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Útdráttur 

Tákn ungbarna eru margþætt. Getur það verið mis erfitt fyrir foreldra að skilja þessi tákn.  

Börn gefa frá sér tákn sem eru meðfædd. Þessi tákn þekkja foreldrar best sem grát, leiða, bros 

eða ljóma yfir andlitinu. Táknunum er skipt í tvennt eftir því hvort barnið er að gefa frá sér veik 

eða sterk tákn. Þegar að umönnunaraðilum gengur vel að skilja tákn barna sinna verða samskipti 

þeirra góð sem stuðlar að viðunandi þroska og mótun fyrir framtíðina. Ef umönnunaraðilum og 

ungbarni gengur illa að skilja hvort annað þá getur það valdið skaða í félagslegum, 

vitsmunalegum og andlegum þroska hjá barninu. Hjúkrunarfræðingar sem þekkja tákn barna geta 

hjálpað umönnunaraðilum við að þekkja þau og hvernig eigi að bregðast við þeim þannig að 

samskiptin þeirra á milli verði sem best. Með þessari nálgun hjúkrunarfræðinga er hægt að stuðla 

að betri þroska barna og betri velgengni í skóla í framtíðinni. 

 

 

 

 

Lykilorð: 

Ungbarn (Infant), Tákn (Cues), Geðtengsl (Attachment), NCAST mötunarmatstæki 

(NCAST feeding scale) og Samskipti (Interaction). 
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Abstract 

Infants show various cues and it can be a challenge for parents to understand infants’ cues.  

Infants use cues that come naturally to them.  The cues are best known by parents as cry, 

sadness, smile or a glow in the face.  The cues are divided into two groups, strong or weak.  

When the caregiver succeeds in reading the cues, their communication blossoms and that leads to 

appropriate development for the child.  Lack of communication between the caregiver and the 

child can harm the social, cognitive and mental development in the child.   

Nurses that recognize infants’ cues can educate and inform caregivers about these cues and 

how to appropriately respond to them for successful interaction and communication.  This way 

nurses can stimulate infant development and increase their future educational success.  

 

 

 

 

 

Keywords: Infant, Cues, Attachment, NCAST feeding scale, Interaction and 

Communication. 
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1.Inngangur 

Lokaverkefni þetta til BS gráðu í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands vorið 2009 veitir 

yfirlit yfir stöðu þekkingar á táknmáli barna á fyrsta aldursári. Viðfangsefnið varð fyrir valinu 

vegna mikils áhuga höfundar á hegðun, atferli, tjáskiptum og samskiptum ungbarna við 

umönnunaraðila. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða mismunandi hugtök sem lýsa tjáskiptum ungra barna, 

sér í lagi táknum og þýðingu þeirra og rannsóknir sem byggja á þessum hugtökum. Einnig verður 

fjallað um hugtök og rannsóknir sem tengjast tjáskiptum ungbarna svo sem samskipti og 

tengslamyndun. Tenging þessara þekkingar við hjúkrunarfræði og umönnun ungbarna er skoðuð 

með tilliti til samskipta ungbarns við umönnunaraðila. 

1.1 Aðferðafræði 

Við leit heimilda voru notaðir gagnagrunnarnir Pubmed og Gegnir. Einnig var leitarvélin 

Google notuð sem og  bókasafnið á LSH í Eirbergi, Hjúkrunarfræðideild. 

Notaðar voru heimildir frá BS-lokaverkefni þeirra Hallfríðar Krístínar Jónsdóttur og 

Karenar Sigurjónsdóttur sem er um mat á samskiptum umönnunaraðila og barns á aldrinum 0-1 

árs á meðan á fæðugjöf stendur. 

Stuðst var við nokkrar bækur þar á meðal handbókina NCAST-AVENUW 

Caregiver/parent-child interaction feeding manuel (Spietz og Sumner, 1994), kenslubókina 

Maternity and women’s health care (Lowdermilk og Perry, 2004), The practice of psychoanalytic 

parent-infant psychotherapy (Baradon, Broughton, Gibbs,  James, Joyce og Woodhead, 2005), 

The social baby (Andrews og Murray, 2007),  bæklingurinn Understanding your baby (Chitty, 
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Johnson, Mincke, Mischenko, Ranger, 2008) og mappan um Solihull Approach Resource Pack. 

The first five years (Douglas, 2006). 

Leitarorðin eru: Ungbarn (Infant), Tákn (Cues), Geðtengsl (Attachment), Samskipti 

(Interaction) og Hjúkrun (Nursing). 

Aldur heimilda er svo allt frá því að vera 31 árs upp í það að vera eins árs gamlar eða frá 

árunum 1978-2008. Verkefnið er allt skrifað á íslensku og allar heimildir eru annað hvort á ensku 

eða íslensku. 

Á meðan á ritun þessa verkefnis stóð var ekki boðið upp á neitt námskeið í táknum (cues) 

ungbarna heldur var einungis boðið upp á námskeið í annarskonar táknum ungbarna (signs) en 

ekki verður farið í umfjöllun þeirra hér í þessu verkefni. 

Einhver munnleg fræðsla er um efnið þegar nýbökuð móðir liggur sængurlegu og í 

ungbarnaverndinni en hún er ekki markvisst afhent á rituðu máli.  

1.2 Skilgreining Hugtaka 

Helstu hugtökin sem verkefnið er byggt upp á eru ungbarn (Infant),samskipti 

(Interaction), tákn (Cues), geðtengsl (Attachment), víxlverkun umönnunaraðila og ungbarns 

(Interaction caregiver/ infant), gagnkvæmni (reciprocity), mötunarmatstæki (NCAST feeding 

scale) og kennslumatstæki (NCAST satellite assessment). 

Annað hugtak sem vert er að skilgreina en er þó ekki notað í verkefninu er tákn (Sign). 

Ungbarn er hvert og eitt barn á aldrinum 0-12 mánaða skv. Helga Lára Helgadóttir 

(munnleg heimild, 5. september 2007).  

Samskipti eiga sér stað þegar umönnunaraðilinn og barnið geta tekið á móti og svarað 

táknum frá hvort öðru (Spietz og Sumner, 1994).    
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Tákn eru yrt og óyrt hegðun sem tjáir þarfir og væntingar ungbarna. Sýnt hefur verið 

fram á að börn nota ákveðin tákn til að tjá sig. Þessi tákn nota börn til að segja hvort þau sækjast 

eftir samskiptum við umönnunaraðila eða hvort þau vilji ekki nein samskipti (Spietz og Sumner, 

1994).  Þessum táknum er svo skipt í tvo hluta sem eiga síðan sína tvo undirflokka. Þessir 

undirflokkar eru sterk og veik merki sem barnið sýnir. 

Geðtengslamyndunin á sér stað hjá umönnunaraðila og barninu á fyrstu æviárum barnsins 

(Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). 

Víxlverkun umönnunaraðila og ungbarns á sér stað þegar umönnunaraðilinn getur gefið 

ungbarninu viðunandi örvun þannig að ungbarnið geti tekið á móti því og svarað til baka með 

viðunandi táknum. Þetta þarf að renna mjúklega svo að víxlverkun eigi sér stað (Spietz og 

Sumner, 1994).    

Gagnkvæmni vísar til hegðunar beggja aðila þar sem þeir báðir taka þátt í samskiptunum 

með því að gefa frá sér og svara (Lowdermilk og Perry, 2004). 

Mötunarmatstækið er áreiðanlegt matstæki við mat á samskiptum umönnunaraðila og 

barns á fyrsta ári á meðan á fæðugjöf stendur (Hallfríður Kristín Jónsdóttir og Karen 

Sigurjónsdóttir, 2007). 

Kennslumatstæki er notað við mat á samskiptum umönnunaraðila og barns frá fæðingu til 

þriggja ára aldurs þegar þau eru að læra eitthvað nýtt (Hallfríður Kristín Jónsdóttir og Karen 

Sigurjónsdóttir, 2007).  

Skylt hugtak við ,,Cues’’er svo táknið ,,Signs’’, sem er lært hjá börnum. Þetta eru tákn 

sem umönnunaraðilar kenna börnum sínum þegar þau eru komin með þroska til, sem er oftast á 

seinni hluta fyrsta árs. Það eru ekki meðfædd tákn heldur eru það tákn sem barnið lærir yfir 

ákveðin orð eða hluti. Dæmi um það má nefna þegar barnið segir hvað það er stórt með því að 
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lyfta upp höndunum og sýnir hvað það er sterkt með því að spenna aftur lófana og rembast 

(Abrams, Acredolo og Goodwyn, 2002). 

 

 

 

 

 



5 

 

 

2. Fræðileg Samantekt 

2.1 Tjáskipti Nýbura og Ungbarna 

Áður fyrr töldu vísindamenn ungbörn vera óskiljanleg en svo er ekki lengur. Þeir þekkja 

þau sem lifandi félagsverur sem geta tjáð sig um þarfir og væntingar með táknum strax frá 

fæðingu (Spietz og Sumner, 1994). Ef barn á í erfiðleikum með að sýna þessi tákn getur það 

verið vísbending um að einhver þroskafrávik séu hjá því, til dæmis vegna fæðingar fyrir 

áætlaðan fæðingardag (Spietz og Sumner, 1994). Líkamlega óheilbrigð börn eru oft ekki eins vel 

undirbúin fyrir lífið utan móðurkviðar. Sum þessara barna ná ekki strax sömu tengslum við 

foreldra sína ef þörf er á læknisfræðilegum afskiptum. Þau eru minna móttækilegri og ekki eins 

viðbragðsskjót og heilbrigð börn og geta jafnvel  ekki strax notað tákn og hegðun eðlilega til að 

miðla viðleitni til umönnunaraðila (Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce og Woodhead, 

2005). 

Einnig geta verið tímabundin vandamál hjá umönnunaraðila ef viðkomandi skilur ekki 

táknin eða hann nær ekki að lesa táknin sem barnið gefur frá sér. Slíkt vandamál getur til dæmis 

verið þunglyndi móður. Ef barn eða umönnunaraðili sýna merki um tengslavandamál er hægt að 

vinna áfram með þau og sjá til þess að viðkomandi aðilar fái viðunandi aðstoð til þess að 

samskipti og tengslamyndun verði sem best (Spietz og Sumner, 1994). Það er ýmislegt sem 

hjúkrunarfræðingar geta gert til að efla samskipti og tengslamyndun milli umönnunaraðila og 

barns. Hjúkrunarfræðingurinn getur verið svokallaður ,,tengill’’ og  kennt umönnunaraðilanum á 

barnið, hegðun og tákn þess þannig að meiri líkur eru á góðum samskiptum. Með þessari 

,,tengingu’’ hjúkrunarfræðingsins verður móðirin líklegri til að vera öruggari í því að annast 
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nýfædda barnið og verður næmari (sensitivity) fyrir táknum þess.  Allt þetta leiðir til betri 

geðtengsla (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). Hugtakið tengslamyndun hefur verið 

athugað mikið hjá dýrum jafnt sem manneskjum. Tengslakenningar fjalla aðallega um það 

hvernig sambönd eru mynduð og hvernig þau endast. Samband móður og barns er eitt það 

mikilvægasta sem til er. Mikilvægi þessa sambands, þá sér í lagi fyrir barnið, er aldrei ofmetið. 

Það er því enginn vafi á því að jákvæð tengslamyndun er frumskilyrði fyrir eðlilegum þroska 

barna og mótunar einstaklings á fullorðinsárum. Til að byggja upp tengsl þurfa barnið og 

móðirin að vera í nánd við hvort annað, þannig getur móðirin svarað þörfum barnsins á sem 

bestan hátt. Móðir sem getur svarað táknum barnsins á sem bestan hátt er líklegri til að öðlast 

gagnkvæmt, sameiginlegt og samstillt samband við barnið sitt og byggir upp örugga 

tengslamyndun (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). Barnard lýsti samskiptum móður og 

barns sem valsi.  Til þess að valsinn geti runnið mjúklega og barnið geti tekið á móti magni og 

gæðum örvunarinnar á sem bestan hátt, þurfa báðir dansfélagarnir og samtalið þeirra á milli að 

hafa ákveðna lögun. Foreldrið þarf að geta talað, brosað og sýnt líkamstjáningu til þess að barnið 

geti svarað foreldri sínu með sínum eigin táknum. Ef þetta er fyrir hendi þá er möguleiki á að 

mjúklegt flæði víxlverkunar eigi sér stað (Spietz og Sumner, 1994). 

 

 

2.2 Sagan á Bakvið Mat á Táknum Barna. 

Snemma árið 1970 byrjuðu Dr. Kathryn Barnard og fleiri rannsakendur í hjúkrunardeild 

University of Washington að skoða leiðir til að mæla heilbrigði og umönnunarumhverfi hjá 

börnum og ungabörnum.  Aðal markmiðið var að finna börn sem væru í hættu á að vera 
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seinþroska eða börn sem ættu líklega eftir að lenda í vandræðum seinna á lífsleiðinni vegna 

þroskaskerðingar. Þau komust að því að barn lærir af umhverfinu og af foreldrunum. Þess vegna 

ákváðu þau að reyna að skoða börn í félagslegu og eðlilegu umhverfi.  Hópurinn kallaði sig 

NCAP teymið (Nursing Child Assessment Project) og starfaði saman að þessu verkefni.  Þegar 

niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir voru þær samræmdar með módeli sem sýna þrjú hugtök.   

