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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands. Meginmarkmið  ritgerðarinnar er að vekja athygli foreldra og annarra forsjáraðila 

á mikilvægi þess að gefa börnum sínum tíma og mynda tengsl við þau. Einnig verður 

fjallað um mikilvægi þess að gefa því gaum hvaða afleiðingar og áhrif tengslamyndun og 

uppeldishættir foreldra hafa á börn . Þau tengsl sem börn mynda við foreldra sína leggja 

grunn að framtíð barnanna og hafa áhrif á þroska og velferð þeirra. 

Tengslamyndunarkenningar verða kynntar ásamt uppeldisháttum sem reynst hafa hvað best 

við uppeldi barna. Leitast er eftir því að svara  spurningunum: Hvers vegna er mikilvægt að 

mynda góð og jákvæð tengsl við barn sitt? Hvaða uppeldisaðferðir nýtast best í þessu 

samhengi? Niðurstöður benda allar til þess að þau börn sem mynda traust tengsl í barnæsku 

við foreldra sína verði tilfinningalega stöðugri og jákvæðari á fullorðinsárum sínum. Það er 

von mín að afrakstur þessarar ritgerðar muni hafa áhrif á foreldra og aðra uppalendur og 

þeir sjái mikilvægi þess að njóta líðandi stundar með börnum sínum. 
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 Formáli 

Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Innihald ritgerðarinnar er tileinkað öllum þeim er láta 

sig velferð barna varða á einn eða annan hátt. Börn eru opnar sálir sem eru móttækilegar 

fyrir umhverfi sínu og því ber okkur skylda til að hlúa að þeim eftir bestu getu. Kveikjan 

að þessu verkefni eru börnin mín tvö. Þau fá bestu þakkir fyrir auðsýnda þolinmæði þegar 

mamma er ekki heima þrátt fyrir að þau viti ekki af því. Eyja Marín, átta mánaða skilur 

ekkert í þessari fjarveru mömmu og Daníel Breki er duglegur að minna mig á að ég sé 

alltaf að læra og aldrei heima. Þetta er fyrir ykkur. Það er mín heitasta ósk að framtíð ykkar 

sé björt og ég mun gera mitt allra besta til þess að tryggja að svo verði.  Þúsund þakkir fær 

Heiðar Ingi fyrir ómældan stuðning og þolinmæði á meðan verkið var í vinnslu, án hans 

hefði þetta ekki verið mögulegt. Sjöfn Steinsen, mín besta frænka og vinkona fær hér 

þakkir fyrir ómetanlegan stuðning og félagsskap í gegnum árin okkar í Háskólanum. 

  Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____. __________________ 2018 

 

Aldís Björk Óskarsdóttir 
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1 Inngangur 

Árin sem enginn man, fyrstu þrjú árin í lífi okkar, eru þau sem hafa hvað mestu áhrif á allt 

líf okkar. Ekkert jafnast á við fyrstu tengslin sem barn myndar þó að seinni reynsla og 

annað fólk skipti líka máli (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Í þessari ritgerð er fyrirliggjandi 

gögnum safnað saman í fræðilega úttekt um mikilvægi tengslamyndunar milli og barna og 

foreldra. Áhrifin sem góð tengsl milli foreldra og barna hafa eru mikil og eru mótunarár 

barnæskunnar mikilvægt umfjöllunarefni fyrir þá sem ætla sér að ala upp einstaklinga sem 

eru vel í stakk búnir til þess að takast á við framtíðina. Heilinn þroskast hratt  og er 

galopinn fyrir áhrifum umhverfisins á þessum fyrstu æviárum og hefur því öll reynsla bein 

áhrif á sjálfsmynd og hæfni barnsins til að læra að takast á við lífið (Gerhardt, 2004). Í 

þessari ritgerð verða tengslakenningar skoðaðar, viðhorf foreldra til uppeldis og hvaða 

uppeldisaðferðir reynast bestar þegar kemur að því að móta einstakling. Uppeldisáherslur 

samfélagsins hafa breyst í gegnum árin og með tíma og meiri þekkingu þróast og mótast 

vonir og væntingar til barna okkar. Það mikilvægasta sem samfélag á eru börnin því þau 

eru framtíðin. Til þess að framtíðin verði björt og jákvæð skiptir máli hvernig komið er 

fram við börn bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og fyrir samfélagið (Chao og Sue, 1996). 

