). Med denne tænkning kan jordemoderen handle ud fra kvindens bedste, hvilket 

betyder, at jordemoderen må sætte sig i kvindens sted for at forstå, hvordan hun skal tilgodese kvin-

dens behov. Sætter vi dette i relation til vores billede af jordemoderkonsultationen, forstår vi, at jor-

demoderen er tvunget til at handle udover konsultationens “standardiserede model” for at kunne for-

holde sig åben over for kvindens individuelle behov. Når jordemoderen tager hensyn til den enkelte 

kvindes behov mener vi, at hun arbejder inden for de værdier, der karakteriserer det humanistiske pa-

radigme. Her ses kroppen som en organisme, hvor man søger at tilgodese både krop og sind, da de 

anses for at være uadskillelige (Davis-Floyd, 2011, 10-11). Det er en grundtanke i dette paradigme, at 

det enkelte menneske må mødes, hvor det er (Davis-Floyd, 2011, 13), hvilket vi kan sætte i forbindel-

se med fundene i analysen. De gravide har behov for en individuel behandling, hvor de bliver mødt, 

som de mennesker de er, og ikke blot betragtes som gravide kroppe, der skal måles og vejes. I det 

humanistiske paradigme er relationen mellem sundhedsprofessionel og patient afgørende for behand-

lingen (Davis Floyd, 2011, 12), hvilket netop også er det, vi har fundet i analysen. Derfor tænker vi, at 
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det humanistiske paradigmes værdier kan være en tilgang til omsorg, hvorpå jordemoderen kan tilgo-

dese de gravides behov for støtte i relation til de social og psykologiske forandringer. Vi mener desu-

den, at AFS’ beskrivelse af jordemoderkonsultationen relaterer sig til tankegangen i det humanistiske 

paradigme, da AFS lægger vægt på, at individuelle behov skal tilgodeses. De beskriver, at graviditeten 

skal opleves som en sammenhængende, naturlig livsproces (Sundhedsstyrelsen, 2013, 16), hvor der 

skal drages omsorg for de fysiske, psykiske og sociale forandringer. Men hvordan kan dette foregå i 

virkeligheden?  

Vi tænker, at jordemoderen i første konsultation kan forventningsafstemme og spørge kvinden, hvad 

hun ønsker og forventer af jordemoderen. Herved skabes der mulighed for relationsdannelse, hvor der 

vises respekt for kvindens autonomi, og hun får gennem medinddragelse mulighed for at tage ansvar 

for egen situation. Vi ved fra analysen, at kvinderne har et stort behov for dette. Derfor ser vi det pro-

blematisk, at jordemoderkonsultationen er underlagt det teknokratiske paradigme præget af standardi-

seret omsorg. Hvis virkelighedens rammer i stedet byggede på værdierne indenfor det humanistiske 

paradigme antager vi, at kvinderne ville opleve, at omsorgen var tilpasset deres individuelle behov og 

dermed anse jordemoderkonsultationen for mere end blot et “business-like visit” (Seefat-van Teeffelen 

et al., 2011, 125), som vi finder i analysen.  

 

At banke på 

I analysen fandt vi, at gravide har et behov for, gennem refleksion, at få sat ord på deres tanker og 

følelser. Dette kan hjælpes på vej ved, at der er nogen, som “banker på” og stiller spørgsmål. Studiet 

af Seefat-van Teeffelen et al. konkluderer, at kvinderne ønsker, at jordemoderen proaktivt italesætter 

psykologiske forandringer som en naturlig del af overgangsperioden til moderskabet. Derfor mener vi, 

at jordemoderkonsultationen bør give plads til dette, sådan at jordemoderen netop kan “banke på” og 

støtte de gravide i deres psykologiske udvikling. 