Fyrsta hugtakið í módelinu táknar barnið og 

mikilvæga persónulega eiginleika þess eins og líkamlegt 

útlit þess, framkomu, skap, matar- og svefnvenjur og 

sjálfsstjórn.  

Næsta hugtak í módelinu táknar eiginleika 

umönnunaraðilans.  Þar er átt við sálfélagslega  

 

eiginleika, líkamlega og andlega heilsu, breytingar á 

lífsstíl, væntingum og áhyggjum sem lúta að barninu og það allra mikilvægasta, aðlögunarhæfni 

og háttur umönnunaraðilans í að annast barnið.   

Síðasta hugtakið í módelinu táknar umhverfi barns og umönnunaraðila.  Til þess falla 

möguleikar (eða skortur) á félagslegum og fjárhagslegum björgum, nærveru stuðningsaðila, 

nægum mat og húsnæði, öruggu heimili og samfélagslegri þáttöku.  

Veigamesti hluti myndarinnar er skörun hugtakanna þriggja.  Þar eru táknuð samskipti milli 

barns, umönnunaraðila og umhverfis (Spietz og Sumner, 1994; Hallfríður Kristín Jónsdóttir og 

Karen Sigurjónsdóttir, 2007). 

Heilsumódel barna Mynd 1:  Heilsumódel barna 
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Í grein eftir Barnard og Kelly (1990) kemur fram að á síðustu tveimur áratugum hafa verið 

sönnuð mikilvægi samskipta barns og umönnunaraðila, sem síðar tengjast þroska barna. Í 

framhaldi af þessari vinnu teymisins ákvað NCAP teymið að fylgjast með og skoða eðlileg 

samskipti milli umönnunaraðila og barns þar sem börn læra um umhverfi sitt í gegnum samskipti 

við aðra. Nokkrar ástæður eru fyrir því að þeir völdu mötun og kennslu sem aðstæður við 

grunnmat. Þessir atburðir eru báðir auðkennanlegir, hafa sjáanlegt markmið, byrjun og endi og 

eru oft endurteknir (Spietz og Sumner, 1994). NCAST er matstæki sem metur samskipti 

umönnunaraðila og barns og samanstendur af tveimur matstækjum.  Annað tækið er 

mötunarmatstæki og er notað í aðstæðum við fæðugjöf hjá börnum frá fæðingu til eins árs aldurs. 

Hitt tækið er kennslutæki sem er notað við hinar ýmsu aðstæður hjá börnum frá fæðingu til 

þriggja ára aldurs (Hallfríður og Karen, 2007; Byrne og Keefe, 2003). Samskipti umönnunaraðila 

og barns eru metin á ákveðinn hátt með mötunarmatstækinu. Þar er talað um að 

umönnunaraðilinn og barnið hafi gagnkvæm áhrif á hvort annað og veiti hvort öðru svörun. Það 

sést á samskiptum hvort tilfinningalegum, vitsmunalegum og líkamlegum þörfum barnsins er 

mætt (Hallfríður og Karen, 2007). Í mötunarmatstækinu er viðbragðstengingu gerð skil og er það 

forsenda fyrir jákvæðum og gagnkvæmum samskiptum umönnunaraðila og barns. Viðbrögð 

umönnunaraðila sem eru viðbragðstengd láta barni líða sem mikilvægum einstaklingi sem geti 

haft áhrif á umhverfi sitt. Tjáskipti sem einkennast af viðbragðstengdri hegðun er þegar barn snýr 

sér að umönnunaraðila þegar hann er að tala við það (Spietz og Sumner, 1994). Í 

mötunarmatstækinu er fylgst með þegar umönnunaraðili gefur barni að borða.  Matstækinu er 

skipt upp í nokkra hluta þar sem misjafnt er hvað verið er að skoða í samskiptum milli barns og 

umönnunaraðilans. 
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Í fyrsta hlutanum er verið að skoða hversu næmur umönnunaraðilinn er fyrir merkjum 

barnsins. Það sýnir hæfni umönnunaraðilans til að þekkja og bregðast við táknum barnsins. Það 

gerir hann með því að hagræða barninu, bregðast við því og örva það á réttum tíma. 

Umönnunaraðilinn þarf líka að vera tilfinningalega til staðar til að geta tekið eftir táknunum sem 

barnið gefur frá sér. 

 Í öðrum hlutanum eru viðbrögð umönnunaraðilans við armæðu barnsins skoðuð. Þá er 

verið að skoða hæfni umönnunaraðilans til að lina armæðu barnsins en armæða er sterkt merki 

barnsins um að vilja losna úr samskiptum eða fá hvíld frá þeim. 

Í þriðja hlutanum er skoðað hversu vel hlúið er að félags- og tilfinningalegum þroska 

barnsins. Þá þarf umönnunaraðilinn að geta gefið frá sér tilfinningaleg merki, leika við barnið, 

taka þátt í samskiptum og sjá því fyrir styrkingu við hegðun þess. 

Í fjórða hlutanum er skoðað hversu vel er hlúið að vitrænum þroska. Þá er kannað hvort 

umönnunaraðilinn leyfi barninu að skoða og leika með hluti eins og pelann, brjóstið og  matinn. 

Einnig þarf umönnunaraðilinn að tala við barnið og kenna því á meðan á fæðugjöf stendur.  

Í fimmta hlutanum er verið að skoða skýrleika merkja barnsins. Þar er metið hversu skýr 

merki barnið gefur frá sér því þess er krafist í þátttöku í gagnkvæmum samskiptum.  

Í sjötta hlutanum er svörun barns við umönnunaraðilanum skoðuð. Þar er verið að meta 

hæfni barnsins til að bregðast við tjá- og samskiptum umönnunaraðilans (Spietz og Sumner, 

1994). 
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2.2.1 Grunntjáning barnsins.   

Það eru tvö hugtök sem þarf að hugleiða þegar talað er við barn eða ungbarn. Fyrst ber að 

nefna meðvitundarástand barnsins, en þau eru sex talsins og eru þessi: róleg sofandi, virk 

sofandi, syfjuð, róleg vakandi, virk vakandi og grátandi. Meðvitundarástand barnsins hefur áhrif 

á samskiptin. Annað hugtak eru óyrt samskipti við líkamstjáningu.  Þar sem ungbörn og börn 

hafa lítinn orðaforða læra þau að þekkja líkamstjáningu sem mikilvæga samskiptaleið (Spietz og 

Sumner, 1994). 

 

2.3 Tjáning Ungbarna og Barna 

Ungbarn sýnir tjáningu í óyrtum samskiptum.  Kallast þau tjáskipti merki (Cues) og eru 

tvennskonar. Virk þátttaka (Engaging) og lausn undan þátttöku (Disengaging). Dr. David Givens 

frá University of Washington skilgreindi mikið af þessum merkjum  á árunum 1970. Dr. Barnard 

bað hann um að skoða tilviljanakennd dæmi af videomyndböndum frá Nursing Child 

Assessment.  Hann skoðaði börn sem voru 1, 4, 8 og 12 mánaða gömul. Af þessari skoðun bar 

Dr. Givens kennsl á margar óyrtar hegðanir sem ekki hefðu hlotið athygli áður (Spietz og 

Sumner, 1994). 
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Merkjunum er skipt þannig:           

                                              Tákn (Cues)                                                

 

          Virk þátttaka (Engagement)                      Lausn undan þátttöku (Disengagement) 

           ↓                            ↓                                           ↓                              ↓ 

 Sterk (Potent)    ↔       Veik (Subtle)                    Sterk (Potent)    ↔   Veik (Subtle) 

Virk þátttaka þýðir að barnið vill taka þátt í samskiptum við umönnunaraðilann. Ef barn 

sýnir merki um virka þátttöku þýðir það þörf og löngun til að hafa samskipti. Sterk merki um það 

eru bros, að horfa á og að teygja sig eftir einhverju. Veikari merki eru víkkun og ljómi yfir 

augunum, lyfta höfði og ljómi í andlitinu. 

Tákn um lausn undan þátttöku þýðir aftur á móti að barnið óskar eftir að komast undan eða 

vill fá tímabundna pásu frá samskiptunum. Merki sem við könnumst við og eru sterk eru grátur, 

fetta sig aftur á bak og að sofna. Veikari merki eru geispi, hendur á eyru og stara. Veikari merki 

gefa foreldrunum tækifæri á að hætta samskiptum áður en barnið sýnir áhrifaríkari merki. 

Foreldrar sem skynja veikari merkin eru næmari á börnin sín í samskiptum.  Tökum sem dæmi 

matmálstíma. Á þeim tíma eru oft mörg merki í gangi sem öll hafa þýðingu. Þetta er kallað 

merkja-þyrping. Dæmi um merkja-þyrpingu væri við upphaf máltíðar þegar barnið sýnir 

hungurmerki á marga vegu og í enda máltíðar þegar barnið gefur merki um að það sé mett 

(Spietz og Sumner, 1994). Sjá myndir í viðauka. Mynd 2 og 3. 
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Listi yfir tákn barna 

Hér er listi yfir þau tákn sem börn gefa frá sér. Athyglisvert er að skoða hversu áberandi 

fleiri tákn þýða lausn undan þáttöku og flokkast sem veikari merki.  

Virk þátttaka                                                           

Sterk Veik 

Babla     Augabrúnir rísa             

Andlits-stara                  Augu opin og skær             

Matarhljóð Andlit ljómar                      

Flissa Setja sig í matarstellingar                 

Gagnkvæm stara              Hendur opnar, fingur aðeins beygðir     

Gagnkvæmt bros           Höfuðið rís                          

Teygja sig í átt að umönnunaraðila        Hungur stellingar              

Brosa Hreyfingarleysi 

Mjúkar hringhreyfingar                

Tala  

Snúa höfði í átt að umönnunaraðila  

Tafla 1:  Virk þátttaka 

Lausn undan þátttöku 

Sterk Veik 

Fetta sig aftur á bak Handleggir beinir með síðu 

Halda niðri í sér andanum Kyrr staða 

Hósta Dreifðar líkamshreyfingar 
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Skríða í burtu Dauf til augnanna 

Grátsvipur Blikka augunum 

Gráta Kreista aftur augun 

Nöldra Gretta sig 

Stansmerki með lófa Hröð öndun 

Halla höfði til hliðar Beygja fingur 

Snúa höfði undan með störu Setja í brýnnar 

Lemja handleggjum upp og niður Horfir frá umönnunaraðila 

Föl/rauð húð Hendur aftur fyrir höfuð 

Draga sig frá Hendur á hnakka 

Ýta sér frá Hendur á eyra 

Segja ,,Nei’’ Hendur á augu 

Skyrpa Hendur á munn 

Skyrpa út úr sér mat Hendur á maga 

Lemja á diskinn sinn Lætur höfuðið síga 

Kasta upp Hiksta 

Ganga í burtu Hungur stellingar 

Kjökra Hreyfingarleysi 

Fara frá vökustigi yfir í svefnstig  Aukning á soghljóðum 

 Auknar fótahreyfingar 

 Aukin soghreyfing 

 Halda höndunum saman 
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 Sparka 

 Stífir beinir fætur 

 Loka munninum 

 Gretta varirnar 

 Horfir undan  

 Fýlusvipur 

 Hrukka andlitið 

 Hröð úlnliðshreyfing 

 Yppta öxlum 

 Róleg/ur 

 Sýna tunguna 

 Snúa höfðinu 

 Snökta 

 Sýna lófann 

 Hrukka ennið 

 Geispa 

Tafla 2: Lausn undan þátttöku 

                                                                                                     (Spietz og Sumner, 1994). 

Það má ekki tengja jákvæð gildi við þátttökutákn og neikvæð gildi við tákn um lausn undan 

þátttöku. Hvert tákn er jafn mikilvægt og fullgilt í samskiptum ungbarna um þarfir. Ungbarn sem 

notar mörg tákn um lausn undan þátttöku er eingöngu að segja að það er viðkvæm persóna sem 

þolir ekki mikið af breytingum og athöfnum. Þau þurfa meiri vernd frá foreldrum sínum, frá 
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venjulegri örvun þar til þau eru tilbúin til sjálfstæðrar svörunar umhverfis síns . Með því að mæta 

þörfum ungbarnsins geta allir foreldrar upplifað ánægju og velgengni í samskiptum við 

ungbarnið sitt (Gottesman, 1999). 