Hlutverk uppalenda er að búa börnin undir það sem koma skal og kenna þeim að taka 

virkan þátt í samfélaginu sem móta þau og beina í átt að bjartri framtíð (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Nýfætt barn er eins og fræ sem foreldrar þurfa að hugsa um og planta í bestu 

hugsanlegum skilyrðum til þess að það geti vaxið, dafnað og blómstrað. Það er eflaust vilji 

flestra foreldra að búa til heim fullan af öryggi, ást, umhyggju, virðingu og gleði fyrir 

barnið sitt. Það þarf að huga að því hvað virkar vel í uppeldi og hvað ætti að forðast. 

Hlutverk foreldra er mikilvægt en þeir eru ekki einráðir því aðrir áhrifavaldar eru margir og 

með því að gera sitt besta leggja þeir þó mikilvægan grunn sem barnið byggir svo á. Tengsl 

á milli foreldra og barna skipta máli þegar kemur að velferð barnanna. Frumbernskutengsl 

eru mikilvæg fyrir þroska barna, hvort sem það er tilfinningalegur, félagslegur eða 

vitsmunalegur þroski. Þroski barna er háður samspili milli erfða og umhverfis en hann 

getur einungis átt sér stað ef barn fær notið umhverfis sem fullnægir þörfum þess (Bee, 

2000). Ef röskun verður á tengslamyndun í frumbernsku barns getur það haft áhrif á þroska 

og hæfni þess til frambúðar (Duhn, 2010). Það er margt sem getur orðið til þess að röskun 

verði á tengslamyndun barns við móður og  hér verður aðeins fjallað um þau áhrif sem 

börnin verða fyrir. Myndist jákvætt samband milli móður og barns eru meiri líkur á að 

barnið þrói með sér betri tilfinningalegan skilning, betri félagsfærni og örugga sjálfsmynd. 

Til þess að mynda góð tengsl þurfa foreldrar að vera meðvitaðir um hverjar þarfir barna 

sinna eru og geta brugðist við þeim á viðeigandi hátt (Lightfoot, Cole og Cole, 2009).  

John Bowlby var upphafsmaður tengslamyndunarkenningarinnar, þar sem hann kannaði 
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hvernig sambandi á milli barna og mæðra er háttað. Mary Ainsworth bætti við kenningu 

hans og gerði rannsókn á börnum og tengslum þeirra við móður sína. Rannsóknir hafa 

einnig beinst að því hvernig tengslamyndun í barnæsku hefur áhrif á einstaklinginn á 

fullorðinsárum. Rannsókn Marusic, Kamenov og Jelic (2006) fjallaði meðal annars um 

þetta, en þeir komust að því að þeir sem mynda traust tengsl í barnæsku við móður sína 

verða tilfinningalega stöðugri og jákvæðari á fullorðinsárum sínum. Það auðveldar þeim að 

mynda góð vinatengsl og rómantísk tengsl við aðra. Ótraust tengsl í barnæsku geta leitt til 

fleiri neikvæðra tilfinninga á fullorðinsárunum og þar af leiðandi verða vinasambönd og 

rómantísk sambönd gjarnan neikvæð. Markmið ritgerðarinnar er að skoða tengsl á milli 

foreldra og barna, mikilvægi þeirra og þau áhrif sem tengsl sem myndast í frumbernsku 

hafa á einstaklinginn út lífið. Rannsóknarspurningarnar eru þessar: Hvers vegna er 

mikilvægt að mynda góð og jákvæð tengsl við barn sitt? Hvaða uppeldisaðferðir nýtast 

best í þessu samhengi?  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um nokkur hugtök og skilgreiningar sem 