Gennem interview med Ida og Ferslev har vi forstået, at kirken repræsenterer et rum med tid og plads 

til refleksion. I kirken var der god tid, der var smukke omgivelser og højt til loftet. Præsten delte for-

tællinger fra sit privatliv og udleverede derved sig selv i relationen. Dette var gavnligt for samtalen og 

Idas oplevelse af at være i et fortroligt rum med plads til hendes tanker og spørgsmål. Vi må selvfølge-

lig forholde os til, at rammerne ikke er de samme i jordemoderkonsultationen. Der er hverken stearin-

lys eller højt til loftet, og jordemoderen har langt mindre end den halve tid. Derfor er det endnu mere 

vigtigt, at jordemoderen er opmærksom på, hvad hun kan gøre for at indbyde den gravide i et fortroligt 

rum. Vi tænker derfor, at refleksion hos de gravide må være et vigtigt fokus for jordemoderen for at 
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kunne tilgodese deres behov for støtte i relation til den psykologiske og sociale udvikling. Ønskeligt 

ville være, at der var afsat mere tid i konsultationen. Herved ville jordemoderen kunne tilgodese om-

sorg for den fysiologiske udvikling i graviditeten samtidig med, at der ville være tid til samtale om 

psykologiske og sociale forandringer. AFS foreslår konsultationer udelukkende bestående af samtale, 

men som tidligere nævnt, mener vi ikke, at første konsultation giver plads til  samtale. Samtalen kræ-

ver nærvær, tålmodighed og engagement (Martinsen, 2007, 48), hvilket vi ikke ser rum for i jordemo-

derkonsultationen, da vi mener, at denne er præget af paternalisme og en teknokratisk tilgang. 

På trods af rigide rammer vil vi alligevel diskutere, hvordan kvindernes behov for refleksion kan til-

godeses i konsultation. Vi forestiller os, at jordemoderen ved at forholde sig åben og nysgerrig 

til, hvad den gravide tænker og føler, kan hjælpe hende til at reflektere over sin situation. Jordemode-

ren må proaktivt italesætte de psykologiske forandringer som en normal del af graviditeten. Her kan 

den indirekte meddelelse være anvendelig, da jordemoderen på den måde undgår at virke anmassende. 

Hun kan eksempelvis indlede en samtale om de psykologiske forandringer ved at forklare; “Mange 

kvinder oplever at have mange tanker som fylder i graviditeten. Det kan både være tanker som gør 

dem glade eller bekymrede. Begge dele er normalt, når man skal til at være mor. Er det noget du kan 

genkende fra dig selv?” På den måde kan jordemoderen åbne op for samtalen uden at pådutte den 

gravide at skulle tænke eller føle noget bestemt. Hvis kvinden åbner op og fortæller, at hun kan gen-

kende ovenstående, kan jordemoderen med fordel hjælpe kvindens refleksion på vej ved fx at spørge 

hende: “Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det bliver at skulle være mor?” Svarer kvinden ja 

til dette, kan jordemoderen spørge: Har du lyst til at fortælle mig om dine tanker? Jordemoderen nær-

mer sig langsomt den gravide og svarer på hendes spørgsmål med nye spørgsmål. Dette forestiller vi 

os virker fremmende for refleksionen, og det er ifølge Martinsen en måde at være rummelig i samtalen 

på. Andre relevante spørgsmål kunne omhandle familiedannelsesprocessen samt tanker og forestillin-

ger om barnet, da vi gennem analysen har fundet, at netop disse temaer fylder meget for gravide. Vi 

må selvfølgelig forholde os til, at det ikke er sikkert, at alle kvinder har behov for at samtale med jor-

demoderen om disse emner. Men kun ved at åbne for en samtale om den psykologiske udvikling i 

graviditeten, kan jordemoderen få indblik i kvindens individuelle behov og tilpasse omsorgen herefter. 