 

2.4 Hegðun og Merking Tákna Barna 

Á fyrstu vikunum felst hegðun barna í skammvinnum samræðum þar sem ungbarnið og 

foreldrið horfa hvort á annað. En eftir því sem barnið verður eldra getur það haldið samræðunum 

lengur og það getur horft í augu þess sem það hefur samræður við. Einnig verður bros meira 

áberandi og barnið fer að leika stærra hlutverk í samskiptunum. Þegar svo er komið þá er munnur 

barns hreyfanlegri, þar sem að tungan kemur út um munninn, ýtir á neðri vörina eða að tungan 

opni munninn upp á gátt. Þessi lota af virkri fyrirhöfn getur enst í nokkrar sekúndur. Með þessu 

er barnið að tala, þó að það komi ekki frá því nein hljóð, því það getur ekki talað með hljóðum 

strax. Sumir vísindamenn kalla þetta for-tal (pre-speech). Einnig hafa útlimahreyfingar barnsins 

vissa þýðingu í félagslegri hegðun þeirra. Þá ber að nefna þegar að handleggirnir rísa, lófinn 

opnast og fingurnir benda um leið og munnurinn opnast upp á gátt. Á þessum tíma gera foreldrar 

oft athugasemdir eins og ,,þetta er góð saga sem að þú ert að segja mér’’ og þá finnur barnið að 

það er hlustað á það. Þegar foreldrið sem á í samræðum við barnið tekur eftir táknum barnsins og 

svarar þeim, þá er líklegra að barnið haldi áfram samræðunum (Andrews og Murry, 2007).  Sjá 

myndir í viðauka.  Mynd 4 og 5 

Þau samskipti sem ungbarn hefur mest gaman af á fyrstu vikum lífs síns eru þau samskipti 

þegar hermt er eftir hegðun og tjáningu ungbarnsins. Foreldrar eða félaginn sem á í hlut, herma 

oft eftir barninu en gera það greinilega en með örlítilli áherslu, oftast með því að nota röddina og 
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allt andlitið til að herma eftir. Dæmi um þetta er þegar barnið opnar munninn og foreldrið gerir 

hið sama.  Þessi aðferð að herma eftir barninu og er kölluð ,,speglun’’ hefur áhrif á að halda 

athyglinni og þáttökunni hjá barninu. Barnalæknirinn og sálgreinirinn, Donald Winnicott trúði 

því að með því að ,,spegla’’ upplifun barnsins hefði það áhrif á að hjálpa barninu til að stofna 

tilfinningu fyrir sjálfum sér. Tímasetningin á svörun félagans er eitthvað sem barnið tekur eftir 

og skiptir máli í spegluninni. Ef svörunin er passlega hröð og svörunin kemur fljótlega eftir að 

barnið hefur gefið merki þá er líklegt að barnið haldi athyglinni og haldi áfram að fylgjast með 

félaganum. Ef svörun félagans er sein um einhverjar sekúndur þá missir barnið áhuga og heldur 

að félaginn sé ekki lengur tengdur sér.  En foreldrar þurfa ekki að vera stressaðir á því að þeir 

þurfi alltaf að svara fullkomlega heldur þarf barnið að læra að þetta er gangur lífsins í 

samræðum. Þetta gefur barninu einnig tækifæri á að upplifa hvernig hægt er að byrja samræður 

aftur upp á nýtt (Andrews og Murry, 2007). Sjá myndir í viðauka. Myndir 5-15. 

Meðvitundarástand, skap (Temprament) og sjálfsstjórn (Self-regulation) barns hafa áhrif á 

hegðun þess. Það fer eftir því á hvaða meðvitunarstigi barnið er hvernig það bregst við ytri- og 

innri örvun og hvernig það bregst við umönnunaraðila sínum. Hegðun barna er oftast tjáð í 

táknum eða athöfnum sem merkja meðvitundarástand eða þarfir barnsins. Ákveðnar tegundir af 

hegðun eru svo táknin, virk þátttaka eða lausn undan þátttöku. Hér á eftir koma nokkrar ákveðnar 

hegðanir ungbarna. 

Árvekni: Víkkun og ljómi yfir augum og andliti barnsins, þegar það beinir athyglinni að 

einhverri örvun (til dæmis að einhverjum hlut sem það vill naga). 

Sjónræn viðbragð: Hæfileiki ungbarna til að bregðast á sjónrænan hátt við hlutum eða fólki 

sem það er í sambandi við. 
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Heyrnar viðbragð: Hæfileiki ungbarna til að bregðast við rödd og öðrum hljóðum í 

umhverfinu. 

Aðlögun: Hæfileiki barns til að minnka svörunina við endurtekinni örvun. 

Faðmlag: Barnið hreiðrar um sig í faðmi umönnunaraðilans. 

Huggun: Hæfileiki barnsins til að róa sjálft sig eða láta aðra róa sig. 

Hreyfingar hegðun: Ósjálfráðar líkamshreyfingar og virkni til að bregðast við örvun. 

                                                                                                 (,,Understanding the,’’2003). 

Þessa hegðun barna er hægt að sjá strax eftir fæðingu, sérstaklega ef hún gekk vel og ef 

barnið hefur ekki þurft að fæðast með mikil læknisfræðileg inngrip. Eftir að barn kemur í 

heiminn eftir eðlilega fæðingu er það oftast vel vakandi, rólegt, einbeitt og sýnir mikin áhuga á 

því sem er að gerast í kringum það. Þetta tímabil gefur barninu og foreldrunum tækifæri á því að 

kynnast og tengjast hvort öðru. Innan nokurra mínútna frá fæðingunni sýna ungbörn áhuga á því 

að tengjast fólki í staðinn fyrir hlutum. Dæmi um þetta er að nýfætt barn snýr höfðinu að hljóði 

frá manneskju frekar en að veita hljóði frá hlut athygli. Barnið hefur heyrt mannaraddir fyrir 

fæðingu svo að þetta viðbragð tengist fyrri reynslu þess. Barnið sýnir andlitum líka áhuga en það 

er eitthvað sem það hefur ekki séð áður. Þetta sést þegar nýfæddu barni eru sýndar tvær myndir. 

Á annari myndinni er lögun andlits í réttri stöðu en á hinni myndinni er lögun andlits á hvolfi. 

Barnið velur myndina af réttri andlitsstöðu og horfir á hana. Eitt af því stórfenglega sem nýfætt 

barn gerir, þegar það er aðeins nokkra mínútna gamalt er að herma eftir andlitsgrettum fólks. Ef 

barnið er vel vakandi og athugult þá horfir það stíft á andlit foreldra sinna. Ef foreldrið opnar 

munninn rólega þá hermir barnið eftir því og opnar sinn munn. Það er eins og barnið átti sig strax 

á því að það og foreldrið séu á einhvern hátt eins. Þó að nýfætt barn hafi ekki næga reynslu af 

heiminum til að sýna meðvitaðar tilfinningar eins og skömm, sektarkennd eða vandræðakennd þá 
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getur það sýnt að það er mennskt strax frá fæðingu. Það gerir það með því að sýna tilfinningar 

eins og leiða, ánægju, andstyggð, ótta og áhuga (Andrews og Murry, 2007).  Sjá myndir í 

viðauka. Myndir 16-38. 

 

Grátur er mest áríðandi táknið sem ungbarn gefur frá sér sem þarfnast svörunar frá 

umönnunaraðila (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). Rannsóknir um grát sem hafa verið 

gerðar í mismunandi löndum sýna allar að grátur hefur ákveðið mynstur það er að segja hvenær 

dags börnin gráta og á hvaða aldri þau gráta mest. Sum börn gráta mest á fyrstu sex vikunum og 

svo minnkar það. Milli þriggja og sex vikna kvarta og gráta börnin mest og er meðaltalið um 

rúmlega tvær klukkustundir á dag. Mikið af þeim grát er á kvöldin. Frá þriggja mánaða aldri til 

eins árs minnkar gráturinn mikið og er þá meðaltalið um ein klukkustund á dag (Andrews og 

Murry, 2007). 

Geðlæknirinn Lloyd deMause (1974) kannaði þróun foreldrahlutverksins og komst að því 

að foreldrar á seinni hluta tuttugustu aldar fóru að lifa sig meira inn í líðan barna sinna. En það 

var Aletha Solter (2001) sálfræðingur sem komst að því að börn gætu jafnað sig á stressi og áfalli 

í gegnum grátinn á meðan þau fengju elskulegt faðmlag frá foreldri. Dr. Solter skýrði frá því að 

það væru tvær ástæður fyrir því að börn grétu.  Fyrri ástæðan væri sú að börn grétu til að tjá þörf 

fyrir nærveru, mat, örvun og fleira. Önnur ástæðan væru viðbrögð barns til að jafna sig á stressi 

og áfalli.  Þegar foreldri veit ekki að barn þarf að fá að gráta í faðmi foreldra til að jafna sig, þá 

gera þeir ráð fyrir að barnið sé að tjá þörf fyrir eitthvað. Foreldrið heldur þá að barnið sé svangt 

og gefur því alltaf að borða eða heldur að barnið sé þreytt og fer alltaf að rugga því.  Með þessu 

þá verður þetta að vana og barnið lærir að alltaf þegar það grætur þá þarf að gefa því að borða 

eða að rugga því. Upphaflegu tilfinningarnar sem komu grátnum af stað eru því bældar niður 
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með fæðu eða ruggi og barnið lærir því að bæla tilfinningar sínar í stað þess að tjá þær á réttan 

hátt. Kallast þessi stjórnun stjórnunarmynstur. Þetta stjórnunarmynstur á sér oftast stað á sjötta 

mánuði og þess vegna verður flóknara að bregðast við táknum ungbarna og barna þegar þau 

eldast. Skilji foreldrar að barnið þarf að fá að gráta og tjá þannig tilfiningar sínar í faðmi foreldra 

sinna eru þau betur í stakk búin að skilja tákn barna sinna. Foreldrið getur þá mætt þörfum 

barnsins hverju sinni.   

Æði oft getur það verið spursmál hvenær barn þarf hreyfingu eða huggun. Þegar barn er 

vakandi og ánægt þá finnst því smá hreyfingar skemmtilegar eins og rugg, sveifla, dans og 

skopp. Börn gráta ekki til að tjá þörf fyrir hreyfingu.  Þegar barn er óánægt og grætur, til að 

mynda vegna hungurs eða álags er hætta á að foreldrar noti hreyfingu og rugg til huggunar.  

Getur slíkt orðið að stjórnunarmynstri sem verður til þess að barnið lærir að hreyfa sig þegar því 

líður illa. Það gæti síðan leitt til óæskilegrar hegðunar, til dæmis gæti barnið farið að rugga sér 

fram og aftur og lemja höfðinu utan í (Rose, 2005). 

Móðir sem skilur álagstákn barnsins síns er líklegri til að þekkja ástand sem gæti ollið 

áhyggjum og gæti þar af leiðandi hringt fyrr í barnalækni áður en einkennin versna (Beal, Karl, 

O’Hare og Rissmiller, 2006). Foreldrar geta áttað sig á því hvenær barnið þarf að gráta. Sé barn 

að sjúga þumalinn eða snuðið, er með dúkkuna sína eða annað uppáhalds leikfang þá er það í 

hegðunarstjórnun en ekki í þörf fyrir grunnþarfir (Rose, 2005). 

Í rannsókn sem gerð var af Drummond og fleirum (1993) á gráti barna var skilningi mæðra 

á grátnum skipt í tvo flokka. Annarsvegar höfðu þær skilning á grátnum og hins vegar á huggun.  

Frumbyrjur og fjölbyrjur gerðu ekki sama greinarmun á þýðingu gráts og huggun ungbarna. 

Frumbyrjur sýndu í upphafi að þær væru næmar fyrir áreiti, þær höfðu litla eða enga þekkingu á 

gráti barna og þær upplifðu grátinn sem hávaða. Þegar þær fóru að skilja merkingu grátsins þá 
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fengu þær svörun hjá barninu sem fólst í huggun. Fjölbyrja mæðurnar skildu grát barna sinna 

sem greinilega tjáningu tákna.  Þær sáu strax fyrir þörfum ungbarna sinna, því þær voru búnar að 

kynnast táknum barna sinna. Áhrifarík innlifun er útkoma þess að samstilla þekkinguna á táknum 

ungbarna, að skilja táknin og að framkvæma. Með aukinni æfingu fengu mæðurnar meiri reynslu 

í því að þekkja munnleg og líkamleg tákn ungbarnanna. Þegar reynslan hjá mæðrunum óx, óx að 

sama skapi skilningur þeirra á táknum barna sinna sem þær síðan fóru að túlka. Reyndari mæður 

svöruðu táknum barna sinna fyrr og á viðunandi hátt. Þær mæður sem gátu svarað börnum sínum 

fyrr og á viðunandi hátt, viðurkenndu að þær voru skapbetri eftir að þær þekktu tákn barna sinna 

(Drummond, Letourneau, Neufeld, Harvey og Elliott, 1999).  

Ábyrgð ungbarna er að bjóða upp á  skiljanleg tákn sem benda á þarfir þeirra og ábyrgð 

foreldra er að vera næmir til að skilja barnið (Drummond, Letourneau, Neufeld, Harvey og 

Elliott, 1999). Í rannsókn sem gerð var á fyrirburum og mæðrum þeirra kom í ljós að þegar 

fátækar og fjárhagslega illa staddar mæður fengu smá kennslu um tákn ungbarna á sjúkrahúsinu, 

hafði það áhrif á þekkingu þeirra á hegðun ungbarnsins, tengingu við ungbarnið og einnig 

minnkaði stress mæðranna. Kennslan á sjúkrahúsinu fólst meðal annars í því að kenna 

mæðrunum á ósjálfráð viðbrögð, vöku og svefnstig og á tákn barna (Browne og Talmi, 2005). 