snúa að tengslamyndun ásamt því að skilgreina hvað felst í foreldrahlutverkinu, hlutverki 

mæðra og hvað átt er við þegar talað er um frumbernsku. Í ritgerðinnni verður áherslan á  

móður sem þann tengslamyndunaraðila sem barnið myndar tengsl við en það getur átt við 

um alla þá aðila sem mynda tengsl við börn sín og stilla sig inn á þarfir þeirra. Ástæðan 

fyrir þessari áherslu er sú að mæður byrja að tengjast börnum sínum í móðurkviði. Þegar 

barn er nýfætt er það oftast fært í fang móður og á brjóstið og þess vegna eru tengsl við 

móður þau fyrstu sem barnið myndar. Hlutverk mæðra og feðra eru ólík en tengsl milli 

föður og barns eru ekki síður mikilvæg fyrir báða aðila (Ingólfur V. Gíslason, 2002) en þau 

tengsl verða ekki sérstaklega rædd hér. Þegar talað er um foreldra er það gert vegna þess að 

þá á það við bæði um móður og föður.  

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um kenningar sem tengjast tengslamyndun. Fjallað 

verður um John Bowlby og kenningu hans um stig tengslamyndunar. Mary Ainsworth 

bætti við kenningu hans og fjallað verður um tegundir tengsla sem börn mynda við móður 

sína sem er afurð Ainsworth og rannsóknar hennar sem kallast ókunnar aðstæður (e. 

strange situation). Þar kemur meðal annars í ljós hvernig barn bregst við móður sinni eftir 

því hvernig tengsl það hefur myndað við hana. Farið verður yfir hver gildi tengsla eru og 

hvernig þau eru verndandi þáttur fyrir barnið. Að lokum eru uppeldisaðferðir foreldra 

skoðaðar. Diana Baumrind skoðaði tengsl þroska barna við uppeldisaðferðir foreldra. Hún 

skipti uppeldisaðferðum upp í þrjá flokka: skipandi foreldrar (e. authoritarian parenting), 

leiðandi foreldrar (e. authoritative parenting) og undanlátsamir foreldrar (e. indulgent 

parenting) (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a). Seinna bættist 

fjórði flokkurinn við en það eru afskiptalausir foreldrar (e. uninvolved parenting) sem þeir 

Maccoby og Martin (1983)  kynntu til sögunnar.  
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Í fjórða kafla ritgerðarinnar er fjallað um þau áhrif sem foreldrar hafa á börn sín. Eitt af 

því sem foreldrar geta gert til þess að hjálpa börnum sínum að takast á við framtíðina er að 

vera meðvitaðir um uppeldisaðferðir sínar sem og þarfir og tilfinningar barna sinna. Einnig 

skiptir samvera með börnunum miklu máli og verður fjallað um það í kaflanum „Nærvera 

móður“. Fjallað verður um andlegt ástand mæðra en það hvernig móðir þeirra er í stakk 

búin til þess að ala upp börn, getur haft mikil áhrif á hæfni þeirra til þess að takast á við 

lífið. Að lokum er fjallað um hvernig  best sé að ná góðu sambandi við barnið og þær leiðir 

sem henta best til að leysa ágreiningsmál í anda leiðandi uppeldishátta. 

Í fimmta kafla er fjallað um áhrif tengslamyndunar á ýmsa styrkleika sem einstaklingur 

getur þróað með sér, eins og sjálfstjórn, sjálfsálit og hæfni til að leysa úr vandamálum. Þau 

tengsl sem barn myndar í frumbernsku má heimfæra á framtíðartengslamyndun þeirra og 

hvernig persónulegir styrkleikar birtast í þeirra lífi. Að lokum eru niðurstöður dregnar 

saman og þær síðan ræddar.   
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2 Hugtök og skilgreiningar 

Hér fyrir neðan verða nokkur hugtök  sem tengjast uppeldi og tengslamyndun skilgreind. 