I forlængelse af ovenstående er det relevant at inddrage de etiske retningslinjer for jordemødre. Disse 

har til formål at tage hensyn til borgerens ligeværd og integritet gennem en individuelt tilrettelagt om-

sorg, hvor indflydelse på tilbud og mulig behandling skal sikres (Jordemoderforeningen, 2009, Etiske 

retningslinjer for jordemødre , 4). Netop gennem forventningsafstemning og invitation til samtale om 

også den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten ser vi, at jordemoderen bliver i stand til at 

arbejde med de etiske retningslinjer i mente.  
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Men er det overhovedet jordemoderen, der kan og skal tilgodese de gravides behov? I interviewet med 

Ida fandt vi at, hun ikke havde behov for at tale med jordemoderen om sine følelser. Hun forventede 

kun, at jordemoderen tog sig af graviditetens fysiske forandringer. Dette kan indikere, at gravide må-

ske ikke har behov for jordemoderens støtte i relation til den psykologiske og sociale udvikling. Vi 

mener dog, at den første jordemoderkonsultation med sine stramme rammer og standardomsorg kan 

være årsagen til, at Ida ikke forventede, at det at gå til jordemoder indebar mere end blot kontrol og 

undersøgelser. Vi tænker, at dette indtryk kan have indflydelse på forventningerne til de fremadrettede 

konsultationer. Yderligere havde Ida allerede i sin relation til præsten og den anden gravide et rum, 

hvor hun kunne dele sine tanker og følelser. Dette udtrykte hun en stor glæde ved. Selvom Ida ikke 

havde behov for at reflektere sammen med jordemoderen, fandt vi i studiet af  Seefat-van Teeffelen et 

al. (2011) alligevel et gennemgående ønske hos de gravide om at kunne dele deres tanker og følelser 

med jordemoderen. Desuden er det ikke er alle kvinder, der som Ida, har ressourcer til at opsøge tilbud 

uden for det offentlige, og derfor mener vi, at det er afgørende, at konsultationen rummer omsorg for 

de psykiske og sociale forandringer i graviditeten. 

 

Tid til samtale  

I forhold til at tilgodese gravides behov må vi forholde os til, at der i sundhedsvæsenet ikke er uende-

lige mængder af tid. Økonomiske midler til at prioritere tid er et omdiskuteret emne i den politiske og 

offentlige debat. Martinsen forholder sig kritisk til samfundets og sundhedsvæsenets syn på “urvær-

kets tid” som en ressource, der skal udnyttet mest muligt. ”Vi får ikke mere tid af at have travlt ...” 

(Martinsen, 2007, 48), og skriver undrende: ”Må vi da ikke tage os tid til samtale? For den andens og 

for vor egen skyld …” (Martinsen, 2007, 48). Vi mener, at man gennem gruppekonsultationer bliver i 

stand til at tage sig tid til samtale. I gruppekonsultationen kan én jordemoder skabe rum for, at flere 

gravide på samme tid kan dele deres tanker og følelser. I analysen fandt vi, at de gravide netop har 

behov for, i fællesskab med andre gravide, at reflektere over deres situation og livet med et lille barn. 

Desuden kan det give dem nye perspektiver på graviditet og moderskab. I gruppekonsultationer finder 

vi mulighed for, at der kan opstå ligeværdig relation mellem kvinderne. Vi forestiller os derfor, at 

jordemoderen ved at facilitere gruppekonsultationerne kan hjælpe kvinderne i gang med refleksion og 

samtale.  

Sammenfattende mener vi, at rammerne i jordemoderkonsultationen må rumme tid til og fokus på 

samtalen, så jordemoderen kan engagere sig i den enkelte kvinde. For kun på denne måde kan gravi-

des behov for støtte i relation til den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten tilgodeses.  



47 af 63 

Metodekritik   

Dette projekt er udformet som et kvalitativt, hermeneutisk studie. Dette inkluderer, at vi undervejs har 

været bevidste om vores forforståelses indflydelse og betydning for projektets proces. Vi er derfor 

fortsat bevidste om, at eksempelvis vores søgestrategi kan være farvet af vores forforståelse af emnet. 