Í rannsókn sem gerð var á nýbökuðum mæðrum kom í ljós að ef boðið var upp á námskeið 

snemma eftir fæðinguna hafði það jákvæð áhrif á sambandsferli móður og ungbarns, áhyggjur og 

vanlíðan móður sem og þroska barnsins. Á námskeiðunum var umönnunaraðilum m.a. kennt á 

tákn barna og hvernig ætti að bregðast við þessum táknum (Forman, O’Hara, Stuart, Gorman, 

Larsen og Coy, 2007). Ábyrgð foreldra er mikilvæg í samskiptum við ungbarn, en það er einnig 

krefjandi að hugsa um barn. Einn þáttakandi í rannsókn líkti því að hugsa um ungbarn við 

herbúðir, nema að viðkomandi skilur ekki tungumálið sem liðþjálfinn talar. Nýjar mæður þurfa 
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aðstoð við skilning á  táknunum sem ungbörnin senda þeim til að samskiptin verði sem best 

(Amankwaa, Drake, Humenick, Roux og Younger, 2007).  

Í rannsókn Baley, Davillier, Fulton, Koshy, Salvator og Singer (2003) voru samskipti 

foreldra og ungbarna við fæðugjöf könnuð. Stuðst var við NCAST Feeding Scale á meðan 

mæður gáfu börnunum að borða. Í úrtakinu voru 103 fyrirburar sem fæddust mikið veikir, 68 

fyrirburar sem fæddust lítið veikir og 117 heilbrigð börn. Fylgst var með börnunum þegar þau 

voru 1, 8 og 12 mánaða. Í niðurstöðunum kemur fram að miserfitt getur verið fyrir foreldra að 

lesa úr táknum barna sinna enda eru ekki öll börn sem gefa frá sér skýr tákn. Börn sem eru 

fyrirburar eru erfiðari í samskiptum en fullburða börn, ómóttækilegri við félagslegri örvun og 

sýna óskýrari hegðunartákn. Umönnunaraðilar þeirra geta verið í meiri erfiðleikum með að vera 

tilfinnganæm gagnvart þeim. 

Amankwaa, Drake, Humenick, Roux og Younger (2007) skoðuðu móttækileika mæðra eftir 

fæðingu í þverskurðsrannsókn og einnig var verið að spá um móttækileika mæðra, þar með talið 

matargjafir ungbarna, eiginleika mæðranna og lýðfræðilega þætti eins og aldur, félagslega stöðu 

og menntun. Þátttakendur voru 177 mæður á fyrstu 2-4 mánuðunum eftir fæðingu. Niðurstöður 

þessara rannsókna sýndu jákvæð tengsl milli lífsgleði, sjálfsálits og móðurlegs móttækileika. 

Þáttakendur sem upplifðu meiri ánægju í lífi voru með hærra sjálfsálit og sögðu frá aukinni 

ábyrgð í garð barna sinna. Gagnstætt því sögðu mæður sem voru ekki eins ánægðar með líf sitt 

og voru með minna sjálfstraust að þær upplifðu minni ábyrgð gagnvart börnum sínum. 

Frumbyrjur voru líklegri en fjölbyrjur til að skýra frá minni móttækileika í garð barna sinna. 

Koma þessar niðurstöður því heim og saman við fyrri rannsóknir sem nefndar voru hér að ofan 

(Drummond, Letourneau, Neufeld, Harvey og Elliott, 1999). Í rannsókn sem Paris og Helson 

(2002) framkvæmdu, og nefndist ,,Samsæri þagnarinnar’’, kom í ljós að foreldrar sem eru að 
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eignast sitt fyrsta barn þurfi meiri stuðning og leiðbeiningar um það hvernig eigi að lesa úr 

táknum barna sinna til þess að upplifa sig öruggari í foreldrahlutverkinu. 

2.5 Myndun geðtengsla 

Til þess að samband foreldris og barns verði gott þurfa foreldrarnir að vera næm á tákn 

ungbarnsins og geta svarað þeim á viðunandi hátt. Þegar foreldrarnir þekkja tákn barna sinna og 

svara þeim þá myndast tilfinningalegt samband sem hefur áhrif á myndun geðtengsla (Spietz og 

Sumner, 1994; Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006).  

Bowlby (1988) var fyrstur til að þróa kenningu um geðtengsl. Það hefur orðið mjög 

áhrifamikið í því hvernig við vinnum með ungbörn og fjölskyldur þeirra. Kenning um myndun 

geðtengsla er lýsandi kenning frekar en hagnýt og getur hjálpað okkur að þekkja hvernig ungbarn 

tengist ákveðnu fólki. Þetta getur gefið til kynna hvers konar afskipti geta verið hjálpleg 

(Douglas, 2006). 

Carlson og Sroufe (1995) töldu örugga myndun geðtengsla vera frumskilyrði fyrir öryggi 

og velferðs barns. Fyrsta sambandið sem barnið myndar við umönnunaraðila hefur áhrif á 

hæfileika barns til að takast á við foreldrahlutverkið í framtíðinni (Baradon, Broughton, Gibbs, 

James, Joyce og Woodhead, 2005). Geðtengslamyndun kallast það ferli þegar foreldri og 

ungbarn kynnast hvort öðru, elska og þekkja hvort annað. Klaus og Kennell (1997) töldu ferlið 

stuttu eftir fæðingu vera mikilvægt í myndun geðtengsla móður og barns (Lowdermilk og Perry, 

2004). Klaus og Kennell (1976) skilgreindu hlutverkið ,, að tengjast’’ sem viðkvæmt stig á fyrstu 

mínútunum og klukkustundunum eftir fæðingu þegar móðir og faðir eru í mikilli nærveru við 

barnið.  Þannig yrði seinni þroski barns sem ákjósanlegastur (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 

2006). Nú er vitað að geðtengsl myndast hjá mönnum á lengra tímabili og er þetta hugtak frekar 
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flókið.  Goulet og samstarfsfélagar (1998) settu fram greiningu um þetta hugtak sem skiptist í 

nálægð (Proximity), gagnkvæmni (Reciprocity) og skuldbindingu (Commitment). Nálægð er 

nánd foreldris og barns og þegar þau upplifa líkamlega og tilfinningalega vellíðan. Foreldrar 

sækjast eftir nálægð við barnið sitt í gegnum snertingu, augnsamband og að halda á barninu í 

örmum sér. Gagnkvæmni er það ferli þegar færni og hegðun barnsins kalla fram svörun foreldra. 

Barnið er þá virkur þáttakandi í samskiptaferlinu. Skuldbinding er þegar foreldrar setja barnið sitt 

í fyrsta sæti í lífi sínu og fjölskyldunnar og skuldbinda sig gagnvart velferð barnsins. Þar af 

leiðandi verður skuldbinding varanleg (Bell, Goulet, Lang, Paul og St-Cyr, 1998). 

Eitt af því sem börn hafa mikið þörf fyrir er snerting og nærvera. Börn njóta þess að vera í 

líkamlegri nærveru en þurfa þó stundum að fá að vera ein í friði. Foreldrar bjóða börnum sínum 

upp á myndun geðtengsla í gegnum tal, augnsamband, samverustundir og seinna meir, bros. 

Samhæfing er greinileg þegar foreldrið brosir til barnsins og barnið brosir til baka. Þetta er 

mikilvægt fyrir barnið, þá finnur það að tilfinningum þeirra er deilt og þær eru samþykktar 

(Rose, 2005). Árið 1978 þróaði Mary Ainsworth aðferð til að athuga og meta myndun geðtengsla 

í samskiptum foreldra og ungbarna (Douglas, 2006). Það kallaði hún ,,The Strange Situation’’ 

(Ókunnar aðstæður) (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Hún benti á að börn sýna mismunandi 

hegðun, sem er flokkuð eftir því hvernig þau tengjast umönnunaraðila sínum. Fyrst ber að nefna 

jákvæða hegðun þar sem börn gefa umönnunaraðila sínum jákvæð merki eins og bros og hjal. 

Önnur hegðun er fælni þar sem barnið gefur frá sér armæðu merki til að egna/hvetja 

umönnunaraðila sinn, merki eins og grát og uppnám. Þriðja hegðunin er svo nánd þar sem barnið 

leitar til umönnunaraðila með því að skríða til hans eða teygir sig til hans. 

Matið með ,,The Strange Situation’’ býður upp á sýnilega heimild á tengslahegðun 

ungbarna í ókunnugu umhverfi og sannar mikilvægi í samböndum ungbarna og mæðra fyrir 
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núgildandi og seinni geðheilsu ungbarna. Barn sem sýnir hegðun, sem flokkast undir örugg 

tengsl er líklegra til að læra í nýjum aðstæðum en barn sem sýnir hegðun sem flokkast undir 

tvíbent, nándarfælin eða ruglingsleg tengsl (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Matið með ,,The Strange Situation’’ er framkvæmt af sérfræðingum eftir ákveðinni 

staðlaðri röðun sem er þessi: 

• Fylgst er með eins árs gömlu barni leika sér við móður sína 

• Ókunnugur slæst í hópinn með þeim 

• Móðirin fer í smá stund en kemur aftur 

• Ókunnugur fer 

• Móðirin fer þannig að barnið er eitt 

• Ókunnugur kemur 

• Móðir kemur 

 

Niðurstöður athuganna er skipt upp í þrjú ólík vinnulíkön: 

• Örugg  tengsl (Secure) 

• Nándarfælin tengsl (Anxious-avoidant)  

• Tvíbentur (Anxious-ambivalent (resistant))  

• Tveir seinni flokkarnir endurspegla óörugga tengslamyndun (Anxious-avoidant og 

Anxious-ambivalent (resistant)) (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Fjórða flokknum hefur verið bætt við síðan Ainsworth fór að vinna með mótsagnakennd 

tengslasambönd en í þeim flokki eru börn og ungir krakkar sem hafa verið misnotuð og/eða 

vanrækt (Douglas, 2006). 
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• Ruglingsleg tengslamyndun (Disorganised/disordered/disrupted/disorientated eða 

controlling) (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

Dæmi um þetta er þegar barn sýnir mjög skrítna hegðun þegar það hefur verið aðskilið frá 

umönnunaraðila sínum. Börnin eiga það þá til að setja höfuðið á milli fótanna eða hlaupa í hringi 

þegar að umönnunaraðilinn fer eða kemur aftur. 

Það eru einnig til skýringar á fyrstu þremur tengslunum. Sagt er frá öruggum tengslum þar 

sem barnið grætur þegar umönnunaraðilinn fer en svo róast það fljótt. Leikurinn eykst þegar það 

leikur sér eitt og barnið sýnir ánægju þegar umönnunaraðili kemur aftur að sækja það. Lýsingin á 

barni með kvíðin eða að forðast tengsl er þannig að barnið sýnir litla eða enga leiði þegar 

umönnunaraðilinn fer og það forðast umönnunaraðila þegar hann kemur aftur. Lýsingin á 

tengslamynstri ,,kvíðin eða á báðum áttum’’ lýsir sér þannig að barnið mótmælir við brottför 

umönnunaraðila og það veitir mótspyrnu þegar umönnunaraðilinn kemur aftur (Douglas, 2006). 

 

2.6  Kenningar Brazelton og Barnard um Samskipti 

Hugmyndin um samskipti (Reciprocity) milli móður og barns er sprottin af humgyndafræði 

Brazelton (1974). Hann vann mikið með að skoða þroska barna og tók myndir af samskiptum 

móður og barns  og greindi svo niðurstöðurnar frá mínútu til mínútu (Douglas, 2006). Brazelton 

sýndi náttúruleg samskipti móður og barns á mynd, hvernig móðirin og barnið svöruðu hvort 

öðru, hvernig þau hófu samskiptin og hvernig þau stjórnuðu samskiptunum við hvort annað. Á 

myndunum sem Brazelton tók af samskiptum móður og barns sést virkni barns og skipulag þess í 

samskiptum við móður sína og voru vísindamenn undrandi á því (Douglas, 2007). Brazelton 
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sýndi fram á að börn eru mjög virk í tjáningu við móður sína. Hann lýsti gagnkvæmum 

samskiptum sem dansi með eftirfarandi skrefum: 

• Móðirin og barnið setja sig í stöðu 

• Stefnumörkun 

• Ástand athyglinnar 

• Hraðaaukning, örvun. 

• Hámark spennunnar 

• Hraðaminnkun 

• Draga sig í hlé 

Brazelton lýsir þessum samskiptum þannig: 

Móðirin lítur á barnið eftir að það snéri sér að henni. Á meðan þau líta á hvort 

annað, brosir móðirin til barnsins, talar við það, snertir hönd þess og heldur um 

fætur þess til að örva samskiptin. Barnið svarar með því að brosa, hjala og snúa 

höndum og fótum þar til spennan nær hámarki. Eftir þetta byrjar barnið að draga úr 

hreyfingum og svörun sinni og að lokum hættir það að sýna svörun. Móðirin fer 

eftir merkjum barnsins og minnkar örvunina alveg þangað til hún lítur undan rétt 

áður en barnið gerir það (Douglas, 2006). Á meðan barnið á í samskiptunum gerir 

það nokkrar pásur frá samskiptunum inn á milli. Móðirin er næm á barnið og barnið 

er næmt á hana. Þegar barnið hefur átt í samskiptum við móður sína þarf það hvíld. 

