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Ágrip 

Verkefni þetta hefur þann tilgang að dýpka skilning okkar á því hvernig nálgast og vinna eigi 

með börnum sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku. Verkefnið byggir á 

ritrýndum heimildum ásamt eigindlegum viðtölum við fagmenn sem þekkja til 

viðfangsefnisins. Markmiðið var að dýpka þekkingu okkar á tengslaröskun og jafnframt 

kynna okkur hagnýtar leiðir sem þroskaþjálfar geta nýtt í starfi sínu. 

Niðurstöður okkar benda til þess að snemmtæk íhlutun geti komið í veg fyrir alvarlegri 

vanda síðar. Börn sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku eru sjaldan greind 

tengslaröskuð heldur fá þau oft annarskonar greiningar á borð við ADHD, 

einhverfurófsröskun og síðar alvarlegar geðraskanir. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi 

tengslamyndunar barns við umönnunaraðila í frumbernsku og hversu mikla þýðingu það hefur 

fyrir framtíð þess. Ef rof verður á tengslamyndun fyrstu árin getur það haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir barnið þar sem það hefur áhrif á félagshæfni, tilfinningaþroska, 

aðlögunarhæfni og hegðun þeirra. Börn sem mynda ekki eðlileg tengsl eiga oft erfitt 

uppdráttar í lífinu og koma þroskaþjálfar gjarnan að vinnu með þeim til dæmis í skólakerfinu 

og velferðarkerfinu.  

Við teljum því að mikilvægt sé fyrir þroskaþjálfa að vera meðvitaðir um þennan vanda til 

þess að eiga auðveldara með að nálgast og vinna með börn sem orðið hafa fyrir rofum á 

tengslum. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 10 eininga lokaverkefni í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands vorið 

2017. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Kristínar Lilliendahl, sem við viljum þakka kærlega 

fyrir góðan stuðning, góðar ráðleggingar og fyrir að hvetja okkur áfram þegar við vorum við 

það að gefast upp. Einnig viljum við þakka henni fyrir góðar ábendingar varðandi 

viðfangsefnið og leiðsögn við verkefnavinnuna. Við viljum þakka Önnu Margréti Birgisdóttur 

og Hönnu Ragnheiði Ingadóttur sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til þess lesa yfir verkefnið 

og benda okkur á stafsetningar- og málvillur. Að lokum langar okkur að þakka fjölskyldum 

okkar fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt námið og síðast en ekki síst hvor annarri fyrir 

góða samvinnu og stuðning á þessum lokaspretti.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa 

okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

 

Reykjavík,____._______20___ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Jóhanna Rut Stefánsdóttir 

 

_____________________________________________ 

María Björk Guðnadóttir 
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Inngangur 

Í gegnum námið höfum við öðlast mikla þekkingu og þar á meðal á geðröskunum. Við 

fundum fyrir miklum áhuga á slíkum röskunum og ákváðum því að fjalla um afleiðingar 

tengslamyndunar barna við umönnunaraðila í frumbernsku.  

Mikilvægi  tengslamyndunar og að barn búi við örugg tengsl skiptir miklu máli. Mikið 

álag fylgir því að eignast barn og misjafnt er hversu tilbúnir foreldrar/umönnunaraðilar eru 

fyrir það hlutverk og ýmsar ástæður geta valdið röskun á tengslum þar á milli. Það að vera 

foreldri/umönnunaraðili er eitthvað það ábyrgðarfyllsta, mest krefjandi og margþættasta 

hlutverk sem fólk stendur frammi fyrir eftir að það eignast barn. Sýnt hefur verið fram á að ef 

röskun verður á tengslamyndun barns við forráðamann í frumbernsku hafi það slæmar 

afleiðingar á framtíð þess. Slík börn glíma gjarnan við tilfinningalega og félagslega erfiðleika. 

Umræðan um þennan vanda hefur verið meira áberandi en áður á undanförnum árum. Íslenskt 

samfélag hefur þróast mikið síðustu áratugi. Nú eru yfirleitt báðir foreldrar útivinnandi allan 

daginn og börnin í umönnun annarra aðila á meðan, svo sem dagforeldra og starfsfólks 

leikskóla. Mikilvægi þess að foreldrar gefi sér tíma með börnum sínum er mikið og spurning 

hvort þessi þróun hafi áhrif á tengslamyndun barna og foreldra, þ.e. hvort samfélagið geri of 

miklar kröfur til foreldra um að fara of fljótt út á vinnumarkaðinn eftir barnsburð. Undanfarin 

ár hefur börnum og unglingum sem líður illa fjölgað mikið. Einnig hafa agavandamál í 

skólum aukist og biðlistar eftir meðferð á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans lengst. 

Það endurspeglar e.t.v. vanda samfélagsins um að sinna börnum sem eiga við andlegan vanda 

að etja.  

Þroskaþjálfar koma gjarnan að vinnu með börnum með slíkan vanda, bæði í skólakerfinu 

en einnig á öðrum vettvangi. Okkar helsta markmið með þessu verkefni er að dýpka þekkingu 

okkar á mikilvægi tengslamyndunar og hvaða skaða það getur valdið ef tengslamyndun í 

frumbernsku er ekki góð. Einnig að fá hugmyndir frá nokkrum fagaðilum hvernig best er að 

nálgast og vinna traust barna sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku. Því miður 

er ekki til ein uppskrift sem gildir fyrir alla og engin ein leið best. Einstaklingar eru jafn ólíkir 

og þeir eru margir.   

Okkar tilgangur með þessu verkefni er að þroskaþjálfar geti fengið hugmyndir að leiðum 

og lausnum í sínu starfi með börnum og unglingum með slíkan vanda. Einnig til þess að 

fræðast um áhrif tengslamyndunar í frumbernsku og um helstu kenningar sem hafa þróast í 

gegnum árin.  
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Verkefninu skiptum við í þrjá kafla sem hver hefur nokkra undirkafla. Í byrjun 

verkefnisins verður fjallað um tengsl, mikilvægi tengslamyndunar og þau áhrif sem geta orðið 

ef rof verður á tengslamyndun. Einnig verður farið yfir þróun tengslakenninga. Þar á eftir 

verður fjallað almennt um hlutverk og skyldur þroskaþjálfa, m.a. með því að skoða 

starfskenningu þroskaþjálfa, siðareglur þeirra og þau hæfniviðmið sem nýútskrifaður 

þroskaþjálfi á að hafa öðlast í náminu. Til þess að fá betri sýn á það hvernig hægt er að mynda 

traust við börn og ungmenni sem alist hafa upp við óörugg tengsl tókum við viðtöl við nokkra 

fagaðila sem hafa mikla reynslu af vinnu með slíkum einstaklingum. Gerð verður grein fyrir 

þeirri aðferðafræði sem við notuðumst við og niðurstöðu viðtalanna.  
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1. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir það fræðilega efni sem okkur þótti mikilvægt að gera grein 

fyrir í tengslum við verkefnið. Nokkrar kenningar eru til um viðfangsefnið sem hafa verið 

lengi í þróun og fannst okkur mikilvægt að fjalla um þær. Farið verður yfir áhrif 

tengslamyndunar og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér ef rof verður á 

tengslamyndun í frumbernsku. 

Oft er talað um að barn sem hefur orðið fyrir rofum á tengslum við umönnunaraðila í 

frumbernsku sé með tengslaröskun. Fjallað verður um hvaða öðrum röskunum svipar til 

tengslaröskunar en þar má meðal annars nefna ADHD. Farið verður yfir hlutverk þroskaþjálfa 

í vinnu með einstaklingum með slíkan vanda og hvernig við teljum að námið geti nýst.  

 

1.1 Tengsl 

Þegar barn fæðist í heiminn hefur það öðlast ákveðinn þroska í móðurkviði og sum 

líffærakerfi eru fullsköpuð (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Heilinn er aftur á móti ekki 

fullskapaður hjá nýburum og fyrstu tvö til þrjú árin þroskast hann mikið og er í mestri mótun 

(Embætti landlæknis, 2013). Heilinn og taugarnar þroskast í samspili við umönnunaraðilann 

og því er hlutverk og ábyrgð hans afar mikið (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Þroski heilans 

stjórnast einnig af samspili einstaklingsins við umhverfið. Ekkert annað líffæri verður fyrir 

jafn miklum áhrifum af umhverfinu. Tengsl þýðir samband á milli einstaklinga. Ef barn 

myndar örugg tengsl við foreldri frá fæðingu öðlast það þá félagslegu örvun og öryggiskennd 

sem er því nauðsynlegt (Embætti landlæknis, 2013). Heilinn er samsettur úr frumum sem lifa 

við ákveðin skilyrði og deyja við önnur (Sæunn Kjartansdóttir,2009). Sú starfsemi sem tengist 

tengslum við aðra fer aðallega fram í heilaberki barnsins. Sá hluti heilans er innsæi, 

ímyndunarafl og getan til þess að bera kennsl á tilfinningar. Þar er tilfinningagreind sem felst í 

því að geta skilið og unnið úr eigin tilfinningum. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

einstaklingum með skaða á þessu svæði heilans og hafa þær sýnt að félagslegri hæfni þeirra er 

ábótavant sem leiðir til þess að þeir hafa ekki næmni á líðan annarra. 
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1.2 Tengslamyndun 

Nýfædd börn eru tilbúin til þess að tengjast öðru fólki (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Þau 

fylgjast vel með umhverfi sínu, gera mannamun og geta nánast strax frá upphafi myndað 

augnsamband. Stuttu síðar fara þau að herma eftir öðrum með svipbrigðum, svo sem með 

brosi. Barnið kýs yfirleitt móður sína fram yfir aðra þar sem það þekkir rödd hennar frá því í 

móðurkviði, einnig hjartslátt hennar og lykt og hormónar hennar samsvara hormónum þess. 

Nýfædd börn eru einnig næm fyrir líkamlegri snertingu og þegar þau eru snert á ástúðlegan 

hátt fara efnahvörf í gang sem styrkja ónæmiskerfið og stuðla að vellíðan þeirra. 

Nýfætt barn tengist umönnunaraðila á fáum klukkustundum eftir að það kemur í heiminn. 

Þetta er fyrsti sproti að félagslegri hæfni barnsins og eins og gefur að skilja veltur hún alveg á 

þeim sem hugsar um það. Þroski heilans er háður góðum og ánægjulegum tengslum við aðra 

og því er afar mikilvægt að umönnunaraðili barnsins njóti samvista við það (WHO, 2004). 

Barn speglar sjálft sig og umhverfið út frá þeirri umönnun sem það fær. Umönnunaraðilinn 

þarf að vera næmur á þarfir barnsins og svara þeim. Því meira sem barnið upplifir að það sé 

elskað því jákvæðara álit fær það á sjálfu sér og umhverfinu. Barn sem ekki elst upp við 

ástúðlegt uppeldi ætlast ekki til þess að aðrir séu góðir og tillitssamir. Því er það 

grundvöllurinn að farsælum þroska barnsins að alast upp við ástúðlegt uppeldi og hefur það 

áhrif á tengsl við aðra í framtíðinni (Berger, 2011). Til þess að barn læri að treysta á sjálft sig í 

framtíðinni skiptir máli að það hafi getað treyst á aðra manneskju fyrstu árin, alltaf (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009). Njóti barnið ekki umönnunar veldur það streitu hjá því. Ung börn hafa 

ekki þroska til þess að geta hamið líðan sína heldur eru þau algjörlega háð þeim sem annast 

þau á viðeigandi hátt. Nokkrar ástæður geta verið fyrir því að barni sé ekki sinnt á viðeigandi 

hátt, t.d. getur verið að foreldrið tengist því ekki tilfinningalega eða sé fjarri því vegna 

aðskilnaðar. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þunglyndar mæður eiga erfiðara með að tengjast 

börnum sínum. Í grein Gaffan og Martins (2000) sem fjallar um áhrif fæðingarþunglyndis á 

tengslamyndun móður og ungabarns kemur fram að mæður með fæðingarþunglyndi eiga 

erfiðara með að mynda örugg tengsl við barnið sitt. Þunglyndi er algeng röskun meðal kvenna 

á barneignaraldri og líkurnar á því að móðir upplifi þunglyndiseinkenni á fyrsta ári barnsins 

eru mjög algengar. Líkurnar á því að barnið muni glíma við vandamál má rekja til 

fæðingarþunglyndis móður vegna slakrar tengslamyndunar. Börnin eru mun líklegri til að 

sýna óæskilega hegðun og kljást við persónuleikaröskun heldur en börn sem eiga móður sem 

þjáist ekki af þunglyndi.  
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Eins og gefur að skilja þá fæðast börn bjargarlaus og þurfa nauðsynlega á umönnun 

annarra að halda til þess að geta lifað. Umönnunaraðilinn er grundvöllurinn fyrir því að barn 

öðlist félagslega hæfni, heilsu og eiginleika til þess að sýna umhyggju (WHO, 2004). 