Dette kan have begrænset os i udvælgelsen af relevant empiri. Dog har vi forud for den præsenterede 

søgestrategi lavet mange andre søgninger for at undersøge problemfeltet. Her har vi set, at der ikke 

findes meget empiri på området. Derfor ser vi det som en styrke, at vi har suppleret empiri fra studiet 

af Seefat-van Teeffelen et al., ved selv at foretage interviews. Forskningsinterviewene har givet en 

dybdegående indsigt i Ferslevs og Idas opfattelse af graviditet og behov i relation til den udvikling der 

følger. Hensigten var at lave fokusgruppeinterviews med flere deltagere fra gravidsamtaler. Fordelene 

herved er, at deltagerne i fællesskab diskuterer emner og spørgsmål, hvorved der dannes en bredere 

konstruktion af mening (Kvale & Brinkmann, 2009, 170). På denne måde ville empirien være baseret 

på flere kvinders oplevelse af graviditet, jordemoderkonsultation og gravidsamtaler i kirken. Det er en 

begrænsning for projektet, at en stor del af empirien påhviler én enkelt kvindes livsverden, oplevelser 

og udsagn. Dette er af betydning for fundenes overførbarhed. Dog har vi gennem interview med Ida 

fået en dybere indsigt i, hvordan den psykologiske og sociale udvikling for nogle gravide kan opleves 

og tilgodeses. Fordelen ved at være i besiddelse af rådata er, at vi kan forstå helheden og delene, som 

den hermeneutiske cirkel kræver. Derudover har vi fundet, at temaerne er gennemgående i næsten al 

vores empiri. Det styrker fundenes validitet, at vi har gjort brug af kildetriangulering, hvor man ind-

henter empiri fra flere forskellige positioner, da man herved bliver i stand til at belyse problemstillin-

gen fra flere vinkler (Malterud, 2011, 191). Studiet af Seefat-van Teeffelen et al. påpeger selv en 

svaghed ved egen metode, da det ikke har medtaget kvinder med lav indkomst samt immigranter 

(2011, 127). Dette sænker studiets eksterne validitet. Samme problematik gør sig gældende i de to 

udførte interviews. Som Ferslev fortæller, er det ressourcestærke kvinder, der henvender sig til tilbud-

det i kirken. Derfor er det ikke sikkert, at dét der fylder for kvinderne i kirken er det samme som det, 

der fylder for kvinder med færre ressourcer. Det er dog en styrke, at studiet har foretaget fokusgruppe-

interviews, da fundene er fremkommet i en fælles meningskonstruktion. Herudover er det relevant at 

nævne, at Ferslev med sit præstevirke har en anden baggrund, et andet rum og et andet sprog for at 

samtale med de gravide om deres tanker og følelser. Et rum og et sprog jordemoderen som sundheds-

professionel ikke vil kunne besidde på samme måde. Derfor er det ikke sikkert, at gravide vil åbne sig 

op på samme måde ved jordemoderen som ved præsten, og dette kan udfordre fundenes overførbarhed 

til jordemoderkonsultationen.  
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I projektets analyse anvender vi teori fra Brodén og Martinsen. Vi er bevidste om, at vi med disse teo-

rier anskuer vores empiri fra en bestemt vinkel, og at vi med andre teorier måske ville få et andet bil-

lede at virkeligheden.  

Sammenfattende må vi erkende, at både empiri og teori sætter nogle begrænsninger for fundenes over-

førbarhed. Dog giver projektets viden alligevel et indblik i hvordan graviditeten kan opleves, og hvilke 

behov gravide har i forbindelse med udviklingen i moderskabet. Derfor finder vi fortsat denne viden 

relevant i jordemoderens arbejde i konsultationen. 

 

 

!  
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Konklusion 

Det var med dette projekt hensigten at undersøge, hvilke behov gravide har i relation til den psykolo-

giske og sociale udvikling i graviditeten, samt undersøge hvordan disse kan tilgodeses i jordemoder-

konsultationen. 