Það sýnir það með því að hægja á hreyfingum sínum og lítur undan.  Barnið beinir 

athyglinni eitthvað annað, til dæmis að höndum sínum eða að fötum sínum. Þegar 

barnið er svo aftur tilbúið í samskipti þá lítur það á móður sína og sýnir vilja með 
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tilheyrandi táknum. Barnið slítur alveg samskiptunum þegar það er búið að fá nóg 

eða því finnst samskiptin óþægileg (Douglas, 2007, bls. 54).  

Brazelton einblíndi á að meta hegðun sem vísar svo til gæða í sambandi forelda og 

ungbarns, með matstæki sem hann nefndi ,,The Neonatal Behavior Assessment Scale’’ (NBAS) 

(St Clair, 1978). Matstæki Brazeltons eða ,,The Neonatal Behavioral Assessment Scale’’ er að 

skoða margbreytileikann í hegðuninni við félagslegri örvun sem verður hjá nýburanum þegar  

hann sefur, grætur og vakir. Tuttugu mælieiningar þess mæla taugafræði heilbrigðra barna. 

Tuttugu og sjö hegðunarlegar mælieiningar þess, meta getu barnsins til að bregðast við umhverfi 

sínu. Stigin sem hægt er að fá á prófinu sýna fram á getu barnsins til að skipuleggja sjálfvirka- og 

miðtaugakerfið til þess að bregðast við áreiti, bæði miklu og litlu. Prófið er notað til að spá fyrir 

um viðbrögð barnsins við umhverfinu. Niðurstöður þessa prófs sýnir ,,bestu’’ frammistöðu 

barnsins, mælda með lotu tilrauna sem er mæld í óákveðinni röð, og metur getu barnsins til að 

skipuleggja viðbrögð innan mismunandi meðvitundarstiga (Brazelton, 1978). 

Sem læknir gat Brazelton séð að börn áttu mikinn þátt í sínum eigin þroska. Ef börn áttu í 

einhverjum erfiðleikum svo sem allsráðandi þroska frávik (PDD) eða einhverfu, þá var 

tilhneigingin að kenna foreldrunum um. Í öllu ferlinu var litið framhjá framlagi barnsins í 

misbrestinum í sambandinu. Börn sem voru með vandamál eins og PDD eða einhverfu voru 

alveg frá byrjun að senda neikvæð tákn til foreldra sinna. Brazelton vildi skilja börnin svo hann 

gæti farið að skilja vandamál foreldranna. Markmið hans með því að þróa NBAS var að meta 

framlag barna í misbrestunum sem voru til staðar þegar börnin voru erfið eða sýndu afbrigðilega 

hegðun. Ef að hægt væri að skilja af hverju börnin sýndu þessa afbrigðilegu hegðun, þá væri 

kannski hægt að koma foreldrunum í betri skilning um hlutverk þeirra. Það gæti svo aftur leitt til 

gagnkvæmra samskipta (Reciprocity) barns og foreldris (Brazelton og Nugent, 1995). 
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 Katrin Barnard er hjúkrunarfræðingur og hefur unnið mikið til að meta gagnkvæm 

samskipti (Reciprocity) ungbarna og foreldra. Hún lítur á gagnkvæm samskipti sem mikilvægan 

þátt í þroska barns sem á að hlúa að. Hún skoðaði samskipti með það að leiðarljósi að bæði 

ungbarnið og foreldrið eru þátttakendur og það þarf framlag beggja aðila til að samskiptin gangi 

upp. Barnard taldi að menningin, umhverfið og persónueinkenni hafði áhrif á samskiptin og því 

þyrfti að hlúa að þeim þáttum svo utanaðkomandi brestir hefðu síður neikvæð áhrif á samskiptin 

(Spietz og Sumner, 1994). Á meðan Brazelton skoðaði meira líkamlegan þroska barnsins í 

samskiptunum og benti foreldrum á hæfileika barnsins til að efla samskiptin (Brazelton og 

Nugent, 1995).  Var Barnard að byggja mat sitt á því að umönnunaraðilinn og barnið beri bæði 

ábyrgð á því að mynda og þroska sambandið. Barnið á annarsvegar að geta sýnt skýr merki og 

verið móttækilegt fyrir umönnunaraðilanum. Umönnunaraðilinn á hinsvegar að bregðast við 

merkjum barnsins, minnka álag barnsins og bjóða upp á tækifæri fyrir þroska og lærdóm (Spietz 

og Sumner, 1994).  Í aðalatriðum þá er grundvöllurinn fyrir áhrifaríkum samskiptum að hver 

persóna bjóði upp á raðir af augljósum táknum, svörun og aðlögun við þeim (Spietz og Sumner, 

1994; Browne og Talmi, 2005). Þessi samskipti á fyrsta aldursári skipta miklu máli í sambandi 

við vitrænan þroska og geðheilsu barna á skólaaldri (Smith, Landry og Swank, 2006). Fyrst, þá 

þarf foreldrið í samskiptunum að hafa fullnægjandi hegðun eins og að tala, brosa og beita 

líkamstjáningu til þess að mjúklegt flæði víxlverkunar eigi sér stað (Spietz og Sumner, 1994; 

Drummond, Letourneau, Neufeld, Harvey og Elliott, 1999). Annað, svörun félaganna verður að 

vera háð hvort öðru, á meðan barnið þroskast.  Umönnunaraðilinn verður að halda áfram að vera 

bæði samkvæmur og háður því (Contingent) að sinna barninu. Þriðja, innihald víxlverkunarinnar 

verður að vera auðugt af jákvæðum áhrifum, munnlegri örvun og röðum af leikefni. Síðast, 
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aðlögunarferlið á milli umönnunaraðilans og barnsins breytist með tímanum og er skylt verðandi 

þroska barnsins (Spietz og Sumner, 1994).  

Þegar umönnunaraðili skilur tákn barna er líklegt að sambandið verði gott sem leiðir til 

betri stjórnunar á lífeðlisfræðilegri svörun hjá ungbarninu (til dæmis hjartsláttartíðni, 

öndunartíðni og líkamshita), hegðun, félags- og tilfinningarlegu viðbragði og næringarþörf 

ungbarnsins (Hofer, 1994). Gott samband ungbarns við foreldra sína býður upp á þroska í 

sjálfstrausti, öryggi, tilfiningalegum stöðuleika, fúsleika til að læra og félagslegri hæfni. 

Skilyrðið fyrir þessum þroska er að foreldrið veitir næmni, gott uppeldi, örvun og ótakmarkaða 

umönnun (Berlin, Brooks-Gunn, McCarton og McCormick, 1998).    

Örvarnar á myndinni sýna aðlögun frá 

umönnunaraðila til barns og frá barni til 

umönnunaraðilans. Jákvæð tengsl sjást 

þegar aðlögunin verður vel heppnuð.  Brotin 

í örvunum tákna truflun í aðlögunarferlinu 

sem veldur því að víxlverkunin brotnar 

niður.  Þessi truflun getur átt upptök hjá 

umönnunaraðilanum, hjá barninu eða í umhverfinu. Dæmi um aðstæður sem valda truflun er 

þegar umönnunaraðilinn hefur ekki næga þekkingu á hegðun barnsins, veikindum, þunglyndi, 

álagi og hættuástandi í umhverfinu. Aðstæður sem þessar geta valdið því að umönnunaraðilinn 

verður ekki eins næmur fyrir táknum barnsins, getur ekki létt álag barnsins eða getur ekki boðið 

barninu upp á nauðsynleg vaxtar- og þroska skilyrði.  Einnig getur verið að barnið gefi ekki frá 

sér skýr tákn vegna þroskaskerðingar eða veikinda. Það eru margar rannsóknir sem sanna 

langtíma áhrif af trufluðum samböndum hjá ungbörnum og foreldrum þeirra. Í rannsókn eftir 

Mynd 2:  Barnard módelið 
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Glaser (2000) kemur fram að þessi trufluðu sambönd geta komið til vegna vanrækslu og 

misnotkunar. (Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce og Woodhead, 2005). Melhuish (2004) 

telur að í góðu sambandi umönnunaraðila og barns þroskist geðheilbrigðið vel. Umönnun strax 

eftir fæðingu hefur áhrif á geðheilbrigði barns eins og hvernig það lærir á sambönd og hegðun og 

hvernig það upplifir og stjórnar tilfinningum sínum (Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce 

og Woodhead, 2005). Í grein eftir Sameroff og Fiese (2000) kemur fram að góð sambönd bjóði 

upp á sjálf-stjórnunar hæfileika ungbarna og betri geðheilsu þeirra (Browne og Talmi, 2005). 

Taugavísindaleg rannsókn eftir Perry og fleiri (1995) sýnir að umönnun ungbarna hefur 

áhrif á þroska heilans. Til dæmis sýna ungbörn og börn sem hafa verið misnotuð og beitt ofbeldi 

þrálátan kvíða. Þetta stafar af tilfinningalegri upplifun sem ,,festist’’ inni í þroskandi heila þannig 

að neyðarástand verður einkenni persónueinkenna eða lifnaðarhátta (Baradon, Broughton, Gibbs, 

James, Joyce og Woodhead, 2005). Ungbarn er mjög varnarlaust og er algjörlega háð 

umönnunaraðila sínum.  Hlutverk umönnunaraðilans er að vernda og sjá fyrir ungbarninu á sem 

bestan hátt.  Í því felst að vernda barnið frá utanaðkomandi skaða og frá kvíða sem kemur fram 

ef verndunar hlutverk foreldra mistekst. Það er alls ekki gott ef foreldrum mistekst þetta því þá 

líður barninu eins og það sé yfirþyrmandi bjargarlaust.  Þessi fyrsti kvíði sem kemur í umsjá 

umönnunaraðila getur verið ögrandi fyrir mislynda foreldra, þegar barnið veit ekki hverju það á 

von á í sambandi við skap foreldra. Barnið getur orðið hrætt við ákveðið geðástand eða hegðun 

foreldra sinna, eða að verða skilið eftir of lengi í þjáningu.  Það er mjög alvarlegt mál ef barninu 

stafar ógn af umhverfinu, til dæmis sökum misnotkunar eða vanrækslu. Barnið fer að gera ýmsa 

hluti sér til varnar eins og að hætta að horfa í augun á foreldrunum, því það heldur að það sé 

skelfilegt að horfast í augu við þau. Barnið lærir að hamla tengslaþarfir sínar og verður að barni 

sem krefst einskis af umönnunaraðila sínum og þróar með sér bráðþroska hæfileika til að róa 
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sjálft sig. Barnið fer þá að tjá óhuggandi þjáningu og þegar grátur þess ber ekki þá huggun og 

öryggi sem það þarfnast gæti það orðið fráhverft umhverfi sínu. Barnið sýnir þennan aðskilnað 

með því að vera alveg teinrétt og kyrrt eins og það sé dáið.  Það er talið að með þessu sé barnið 

að reyna að losna úr óbærilegum og ófullnægjandi aðstæðum í von um að móðirin eða einhver 

önnur persóna geti huggað það og gert aðstæðurnar þolanlegar (Baradon, Broughton, Gibbs, 

James, Joyce og Woodhead, 2005). 

 

Eftirfarandi hugtök hafa ákveðna þýðingu í Barnard módelinu um víxlverkun 

umönnunaraðila og barns: 

Óöryggi/Óvissuástand (Contingency) 

Mikilvæg atriði í sambandi umönnunaraðila og barns er mynstur tjáskipta. Til dæmis ef 

umönnunaraðilinn talar þá hlustar barnið. Þegar barnið vill losna úr samskiptunum, þá þarf 

umönnunaraðilinn að gefa því rými. Að skilja mikilvægi þessarar tengingar hvetur 

umönnunaraðilann til að lesa í tákn barnsins og að svara samstundis. Þegar svörun er jákvæð 

skapast hegðunarmynstur sem býður upp á það að barnið fer að skilja sambandið milli hegðunar 

og umhverfis, það byggir upp öryggi. Það er ekki eingöngu á ábyrgð umönnunaraðilans að skapa 

þessi tengsl. Barnið sýnir líka viðbrögð þegar það svarar brosandi umönnunaraðila með brosi eða 

orðum (Spietz og Sumner, 1994). 

Stelling/staða 

Þegar foreldri og barn eru að tengjast og læra að skilja hvort annað þá er mikilvægt að 

stellingin sem þau eru í sé rétt. Barnið þarf að vera sem næst foreldri sínu, því það tjáir sig með 

hreyfingum. Foreldrið finnur hreyfingarnar best í nálægð og getur þá lesið betur úr táknum 

barnsins. Barn og foreldri þurfa að horfast í augu þegar samskipti eiga sér stað og andlit barns og 
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andlit foreldris snúi á móti hvort öðru, þannig getur foreldrið lesið betur úr andliti barns (Spietz 

og Sumner, 1994). 