Umönnunaraðilinn er lykilþáttur í gæði umhverfis barnsins sem varðar líf, vöxt og þróun 

þess.   

Flestir foreldrar gera eins vel eins og þeir geta, ekkert foreldri vill vera slæmt foreldri 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Tengsl barna og foreldra eru hins vegar flóknari en viðurkennt 

er. Foreldrar eru mótaðir af eigin reynslu og hvernig þeir tengdust sínum foreldrum. Börn og 

foreldrar eru ólíkir einstaklingar sem hafa ólíkar þarfir og þurfa að sameinast og koma til móts 

við ólíkar þarfir og væntingar hvers annars. Mikilvægast er þó að foreldri gefi sig að barninu 

og stilli sig inn á þarfir þess. Staðreyndin er sú að foreldrar koma gjarnan fram við börnin sín 

líkt og foreldrar þeirra komu fram við þá. Tengsl barna við umönnunaraðila fyrstu árin í lífi 

þeirra hefur djúp og langvarandi áhrif á tilfinningaleg tengsl þeirra (Terry M. Levy, 2000). 

Það hefur áhrif á sérhvern hluta af mannlegu ástandi; hugann, líkama, tilfinningar, sambönd 

og gildi. Þetta er ekkert sem foreldrar gera börnum sínum heldur er þetta eitthvað sem 

foreldrar og börn mynda saman í gagnkvæmu sambandi.  

 

1.3 Þróun tengslakenninga 

Kenningar um þroska barna sem voru ríkjandi allt fram að fyrsta þriðjungi 20. aldar töldu að 

ungabörn væru að mestu óvirk og háð umhverfi sínu fyrir örvun þroska þeirra (WHO, 2004). 

Samkvæmt kenningunum fæðast börn með vissar eðlishvatir og mikla getu til þess að læra. 

Talið var að börn lærðu aðallega af umhverfinu og grunnþörfum sínum ásamt því að fylgjast 

með öðrum og læra af þeim.  

Á fyrsta þriðjungi 20. aldar voru tveir frægir talsmenn þroskasálfræðinnar, Adolf Meyer 

og Sigmund Freud (John Bowbly, 1988). Báðir þessir fræðimenn trúðu því að upphaf 

geðheilsu birtist í æsku einstaklinga, þeir héldu því fram að til þess að skilja hvernig 

manneskja þróast sé nauðsynlegt að vita hvernig hún varð að þeirri manneskju. Meyer lagði 

áherslu á að atburðir í lífi manneskjunnar mótuðu persónuleikann. Hann var aldrei nákvæmur 

á eðli manneskjunnar né setti hann fram einhverja kenningu um hvernig atburðir eða aðstæður 

gætu haft áhrif á manneskjuna og þá hvernig.   

Freud velti mikið fyrir sér hversu miklu máli frumbernskan skipti í lífi einstaklings 

(Berger, 2011). Hann taldi að það sem gerist í frumbernsku einstaklinga haldi áfram að hafa 
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áhrif á þroska þeirra í framtíðinni. Hann lagði mikla áherslu á samband móður og barns, að 

það væri fyrirmynd að öllum samböndum sem barnið myndaði við aðra síðar á ævinni. 

Kenning hans byggði á líffræðilegum hugmyndum, mikilvægi eðlishvatanna sem hann sagði 

að legði grunninn að allri hegðun fólks. Markmiðið með hegðun okkar væri til þess að 

fullnægja einhverjum þörfum. Hann taldi að þörfin fyrir fæðu lægi að baki 

geðtengslamyndunar milli móður og barns. Móðir þarf að minnsta kosti, til þess að byrja með, 

að fullnægja fæðu ungbarna og slökkva þannig á fæðuþörf þess. Þá tengjast börnin móður 

sinni á þennan sérstakan hátt að mati Freuds.  

Þó svo að helstu þættir tengslakenninga séu almennt viðurkenndir hafa þær verið 

gagnrýndar vegna þröngrar sýnar á mannlegan heim barna og fyrir að hafa ekki tekið 

nægilega mikið tillit til persónulegra einkenna barna, svo sem skapgerðar þeirra (WHO, 

2004).  

 

1.3.1  John Bowlby 

John Bowlby er frumkvöðull tengslakenninga og var hann einn af þeim fyrstu til þess að gefa 

því gaum hversu mikilvæg tengslamyndun er milli umönnunaraðila og ungabarns (Bretherton, 

1997). Hugmynd að tengslakenningu Bowlbys kviknaði þegar hann starfaði á heimili fyrir 

geðfatlaða stráka sem glímdu við hegðunarvandamál og aðra erfiðleika áður en hann hóf nám 

í sálfræði (Cassidy & Shaver, 1999). Fyrri reynsla hans átti eftir að hafa mikil áhrif á þá stefnu 

sem hann tók í sínu lífi. Á heimilinu bjuggu tveir drengir sem vöktu sérstaka athygli hans. 

Bowlby velti fyrir sér hversu mikilvæg tengsl barns við móður eru í frumbernsku og hvaða 

áhrif tengslarof getur haft á fullorðinsárin. Hann sagði frá hugmyndum sínum um kenninguna 

á sjötta áratugnum og varði síðan næstu tuttugu árum í að þróa kenninguna frekar. Hann skipti 

henni í þrjá hluta, tengsl, aðskilnað og missi. Hvatinn fyrir þróun kenningarinnar kom vegna 

skýrslu um andlega heilsu heimilislausra barna frá eftirstríðsárunum í Evrópu sem Bowlby var 

ráðinn til þess að skrifa fyrir World Health Organization (Bretherton, 1997).   

Í tengslakenningunni er gert ráð fyrir að frumtengsl þróist með tímanum og birtist í 

vitrænum þroska barnsins, hvernig það lítur á sjálft sig og aðra (Terry M. Levy, 2000). Þau 

hafa áhrif á persónuleika barnsins og tengsl þess við aðra allt lífið. Bowbly taldi að 

geðtengslin mynduðust í áföngum/stigum (Berger, 2011). Megin mótunartíminn væri frá 7 til 

8 mánaða aldri til tveggja ára. Fyrsta stigið nefnist upphaf tengslamyndunar, það er frá 

fæðingu barnsins til sex vikna. Barnið leitar eftir svipbrigðum frá foreldrum sínum. Annað 
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stig tekur við strax um sex vikna aldur en þá er barnið farið að gera mun á einstaklingum og 

fer smám saman að byggja upp traust gagnvart þeim sem sinnir því hvað mest. Á þessu stigi 

mótmælir barnið því ekki enn þó að móðirin/umönnunaraðilinn fari frá því. Þetta stig nær 

alveg fram að sex til átta mánaða aldri. Á þriðja stiginu er barnið farið að mynda tengsl við 

móður/umönnunaraðila og sýnir merki um aðskilnaðarkvíða ef móðir/umönnunaraðili fer frá 

því. Því er móðirin/umönnunaraðilinn örugg höfn. Á fjórða stiginu eru tengslin orðin 

gagnkvæm. Barnið er farið að gera kröfur til móður/umönnunaraðila og gerir eitt og annað til 

þess að halda í tengslin. Bæði móðirin/umönnunaraðilinn og barnið fara að treysta hvort á 

annað og vita hversu langt má ganga. Böndin verða alltaf sterkari og sterkari eftir því sem 

tíminn líður.  

Samkvæmt kenningu Bowbly fæðast börn fyrirfram líffræðilega mótuð til þess að geta 

myndað tengsl við aðra, þetta sé ein af frumþörfum allra einstaklinga og nauðsynleg 

(McLeod, 2007). Hann hélt því fram að tengsl væru eðlislæg. En upp geta koma aðstæður sem 

ógna öruggri tengslamyndun, til dæmis aðskilnaður, hræðsla, kvíði sem getur leitt til 

óöruggrar tengslamyndunar. Hann taldi það vera góðs viti ef barn sýnir hræðslu gagnvart 

ókunnugu fólki, sagði það vera nauðsynlegan þátt og væri í raun eðlislægt. Bowlby benti á að 

barn myndaði aðeins ein náin tengsl við einn umönnunaraðila í upphafi, sem væri öryggi þess 

til að upplifa heiminn. Þessi fyrstu tengsl eru grunnurinn að því að geta átt í félagslegum 

tengslum við aðra í framtíðinni. Rannsóknir Bowlby leiddu í ljós að ef rof verður á tengslum 

milli umönnunaraðila og barns getur það haft áhrif á líf barnsins og leitt til geðvandamála 

(Cassidy & Shaver, 1999). Bowlby taldi að umhverfi fyrstu áranna ættu stóran þátt í sálrænum 

erfiðleikum og þá sérstaklega aðskilnaður frá móður. 

 

1.3.2  Mary Ainsworth 

Mary Ainsworth var sálfræðingur að mennt og útskrifaðist frá Háskólanum í Toronto í 

Kanada (Held, 2010). Eftir útskrift starfaði hún í hernum þegar seinni heimsstyrjöldin stóð 

yfir. Eftir stríðið starfaði hún sem aðstoðarprófessor við sama háskóla og hún gekk í. Hún 

heillaðist af sömu hugmyndum og Bowlby um tengsl milli móður og barns og hóf samstarf 

við John Bowlby í kringum 1950. Ainsworth flutti til London ásamt eiginmanni sínum sem 

var í námi þar. Hún sótti um stöðu innan rannsóknarteymis Bowlby og varð hluti af því. Þeirra 

samstarf varði í fjölda ára. Árið 1953 fór Ainsworth ásamt eiginmanni sínum til Úganda. Þar 

fylgdist hún með börnum og umönnunaraðilum þeirra í sínu eðlilega umhverfi og gerði 
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rannsókn á því (Keller, 2013). Hún skipti rannsókn sinni í þrjá hluta þar sem hún fylgdist með 

tengslahegðun barna sem áttu örugg tengsl, óörugg tengsl og engin tengsl við 

umönnunaraðila. Hún komst að þeirri niðurstöðu að móðureðlið væri mikilvægt til þess að 

skynja og túlka hegðun barnsins til að bregðast við án tafar á viðeigandi hátt. Eftir dvölina í 

Uganda sneri Ainsworth til Baltimore í Bandaríkjunum þar sem hún hugðist halda áfram með 

rannsókn sína. Hún fylgdist með tengslamyndun hjá nýfæddum börnum og mæðrum þeirra 

með því að heimsækja þau einu sinni í mánuði í eitt ár. Ainsworth sá fljótlega að hún gæti 

ekki fengið svipaðar niðurstöður líkt og hún fékk í Uganda þar sem ungabörnin í 

Bandaríkjunum voru vön því að móðir þeirra færi og kæmi til baka og voru því ólíklegri til 

þess að gráta þegar móðirin færi. Hún vonaðist því til þess að ókunnar aðstæður myndu hafa 

áhrif á varnarviðbrögð barnanna til þess að geta fengið svipaðar niðurstöður og hún fékk með 

börnunum í Uganda. Ainsworth varð áberandi í rannsóknum á þroskasálfræði þar sem hún 

þótti skara fram úr með notkun á rannsóknarstofu til þess að kanna ókunnar aðstæður (strange 

situation). Rannsóknin fól í sér að kanna hvernig barn bregst við aðskilnaði og endurfundum 

við móður (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Líkt og Ainsworth gerði í Uganda greindi hún 

tengslamynstur barns, örugg tengsl þar sem barn mótmælir aðskilnaði frá móður og óörugg 

tengsl sem Ainsworth skipti í tvíbent tengsl (ambivalent attachment), nándarfælni (advoidant 

attachment) og ruglingsleg tengsl (disorganized attachment).  