Dette projekt finder, at graviditeten opleves som en periode fyldt med eksistentielle tanker og ambiva-

lente følelser. Det er en turbulent fase i kvindernes liv, præget af både glæde og bekymring. De gravi-

de kan have svært ved at sætte ord på deres tanker og følelser, og dette giver dem et behov for at re-

flektere over egen situation. Jordemoderen kan hjælpe disse refleksioner på vej. Dette kan hun gøre 

ved proaktivt at italesætte de psykologiske og sociale forandringer som opstår i graviditeten, og nys-

gerrigt spørge ind til, hvordan den gravide oplever disse. Det er ikke nødvendigvis alle kvinder, der 

ønsker at dele deres tanker med jordemoderen. Derfor kan jordemoderen med fordel forventningsaf-

stemme og spørge ind til den enkelte kvindes behov. Relationen er afgørende for, om kvinderne deler 

tanker og følelser med deres jordemoder. Yderligere er det vigtigt for de gravide, at de har en oplevel-

se af, at der er tid og rum til samtale. Derfor er rammerne i jordemoderkonsultationen afgørende for 

om der er plads til at jordemoderen kan engagere sig i relationen og forholde sig åbent overfor den 

enkelte kvindes behov. Herudover fandt vi, at gravide kan have behov for at dele deres tanker med 

andre gravide. Dette kan tilgodeses i gruppekonsultationen. Fællesskabet med andre gravide kan tilfø-

je nye perspektiver og understøtte den enkeltes udvikling ind i moderskabet.  

Med dette projekt konkluderer vi, at jordemoderkonsultationen også må rumme de psykologiske og 

sociale forandringer i graviditeten. 
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adækvat*i*forhold*til*projektets*proQ