Orða tjáning/ munnleg tjáning 

Aðalþátturinn til að hafa áhrif á barn er að hvetja foreldra til að tala við börn sín.  Fyrir 

allra yngstu börnin, þá örvar tal athygli barnsins og eykur félagslegan og tilfinningalegan þroska 

þess. Þegar foreldrið talar þá snýr barnið sér að foreldrinu, gefur möguleika á augnsambandi og 

reynir að skilja það sem foreldrið er að segja. Tal eykur vitrænan þroska, foreldrar merkja fólk og 

hluti í umhverfi barnsins með orðum (Spietz og Sumner, 1994). 

Næmni 

Næmni er sá eiginleiki að fylgjast með og að bregðast við á viðunandi hátt. Næmni felur í 

sér að foreldrið fylgist með merkjum barnsins svo sem fúsleika, þreytu, fylli, svengd, fúsleika til 

að veita athygli og fúsleika til breytinga á rútínu (Spietz og Sumner, 1994). 

Tilfinning 

Tilfinning er tjáning á tilfinningalífi, hegðun, hjartnæmni eða skapi umönnunaraðilans og 

barnsins, sem hefur áhrif á jákvæð eða neikvæð tjáningarform. Mörg atriði tengjast tjáningu s.s. 

hlátur og bros foreldris eða barns sem og að gretta eða yggla sig. Bros er jákvæð tjáning sem 

auðvelt er að þekkja. Neikvæð tjáning eins og reiði eða leiði getur verið erfiðara að þekkja eða 

gerist sjaldnar, sérstaklega ef barnið gefur veik merki frá sér. Báðar tjáningarnar eru 

nauðsynlegar fyrir barnið að þekkja hjá sjálfum sér og öðrum (Spietz og Sumner, 1994). 
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2.7  Solihull Approach 

Solihull Approach er samþætt módel af vinnu, lærdómsbókum og þjálfunarprógrammi 

fyrir umönnunarstarfsfólk sem vinnur með ungbarnafjölskyldur, börn og ungt fólk og sérstaklega 

við þá sem eiga í tilfinningalegum og hegðunarlegum erfiðleikum. Solihull Approach var fyrst 

þróað í borginni Solihull (UK) árið 1996 með sameiginlegri vinnu milli heilbrigðisstarfsfólks, 

barnasálfræðinga og geðlækna. Solihull Approach er nálgun til að efla geðvernd í ungbarnavernd 

fyrir börn á aldrinum 0-5 ára. Það var upphaflega hannað fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að vinna 

með barnafjölskyldum sem áttu í erfiðleikum með fæðugjöf, svefn, klósettvenjur og annari 

hegðun barnanna. Solihull Approach hefur á seinni árum þróast áfram og er nú notað af 

fagaðilum og starfsfólki úr mismunandi starfstéttum sem vinna með fjölskyldum. Módelið 

sameinar þrjú hugtök: Containment, Reciprocity og Behaviour management. Hugtökin eru ekki 

ný en það er röðunin þeirra á starfsvettfangin. Ólíkt við forvarnir þar sem mesta áhersla er lögð á 

atferlisstjórnun, er hér lagt mesta áherslu á stuðning við fjölskyldur (containment), síðan á 

eflingu samskipta (reciprocity) og ef það leysir ekki vandann er gripið til atferlisstjórnunar. 

Starfsfólk í heilbrigðisþjónustunni, sjálfboðaliðar og félsgsþjónustan eiga öll að geta unnið með 

Solihull Approach með fjölskyldum til að stuðla að góðri tilfinningalegri byrjun í lífinu (Sure 

Start Program). Samvinna á milli mismunandi fagmanna sem vinna skv. Solihull Approach getur 

stutt foreldra á samkvæman og skapandi hátt. Þetta gera þeir með því að þekkja og nota hugtökin 

þrjú sem unnið er með í Solihull Approach. Fyrst ber að nefna hugtakið Containment. Það lýsir 

hæfni til að skilja tilfinningatjáningu hjá annarri manneskju án þess að verða hissa yfir erfiðum 

tilfiningum eins og reiði eða sektarkennd, heldur er það að skilja tilfinninguna og geta tjáð sig til 
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baka. Ef hin persónan er ekki hissa á erfiðu tilfinningunum þá getur hún sett sig í aðstæðurnar og 

greint frá þeim tilfinningum. Þannig á Containment alltaf við um það sem gerist við skynjun 

tilfinninga milli tveggja manneskja (Douglas, 2006). Bion (1959) sem vitnað er í  í Douglas 

(2006) var sálfræðingur og mjög skapandi maður. Hann vann með fullorðnu fólki en hann 

reiknaðu út hugsanir þeirra aftur í tímann til að ímynda sér stöðu þessara einstaklinga þegar þau 

voru börn. Bion þróaði hugtakið Containment en skilgreindi það ekki og skrifaði mjög lítið um 

það. Vegna þess að ekki er til nein skilgreining eftir Bion þá er stuðst við skilgreiningu frá öðrum 

þekktum sálfræðingi, Freud (1926) sem vitnað er í í Douglas (2006). Freud sagði að upphafið á 

Containment liggi í vörpun en það er hugtak sem að Freud þróaði. Vörpun þýðir að persónan 

yfirfæri hans eigin tilfinningar á einhvern annan svo hann þurfi ekki sjálfur að viðurkenna þær. 

Til dæmis getur einhver verið reiður en ekki viljað viðurkenna það fyrir sjálfum sér. Svo að hann 

yfirfærir reiði sína á aðra, og sér þá reiða, Freud (1926). Seinna lýsti og lagði Bion áherslu á að 

vörpunar greiningin ætti við þegar fólk væri að reyna að tjá sérstaklega sársaukafullar eða erfiðar 

tilfinningar. Greiningin í þessum hluta þýðir að fólk greini tilfinninguna í hinni persónunni 

(Douglas, 2007). Eftir hugtakinu Containment ber að nefna hugtakið Reciprocity. Þar er átt við 

samskipti eða gagnkvæmni. Það lýsir tengslum milli barns og foreldra. Það er líka hægt að nota 

Reciprocity til að lýsa öllum tengslum/tengslamyndunum í öllum samböndum. Frá því barnið 

fæðist (og jafnvel áður en barnið fæddist) hafa móðir og barn verið að tengjast hvort öðru. Það er 

eins og það sé dans á milli barns og móðurinnar í öllu sem þau gera, eins og til dæmis á meðan 

fæðugjöf stendur yfir. Dansinn er á þennan hátt: 

• Barnið gefur frá sér tákn hvenar það á að byrja og enda fæðugjöfina. 

• Móðirin túlkar tjáningu barnsins 

• Móðirin svarar táknum barnsins 
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• Barnið sýgur og sýnir ánægju með því að brosa eða hjala. 

Móðirin og barnið tjá sig við hvort annað með því að nota sjón, hljóð og snertingar. Ef 

móðir brosir, opnar muninn, heldur í hendur og strýkur fætur barnsins, þá fer barnið að brosa, 

opna muninn, hreyfa hendurnar og spriklar meira. Reciprocity er líka mikilvægt þegar barn er að 

þroskast frá einu stigi í annað og þarf að prófa sig áfram. Til dæmis þegar það er verið að kynna 

fastan mat fyrir barninu, það er ferli sem tekur tíma og þolinmæði. Þetta ferli snýst ekki bara um 

fæðuna heldur verða breytingar á sambandi móður og barns, hún þarf að geta lesið tákn barnsins 

um það hvenær það er tilbúið að taka þetta stig og verða sjálfstæðara. Þegar sum börn eldast og 

verða sjálfstæðari fer að bera á hegðunarvandamálum. En það er eitt af hugtökunum sem að 

unnið er með í Solihull og kallast Behaviour Management. Þar er átt við hegðunarstjórnun hjá 

einstaklingum innan fjölskyldunnar. Bæði reciprocity og Containment tengjast  Behaviour 

Management. Ef barnið hefur t.d. upplifað ófullnægjandi Reciprocity og ónógt Containment þá 

eru miklar líkur á hegðunarvandamálum. Talörðuleikar eru dæmi um hvernig hegðunarvandamál 

og ónógt containment geta verið samtengd. Barninu langar e.t.v. til að tala en getur ekki myndað 

orðin og þá bítur það í staðinn. Í því dæmi setur barnið tilfinningar sínar inn í annað 

tjáningarform en orð, sem er hegðun sem felst í að vera ,,vondur’’ með því að bíta. Í kaflanum 

um hegðunarvandamál og Reciprocity (Douglas, 2006) er talað um að skilningur foreldris á 

barninu og samskipti við barnið sé mikilvægt til að ná fram góðri hegðun. Foreldri þarf að hafa 

innsýn í barnið bæði á tilfinningalegum og líkamlegum þroska svo að væntingarnar verði 

raunsæar. 

Þessar kenningar geta verið nýtilegar á þrjá vegu: 
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Fyrst ber að nefna þegar hjálpa skal foreldrum með tilfinningar sínar og kvíða sem eru 

yfirþyrmandi. Þegar foreldrar geta náð stjórn á sínum tilfinningum eiga þeir auðveldara með að 

hjálpa barninu við að ná stjórn á sínum tilfinningum og kvíða. 

Annað er þegar hjálpa þarf starfsmönnum og umönnunaraðilum að sjá hvernig foreldri og 

barn aðlagast, hvernig barn og foreldri svara hvort öðru í samskiptunum. 

Þriðja er þegar að hjálpa þarf foreldrum að vinna með hegðun barna sinna. 

Í Solihull Approach er lögð áhersla á að hlusta á foreldrana og þeir látnir finna rót vandans 

og úrlausnir við honum. Þannig ráða foreldrar oft sjálfir úr vandamálunum með smá aðstoð frá 

starfsfólki. Allir foreldrar koma með þeirra eigin persónulegu reynslu og væntingar inn í 

foreldrahlutverkið. Starfsfólk sem vinnur skv. Solihull Approach getur þá leiðbeint foreldrum til 

að fá betri skilning á þeim sjálfum, á aðstæðum þeirra og hvernig þeim líður og hvernig þeir 

upplifðu það að alast upp. Þau geta einnig hugleitt hvernig þeirra eigin reynsla og væntingar geta 

haft (neikvæð) áhrif á erfiðleika með þeirra börnum. Þá geta þau frekar séð hlutina frá sjónarhóli 

barna þeirra. Þessi sjálfsþekking og skilningur getur oft leitt til breytinga.  Það eru nokkrir hlutir 

sem geta haft áhrif á samband foreldris og barns og er það til dæmis: 

• Upplifun foreldris á foreldrahlutverkinu 

• Persónuleiki foreldris 

• Væntingar foreldris og undirbúningurinn á foreldrahlutverkinu 

• Upplifun af meðgöngu og fæðingu 

• Hvort barnið sé veikt, fatlað eða fyrirburi 

• Sambandið milli foreldranna 

• Skap barnsins 

• Umhverfið og uppákomur í lífi fjölskyldunnar 
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• Ímyndun um barnið eða börn almennt 

• Áhrifin af venjulegu umhverfi eins og til dæmis kynþáttafordómar, fjárhagsstaða, lélegt 

húsnæði og lélegur félagslegur stuðningur (Douglas, 2006). 

Starfi hjúkrunarfræðingur skv. Solihull Approach þá geta fjölskylduaðstæður sem 

viðkomandi starfsmaður hélt að væru óbjargandi, vel verið bjargandi. Horfi 

hjúkrunarfræðingurinn í réttu ljósi á aðstæðurnar þá er vel hægt að hjálpa fjölskyldum sem eru að 

kljást við ýmis vandamál, til dæmis matarinntöku barna, öfundsýki eldri systkina, að ala barn á 

kopp og fleira. Þetta er meðal annars gert með samræðum við fjölskylduna. Með því að tala við 

foreldrana og sýna aðstæðum þeirra skilning þá eru meiri líkur á að hægt sé að hjálpa þeim við 

stjórnun eigin tilfininninga og við að fá heildarsýn á vandræðunum fremur en að vera þröngsýnn. 

Foreldrar endurspegla hlutverk sitt í því hvernig uppeldi þau fengu. Einn af hverjum fjórum sem 

voru misnotaðir í æsku, misnota börn sín þegar þeir verða foreldrar. Ef foreldrar fengu hlýtt og 

gott uppeldi þá endurspeglast það í uppeldi þeirra á eigin börnum. Þegar unnið er með foreldra 

skv. Solihull Approach þá eru þau spurð að því hvernig uppeldi þau fengu og þá er hægt að 

byggja ofan á það og sjá hvað má betur fara.  

 

2.8  Hjúkrunin og Þekking Foreldra á Táknunum 

Þegar hjúkrunarfræðingar þekkja mikilvægi sambandsmyndunar á milli foreldra og 

umönnunaraðila og helstu kenningar þá gefur það þeim tækifæri til notkunar í klíniskri hjúkrun 

hjá nýfæddum ungbörnum hvort sem það er á sjúkrahúsinu eða heima. Hjúkrunarfræðingurinn 

,,tengillinn’’ skilur tengslamyndun sem ferli sem býður upp á náið líkamlegt samband móður og 

barns og gerir það kleift fyrir móðurina að vera móttækileg fyrir táknum barnsins. Þessa 
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þekkingu býður hjúkrunarfræðingurinn upp á í hjúkrun. Með því að nota þessa hjúkrun í daglegri 

vinnu, þá getur hjúkrunarfræðingurinn komið á ákveðnu sambandi við móðurina. Á sama tíma 

getur hjúkrunarfræðingurinn boðið upp á aðstoð til að hámarka samband milli móður og 

ungbarns og hjálpað mæðrum að verða meðvitaðri um tákn ungbarna sinna. Til að 

hjúkrunarfræðingurinn geti aðstoðað foreldrana þarf hann sjálfur að skilja táknin sem ungbarnið 

er að gefa frá sér. Þetta krefst þess að hjúkrunarfræðingurinn þarf að læra vel um tákn og hegðun 

ungbarna og þekkja helstu rannsóknir í þeim efnum (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). 