 

1.3.3. Tengslamynstur 

Tengslamynstur byggir á hegðun barna á aldrinum 12-20 mánaða og hvernig þau bregðast við 

í ókunnum aðstæðum (strange situation) (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Mary Ainsworth útbjó 

sérstaka rannsóknarstofu (herbergi) þar sem hún gat fylgst með hegðun barna undir álagi 

(Cassidy & Shaver, 1999). Rannsóknin gengur út á að kanna hvernig barnið bregst við 

aðskilnaði og endurfundi við móður /foreldri.  

Tengslamynstrið ræðst af því hvernig barnið bregst við þegar móðir yfirgefur herbergið 

og kemur aftur inn í það. Ainsworth skipti rannsókninni upp í átta þætti og varir hver þáttur í 

um það bil þrjár mínútur. Í fyrsta þætti fá foreldri og barn kynningu á herberginu. Í öðrum 

þætti kannar barn aðstæður og foreldri aðstoðar eftir þörfum. Þegar komið er í þátt þrjú er 

ókunnugi aðilinn kynntur og leikur hann við barnið á lokamínútunni. Foreldri skilur barnið 

eftir með ókunnuga aðilanum í fjórða þætti, fyrsti aðskilnaðurinn. Fyrsti endurfundurinn fer 

fram í fimmta þætti en þá kemur foreldri aftur inn í herbergið og sá ókunnugi yfirgefur það án 
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þess að láta á því bera. Í sjötta þætti yfirgefur foreldri herbergið og skilur barnið eftir eitt, 

annar aðskilnaður á sér stað. Ókunnugi aðilinn kemur inn í herbergið í sjöunda þætti og skiptir 

sér af barninu eftir þörfum. Í áttunda og lokaþættinum kemur foreldri inn í herbergið og sá 

ókunnugi yfirgefur það án þess að láta á því bera, annar endurfundur á sér stað. Ainsworth 

skipti tengslamynstri upp í örugg tengsl og óörugg tengsl (Cassidy & Shaver, 1999). Óöruggu 

tengslunum skipti hún svo í þrjá megin flokka sem eru tvíbent tengsl, nándarfælni og 

ruglingsleg tengsl.  

Talað er um örugg tengsl þegar barnið notar móður sína sem örugga höfn er það kannar 

nýjar aðstæður (Cassidy & Shaver, 1999). Þegar móðir yfirgefur rýmið mótmælir barnið en 

fagnar henni þegar hún kemur aftur. Ef barnið er í uppnámi þegar móðirin kemur inn í rýmið 

leitar það huggunar hjá henni áður en það heldur áfram að kanna nýja rýmið. Barnið er fljótt 

að jafna sig þegar um örugg tengsl er að ræða. Óörugg/nándarfælin tengsl lýsa sér á þann veg 

að barnið kannar nýjar aðstæður og sýnir lítil viðbrögð þegar móðir yfirgefur rýmið. Þegar 

móðir kemur aftur inn í rýmið lítur barnið undan og sækist ekki eftir nánd heldur beinir 

athygli sinni að leikföngunum. Þegar móðir tekur barnið upp verður líkaminn allur stífur og 

barnið reynir að fara í burtu (Cassidy & Shaver, 1999). Óörugg/tvíbent tengsl ganga út á það 

að barnið sýnir merki um vanlíðan þegar það kemur inn í rýmið, heldur sig við móður sína á 

meðan það skoðar umhverfið. Þegar móðir yfirgefur rýmið fer barnið í mikið uppnám, það er 

lengi að jafna sig þegar móðir kemur aftur. Móður gengur illa að hugga barnið þar sem það er 

í miklu uppnámi og sýnir mikla reiði þrátt fyrir að móðir sé komin aftur (Cassidy & Shaver, 

1999). Barn sem á óörugg/ruglingsleg tengsl við foreldri sýnir óútreiknanleg viðbrögð og 

hegðun, þrátt fyrir að móðir sé viðstödd. Barnið sýnir hræðslu gagnvart móður og virðist ekki 

treysta henni. Þetta tengslamynstur sést gjarnan hjá þeim börnum sem eru illa vanrækt eða búa 

við ofbeldi (Cassidy & Shaver, 1999). 
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1.4. Örugg og óörugg tengsl  

Eins og áður hefur komið fram hafa tengsl barna í frumbernsku mikil áhrif á líf þeirra. Hér 

fyrir neðan verður gerð betri grein fyrir því hvaða áhrif örugg og óörugg tengsla geta haft.  

 

1.4.1 Áhrif öruggra og óöruggra tengsla á þroska barna 

Þó að barn alist upp við góð skilyrði og nauðsynlega umönnun þarf það ekki endilega að þýða 

að barnið verði lánsamt í lífinu, ekkert í lífinu er öruggt (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Á sama 

hátt þýðir það ekki að þótt barn alist upp við vanrækslu muni það lifa óhamingjusömu lífi. 

Misjafnt er eftir einstaklingum hvernig þeir vinna úr fortíðinni og margir aðrir þættir skipta 

þar máli, til dæmis lundarfar, persónuleiki, félagslegt umhverfi og áföll. Staðreyndin er þó sú 

að reynsla geymist í huga einstaklings og hefur áhrif á mótun heilans og þar með 

persónuleikann.  

 

1.4.2. Örugg tengsl 

Tengslakenningar hafa sýnt fram á forspárgildi um félagslega hæfni og aðlögunarhæfni 

einstaklinga (WHO, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa alist upp við örugg tengsl 

öðlast betri sjálfsmynd og sjálfstæði (Terry M. Levy, 2000). Þau eiga auðveldara með að 

mynda vinskap, traust og nánd við aðra einstaklinga. Þau hafa meiri hæfni til þess að stjórna 

neikvæðum tilfinningum og minni líkur eru á hegðunarvandamálum (WHO, 2004). Börn sem 

alast upp við örugg tengsl eru minna háð öðrum einstaklingum. Þeim vegnar gjarnan betur í 

skóla og sýna samkennd og samúð gagnvart öðrum (Terry M. Levy 2000). Með öruggum 

tengslum er hægt að draga úr líkum á hegðunar- og félagslegum vanda seinna meir. Sem 

dæmi um það sem hægt er að gera til þess að fyrirbyggja slíkan vanda er að foreldri sýni 

barninu ást og umhyggju með því að sinna grunnþörfum þess á viðeigandi hátt, leika við það, 

fæða það, hugga og annað slíkt. Með réttri örvun myndast örugg tengsl. Annað dæmi er að 

með öruggum tengslum er hægt að þróa með sér jákvæð gildi og hegðun sem samanstendur af 

samkennd, samúð, góðmennsku og siðferði. Það er í höndum foreldra að vera góð fyrirmynd 

og sýna barninu góða hegðun sem þau læra af. Barn sem elst upp hjá umönnunaraðila sem er 

til staðar varðandi þarfir þess er líklegra til þess að verða sjálfstæðara þegar það eldist, er 

óhrætt við að skoða umhverfi sitt, sýnir minni kvíða gagnvart nýjum aðstæðum og þróar með 
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sér jákvæð viðhorf og væntingar gagnvart sjálfu sér. Það sem einstaklingur þarf til þess að ala 

upp aðra manneskju er að hafa gott sjálfsöryggi og góða innsýn. Örugg tengsl eru í raun helsta 

vörnin gegn því að barn þrói með sér sálræna eða andlega erfiðleika, mótlæti og áföll í lífinu.  

 

1.4.3. Óörugg tengsl 

Fjöldi barna elst upp við óörugg tengsl og umönnunaraðilar vernda þau ekki sem skyldi. Þau 

öðlast því ekki mikilvægan grunn að eðlilegum þroska (Terry M. Levy, 2000). Þessi börn hafa 

í raun mikil áhrif á velferðarkerfi samfélagsins þar sem þau eru undir eftirliti 

félagsþjónustunnar og glíma gjarnan við fjöldann allan af vandamálum. Þau eru í miklum 

áhættuhópi um að viðhalda þessu sama mynstri þegar þau eignast sín eigin börn, sem sagt 

tengjast sínum börnum á sama hátt og þau ólust upp við. Börn sem búa við óörugg tengsl eiga 

í tengslavanda síðar meir sem birtist á ýmsa vegu, til dæmis í hvatvísi, ofbeldishneigð og 

hegðunarvanda. Þau hafa litla samvisku og samkennd, eiga erfitt með að gefa frá sér og taka 

við ást og umhyggju. Þau eru reið og sýna reiðina gjarnan með ofbeldi.   

Hlutfall hegðunarvandamála er mun meira meðal barna sem alast upp við óörugg tengsl 

(WHO, 2004). Einnig geta þau börn átt í erfiðleikum í samskiptum við jafnaldra, eiga erfitt 

með að leysa vandamál og hafa lágt sjálfsálit.  

Orsök óöruggra tengsla er skipt upp í þrjá flokka (Terry M. Levy, 2000). Sá fyrsti er áhrif 

umönnunaraðila, þ.e. þau tilfelli þar sem umönnunaraðilinn hefur beitt barnið ofbeldi, vanrækt 

það eða hefur sjálfur glímt við andlega erfiðleika eins og þunglyndi. Annar flokkurinn er áhrif 

barnsins, skapgerð þess og ef það er fyrirburi eða hefur orðið fyrir því að foreldrið hefur neytt 

áfengis eða vímuefna á meðgöngu sem hefur áhrif á það í móðurkviði. Þriðji flokkurinn er 

áhrif umhverfisins, svo sem fátækt, streituvaldandi andrúmsloft á heimili og nærumhverfi.  

Helsta orsökin fyrir óöruggum tengslum er ofbeldi, vanræksla, að barn sé tekið af 

umönnunaraðila og elst upp á fósturheimili. Vanræksla er þegar barn býr við skort á umönnun 

sem veldur því skaða (McMahon, Barnett, Kowalenko & Tennant, 2006). 

Einnig má nefna annars konar langvarandi aðskilnað frá helsta umönnunaraðilanum, t.d. 

ef  móðirin glímir við fæðingarþunglyndi, liggur inni á spítala í lengri tíma eða er í fangelsi 

(Terry M. Levy, 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að flest þeirra barna sem alast upp við 

óörugg tengsl hafa orðið fyrir ofbeldi í frumbernsku (Hall & Geher, 2003). Þessi börn eru 

ólíkleg til þess að geta myndað örugg tengsl í framtíðinni. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að 
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þau börn sem verða fyrir ofbeldi í frumbernsku sýna ögrandi/árásargjarna hegðun og nota sjálf 

ofbeldi gagnvart öðrum.  

Rannsóknir sýna einnig að einkenni alvarlegra geðraskana, svo sem siðblindu og 

persónuleikaraskana, sé hægt að tengja við vanrækslu og óöruggrar tengslamyndunar við 

umönnunaraðila í frumbernsku (Hall & Geher, 2003). Þá sýna rannsóknir að ef 

tengslamyndun milli barns og umönnunaraðila er ekki örugg frá upphafi er ekki hægt að 

afturkalla skaðann og mun barnið því búa við þann vanda allt sitt líf. Því er líklegt að það 

muni ekki geta myndað jákvæð og eðlileg tengsl við aðra í framtíðinni. Talað er um að 

unglingsstrákar sem hafa orðið fyrir tengslarofum í frumbernsku séu þrisvar sinnum líklegri 

en aðrir til þess að framkvæma ofbeldisfulla glæpi (Terry M. Levy, 2000).  