blemstilling?*

* x* *

Forklarer*forfatteren*hvordan*teoriQ

grundlaget*har*formet*analysen?*

* x* *

Analyse* * * *

Beskrives*principper*og*procedurer*for*

bearbejdning*og*analyse*af*data*tilQ

strækkeligt*til*at*læseren*får*indblik*i*

vejen*fra*rådata*til*resultater?*

* * Dataen*er*lydoptaget*og*transskriberet,*derefter*inddelt*i*

temaer*baseret*på*baggrundslitteratur,*spørgsmålene*og*selve*

daten,*herefter*omstruktureret*ved*at*gå*tilbage*til*råmateriaQ

let.**

Materialet*blev*kodet*af*første*forfatter,*derefter.*Der*har*

været*flere*forskere*involveret,*hvilket*sikrer*at*dataen*er*

blevet*mere*“objektivt”*behandlet.**

*

Analyseafsnittet*var*svært*at*forstå*rent*sprogligt*og*formen.*

Forklarer*forfatteren*hvordan*kategoriQ

erne*i*resultatdelen*blev*etableret*–*

stammer*de*fra*teorigrundlaget,*eller*er*

de*udviklet*med*baggrund*i*det*empiriQ

ske*materiale?*

x* * Kategorierne*er*baseret*på*dataen*selv*og*på*baggrundslitteQ

raturen*og*på*interviewspørgsmålene.***

Forklares*principperne*for*organisering*

af*resultatpræsentationen?**

x* * Ja,*resultatet*præsenteres*ud*fra*de*fundne*temaer*(se*ovenQ

stående).****

*

Præsenteres*strategier*for*resultatvaliQ

dering*(f.eks.*alternative*fortolkninger,*

informantvalidering,*triangulering)*i*

metodepræsentationen*eller*diskussioQ

nen?*

* * Investigator*triangulation:*“several”*forskere*har*reflekteret*

over*daten.*Burde*uddybe*hvor*mange,*der*er*med*til*at*temaQ

tisere*og*analysere*dataen,*for*at*styrke*studiet.**

Forsøgte*at*memberQchecke,*men*ingen*svarede.**

Confirmability*audit:*en*ekstern*forsker*har*gennemgået*proQ

cessen*for*indsamling*af*data*og*resultaterne,*for*at*sikre*en*

sammenhæng*her*imellem.**

Resultater* * * *

Giver*resultaterne*relevante*svar*på*

studiets*problemstilling?*

x* * *

Lærer*vi*noget*nyt*ved*at*læse*resultaQ

ter*

x* * Ja*Q*det*er*ikke*et*særlig*belyst*område,*så*de*kommer*både*

med*noget*nyt*og*bekræfter*tidligere*fund.*Belyser*et*område,*

der*ikke*er*lavet*mange*undersøgelser*på.***

Er*resultatpræsentationen*en*overbeviQ

sende*fremstilling*af*fund*udviklet*fra*

det*empiriske*materiale*som*noget*

andet*og*mere*end*forskerens*forforQ

ståelse*og*teoretiske*referenceramme?*

x* * Det*er*svært*at*sige*da*det*hverken*præsenteres*en*forforståQ

else*eller*en*teoretisk*referenceramme.**

*

Men*det*lader*til*at*tage*udgangspunkt*i*empirien,*dog*lidt*

svært*at*sige.**
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*

Bruges*citater*på*en*adækvat*måde*til*

at*understøtte*og*berige*forskerens*

sammenfatning*af*mønstre*identificeret*

og*genfortalt*fra*systematisk*analyse*af*

materialet?**

x* * De*understøtter*hvert*tema*med*et*citat.*Mange*forskellige*

kvinder*(ID’er)*er*citeret,*hvilket*nuancere*resultaterne.***

*

Der*er*et*citat*til*hvert*tema.**

Diskussion* * * *

Drøftes*spørgsmålet*om*intern*validitet*

(hvad*handler*egentlig*dette*studie*om)?*

x* * De*undersøger*det*de*vil.*

Drøftes*spørgsmål*om*ekstern*validitet*

(overførbarhed*af*fund*eller*begreber)?*

x* * Ja,*forfatterne*påpeger*selv*svaghed*omkring*mangel*på*immiQ

granter*og*lavere*uddannede.*De*påpeger*at*der*bør*laves*

yderligere*undersøgelser*på*området*samt*at*det*er*klar*over*

at*enhver*kvinde*har*individuelle*behov,*hvorfor*det*ikke*er*et*

område*der*kan*generaliseres.**

Drøftes*spørgsmål*om*refleksivitet*

(forskerens*rolle,*perspektiver*og*positiQ

oner)?*

* x* Forskeren*er*ikke*synlig*i*studiet.*Vi*ved*ikke*noget*om*vedQ

kommendes*perspektiv,*position*eller*forforståelse*=*svaghed.**

Finder*vi*selvkritiske*overvejelser*om*

konsekvenser*af*det*valgte*design?*

* x* Forskerne*reflekterer*ikke*over,*om*andre*designs*kunne*have*

være*anvendt.*De*foreslår*flere*studier*på*området,*fx*kvantiQ

tativt*studie*med*fokus*på*udviklingen*af*den*gravides*behov*

undervejs*i*overgangsperioden.**

Drøftes*studiets*begrænsninger,*samtiQ

digt*som*forskeren*tager*ansvar*for*de*

valg*der*er*gjort?*

* * Forskerne*argumenterer*for*hvorfor*deres*studie*er*relevant,*

og*beskriver*dets*styrker.*Men*de*forholder*sig*ikke*til*evenQ

tuelle*begrænsninger.*

Mulige*begrænsninger:*At*alle*kvinderne*har*været*ved*jorQ

demoder*3*gange*Q*og*hvorfor*3*gange?*

De*ser*det*selv*som*en*stor*styrke*at*studiet*undersøger*kvinQ

dernes*ønsker*og*ikke*deres*tilfredshed*med*jordemoderomQ

sorg.*Men*i*og*med*at*kvinderne*har*gået*til*jordemoder*3*

gang*inden*interviewet*kan*det*ikke*undgås*at*kvinderne*

basere*deres*udtalelser*på*den*erfaring*de*allerede*har*gjort*

sig*i*konsultationerne.**

Ændres*kvindernes*behov*for*støtte*undervejs*i*graviditeten*

samt*efter*fødslen?*

Mangelfuld*beskrivelse*af*forskernes*egen*forforståelse*samt*

de*stillede*spørgsmål*i*gruppeinterviewene.*

Drøftes*fundene*i*lyset*af*aktuelle*teoQ

retiske*og*empiriske*referencer?*

x* * Ja,*empiriske*referencer*bruges*primært*til*at*bekræfte*deres*

fund*og*ikke*så*meget*til*at*udfordre*fundene.**

Inddrager*en*teori*om*‘social*support’*subtypes*der*bekræfter*

kvindernes*behov*for*forskellige*typer*at*støtte.***

Peger*forskeren*på*nogle*udvalgte*

implikationer*af*de*fund*som*er*præsenQ

teret?**

* * *

Præsentation* * * *

Er*teksten*velorganiseret*og*letlæselig* x* * Resultaterne*er*letlæselige.*Metode*og*design*er*svært*læsQ