Hjúkrunarfræðingar hjálpa foreldrum að kynnast börnum sínum, hvernig vökustig þeirra eru og 

hvað táknin þeirra þýða. Þeir kenna foreldrum til dæmis að það er best að setja barn á brjóst 

þegar það er rólegt og sýnir merki um hungur (Jensen, 1995).  

Hver hjúkrunarfræðingur verður að nálgast hverja nýja móður með því markmiði að koma 

á eins mikilli dýpt í sambandi móður og hjúkrunarfræðings eins og hægt er. Samt er aðal ábyrgð 

hjúkrunarfræðingsins að koma á sambandi milli móður og ungbarns. En það er sambandið við 

móðurina sem hjúkrunarfræðingurinn leggur áherslu á svo móðirin geti treyst og lært af henni. 

Þegar hjúkrunarfræðingurinn ætlar að tengjast móðurinni þá er gott að nota umönnunina, 

gjafatíma og hegðun barnsins til að byrja samband hjúkrunarfræðings og móður. Þannig getur 

hún notað samband sitt við móðurina til að auðvelda tengslamyndun á milli móður og ungbarns 

(Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006).  

Bæði samband hjúkrunarfræðings og móður og samband móður og ungbarns einkennist af 

gagnkvæmu sambandi til hvers annars. Hjúkrunarfræðingurinn þarf að geta brugðist við þörfum 

og merkjum móðurinnar eins og móðirin þarf að gera þegar hún er að mynda geðtengsl við 

ungbarnið. Samband hjúkrunarfræðings og móður er sérstakt og getur það verið fyrirmynd fyrir 

móður í tengslamyndun við ungbarnið. Sambandið er leið til að fóstra móðurina sem er nýbúin 
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að eiga barn, með því að uppfylla þarfir hennar fær hún hjálp við að ná til ungbarnsins. Ef 

samband milli hjúkrunarfræðings og móður er gott, fer móðirin að treysta hjúkrunarfræðingnum 

og þá verður lærdómurinn meiri sem skilar sér sem góður árangur í umönnun móður við 

ungbarnið. Hjúkrunarfræðingur sem auðveldar líkamlega nánd og venjuleg tengsl á milli móður 

og ungbarns er virkur í að styrkja tengslamyndun. Nokkrar leiðir eru færar til að 

hjúkrunarfræðingur geti eflt tengslamyndun hjá móður og ungbarni, til að mynda hjálp við 

brjóstagjöf, ráðleggja að barn liggi bert við bera húð móður (kengúrumeðferð) eða að kenna 

móður ungbarnanudd (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). Rannsóknir sýna að 

kengúrumeðferðin sýni fram á minna stress hjá móður og auki gagnkvæmni hjá móður og 

ungbarni (Feldman, Weller, Sirota og Eidelman, 2003). Þegar nýbökuð móðir fær upplýsingar 

um ástand barnsins síns, hegðun þess og tákn þess þá getur hún tengst því betur og upplifað 

öryggi í foreldrahlutverkinu. Með því að nota ákveðna huggunar og örvunartækni þá eiga mæður 

auðveldar með að eiga við grát, böðun og fæðugjafir barnanna (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 

2006).  

Í rannsókn sem gerð var á ungbörnum og foreldrum þeirra var athugað hvort 

hegðunarbreytingar væru áhrifarík aðferð fyrir hjúkrunarfræðinga til að nota fyrir foreldra sem 

eiga börn með magakveisur. Tilgátan var sú að magn gráts myndi minnka eftir að foreldrar 

fengju ákveðnar leiðbeiningar í sambandi við hvernig ætti að svara fljótt og á viðunandi hátt 

táknum barna sinna (smábreyting á foreldra/ungbarna samskiptunum). Barnard (1994) módelið 

var notað sem grind í þessari rannsókn. Módelið skilgreinir foreldrana og barnið sem 

víxlverkandi kerfi. Barnard skilgreindi aðlögunarhugtakið, samskipti foreldris og barns, sem ferli 

á gagnkvæmri tilhliðrun þar sem hegðun foreldris hefur áhrif á ungbarnið og á sama hátt hefur 

hegðun barnsins áhrif á foreldrið þannig að bæði breytast. Þótt að ungbarnið og foreldrið hafi 
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sitthvora persónuna sem er óbreytanleg, þá er ferlið á gagnkvæmri aðlögun breytanlegt. Þess 

vegna geta heilbrigðisstarfsmenn gripið inn í og boðið upp á ferli í aðlögun með því að styðja og 

fræða umönnunaraðila varðandi næmi og viðbragð við táknum barna (Dihigo, 1998). Börnin 

þurftu að uppfylla nokkur skilyrði til að vera með í rannsókninni og svo var þeim skipt í hópa. 

Foreldrar í hóp 1 fengu ekki neina meðferð nema samúð og stuðning frá rannsakanda. Hópur 1 

skilaði 72 klukkustunda dagbók fyrir rannsókn og svo 72 klukkustunda dagbók í framhaldi af 

hinni þannig að samanlagt var þetta sex daga dagbók. Rannsakendur höfðu reglulegt samband til 

að sýna hughreystingu og stuðning. Hópur 2 fékk meðferð samkvæmt aðferðarlýsingu á 

tilhliðrun á samskiptum foreldris og barns. Aðferðarlýsingin innihélt persónulega 

foreldrafræðslu, töflur og dreifirit til að kenna foreldrum magakveisu barna hvernig á að bregðast 

hratt og viðunandi við táknum barnanna. Foreldrunum var tjáð að grátur barnanna væri ekki út af 

verkjum heldur vegna þarfa og langana. Foreldrarnir fengu töflur til að fylla út um fimm 

grunnþarfir barnanna.  Þessar þarfir eru: að fá að borða, að sofa, að sjúga, að láta halda á sér og 

að fá örvun. Foreldrunum var kennt að horfa á þessar fimm þarfir þegar barnið fór að gráta. 

Foreldrarnir fengu einnig reglulegar símhringingar frá rannsakanda til gefa leiðbeiningar og 

svara spurningum, einnig áttu foreldrar í hóp 2 að skrifa dagbók. Viðmiðunarhópurinn innihélt 

svo níu foreldra sem buðu sig fram og börn þeirra uppfylltu sömu kröfur og hin börnin nema þau 

áttu ekki sögu um magakveisu. Foreldrar þessa hóps voru einnig beðin um að halda dagbók. 

Niðurstöður sýndu að foreldrar þekktu ekki tákn barna um svefnlöngun. Foreldrarnir héldu áfram 

að rugga, ganga með og halda á barninu til að reyna að svæfa það. Fyrir sum börn getur þetta 

verið of mikil örvun þannig að foreldrar eru að halda þreyttu barni vakandi með því að rugga, 

ganga með og halda á því (Dihigo, 1998). Börn eru viðkvæm fyrir oförvun og þá sérstaklega 

fyrirburar, ungbörn og veik börn. Öll börn upplifa einhvern tímann oförvun og tilheyrir hávaði í 
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sjónvarpi, útvarpi, margmenni og verslunarferðir þessu heiti. Eftir því sem að barnið upplifir 

meira álag því meira þarf barnið að gráta til að vinna sig út úr álaginu (Rose, 2005). Því getur 

verið gott að setja barnið í vögguna til að leyfa því að vera í friði en ekkert foreldranna setti 

barnið sitt í vögguna þegar það var vakandi og syfjað, í von um að það myndi sofna sjálft. Allir 

foreldrarnir voru gallharðir á því að halda á börnunum þar til að þau sofnuðu í örmum þeirra. 

Þess vegna ráðlagði rannsakandinn að foreldrarnir myndu leggja börnin í vögguna þegar þau 

væru þreytt og vakandi og reyndu að hlusta á kraft grátsins til að ákvarða hvort að það þyrfti að 

halda á barninu. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þá kenningu að orsök magakveisu sé 

m.a. að finna í samskiptamynstri foreldranna og barnanna og að minni líkur séu á að magakveisa 

stafi af mjólkur óþoli eins og kemur fram í eldri rannsókn eftir Illingworth (1954). 

Rannsakendurnir töluðu um minnkun á umhverfisörvun, ef litið er á örvun eða oförvun hjá 

barninu, samt sem áður mun þetta eitt ekki minnka grátinn vegna kveisu. Börnin í hóp 2 þar sem 

foreldrarnir fengu ráðgjöfina minnkuðu grátinn frá því að vera 3.79 klukkutímar á dag í að vera 

1.12 klukkutímar á dag. En börnin í hóp 1 þar sem foreldrarnir fengu enga ráðgjöf juku aðeins 

grátinn frá 3.08 klukkustundum á dag í 3.25 klukkustundir á dag. Sýnt var fram á að 

umönnunaraðila skortir þekkingu varðandi kennsl á táknum barna. Ályktað er  af niðurstöðum að 

umönnunaraðilar verði að þekkja tákn barna sinna til að geta svarað börnum sínum á viðunandi 

hátt. Að lokum þá styðja niðurstöður tilgátuna að grátur getur minnkað við það að foreldrar fái 

ráðgjöf og fræðslu um samband á milli samskiptamynsturs við magakveisu. Ennfremur að 

magakveisa eða þrálátur, óhuggandi grátur getur verið meðhöndlaður með því að kenna 

foreldrum um tákn barna með því að láta þau fá sérstakar leiðbeiningar um það hvernig eigi að 

bregðast við táknum barna (Dihigo, 1998).  
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Hjúkrunarfræðingar sem bjóða foreldrum upp á upplýsingar um ástand og mótun ungbarna 

þeirra, hegðun ungbarna og tákn ungbarna undirbúa foreldra til að framkvæma þessi verkefni á 

sem best heppnaðan hátt. Þegar foreldrar eru tilbúnir til að lesa í hegðun ungbarna sinna og 

aðlaga umönnun sína samkvæmt því, þá verður yndisleg samvinna sem hjálpar ungbörnum til að 

stjórna orku sinni til að vaxa og læra á heiminn í kringum þau. Þetta er líka ávinningur fyrir 

foreldrana því þau upplifa sig sem hæfa foreldra í uppeldinu og hafa ánægju af því að vera félagi 

barnsins (Gottesman, 1999). 

Þegar heilbrigðisstarfsmenn skilja tákn fyrirbura og léttbura og miða umönnun við þann 

skilning, þá hljóta þessi viðkvæmu ungbörn mikinn ávinning. Þau geta þyngst hraðar, haft færri 

og minni harkalegar innankúpublæðingar, eytt fleiri dögum án þess að þurfa öndunaraðstoð og 

eru skemur á sjúkrahúsinu heldur en þau börn sem fá almenna umönnun (Als og Gilkerson, 

1997). 

Eins og áður hefur komið fram hefur það sýnt sig að ef foreldrar þekkja tákn barna sinna, 

geta þau brugðist við þeim á þann hátt þanig að ávinningur verður af. Til dæmis eru nokkur tákn 

sem börn gefa frá sér rétt áður en þau byrja að gráta og hér eru nokkur dæmi um það hvað 

foreldrar geta gert til að koma í veg fyrir grátinn. Foreldrar geta fylgst vel með táknum barna 

sinna og séð hvernig þau hreyfa sig og bera sig rétt fyrir grát. Þetta eru oft tákn á borð við að iða 

og að fetta sig aftur, geispa eða að snúa sér undan, setja í brýrnar og gretta sig. Ef foreldrar 

þekkja þessi tákn þá geta þau gripið inn í og gert eitthvað þannig að barnið fer ekki að gráta. Það 

er frábært ef foreldrar geta séð fyrir hvaða aðstæður það eru sem barninu finnst erfitt að ráða við. 