Til þess að fá betri innsýn í þær alvarlegu geðraskanir sem einstaklingar geta sýnt einkenni 

um verða þær útskýrðar í stuttu máli.  

Einkenni persónuleikaraskana koma helst fram í atferli viðkomandi einstaklings og getur 

það frekar komið niður á öðru fólki og samfélaginu í heild heldur en sjálfum einstaklingnum 

(Gylfi Ásmundsson, 1999). Megin einkenni persónuleikaraskana eru truflun eða 

þroskastöðnun í myndun geðtengsla við annan einstakling í frumbernsku.  

Sá einstaklingur sem greinist með persónuleikaröskun á í erfiðleikum með að tengjast 

öðrum tilfinningalegum samböndum, lagar sig illa að siðum og reglum og getur haft litla 

stjórn á hvötum sínum (Gylfi Ásmundsson, 1999). Persónuleikaröskun getur komið fram í því 

hvernig einstaklingur skynjar og hugsar, hvernig viðhorf viðkomandi hefur til annarra og 

hvernig viðkomandi túlkar atburði. Talið er að skapgerðartruflanir, sem er algeng 

birtingarmynd persónuleikaraskana, verði til hjá einstaklingum vegna áhrifa frá umhverfi og 

uppeldi. 

Siðblinda er talin vera ein alvarlegasta persónuleikaröskunin (Nanna Briem, 2009). 

Einstaklingar sem eru siðblindir upplifa síður tilfinningar á borð við ást, sorg og tryggð. 

Siðblindir eiga í erfiðleikum með að mynda náið tilfinningasamband við aðra, eru kaldlyndir 

og hrokafullir. Þeir eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og hunsa reglur samfélagins til 

þess að fullnægja eigin þörfum. Algengt er að siðblindir einstaklingar beiti ofbeldi og sýni 

ógnandi hegðun.  
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1.4.4. Birtingarmynd hegðunar 

Birtingarmynd hegðunar barna sem eiga í tengslavanda getur verið væg en einnig alvarleg 

(Terry M Levy, 2000). Börn sem eiga í tengslavanda glíma oft á tíðum við mikinn hegðunar- 

og tilfinningavanda (Buckner, Lopez, Dunkel og Joiner Jr, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að börn með tengslavanda eru líklegri til þess að eiga við hegðunarvanda, félagslegan vanda 

og einhvers konar líkamlega erfiðleika. Einnig eru þau líklegri til þess að glíma við kvíða og 

þunglyndi, tilfinningavanda, einbeitingarskort og árásargjarna hegðun. Þau hafa lítið innsæi í 

líðan annarra, sýna litla samúð og samkennd.   

Hegðun þeirra kemur gjarnan fram í þrjósku, hvatvísi og skaðlegri hegðun, svo sem að 

eyðileggja eigur annarra (Terry M. Levy, 2000). Þau eiga til að ljúga mikið og stela, eru 

árásargjörn og með mikla hreyfiþörf. Þau eru oft vond við dýr og valda sjálfum sér skaða. Þau 

glíma í raun við mikla hegðunarröskun. Börnin glíma við mikið vonleysi og reiði, eru 

skapstór og mislynd. Þau glíma oft við þunglyndi og kvíða eins og áður hefur komið fram en 

ná gjarnan að leyna því. Þau geta sýnt óviðeigandi tilfinningar miðað við kringumstæður. 

Börnin hafa neikvæða sjálfsmynd og af lífinu öllu, skortir rökhugsun og eiga erfitt með að 

halda athygli sem háir þeim gjarnan í skólaumhverfi. Þau eiga erfitt með treysta öðrum og eru 

stjórnsöm. Þau gefa hvorki frá sér eða taka á móti ósvikinni umhyggju og taka ekki ábyrgð á 

eigin mistökum heldur kenna öðrum um, líta á sig sem fórnarlömb. Líkamleg umhirða er oft 

slæm og sársaukaþröskuldur hár. Þau skortir gjarnan samúð gagnvart öðrum og iðrast ekki.  

Einkenni tengslaröskunar svipar talsvert til einkenna hegðunarröskunar. Einkenni 

hegðunarröskunar er endurtekið mynstur í hegðun barns eða ungmennis (Anna Björnsdóttir og 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Einstaklingur með hegðunarröskun brýtur á rétti annarra 

einstaklinga og virðir hvorki félagslegar reglur samfélagsins né aldurstengd viðmið. Hegðun 

þessara einstaklinga getur komið fram sem árásargirni gagnvart öðru fólki og dýrum, 

þjófnaður, virðingarleysi gagnvart eigum annarra og alvarleg brot á reglum. Birtingarmynd 

þessarar röskunar getur verið mismunandi eftir einstaklingum, hún getur verið misalvarleg og 

varanleg. Talið er að því fyrr sem barn sýnir einkenni hegðunarröskunar því verri séu 

framtíðarhorfur þess. Algengara er að drengir greinist með þessa röskun. Einstaklingar með 

hegðunarröskun eru í meiri hættu á að fá aðrar geðraskanir síðar á ævinni. Einnig er hætta á 

að þeir sýni andfélagslega hegðun allt fram á fullorðinsár sem og að þeir misnoti áfengi og 

fíkniefni.  
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Eins og sjá má hefur tengslamyndun barna við umönnunaraðila í frumbernsku mikil áhrif 

á allt þeirra líf. Afleiðingar óöruggra tengsla eru ansi miklar, þá aðallega fyrir barnið en einnig 

fyrir allt samfélagið í heild. Það er óhætt að segja að barn sem á í tengslavanda á erfitt 

uppdráttar í lífinu og aðkoma velferðarkerfisins hlýtur að vera mikil vegna þeirra erfiðleika 

sem barnið glímir við. Þó svo að einkennin geti verið væg þá geta þau einnig verið mikil. Oft 

á tíðum greinast þessir einstaklingar með alvarlegar geðraskanir og sýna andfélagslega 

hegðun eins og hefur komið fram. Því er mikilvægt að mæta þessum einstaklingum og veita 

þeim viðeigandi aðstoð, allra best væri ef hægt væri að grípa inn í aðstæður þeirra í 

frumbernsku til þess að koma í veg fyrir þær afleiðingar sem geta orðið.   

Við teljum því að snemmtæk íhlutun sé afar mikilvæg í lífi þessara barna. Fræðimenn 

fóru að átta sig á því undir lok síðustu aldar að mögulega mætti hafa áhrif á þroska barna með 

markvissum aðgerðum snemma á ævinni (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að starfsemi heilans sé bæði sveigjanlegri og ósérhæfðari á fyrstu mánuðum ævinnar 

en áður hefur verið talið. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi örvunar á fyrstu árum 

ævinnar fyrir allan síðari þroska barna. Snemmtæk íhlutun er fólgin í markvissum aðgerðum 

sem byggjast á vísindalegum grunni og hefur það að markmiði að koma í veg fyrir eða draga 

úr áhrifum þroskavandamála og erfiðleika á sviði félagslegrar aðlögunar í lífi barna með 

skilgreindar fatlanir og barna í áhættuhópum. Talið er að tímabilið frá fæðingu barns og fram 

til sex ára aldurs sé sérlega mikilvægt í þessu sambandi og við það er snemmtæk íhlutun 

kennd. Því fyrr sem markvissar aðgerðir hefjast í lífi barnsins því meiri líkur eru á árangri.  

 

1.4.5. Gott að hafa í huga við umönnun þessara barna 

Talið er að hægt sé að koma í veg fyrir mikinn skaða á þroska barnsins með því að grípa sem 

allra fyrst inn í aðstæður með réttri aðstoð. Hægt er að greina einkenni hjá börnum sem búa 

við óörugg tengsl snemma á þeirra ævi (Smith, Saisan og Segal, 2017). Þau forðast gjarnan 

augnsamband, brosa lítið, hafna huggun og ekki virðist skipta þau máli hvort umönnunaraðili 

yfirgefi þau. Þau gráta mikið, framkalla fá hljóð og fylgja fólki ekki eftir með augunum. Þau 

eru oft áhugalaus um að taka þátt í leikjum eða að leika með leikföng. Þau rugga sér mikið og 

virðast treysta á sig sjálf. Einkennum þessara barna svipar mikið til barna sem eru með 

ADHD og þeirra sem eru á einhverfurófi.  

Nokkra hluti þarf að hafa í huga þegar annast á barn sem orðið hefur fyrir rofum á 

tengslum í frumbernsku (Smith, Saisan og Segal, 2017). Að annast slíkt barn getur reynt 
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mikið á einstaklinginn, hvort sem það er foreldri eða fagmaður. Mikilvægt er að sýna mikla 

þolinmæði, það getur tekið langan tíma að mynda traust við barnið. Lykillinn er að halda ró 

sinni og þá sérstaklega í samskiptum við barnið. Þannig öðlast það traust gagnvart 

viðkomandi. Barnið hefur nú þegar upplifað mikla streitu svo mikilvægt er að það finni ekki 

fyrir slíku hjá þeim sem annast það. Talið er að það taki langan tíma fyrir barnið að mynda 

traust gagnvart einhverjum og því mikilvægt að viðkomandi gefist ekki upp. Mikilvægt er að 

fagna þeim litlu sigrum sem verða og gefa þeim sérstakan gaum með hrósi og hvatningu. 

Þannig getur barnið fundið að það er öruggt. Einnig er gott að hafa í huga að gleði og glettni 

gerir mikið fyrir börn sem hafa búið við óörugg tengsl. Ef barnið upplifir uppgjöf hjá þeim 

sem er að annast það mun það sjálft gefast upp.  

 

1.5. Þroskaþjálfinn 

Þroskaþjálfar starfa víða og stuðlar námið í þroskaþjálfafræðum að því að nemendur öðlist 

sérþekkingu á sínu sviði (Háskóli Íslands, e.d.). Þar ber helst að nefna hæfni til þess að veita 

fötluðu fólki fjölbreytta þjónustu og ráðgjöf til þess að það hafi kost á að taka fullan þátt í 

samfélaginu og stuðla að jafnrétti þeirra. Þroskaþjálfar starfa bæði með börnum og 

ungmennum með fötlun og með fjölskyldum þeirra en einnig með fullorðnu fólki. Námið er 

fjölbreytt og fá nemendur kennslu í þroskaþjálfafræðum, siðfræði, sálfræði og fötlunarfræði.   

Hlutverk þroskaþjálfa getur verið fjölbreytt og mismunandi, allt eftir því á hvers konar 

vettvangi þeir starfa. Aðkoma þroskaþjálfa að börnum og ungmennum með tengslavanda er 

mikil þar sem þeirra vandamál hafa áhrif á allt líf þeirra og umhverfi. Þessi börn ganga í skóla 

og er aðkoma þroskaþjálfa á þeim vettvangi mikil þar sem flest þeirra þurfa einhvers konar 

stuðning. Einnig er aðkoma þroskaþjálfa í félagsþjónustu með þessum börnum þar sem þau 

eru yfirleitt hluti af henni sem og í sérúrræðum þar sem þroskaþjálfar starfa og börnin sækja. 

Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að þeir séu fagstétt sem hefur menntað sig sérstaklega 

til þess að starfa með einstaklingum sem búa við einhvers konar skerðingu (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, e.d.a). Þroskaþjálfar starfa með fólki á öllum aldri og með ólíkar þarfir. Sérstaða 

þroskaþjálfa er tvenns konar. Annars vegar hagnýt þekking á sviði stefnumótunar, skipulags 

og framkvæmdar heildrænnar þjónustu og hins vegar einstaklingsmiðuð þjónusta. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar byggir á jafnrétti, mannhelgi og virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti, þ.e. að allir einstaklingar eigi fullan rétt á því að taka fullan þátt í 

samfélaginu. Mikil áhersla er lögð á að aðlaga þjónustu að þörfum hvers og eins einstaklings í 
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stað þess að aðlaga einstaklinginn að kerfinu. Til þess að það sé hægt er mikilvægt að 

þroskaþjálfar hugsi í lausnum og hafi réttindi hvers einstaklings að leiðarljósi. Þroskaþjálfar 

hafa tekið stóran þátt í að móta þjónustu til að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fólks með samúð 

og þrautseigju að vopni. 

Þroskaþjálfar starfa eftir lögum nr. 34/2012 sem við kemur heilbrigðisstarfsmönnum 

ásamt reglugerð nr. 1120/2012 sem fjallar um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og 

skilyrði til þess að fá starfsleyfi (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.b). Stéttin hefur sínar eigin 

siðareglur sem þroskaþjálfum ber skylda til að vinna eftir. Samkvæmt siðareglum 

þroskaþjálfa er grunnur að starfi þeirra sá að ávallt skuli bera virðingu og umhyggju fyrir 

skjólstæðingum og aðstandendum þeirra. Þroskaþjálfar skulu starfa eftir þeim lögum og 

reglugerðum sem eru í gildi hverju sinni sem fjalla um málefni fatlaðra og 

þroskaþjálfastéttina, og eftir öðrum lögum/reglugerðum er varða störf þeirra.   

 

1.6. Samantekt 

Fyrstu tengsl barna við umönnunaraðila eru mjög mikilvæg fyrir lífsgæði þess. Börn sem 

verða fyrir óöruggum tengslum í frumbernsku geta hlotið skaða og erfitt er að bæta úr því 

seinna meir. Tengsl eru flókin og vilja flestir foreldrar gera vel í þeim málum en oft hafa þeir 

ekki myndað góð tengsl við sína umönnunaraðila í frumbernsku og þekkja því ekkert annað. Í 

gegnum árin hafa komið upp á yfirborðið hinar ýmsu kenningar um myndun tengsla hjá 

börnum í frumbernsku. Freud taldi að það sem gerist í frumbernsku hafi áhrif á þroska barna í 

framtíðinni og lagði því mikla áherslu á samband milli móður og barns. Bowlby taldi að 

myndun tengsla væri ein af frumþörfum mannsins og ef barn nær aðeins að mynda tengsl við 

eina manneskju er það nóg til þess að það geti átt í félagslegum tengslum við aðra í 

framtíðinni. Samkvæmt Bowlby er næmasta skeiðið til að mynda geðtengsl á aldrinum sjö 

mánaða til tveggja ára.  

Að okkar mati hafa þroskaþjálfar fullt erindi til að starfa með börnum og ungmennum 

með vanda á við tengslaröskun. Í náminu er farið yfir alhliða þroska barna, þar á meðal er 

komið inn á geðtengsl og mikilvægi þeirra. Einnig er mikil áhersla lögð á heildræna og 

einstaklingsmiðaða þjónustu og hversu mikilvægt er að virða rétt einstaklinga og þeirra óskir. 

Oft á tíðum eru þroskaþjálfar hluti af stórum teymum þar sem margar fagstéttir vinna saman 

að sameiginlegu markmiði og er þeirra rödd mikilvæg. 
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2. Aðferð  

Í þessum kafla verður farið yfir markmið og framkvæmd verkefnisins og þá rannsóknaraðferð 

sem notuð var. Fjallað verður um val á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu. Einnig verður 

farið lauslega yfir þau siðferðilegu umhugsunarefni sem huga þarf að við framkvæmd 

eigindlegra rannsókna.  

 

2.1. Framkvæmd og rannsóknaraðferð 

Í gagnaöflun var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru viðtöl við fimm 

fagmenn. Þar af voru tveir þroskaþjálfar, tveir sálfræðingar og einn félagsfræðingur sem 

einnig er með þroskaþjálfamenntun. Viðtöl tilheyra eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem 

megin áherslan er að fá dýpri mynd af einhverju tilteknu. Eigindlegar rannsóknir byggja 

meðal annars á því að rannsaka félagslegan veruleika og samspil félagslegra fyrirbæra 

(Schutt, 2012). Tilgangur þeirra er að læra að skilja veröldina eins og þátttakendur sjá hana. 

Þær gefa kost á dýpri og merkingarbærri sýn á félagslegan veruleika en nokkur önnur aðferð. 

Eigindlegar aðferðir byggja á aðleiðslu og eru oft leitandi. Við aðleiðslu vinnur 

rannsakandi  út frá opnum spurningum, safnar gögnum og flokkar þau. Rannsakandi leitar að 

einkennum sem sameinar og greinir gögnin í sundur og kemst þannig að einhverri niðurstöðu 

(Shutt, 2012). Algengar aðferðir eigindlegra rannsókna til þess að afla gagna eru 

þátttökuathuganir, rýnihópar og opin viðtöl. Opin viðtöl eru bæði formleg og óformleg viðtöl 

við þátttakendur þar sem markmiðið er að afla þekkingar og kanna reynslu viðmælenda.  

Tilgangur viðtala í eigindlegum rannsóknum er að nota opnar spurningar til að fá 

þátttakendur til þess að lýsa með eigin orðum reynslu, viðhorfi og upplifun á því sem er til 

rannsóknar. Slík viðtöl geta staðið ein og sér eða verið hluti af vettvangsathugun. Í 

eigindlegum viðtölum stýrir rannsakandi samtalinu og reynir að hvetja þátttakendur til að 

segja með opnum hætti frá lífi sínu og reynslu af ýmsum atburðum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Í þeim felst að gögnum er safnað saman á ákveðinn hátt og síðar unnið úr þeim. 

Gögnin eru síðan greind í þemu sem er unnið með og þar á eftir settar fram niðurstöður úr 

þeim. Dæmi um gagnasöfnun er þegar tekin eru viðtöl, þau afrituð og unnar niðurstöður út frá 

þeim.  

Við töldum best að nota eigindlega rannsóknaraðferð til þess að dýpka þekkingu okkar á 

viðfangsefninu með því að kanna reynslu nokkurra fagaðila og öðlast hugmyndir að aðferðum 
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um hvernig best sé að nálgast og mynda traust við börn sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum 

í frumbernsku. 

Notast var við opnar spurningar í viðtölunum til þess að fá upplifun og skoðanir 

viðmælenda. Í viðtölunum var notaður eftirfarandi viðtalsrammi: ,,Hversu algengt af þeim 

börnum sem þú starfar með telur þú að hafi orðið fyrir rofum á tengslum við foreldra í 

barnæsku?”, ,,Hvernig er helsta birtingarmynd hegðunar hjá þessum börnum í þínu starfi?”, 

“Hvaða áskorunum mætir þú helst í vinnu með þessum börnum?”, ,,Hvernig telur þú að það 

sé best fyrir fagfólk að nálgast og mynda traust við þessi börn?”, ,,Hvernig er samstarfi við 

foreldra þessara barna háttað af þinni hálfu?”, ,,Hver er þín upplifun á umræðunni varðandi 

tengslavanda?”.  

Markmið viðtalanna var fyrst og fremst að dýpka skilning okkar á áhrifum 

tengslaröskunar með því að kynna okkur reynslu fagfólks af stuðningi við börn með slíkan 

vanda með það að leiðarljósi hvað sé gott að hafa í huga þegar unnið er með börnum með 

slíkan vanda og hvers ber að varast. Einnig að gera góða grein fyrir því hvað felst í 

tengslavanda og hvers vegna slíkur vandi skapast. Þetta eru atriði sem við teljum að þurfi að 

taka tillit til þegar unnið er með slíkum börnum.  

 

2.2 Viðmælendur 

Til þess að fá sem besta dýpt á viðfangsefnið og hugmyndir að því hvernig best er að hlúa að 

og öðlast traust hjá börnum með tengslavanda tókum við viðtöl við nokkra fagaðila. Tekin 

voru fjögur viðtöl en samtals voru viðmælendur fimm. Einstaklingsviðtöl við einn 

þroskaþjálfa, einn sálfræðing og einn félagsráðgjafa sem einnig er menntaður sem 

þroskaþjálfi. Eitt viðtalið var við tvo fagmenn, þroskaþjálfa og sálfræðing. Viðtölin fóru fram 

á tímabilinu  6. október – 21. nóvember 2016. Við vorum með fyrirfram ákveðinn 

spurningaramma og voru öll viðtölin tekin upp. Við val á viðmælendum var notað 

tilgangsúrtak. Í því felst að fjöldi þátttakenda er ekki ákveðinn fyrirfram en viðmælendur eru 

valdir út frá því sem best hentar út frá markmiði rannsóknarinnar (Schutt, 2012). 

Einstaklingarnir hafa persónulega reynslu og þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar. Allir 

okkar viðmælendur höfðu þekkingu og reynslu af því að vinna með fjölskyldum og börnum 

með tengslavanda. Þeir voru valdir vegna þeirrar reynslu. Viðmælendurnir höfðu mismunandi 

fagþekkingu og störfuðu á ólíkum vettvangi, sem nýttist vel. Fyllsta trúnaðar var gætt við 
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gagnasöfnun, haft var samband við viðmælendur með tölvupóstum og voru þeir allir tilbúnir 

til viðtals. 

Fyrsti viðmælandinn verður kallaður viðmælandi 1. Hann er útskrifaður þroskaþjálfi en 

hefur bætt við sig námi í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands. Í dag starfar hann á geðsviði 

Landspítalans sem félagsráðgjafi. Hann hefur mikla reynslu af tengslavinnu með foreldrum og 

börnum og starfar í dag í teymi innan Landspítalans sem sérhæfir sig í þess konar vinnu.  

Annar viðmælandinn verður kallaður viðmælandi 2. Hann er þroskaþjálfi sem starfar í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur gert til fjölda ára. Hann veitir börnum stuðning 

við nám og félagsfærni í skólanum og starfar náið í samstarfi við foreldra og annað fagfólk. 

Margir þjónustuþegar hans búa við erfiðar aðstæður og hafa orðið fyrir rofum á tengslum við 

umönnunaraðila í frumbernsku og eiga við mikla hegðunarerfiðleika að stríða.  

Þriðji viðmælandinn verður kallaður viðmælandi 3. Hann starfar sem sálfræðingur á stofu 

á höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur hann að vinnu með börnum og ungmennum og þeirra 

fjölskyldum og öllu því sem snýr að þeirra lífi. Hans helsta starf er greiningarmat og 

meðferðarvinna.  

Fjórði viðmælandinn okkar verður kallaður viðmælendur 4 en eins og fram hefur komið 

eru það tveir fagaðilar. Annar starfar sem þroskaþjálfi í sérúrræði fyrir börn og ungmenni sem 

eiga erfitt uppdráttar. Sá er ráðgjafaþroskaþjálfi og sinnir ráðgjöf inn á heimilin innan 

úrræðisins og veitir deildarstjórum stuðning í þeirra starfi. Einnig sér hann um fræðslu og 

annað slíkt fyrir starfsfólk. Hinn aðilinn vinnur í sama úrræði og starfar sem sálfræðingur.  

Þrátt fyrir að viðmælendurnir okkar starfi á ólíkum sviðum þá hafa þeir það allir 

sameiginlegt að hafa unnið með einstaklingum sem hafa orðið fyrir rofum á tengslum í 

frumbernsku og hafa mikinn áhuga á því. Ekki reyndist auðvelt að finna fagfólk sem hefur 

þekkingu á þess konar vanda en fannst okkur þessir fagmenn geta veitt okkur mikla innsýn og 

gefið okkur góðar upplýsingar hvað varðar birtingarmynd röskunarinnar og hvað er gott að 

hafa í huga til þess að mynda traust og nálgast einstaklinga sem orðið hafa fyrir rofum á 

tengslum í frumbernsku.  