bart*og*uklart*Q*ikke*muligt*at*gennemskue.**

Kan*læseren*skelne*mellem*informanQ

ternes*stemmer*og*forskerens*stemme?*

x* * Citaterne*er*tydeligt*markeret*og*dermed*er*informanterne*

tydelige.*Men*gennem*hele*teksten*har*forskeren*været*lidt*
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usynligt.*Forskeren*benytter*en*masse*empiri*til*at*sige*noget*

med*men*bruger*ikke*sig*selv.**

Referencer* * * *

Er*centrale*og*specifikke*referencer*på*

feltet*tilfredsstillende*dækket*og*præQ

senteret?*

x* * Der*inddrages*en*masse*teori.**

Mange*referencer*og*henvisninger,*og*ofte*flere*referencer*til*

den*samme*påstand.**

 

!  
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Bilag 3 
Samtykkeerklæring til deltagelse i interview  

Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i et interview vedrørende gravide kvinders psykologiske 
og sociale udvikling gennem graviditeten. Interviewet er en del af et bachelorprojekt på Jordemoder-
uddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Interviewet optages således at det kan transskriberes 
og indgå som empiri i projektet.  
 
Med denne underskrift bekræfter jeg at have modtaget mundtlig information om projektet, samt at jeg 
til enhver tid kan trække mit samtykke til deltagelse tilbage.  
 
Jeg giver mit samtykke til deltagelse i interview 
JA:  NEJ:  
 
Underskrift: ________________________________________________ 
Navn: Helene Ferslev, Sognepræst i Frederiksholm kirke 
 
 
Anonymisering  
Ønskes anonymisering i projektet 
JA:  NEJ:  
 
 
Underskrift: ________________________________________________ 
Navn: Helene Ferslev, Sognepræst i Frederiksholm kirke 
 
 
Offentliggørelse af projektet 
Jeg giver tilladelse til at projektet må uploades på Jordemoderforeningens hjemmeside under fanen for 
bachelorprojekter, samt på studenterportalen UCViden, hvor bachelorstudenter kan uploade deres 
afsluttende projekt til inspiration og vidensdeling med andre studerende.  
 
Jeg giver hermed mit samtykke til offentliggørelse af projektet 
JA:  NEJ:  
 
 
Underskrift: ________________________________________________ 
Navn: Helene Ferslev, Sognepræst i Frederiksholm kirke 
 
 
Kontaktinformationer til projektets forfattere 
 
Anna L. Ellehauge   aellehauge@gmail.com   
Matilde Højrup Gustafsson  mathildehg@hotmail.com   
Kathrine G. Thorsen   kathrine.g.thorsen@gmail.com  
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Samtykkeerklæring til deltagelse i interview  
Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i et interview vedrørende gravide kvinders psykologiske 
og sociale udvikling gennem graviditeten. Interviewet er en del af et bachelorprojekt på Jordemoder-
uddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Interviewet optages således at det kan transskriberes 
og indgå som empiri i projektet. Alle udtalelser optræder i anonymiseret form.   
 
Med denne underskrift bekræfter jeg at have modtaget mundtlig information om projektet, samt at jeg 
til enhver tid kan trække mit samtykke til deltagelse tilbage.  
 