Til dæmis er algengt að ungbörnum finnist óþægilegt að láta skipta um bleyju eða föt á sér og 

þau geta oft ekki róað sig sjálf við slíkar aðstæður. Þá getur verið gott að setja yfirbreyðslur eða 

hönd yfir þau til að þau finni til öryggis á nýjan leik. Einnig er algengt að ungbörnin baði út 
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höndunum þegar verið er að skipta á þeim eða klæða þau úr fötunum, þá er hjálplegt að halda 

höndum ungbarnsins upp að líkama þess svo að það verði ekki eins óöruggt. Sumum börnum 

finnst ekki gott að vera nakin og fara í bað, það getur vakið mikið óöryggi hjá þeim. Þá getur 

verið gott að fara með ungbörnunum í bað þangað til að þau treysta sér að fara ein í bað. Einnig 

getur verið gott að þvo þeim bara með þvottapoka án þess að þau séu sett ofan í vatn. Eins og að 

vera vakandi fyrir þessum táknum barns er líka gott að vera vakandi fyrir því að barnið kunni að 

róa sig sjálft. Flestum börnum finnst róandi að sjúga á sér hnúann. En það er ekki alltaf auðvelt 

að finna hann og því er það hlutverk foreldris eða umönnunaraðilans að hjálpa barninu að finna 

hann. Gott er að staðsetja hönd barnsins þannig að það finni hnúann og geti sogið hann svo að 

það róist sjálft. Einnig getur verið hjálplegt að setja eitthvað róandi hjá barninu sem það getur 

horft á, til dæmis óróa að eitthvað með fallegu mynstri (Andrews og Murray, 2007). 
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Samantekt 

 

Alveg frá fæðingu eru ungbörn meðvituð um umhverfi sitt. Það sýna þau með hegðun 

sinni, svörum og táknum. Þessum táknum hefur verið líkt við umferðaljós, þar sem grænn litur 

þýðir að þau vilja samskipti, appelsínugult þýðir að þau vilja einhverja breytingu á því sem að 

þau eru að gera núna og rautt þýðir að þau eru þreytt og vilja frið (Chitty, Johnson, Mincke, 

Mischenko og Ranger, 2008). Þegar ungbarn vill samskipti sýnir það þessi tákn með því að horfa 

á þann sem á í samskiptum við barnið, það er ljómi yfir andliti barnsins og það reynir jafnvel að 

tjá sig sem sést á munnhreyfingum þess. Þegar barnið hefur fengið nóg af samskiptunum lítur 

það undan, verður pirrað eða fer að gráta (Andrews og Murray, 2007). Það var Dr. Givens sem 

rannsakaði börn á mismunandi aldri og komst að því að þau gefa frá sér mismunandi tákn sem 

þau nota í samskiptum við umönnunaraðilann. Dr. Givens skipti þessum táknum upp í flokka og 

eru þau virk þátttaka og lausn undan skyldum. Þessum flokkum var svo skipt í sterk eða veik 

tákn. Hægt er að segja að sterk tákn séu tákn sem foreldrar þekkja oftast sem grát, spyrna frá, 

babbla og stara á viðkomandi. Veik tákn eru aftur á móti tákn sem erfiðara getur verið fyrir 

foreldra að átta sig á og er til dæmis augabrúnir rísa, augu opin og skær, hendur í hárið og blikka 

augunum (Spietz og Sumner, 1994). Samskipti foreldra og barna hafa lengi verið rannsökuð og 

skoðuð bæði af hjúkrunarfræðingnum Barnard og af lækninum Brazelton. Barnard skoðar 

samskipti umönnunaraðila og ungbarns sem eina heild og horfir á alla utanaðkomandi þætti sem 

geta haft þar áhrif á (Spietz og Sumner, 1994; Douglas, 2006). Brazelton skoðar samskipti 

ummönnunaraðila og ungbarns meira út frá barninu sjálfu. Hann rannsakar þroska og hegðun 

barnsins svo foreldrarnir geti eflt samskiptin eftir því (Brazelton og Nugent, 1995). Í rannsókn 

eftir Brazelton (1988) kemur í ljós að góð samskipti milli foreldra og barna hafa mikilvægar 

jákvæðar afleiðingar í för með sér á þroska barnsins (Meisels og Shonkoff, 2000). Má þar 

styðjast við niðurstöður úr rannsóknum eftir Melhuish (2004) og Sameroff og Fiese (2000) en 

þar er talað um að geðheilsa barna þroskist vel þegar gott samband er á milli umönnunaraðila og 

barnsins (Baradon, Broughton, Gibbs, James, Joyce og Woodhead, 2005; Browne og Talmi, 

2005). 
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Hlutverk hjúkrunarfræðinga er að hjálpa umönnunaraðilum barna að þekkja tákn þeirra svo 

að samskiptin geti orðið sem áhrifaríkust (Beal, Karl, O’Hare og Rissmiller, 2006). Ef rannsóknir 

eru bornar saman þá sýna þær að þegar umönnunaraðilinn þekkir tákn barnsins síns þá getur 

hann svarað barninu á viðunandi hátt sem veldur betri líðan móður og þroska barns (Forman, 

O’Hara, Stuart, Gorman, Larsen og Coy, 2007; Browne og Talmi, 2005). Þetta eru áhugaverðar 

niðurstöður í ljósi þess að hér á landi er foreldrum ekki markvisst kennt tákn barna sinna. 

Hjúkrunarfræðingar vinna með nýbökuðum foreldrum. Hjálpa þeim að kynnast barninu, 

þörfum þess og táknum. En til að kenna foreldrunum á tákn barnanna þarf hjúkrunarfræðingurinn 

sjálfur að vera fullur af þeim fróðleik. Ef hjúkrunarfræðingurinn þekkir táknin, getur hann kennt 

foreldrunum á táknin sem skilar sér í traustum og góðum samskiptum (Beal, Karl, O’Hare og 

Rissmiller, 2006). Foreldrar geta lært að þekkja áður en barnið verður óánægt og geta þá svarað 

barninu fyrr til að koma í veg fyrir að barnið verði óánægt (Andrews og Murray, 2007). 

Rannsókn sem að Dihigo gerði sýnir að börn þurfa líka frið og einveru. Þetta sýnir barn oft með 

miklum og sterkum gráti, í stað þess að halda á því og hugga það getur verið árangursríkast að 

leggja barnið í vögguna og láta það hugga sig sjálft (Dihigo, 1998). Þessar niðurstöður eru 

áhugaverðar og gaman að sjá, því margir foreldrar lenda í því að reyna að róa barnið í örmum sér 

og ekkert gengur. Þá er barnið í raun að biðja um að fá að vera í friði og vera lagt niður í 

vögguna sína.  

 

Umræða 

 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða tákn barna, þau hugtök sem þeim fylgja og hvað 

þessi tákn þýða. Það kom á óvart þegar farið var að skoða táknin, hversu mörg þau eru og hvað 

þau þýða. Í gegnum tíðina hef ég séð bæði mitt barn og önnur börn gera þessi tákn en ekki alltaf 

vitað hvað þau þýddu og þá sérstaklega þegar börnin eru að nota veiku táknin. Ekki datt mér í 

hug þegar dóttir mín setur hendurnar í hárið á sér í máltíðum að það þýði að hún sé að verða södd 

og vilji ekki meira. En eftir að ég fór að skoða táknin og horft á tákn dóttur minnar skil ég hana 

betur sem skilar sér oftast í betri samskiptum okkar á milli. Á námsferli mínum hef ég víða verið 
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í verknámi þar sem ungbörn og foreldrar hafa verið skjólstæðingar mínir. Aldrei hef ég verið vör 

við það að hjúkrunarfræðingar vinni með eða útskýri fyrir foreldrum tákn barnanna. Gaman væri 

að sjá að hjúkrunarfræðingar myndu kenna foreldrum um tákn barna sinna með það að leiðarljósi 

að samskiptin þeirra á milli yrðu  betri og líðan bæði foreldris og ungbarns betri. En til þess að 

hjúkrunarfræðingar geti kennt foreldrum tákn barna þurfa þeir sjálfir að hljóta menntun í þeim 

efum. Væri því gaman að sjá ef þetta efni kæmi inn sem kennsluefni í hjúkrunarfræði. Hægt væri 

að kenna þetta bæði á námskeiðunum Barneignir og fjölskylda eða í Barnahjúkrun. Eftir vinnuna 

á þessari ritgerð væri einnig gaman að útbúa fræðsluefni til foreldra um tákn ungbarna, þar sem 

foreldrar gætu lært að þekkja tákn ungbarna og hvernig hægt er að bregðast við þeim. Þetta 

fræðsluefni væri hugsað til að nýtast mæðrum og foreldrum með fyrsta barn, þeim sem eiga við 

fæðingarþunglyndi að stríða og þeim sem eru misþroska og eru að eignast barn. Fræðsluefninu 

væri til dæmis hægt að dreifa á heilsugæslustöðvum í ung- og smábarnaverndinni.  

Annað markmið ritgerðarinnar var að skoða hvernig táknin tengjast samskiptum milli 

ungbarna og foreldra og hvaða áhrif þau hafa á þau. Greinilegt er að góð samskipti milli 

ungbarna og foreldra hafa bæði góð áhrif á foreldrana og á ungbörnin. Því er enn meiri ástæða 

fyrir því að þetta efni sé kennt og hagnýtt, bæði í hjúkrunarfræðináminu og sem fræðsluefni til 

foreldra.  
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Lokaorð 

Tákn ungbarna eru fjölmörg og er þeim skipt niður í tvo flokka eftir því hvað þau þýða. 

Þessir flokkar eru virk þáttaka og lausn undan þáttöku. Táknin í flokkunum skiptast svo í tvennt 

eftir því hvort þau eru veik eða sterk tákn. Samskipti foreldra og ungbarnsins byggir að mörgu 

leiti á þessum táknum. Ef foreldrarnir vita hvað táknin þýða geta þau svarað börnum sínum á 

viðunandi hátt sem leiðir til betri samskipta þeirra á milli. Góð samskipti barna og foreldra leiðir 

til betri þroska barna og betri líðan foreldra. Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að þekkja tákn 

ungbarna til að geta hjálpað nýbökuðum foreldrum að kynnast og læra á ungbarnið þannig að 

sem best samskipti náist. 

Áhugavert var að skoða tákn ungbarna, hvernig þau skiptast niður og hvað þau þýða. 

Einnig var fróðlegt að sjá hversu mikla þýðingu tákn hafa til að efla góð samskipti milli 

ungbarna og foreldra. Gaman væri að sjá ef þekking um samskipti og tákn barna yrði hagnýtt í 

meira mæli á sængurlegunni og í ung- og smábarnaverndinni. Einnig er talið mikilvægt að fræða 

hjúkrunarfræðinga og annað heilbrigðisstarfsfólk um tákn ungbarna svo hægt sé að efla geðvernd 

nýbakaðra foreldra og ungbarna. 
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Viðauki 

 

Mynd 3:  Merkja-þyrping, hungurmerki (Spietz og Sumner, 1994).   
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Mynd 4:  Merkja-þyrping, merki um að barnið sé mett (Spietz og Sumner, 1994).   
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Mynd 5:  For-tal (pre-speech) (Andrews og Murry, 2007). 



55 

 

 

 

Mynd 6:  Speglun. Móðir hlustar á ungbarnið 

þegar það ,,talar’’ til hennar. 

 

Mynd 7:  Hún sýnir barninu að hún tekur því 

alvarlega sem það er að segja henni. 

 

Mynd 8:  Móðir hermir eftir ungbarninu, gefur 

frá sér hljóð, er líflegt og gefur bendingar. 

 

Mynd 9:  Móðir hvetur barnið til að koma með 

meiri samræður. 

 

Mynd 10:  Ungbarnið hreyfir munnin og gefur 

bendingar að nýju. 

 

Mynd 11:  Móðirin gerir eins og barnið með 

höndunum. 
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Mynd 12:  Síðan leggja þau bæði hendurnar 

niður og taka hlé. 

 

Mynd 13:  Ungbarnið byrjar for-tal með því að 

hreyfa tunguna, móðirin veitir því athygli. 

 

Mynd 14:  Samræður ungbarnsins ágerast. 

 

Mynd 15:  Móðirin tekur undir samræðurnar. 

 

Mynd 16:  Þau njóta þess að vera samstíga í 

samræðunum (Andrews og Murry, 2007). 
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Mynd 17:  Skoðar andlit föðursins vel. 

 

Mynd 18:  Ungbarnið skoðar lögun föðursins. 

 

Mynd 19                        

 

Mynd 20:  Það er mjög niðursokkið í nokkrar 

mínútur. 

 

Mynd 21 

                        

 

Mynd 22:  Faðirinn setur tunguna rólega út úr 

sér og ungbarnið horfir einbeitt á. 
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Mynd 23:  Hann horfir alvarlega á föður sinn 

og í rólegheitum fer hann að hreyfa munninn. 

 

Mynd 24:  Síðan grettir hann sig og lokar 

augunum. 

 

Mynd 25:  Síðan lítur hann aftur á föður sinn 

og rekur út úr sér tunguna. 

 

Mynd 26:  Litlu síðar horfir hann enn á föður 

sinn. 

 

Mynd 27:  Nú opnar faðirinn munninn upp á 

gátt og ungbarnið horfir á. 

 

Mynd 28:  Varir ungbarnsins byrja að 

hrukkast. 
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Mynd 29:  Aftur lokar hann augunum, virðist 

þannig ná einbeitingu, til að opna og hreyfa 

munninn. 

 

Mynd 30:  Þegar að munnur drengsins hefur 

líkst því sem að faðir hans gerði, lítur hann 

aftur á faðirinn. 

 

Mynd 31:  Síðan slakar hann á 

 

 

Mynd 32:  Drengurinn horfir á þegar faðir hans 

rekur tunguna aftur út. 

 

Mynd 33:  Munnur drengsins fer að hreyfast. 

 

Mynd 34:  Drengurinn horfir til hliðar... 
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Mynd 35:  áður en hann lokar augunum…           

 

Mynd 36:  og rekur tunguna út úr sér. 

 

Mynd 37:  Eftir situr stoltur og ánægður faðir 

(Andrews og Murry, 2007). 
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