 

2.3. Siðferðileg umhugsunarefni  

Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakendur virði viðfangsefni rannsóknarinnar 

(Schutt, 2012). Rannsakendur eiga ekki að valda viðmælendum sínum skaða á neinn hátt eða 

setja þá í viðkvæma stöðu. Þá er mikilvægt að fengið sé upplýst samþykki þeirra sem taka þátt 
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í henni og að nafnleyndar sé gætt. Þátttakandi í rannsókn hefur fullan rétt til þess að vita í 

hverju rannsóknin felst og hefur rétt á að draga þátttöku sína til baka ef hann vill (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Í viðtölunum var fyllsta trúnaðar gætt og viðmælendum gerð grein fyrir því að hvorki 

nöfn þeirra né vettvangsins kæmu fram í rannsóknarskýrslunni. Við fengum leyfi fyrir 

upptökum viðtalanna og fullvissuðum þátttakendur um að þeim yrði fargað að rannsókn 

lokinni. Rannsakendur höfðu þær fjórar meginreglur siðferðinnar að leiðarljósi við 

framkvæmd rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2013). Það eru reglurnar um sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörð og réttlæti. Við bárum virðingu fyrir sjálfræði viðmælenda og gættum þess 

að gögnin væru ekki persónugreinanleg.  Því var nafnleynd og fullum trúnaði gætt til þess að 

koma í veg fyrir að viðmælendur beri skaða af. Að okkar mati er rannsóknin til hagsbóta fyrir 

starfandi þroskaþjálfa og því teljum við að velgjörðarreglunni hafi verið fylgt. 

Velgjörðarreglan fjallar um það að krafist er af rannsakendum að láta ávallt sem best af sér 

leiða fyrir þá sem verið er að rannsaka. Einnig skulu rannsóknir vera gerðar til hagsbóta fyrir 

mannkynið í heild (Sigurður Kristinsson, 2013). Okkar von er að verkefni þetta muni leiða til 

aukinnar jákvæðrar umræðu um börn með tengslavanda sem og gefa hugmyndir að leiðum til 

þess að vinna með þeim, sem er bæði þeim og samfélaginu til hagsbóta.  

 

2.4 Greining gagna 

Gagna var aflað með því að skoða ritrýndar fræðilegar heimildir ásamt því að taka eigindleg 

viðtöl við fagmenn sem þekkja til viðfangsefnisins. Tekin voru fjögur viðtöl á tímabilinu 6. 

október til 21. nóvember árið 2016 og þau síðan rituð upp. Þar sem ekki er um rannsókn að 

ræða voru viðtölin ekki kóðuð, heldur var lögð áhersla á svör viðmælenda við spurningum 

okkar. Með spurningunum vildum við dýpka skilning okkar á viðfangsefni þessa verkefnis. 

Viðtölin voru tekin upp á starfsvettvangi viðmælendanna og mynduðust góðar umræður. 

Viðtölin voru mislöng, allt frá 30 og upp í 70 mínútur. Eftir að hafa ritað upp svörin við 

spurningum okkar þemagreindum við viðtölin. Þemun sem við greindum voru algengi 

vandans, birtingarmynd hegðunar og hagnýt ráð.      
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2.5. Samantekt 

Við vinnu á þessu verkefni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Tekin voru fjögur opin 

viðtöl við fimm fagaðila. Tveir þroskaþjálfar, tveir sálfræðingar og einn félagsráðgjafi, sem 

einnig er með menntun í þroskaþjálfafræðum. Notaður var staðlaður viðtalsrammi sem 

innihélt opnar spurningar og voru viðtölin tekin upp með leyfi viðmælenda. Við vorum í 

sambandi við viðmælendur í gegnum tölvupóst og voru viðtölin tekin upp á starfsstöðum 

þeirra. Fyllsta trúnaðar var gætt við gerð þessarar rannsóknar og munu hvorki nöfn þeirra né 

starfsstaðir koma hér fram.  
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3. Viðtöl og niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður viðtalanna. Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við 

fimm viðmælendur með þekkingu á viðfangsefni verkefnisins sem starfa á ólíkum vettvangi. 

Viðmælendurnir verða kallaðir viðmælandi 1, viðmælandi 2, viðmælandi 3 og viðmælendur 4 

(2 aðilar). Við greiningu viðtalanna komu í ljós þrjú þemu sem við munum gera grein fyrir. 

Þau eru: Algengi vandans, birtingarmynd hegðunar og hagnýt ráð.  

 

3.1. Algengi vandans 

Í úrvinnslu viðtalanna kom í ljós að börn og ungmenni eru sjaldan greind með tengslaröskun. 

Spurningin er hvort þetta er vangreint eða hvort það er frekar verið að greina börn með aðrar 

raskanir þar sem birtingarmynd einkennana svipar mikið til annarra greininga. Einnig komu í 

ljós mismunandi skoðanir hjá viðmælendum um greininguna tengslaröskun sem slíka. Svo 

virðist vera sem sumum þyki hún umdeild. Viðmælendur 4 og 1 sögðu til dæmis  

(...) sko tengslaröskun er mjög umdeild greining. Að einhverju leyti hafa okkar 

skjólstæðingar orðið fyrir rofum á tengslum í frumbernsku (...). Sem er samt umdeilt, 

spurning hvort að það sé þeirra aðalvandi eða hvað. Þessi börn eru alltaf eða 

undantekningarlaust í fóstri eða eitthvað slíkt.  

(...) það er svo lítið þýði í raun hér á Íslandi. Þannig að barn sem er með óörugg tengsl 

sér maður sjaldan.  

Viðmælandi 2 hélt því fram að þessi röskun væri jafnvel algengari en haldið er fram og sagði:  

Ég hugsa að það sé algengara heldur en maður áttar sig á. Maður hefur svo sem alveg 

órökstuddan grun. Það er náttúrulega, þessir krakkar fá ekki þessa greiningu eða þessi 

umræða kemur ekkert upp á yfirborðið svona til dæmis þegar þau byrja í fyrsta bekk. 

En þegar maður heyrir af miklum veikindum foreldra, sérstaklega móður, þegar það er 

mikil neysla á fyrstu árunum. Líka þegar maður hefur kynnt sér svona tengslaröskun. 

Viðmælandi 3 talaði um að einstaklingar með tengslaröskun séu gjarnan greindir með aðrar 

raskanir vegna svipaðrar hegðunar. Hann sagði:  

Þetta er oft svo ofboðslega einmitt óljóst, þetta á sér stað og tíma þar sem barnið getur 

ekki tjáð sig yfirleitt og þetta svona, það er hægt að kíkja eftir á að leita þetta verður 

ekki staðreynd fyrr en seinna. Þú sérð það ekki á meðan það er að gerast. Þannig það 

er, já, einmitt hættan er sú að þetta fari yfir í annan vanda sem síðar er greindur eins og 
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einhverfurófsröskun eða ADHD. Þótt að grunnurinn sé að þú hafir ekki náð að tengjast 

fólki.  

Viðmælandi 1 talaði mikið um mikilvægi þess að grípa sem fyrst inn í aðstæður hjá foreldrum 

sem eiga erfitt með að tengjast nýburum sínum. Því fyrr sem vandinn er viðurkenndur því 

meiri líkur eru á árangri þess að þeir nái að tengjast börnunum eðlilega. Talsvert margar 

mæður og feður leita sér hjálpar á geðsviði Landspítalans vegna erfiðleika við tengslamyndun 

og virðist sem þessi vandi sé nokkuð algengur. Hann sagði: 

(...) talað um að hjá WHO að almennt talað um að 5% fæðandi kvenna lenda í vanda. 

4500 fæðingar á ári, þá ættu þetta að vera um 250 konur. Hér erum við að fá 160-200 

konur á ári. (...) sambærileg þjónusta í annarri línu hér á landi sem er sjálfstætt 

starfandi fyrirtæki út í bæ eru að fá svona 100-150. Þið sjáið að umfangið er 200-300 

sem passar miðað við þessi 5% fæðandi kvenna. (...) við teljum þetta vera bestu 

forvörnina þegar kemur að því að tryggja velferð barna, vera með inngrip snemma. 

Okkar meðferð byrjar á meðgöngu. Og við erum yfirleitt að miða við kannski þegar 

fóstrið er lífvænlegt.  

Ekki hefur verið gerð rannsókn hér á Íslandi hvort að inngrip snemma á ævi barnsins beri í 

raun árangur fyrir framtíð þess en viðmælandi 1 sagði að sú rannsókn væri í vinnslu ,,við 

leggjum fyrir okkar skjólstæðinga lista, frumskimum. Erum alltaf að meta streitu, kvíða og 

þunglyndi. Við getum dálítið kortlagt hvar streitan er staðsett. Mælingarnar gefa okkur ástæðu 

til þess að þetta sé að virka”.  

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að oft eru það ungar mæður sem eiga erfitt með að 

tengjast börnum sínum. Þær eiga sjálfar oft við geðraskanir að stríða sem og fíknivanda. 

Viðmælandi 1 gat með góðu móti aldursgreint helsta hóp þeirra mæðra sem eiga erfitt með að 

tengjast börnum sínum og sagði: 

Okkar stærsti, ef maður aldursgreinir er þetta konur frá aldrinum 18-30 ára. Flestar 

með einhvers konar geðgreiningar og 40% í fíknivanda af einhverjum toga, virkan eða 

óvirkan. Langflestar með óvirkan. Svo fara þær í gegnum þriggja mánaða frasa þar 

sem þetta er spennandi og skemmtilegt. Eftir þann tíma er rosaleg fallhætta þegar þetta 

fer ekki að vera eins spennandi. 

Viðmælandi 1 talaði um að of mikil áhersla væri í samfélaginu á líkamlegt ofbeldi en áherslan 

ætti að vera jöfn á við vanrækslu og sagði: ,,við erum meira að hugsa um andlega vanrækslu á 

meðan að samfélagið er frekar að hugsa um hnefnahöggin”. Mikilvægt er að vera meðvitaður 

um að vanræksla er ein tegund ofbeldis og getur haft alvarlegar afleiðingar. Ekkert barn ætti 
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að þurfa að búa við vanrækslu frekar en að neitt barn ætti að þurfa að búa við líkamlegt-, 

andlegt- og kynferðislegt ofbeldi.  

Viðmælandi 3 talaði einnig um vanrækslu og sagði ,,Þá erum við svolítið að tala um auðvitað 

sko þessi börn sem við höfum sem skýrasta dæmið eru þá börn sem oft hafa verið á einhvers 

konar heimilum þar sem þeim var ekki sinnt“.  

 

3.2. Birtingarmynd hegðunar  

Allir viðmælendurnir voru sammála um það að börn sem hafa orðið fyrir rofum á tengslum í 

frumbernsku sýna erfiða hegðun þegar þau verða eldri. Birtingarmynd hegðunar var lýst á 

ýmsa vegu en þó mátti sjá að viðmælendurnir voru allir að lýsa svipaðri hegðun hjá 

einstaklingunum. Fram kom í viðtölum að börn og ungmenni með slíkan vanda sýna einkenni 

þess að eiga erfitt með að mynda traust við aðra eða mynda mikið traust og sýna ekki 

varkárni. Viðmælandi 3 og viðmælendur 4 sögðu meðal annars:  

(...) hjá börnum er oft hömluleysi það er hérna, þau lesa ekki í, þau nota hegðun sem 

að virkar en tengist ekki endilega við tilfinningar. Það vantar eitthvað flæði semsagt í 

tilfinningar, við hegðun og að eitthvað svona allt smelli. Svona, börn segja eitthvað þú 

veist sem hljómar mjög innilegt og fallegt en það er ekkert bak við það. Orðaforðinn 

er til staðar en ekki tilfinningin sem ætti að fylgja. Það hefur ekki verið parað einhvern 

veginn rétt. Þetta eru stundum börn sem leita til ókunnugra, sýna þeim of mikið traust 

og eru ekki varkár.  