Jeg giver mit samtykke til deltagelse i interview 
 
Dato: ______________  Navn: __________________________________________ 
 
 
Underskrift: ________________________________________________ 
 
 
Offentliggørelse af projektet 
Jeg giver tilladelse til at projektet må uploades på Jordemoderforeningens hjemmeside under fanen for 
bachelorprojekter, samt på studenterportalen UCViden, hvor bachelorstudenter kan uploade deres 
afsluttende projekt til inspiration og vidensdeling med andre studerende.  
 
Jeg giver hermed mit samtykke til offentliggørelse af projektet 
JA:  NEJ:  
 
Dato: ______________  Navn: __________________________________________ 
 
Underskrift: ________________________________________________ 
 
 
Kontaktinformationer til projektets forfattere 
 
Anna L. Ellehauge   aellehauge@gmail.com   
Matilde Højrup Gustafsson  mathildehg@hotmail.com   
Kathrine G. Thorsen   kathrine.g.thorsen@gmail.com 
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Bilag 4 
Interviewguide-–-Sognepræst-Helene-Ferslev--

Z Hvor længe har du været præst? 

Z Hvor længe har i afholdt gravidsamtaler i kirken?  

Z Hvor mange kvinder har indtil nu været igennem jeres forløb?  

Z Hvad er din baggrund for at afholde gravidsamtaler?  

Z Hvorfor tænker du at netop dette tilbud er relevant? 

Z Kan man sige noget generelt om de kvinder der kommer her i kirken?  

→ tror du at det gælder for alle gravide? 

Civilstatus, alder, para, uddannelse, religion, etnicitet? 

Z Hvornår i graviditeten henvender de gravide sig til jer?   

Z Hvad får dem til at henvende sig? 

Z Hvad er formålet med det samlede tilbud? 

Z Hvad er formålet med de udvalgte temaer?  

Z Vil du fortælle om indholdet i gruppesamtalerne? 

Z Kan du beskrive hvordan en session forløber? 

o (Hvordan) adresseres dagens emne, hvor meget taler kvinderne, hvor meget taler du? 

Kommunikation? Ritualer?  

Z Hvorfor tror du, at kvinderne har behov for at komme her og tale med dig og med hinanden? 

Z Hvad oplever du at graviditeten skaber, som kvinderne har behov for at tale om? 

Z Er der nogle emner du oplever, der ligger de gravide mere på sinde at tale om end andre? Er 

der noget der ”fylder” mere end andet? 

o Hvorfor tror du, at det/de emne(r) fylder så meget? 

Z Hvordan taler du med kvinderne om det at skulle blive mor?  

Z Hvorfor har I valgt, at kvinderne mødes i grupper? 

Z Mødes kvinderne efter i slipper dem?  

Z Hvilken betydning har de fysiske rammer for samtalerne?  

o Det kirkelige rum  

o Sækkepuderne 

Z Kan du forestille dig, at vi i jordemoderkonsultationen kunne snakke med de gravide om noget 

af det i taler om her i kirken?  

o Hvis ja, hvordan?  

Z Er der noget du tænker at gravide kvinder kunne have gavn af, at vi spurgte om eller italesatte 

i konsultationen? !  
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Bilag 5  
Interviewguide - tidligere deltager i gravidsamtaler  

Z Vil du kort præsentere dig selv?  

o Antal børn  

o Job  

o Civilstatus  

o Religiøs overbevisning  

Z Hvordan foregik gruppesamtalerne (ritualer, sang, rummet, præsten)?  

o Hvilken betydning havde formen? (præst som facilitator, gruppen med andre gravide 

mm.) 

Z Hvor langt var du i din graviditet da du tilmeldte dig?  

Z Hvorfor opsøgte du tilbuddet?   

Z Hvad fik du ud af at komme til Gravidsamtalerne? 

Z Hvordan oplevede du det at være gravid?  

Z Hvad tænkte du om at skulle være mor?  

Z Hvordan oplevede du det at gå til jordemoder? 

Z Hvad forventede du af din jordemoder?  

Z Hvordan forestiller du dig at jordemoderen kan kan støtte en gravid i at skulle være mor? 

Z Hvad er vigtigt for dig? 

Z Tror du at det gør sig gældende for andre gravide?    

 

!

 