(...) við erum að fá þau þegar þau eru unglingar og vandamálið orðið mjög flókið. 

Hvatvísi, erfiðleikar hvað varðar rökhugsun. Ofbeldishegðun þegar þeim eru sett 

mörk. Kannski líka bara að stoppa áður en þú særir mig og þá særi ég þig. Sækja í 

slæman félagsskap og hérna, það er ekki þannig að það sé beint málið að sækja í hann 

heldur að hérna, það er kannski bara opnari heimur. Þú færð meiri sjéns.  

Algengt var að viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að hrósa börnum og ungmennum með 

tengslaröskun og hversu augljóst það væri að þau væru ekki vön að fá hrós og kynnu í raun 

illa að taka á móti hrósi. Viðmælandi 2 sagði:  

Það eru krakkar sem sem sagt þekkja ekki hrós og vita ekki hvernig þau eiga að 

bregðast við því, finnst það jafnvel óþægilegt. Mér finnst það alltaf svolítið 

merkilegt, oft er mikið af okkar skjólstæðingum sem þrífast á er hrós en þessir 

krakkar eru einmitt, verða vandræðaleg, líður jafnvel bara illa ef maður er að 
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hrósa þeim og forðast snertingu. Maður getur til dæmis ekki tekið, ég hef alveg 

lent í því með nokkra krakka að geta ekki tekið þau í fangið og spjallað við þau. 

Það er svo skrýtið þegar maður er með barn í fangi og ætlar að taka utan um það en              

það er svona eins og stytta. Kemur ekki til manns en svo kannski hægt og rólega 

kemur það og þá hefur maður nálgast þau aðeins hægar, ekkert gengið svona langt 

að taka þau í fang. Mér finnst það oft vera svona fyrstu merki um að þessir 

krakkar sem forðast líkamlega snertingu, jafnvel að þau vilji ekki að maður komi 

nálægt þeim og verða svona sérkennileg í fasi þegar maður er að hrósa þeim (...) 

svo er eitthvað í fari þessara krakka, þú nálgast þau ekkert auðveldlega. Svo getur 

þetta snúist alveg við á hinn bóginn og vilja fara að faðma mann hér á göngunum 

sem getur svo orðið vafasamt því þá fara þau að vilja að tala við hvern sem er og 

faðma hvern sem er. 

Í viðtölunum kom fram hjá öllum viðmælendum að einstaklingar með slíkan vanda glíma við 

mikinn hegðunarvanda og geta þróað með sér alvarlegar geðraskanir á fullorðinsárum. Eins 

og fram hefur komið í verkefninu geta einstaklingar með slíkan vanda greinst með 

persónuleikaraskanir og siðblindu. Einnig svipar einkennum vandans til greininga á við 

ADHD og einhverfurófsraskanir. Viðmælandi 3 fór inn á hvernig hegðunarvandamál hafa 

áhrif á líðan einstaklinganna og sagði: 

Hjá börnum sem eru með svona tengslavanda, þau sjá ekki endilega, sjá ekki hag í því 

að gera hlutina eftir ákveðnum hætti. Það meikar bara engan sens endilega. Ef ég get 

komist upp með eitthvað annað þá geri ég það, ég þarf bara að lifa. Það er engin 

ástæða fyrir af hverju er best að gera svona eða hinsegin. Það er aðallega bara til að 

vera ekki refsað. Það er svona skertur, eins og siðferðisþroskinn er ekki meðfæddur 

heldur lærður. Hann þarf að vera í ákveðnum stigum. Þessi stöðnun hér og þar.  

Viðmælandi 1 fór inn á það hversu mikill kostnaður fylgir hverju barni með vanda á við rof á 

tengslum í frumbernsku og birtingarmynd tengslaröskunar á fullorðinsaldri. 

Sko ef að ekkert er að gert þá áttfaldast kostnaður við hvert barn, innan félagslega 

kerfisins, menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins. Þannig að við erum að tala um 

innlagnir á BUGL, komur á stofur hjá barnageðlæknum sem eru auðvitað 

niðurgreiddir af okkur skattgreiðendum. Á Íslandi er met í lyfjanotkun, hvað varðar 

rídalín og annað slíkt með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkið. Alls konar hegðunarraskanir 

í skóla með stuðningi frá fagfólki og annað slíkt. (...) þetta er dýrt. 250 milljónir á 

hvert barn ef ekkert er að gert. (...) börn fara alla jafna ekki inn á barna - og 
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unglingageðdeild fyrr en þau eru byrjuð í skóla. (..) það eru því fimm ár í lífi barns 

sem er engin þjónusta að fá frá hinu opinbera. Það er auðvitað mjög bogið við það. 

(...) eitt af því sem hefur sýnt sig er birtingarform tengslaröskunar það er 

persónuleikaröskun með svona erfiðum geðbrigðum. Það hefur verið klínískt 

birtingarform tengslaröskunar á fullorðinsaldri.  

Allir viðmælendur lýstu erfiðari hegðun hjá einstaklingum með slíkan vanda og í raun hversu 

mikil áhrif tengslamyndun getur haft á líf barna. Ef rof verður á tengslamyndun getur það 

valdið miklum skaða og líklegt er að barnið eigi eftir að eiga erfitt uppdráttar. Það hefur ekki 

einungis áhrif á barnið heldur samfélagið allt. Eins og kom fram þá fylgir því mikill kostnaður 

fyrir samfélagið ef ekki er gripið inn í aðstæður hjá barninu. Því er mikilvægt að allt 

samfélagið sé meðvitað um hvaða skaði getur orðið ef tengslamyndun er ekki eins og hún ætti 

að vera og til þess að koma í veg fyrir það verður að grípa inn í aðstæður. Erfitt getur þó verið 

fyrir foreldra að átta sig sjálfir á því að þeir myndi ekki eðlileg tengsl við barnið sitt og því 

mikilvægt að allir séu meðvitaðir. Viðmælandi 1 talaði um þetta og sagði:  

(...) mömmurnar okkar eru oft tengslaraskaðar líka. (...) við erum að brjóta upp 

svokallað vandamál sem fara frá einni kynslóð yfir til annarrar. Við erum að reyna að 

brjóta upp að barnið beri skaða af því að alast upp við erfiðar aðstæður. (...) allar 

mömmur vilja hjálp, þær eru kannski bara ekki með góða aðstöðu til þess. Þær eru 

kannski að dröslast með alls konar vanda frá því þær voru börn. Þær vilja hjálp. Líka 

bara spurning hvernig aðstoðin er boðin, á hvaða forsendum hún er boðin. (...) við 

þurfum öll að taka ábyrgð, ljósmæður, skólahjúkrunarfræðingar, þroskaþjálfar, 

kennarar, leikskólakennarar. Allir sem að hitta börn þurfa að vera meðvituð um það að 

það er ekkert endilega þannig að mamma segir að ,, ég á í svo rosalega miklum 

tengslavanda”. Það er eitthvað annað, barnið aktar út, ungabarnið sefur ekki, nærist 

ekki þið vitið. Mikilvægt að koma auga á þetta.  

Mikilvægt er að þroskaþjálfar líkt og aðrir fagmenn séu meðvitaðir um þetta og geti gert 

ráðstafanir og aðstoðað fólk ef upp koma áhyggjur af tengslamyndun barna og 

umönnunaraðila.  
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3.3. Hagnýt ráð 

Eitt af megin áherslum verkefnisins var að öðlast góð ráð sem þroskaþjálfar og annað fagfólk 

geti sótt sér til verkefnisins og nýtt sér. Ein af lykilspurningunum snéri að því og komu mörg 

hagnýt ráð frá viðmælendunum. Einstaklingar sem hafa orðið fyrir rofum á tengslum við 

umönnunaraðila og eru tengslaraskaðir eiga erfitt með að mynda traust og getur verið flókið 

að nálgast slíka einstaklinga þar sem þeir einfaldalega treysta ekki neinum og gera frekar ráð 

fyrir því að vera yfirgefnir. Þessi hugsun kom sterkt hjá öllum viðmælendum og voru þeir 

greinilega meðvitaðir um þetta í starfi með börnum og ungmennum með tengslaröskun. 

Mikilvægt er að hafa í huga þegar maður nálgast barn með slíkan vanda að barnið reiknar með 

því að menn muni gefast upp, fagfólk verður að vera í góðu jafnvægi og hafa mikla 

þolinmæði. Hér koma dæmi frá nokkrum viðmælendum hvað þetta varðar. Viðmælandi 2 

sagði til dæmis:  

Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 þetta traust að þau treysti manni og það sem maður  

segir að það stenst. (...) bara það veitir öryggi, ég stend við það sem ég segi bæði í 

blíðu og stríðu. (...) þessi börn eru oft óörugg og vita ekki á hverju þau eiga von. 

Eðlilega sækja þau þá í mann þegar þau vita það að það sem ég segi það stendur. Ef ég 

segi, ég nota náttúrulega rosa mikið umbun og finn alls konar leiðir út úr því, hvað 

virkar, hvað er best fyrir þig og það stenst, þú færð umbunina. Það er oft líka það sem 

margir af þessum krökkum, það er oft lofað öllu að þessum krökkum gull og grænum 

skógum en svo stenst ekkert af því (...) stóri punkturinn er að standa við það sem 

maður segir. 

Viðmælendur 4 töluðu um mikilvægi þess að reglur og rammi haldist þrátt fyrir að líðan 

einstaklingsins sveiflist, einnig að vera með einföld og skýr fyrirmæli. Þeir sögðu:  

Ég held að það sé mikilvægast í kringum þessa krakka að hafa ramma og reglur, 

einfaldar og sanngjarnar sem þau geta þrifist innan um. Og passa að ramminn haldi þó 

svo að þau sveiflist, það er mikilvægt. Að starfsmenn og ramminn sveiflist ekki með. 

Ég held að það sé betra að hafa alltaf það sama. Að starfsmenn séu samstíga í 

fyrirmælum og skýrt hvers er ætlast af þeim (...).  

Viðmælendur 3 og 2 töluðu einnig um svipaðar aðferðir, þó fóru þeir meira inn á að sýna 

hlýju og væntumþykju. Þessir einstaklingar eru vanir því að upplifa höfnun og að vera fyrir 

utan. Þeir hafa ekki fengið ást og umhyggju og því er mikilvægt að vera meðvitaður um það 

en gæta þess að fara ekki yfir strikið og vera faglegur. Viðmælandi 3 sagði:  
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Ef þú getur ekki tengst þeim, ef þú getur ekki horft í augun á þeim, ef þú getur ekki 

snert þau, ef þú getur ekki fengið þau til að sitja við hliðina á þér þá ertu ekki að fara 

að gera svo mikið af viti. Þannig að fyrsta er það að tengjast þessari manneskju, 

tengjast þessu barni sem þú veist að þarf á því að halda. Ég myndi segja hlýja, 

skilyrðislaus væntumþykja. Ekki gera eitthvað sem þú getur ekki staðið undir, ekki 

fara að taka barnið heim til þín og geta síðan ekki staðið við eða skilurðu. Ekki ganga 

inn í hlutina af vorkunnsemi en geta síðan ekki fylgt því eftir. Það er þeirra reynsla, að 

vera síðan bara dömpað. Mikilvægt að dvelja með barninu, þetta er allt í lagi.  

Viðmælandi 2 sagði: 

Ég legg svolítið áróður fyrir því að við erum alveg extra góð við þessa krakka, halda 

vel utan um þau. Mér finnst það skipta miklu máli, því að ég held að hættan við það að 

þessir krakkar, það er búið að ýta þeim frá og það er búið að benda þeim á að þau 

skipta ekki máli. Við eigum ekki að taka þátt í því (...)  Ég hef svolítið verið svona 

bandamaður þessara krakka og reyni að berjast fyrir þeim. Fólk kannski gefst upp 

gagnvart þessum krökkum, sumum hverjum. Mér finnst vera svona hlutverk okkar 

þroskaþjálfanna að verja þessa krakka gagnvart því að þau séu ómöguleg. 

Sjaldgæft er að einstaklingar með jafn flókinn vanda og tengslaröskun séu einungis greindir 

með þá röskun. Yfirleitt fylgja aðrar greiningar með, til dæmis ADHD, 

mótþróaþrjóskuröskun, einhverfurófsröskun og annað slíkt. Viðmælandi 4 talaði um 

mikilvægi þess að vera meðvitaður um það ,,það er enginn einstaklingur bara með 

tengslaröskun eða ADHD eða hvað sem er. Þannig að það þarf að vera meðvitaður hvernig 

einstaklingurinn er og miða út frá því þannig að það er erfitt að segja einhverja eina leið”. 

Mikilvægi einstaklingsnálgunar er mikið í þroskaþjálfanámi eins og áður hefur komið fram. 

Markmiðið með verkefninu var ekki að finna út eina leið sem hentar fyrir alla, heldur að fá 

ráð og hugmyndir frá hinum ýmsu fagaðilum með von um að það nýtist þroskaþjálfum í starfi.  

Viðmælandi 2 kom með góðan lokapunkt sem var eftirfarandi: 

Staða þessara einstaklinga er mjög alvarleg. Við eigum að vinna með þessa krakka  

markvisst og sinna þeim ekki að þetta séu óalandi krakkaormar og þetta viðhorf að þau  

séu að koma af svona og hinsegin heimilum. Það þarf að hjálpa þessum krökkum. Þú 

þarft að gera helling fyrir þau, ef maður gerir það ekki meðvitað þá týnast þau. Svo 

ætlum við að fara að gera eitthvað þegar þau eru orðnir unglingar, þá eru þau komin á 

einhverja braut sem er erfitt að snúa þeim úr. Finna þau strax, snemmtæk íhlutun. Þá 

komum við að umræðunni um fagfólkið, það vantar alltaf fagfólk sem kunna til verka. 
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3.4. Samantekt 

Út frá viðtölunum greindum við þrjú mismunandi þemu, algengi vandans, birtingarmynd 

hegðunar og hagnýt ráð. Niðurstaða viðtalanna sýnir að börn eru sjaldan greind með 

tengslaröskun, einkenni svipa til annarra raskana líkt og ADHD og einhverfurófsröskunar. 

Einn viðmælandi talaði um að nauðsynlegt væri að grípa sem fyrst inn í aðstæður og þá helst 

áður en börnin fæðast. Annar viðmælandi talaði um að það gleymist oft að hugsa um 

vanrækslu sem eina tegund af ofbeldi sem getur haft alvarlegar afleiðingar síðar meir. Börn 

sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku eru líkleg til þess að eiga í tengslavanda 

síðar á lífsleiðinni sem birtist á ýmsa vegu (Terry M. Levy, 2000), til að mynda í hvatvísi, 

ofbeldishegðun, og annars konar hegðunarvanda. Þessi börn/ungmenni hafa oft á tíðum litla 

samvisku/samkennd og geta átt erfitt með að gefa frá sér og taka við ást og umhyggju.  

Viðmælendur voru allir sammála um að börn sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í 

frumbernsku sýni erfiða hegðun þegar þau verða eldri. Þau eiga í erfiðleikum með að mynda 

traust við aðra þar sem þeim finnst þau ekki skipta máli. Þegar þau verða eldri geta þau farið 

að sýna ofbeldishegðun og sækja í slæman félagsskap. Hætta er á því að þegar þau komast á 

fullorðinsár fari þau að glíma við geðraskanir á borð við persónuleikaröskun og siðblindu. 

Einn viðmælandi okkar kom sérstaklega inn á þann kostnað sem fylgir þessum einstaklingum 

seinna meir ef ekki er gripið nógu snemma inn í, það kostar samfélagið nokkur hundruð 

milljónir á einstakling.  

Ein aðaláhersla þessa verkefnis var að dýpka skilning okkar ásamt því að fá hagnýt ráð frá 

fagmönnum um hvernig best er að nálgast og vinna með einstaklingum sem hafa orðið fyrir 

rofum á tengslum í frumbernsku. Viðmælendur voru allir sammála um að nauðsynlegt væri að 

mynda við þau traust, sýna þeim að þau skipti máli en fyrst og fremst að grípa snemma inn í 

og hjálpa þeim.  
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4. Samantekt og umræður  

Tilgangur þessa verkefnis var að leita svara til þess að dýpka skilning okkar á viðfangsefninu 

og spurningunni: Hvernig telur þú að best sé að nálgast og mynda traust við börn sem orðið 

hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku? 

Niðurstöður verkefnisins sýna að fyrstu tengsl barna við umönnunaraðila skipta miklu 

máli, hvað varðar lífsgæði og framtíð þeirra. Einstaklingar sem verða fyrir óöruggum 

tengslum í frumbernsku geta hlotið alvarlegan skaða sem veldur því að erfiðara verður að 

bæta þann skaða seinna meir. Einn af viðmælendum okkar ræddi um mikilvægi þess að grípa 

inn í sem allra fyrst og þá helst á meðgöngunni. Mæður sem sjálfar hafa orðið fyrir rofum á 

tengslum í frumbernsku þekkja ekkert annað og þurfa því aðstoð við að læra að tengjast barni 

sínu. Sumir þurfa einfaldlega aðstoð og að okkar mati er það frábært að boðið er upp á slíka 

aðstoð hér á landi. Rannsóknir hafa sýnt að því fyrr sem er gripið inn í þá minnki líkur á 

alvarlegum geðrænum sjúkdómum á efri árum einstaklingsins. Ýmsar kenningar eru til um 

myndun tengsla hjá börnum við umönnunaraðila í frumbernsku. Þær benda flestar til þess að 

þau tengsl sem börn mynda í frumbernsku hafi áhrif á þroska þeirra í framtíðinni. Talið er að 

ein af frumþörfum okkar sé að mynda tengsl við aðra manneskju til þess að geta átt í góðum 

félagslegum tengslum í framtíðinni. Mikilvægasti tíminn til þess að barn myndi geðtengsl er á 

bilinu sjö mánaða til tveggja ára aldurs, eftir þann aldur verður erfiðara að bæta upp þann 

skaða sem hefur orðið. Einnig hefur verið gerð rannsókn á ókunnum aðstæðum þar sem fylgst 

er með hegðun barna þegar umönnunaraðili yfirgefur rými og kemur til baka. Út frá því er 

hægt að meta hvort rof hefur orðið á tengslum milli barns og umönnunaraðila.  

Börn sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku eru líklegri til þess að eiga við 

hegðunarvandamál þegar þau eldast. Þau eru einnig í hættu á að glíma við geðraskanir á borð 

við persónuleikaröskun og siðblindu síðar á lífsleiðinni (Hall & Geher, 2003). Þessir 

einstaklingar hafa orðið fyrir mikilli vanrækslu og þekkja ekki reglur samfélagsins. 

Ofbeldishegðun og afbrot eru algeng meðal þessara einstaklinga og algengt er að þeir séu 

greindir með ADHD eða á einhverfurófinu. Við teljum að þroskaþjálfar hafi fullt erindi í starfi 

með börnum og ungmennum með vanda á við tengslaröskun. Í þroskaþjálfanáminu er farið 

yfir alhliða þroska barna, þar á meðal er farið inn á geðtengsl og mikilvægi þeirra. Mikil 

áhersla er lögð á heildræna og einstaklingsmiðaða þjónustu og mikilvægi þess að virða rétt og 

óskir einstaklinga. Þroskaþjálfar eru oft hluti af stórum teymum, þar sem margar fagstéttir 
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vinna saman að sameiginlegu markmiði. Markmið teymis á alltaf að snúa að þörfum og 

óskum einstaklingsins og skal rödd hans heyrast hátt og skýrt. Einn viðmælandi okkar talaði 

um að hann telji nauðsynlegt fyrir þroskaþjálfa að vera bandamaður þessara barna og verja 

þau fyrir því að vera talin ómöguleg. Sami viðmælandi talaði einnig um að fólk er svo fljótt 

að gefast upp á þessum börnum og er það því okkar starf að standa upp fyrir þeim og sýna 

þeim að þau skipta máli. Viðmælendur okkar voru allir á sama máli um að nauðsynlegt er að 

mynda traust við þessi börn og sýna þeim hlýju og væntumþykju. Ef ekki er hægt að mynda 

traust við þau er ekki hægt að gera neitt af viti með þeim. Það þarf að vera skýr rammi og 

reglur og sá sem vinnur með barninu þarf að standa við orð sín. Einnig voru viðmælendur 

okkar sammála um að grípa þurfi snemma inn í til þess að koma í veg fyrir skaða síðar meir. 

Sá skaði getur komið fram sem hegðunarvandamál, geðraskanir og alvarleg ofbeldishegðun. 

Við afturköllum ekki skaðann auðveldlega eftir að hann hefur orðið.  
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Að lokum 

Í verkefni þessu tókum við fyrir fremur sálfræðilegt viðfangsefni og var það okkar markmið 

að kafa dýpra og reyna að tengja það við þroskaþjálfastarfið. Okkar áhugi á þessu 

viðfangsefni er mikill og því fannst okkur kjörið tækifæri að dýpka þekkingu okkar á því á 

hagnýtan hátt fyrir aðra þroskaþjálfa. Við teljum að niðurstöður viðtalanna og sá fræðilegi 

grunnur sem verkefnið byggir á hafi hjálpað okkur að finna leiðir fyrir þroskaþjálfa til þess að 

mæta börnum/ungmennum sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku.  

Hér munum við telja upp þau atriði sem við teljum að geti nýst þroskaþjálfum sem og 

öðrum fagmönnum sem koma að störfum með börnum/ungmennum með slíkan vanda. Það 

sem mestu máli skiptir til þess að mynda traust við einstaklinga með slíkan vanda er að sýna 

þeim virðingu, hlýju og væntumþykju. Skýr rammi og reglur veitir þeim öryggi, sem við 

teljum að nauðsynlegt sé. Fagmenn þurfa að hafa það í huga að gefast ekki upp á þessum 

einstaklingum, líkur eru á því að þau séu fyrirfram búin að ákveða að það muni eiga sér stað. 

Mikilvægt er að mynda traust við þau, það getur tekið tíma en við verðum að sýna þolinmæði. 

Við teljum að það sé mikilvægt að hrósa þessum einstaklingum, með því byggjum við upp 

jákvæða sjálfsmynd þeirra. Minna þarf þessa einstaklinga á að þau skipta máli og að fagna 

litlu sigrunum. Það er nauðsynlegt að standa við orð sín gagnvart þessum 

börnum/ungmennum, ekki segja eitthvað sem þú getur ekki staðið undir. Tökum ekki 

vanlíðan þeirra til okkar sem persónulegri árás, aðstoðum þau frekar að komast að því hvað 

veldur henni. Einstaklingarnir eiga oft erfitt með að tjá líðan sína með orðum og láta það bitna 

á öðrum með hegðun.  

Allt eru þetta atriði sem við teljum mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að hafa í huga þegar 

unnið er með börn/ungmenni sem orðið hafa fyrir rofum á tengslum í frumbernsku. Munum 

þó að allir einstaklingar eru misjafnir eins og þeir eru margir og er því ekkert eitt sem virkar 

fyrir alla. Að okkar mati ættu þroskaþjálfar, sem vinna með slíkum einstaklingum, að vera 

þeirra bandamaður. Að vera sú örugga höfn sem að einstaklingar geta leitað til bæði á góðum 

tímum og slæmum. Það er eitthvað sem við munum leggja upp úr í okkar starfi sem 

þroskaþjálfar og leggjum til að aðrir geri líka. 
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