Tengslamyndunarhugtakið verður skilgreint ásamt því að lýsa foreldrahlutverkinu í 

meginatriðum. Foreldrar bera ábyrgð sem krefst mikils af þeim og oft hafa þeir ekki 

mikinn tíma. Að lokum verður frumbernskuhugtakið útskýrt, þar sem tengslamyndun í 

frumbernsku hefur hvað mest áhrif á einstaklinginn út lífið. 

2.1 Tengslamyndun og tengslaröskun 

Þegar fjallað er um tengsl barna er átt við þær tilfinningalegu tengingar sem myndast á 

milli barna og þeirra sem annast það. Á fyrsta árinu í lífi barns myndast sterkustu tengslin, 

eða þegar það er algjörlega undir uppeldisaðila sínum komið. Þau þjóna mikilvægum 

tilgangi í lífi einstaklinga því með góðum tengslum læra börnin um traust og öryggi, 

sjálfsmynd myndast og þau öðlast hæfileikann til að kanna heiminn (Bowlby, 1980; 

Miller-Perrin og Perrin, 2007). Ef tengslamyndun mistekst þannig að örugg tengsl myndast 

ekki á milli foreldra og barna í frumbernsku getur það haft áhrif á getu barnsins til þess að 

mynda tengsl seinna meir og getur það leitt til þess að ýmis vandamál komi upp á 

fullorðinsárunum (Ainsworth 1991; Bowlby, 1980, 1984; Hazan og Shaver, 1987; Miller-

Perrin og Perrin, 2007). 

Börn mynda langflest sterk tilfinningaleg tengsl við sína nánustu strax í frumbernsku 

við aðila sem veita þeim öryggi, umönnun og vernd. Þessi tengsl, sem einnig má kalla 

geðtengsl, myndast þegar barn fæðist og það sýnir strax merki um þörf fyrir nálægð og að 

móðirin sinni þeim merkjum. Seinna myndar barnið svo tengsl við fleiri aðila eins og feður 

sína og þá sem annast það mest. Það má segja að náttúran stuðli með ýmsum hætti að 

tengslamyndun barns og móður. Raddir eru líklegri til þess að róa barnið frekar en önnur 

hljóð og einnig sjá börn best í um 20 cm fjarlægð frá sér sem er einmitt fjarlægðin á milli 

barns og þess sem gefur því brjóst eða pela. Ungabörn eiga það til að stara í augu þess sem 

annast það; móðir bregst gjarnan við með því að brosa til barnsins sem verður alsælt og 

gefur frá sér ánægjuhljóð sem verður til þess að móðirin eykur fjölbreytnina og ýkir alls 

kyns andlitshreyfingar til þess að gleðja barnið. Brosið er eitt sterkasta vopn barnsins til 

þess að ná athygli fólks og verða sér úti um þá örvun og umönnun sem það þarfnast. Þegar 

móðir sér barn sitt brosa hvetur það hana áfram til þess að fá barnið til að brosa meira og er 

þetta dæmi um félagsleg samskipti milli barns og móður. Tengslin myndast því þannig að 

frumstæðum samskiptaháttum barnsins er svarað (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b).  

Rannsóknir á tengslamyndun hafa leitt í ljós ákveðin tengslamynstur barna og út frá 

þeim má af nokkurri nákvæmni spá fyrir um þroska og samskiptahæfni barnsins um 

ókomin ár, t.d. það hvernig því lyndir við leikfélaga sína og hvernig það samlagast 

umhverfi sínu (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Rannsóknin sem leiddi tengslamynstrin í ljós 
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heitir „ókunnar aðstæður“ (e. strange situation) og er fjallað nánar um hana í kaflanum um 

Mary Ainsworth hér á eftir.  

Undanfari tengslamyndunar (e. primary maternal preoccupation) er hugtak sem breski 

sálgreinirinn Donald Winnicott setti fram. Hann talaði um að þetta  stig tengslamyndunar 

eigi sér stað á meðgöngu þar sem það býr konu undir móðurhlutverkið. Meginhugmynd 

þess er að um leið og barnið fæðist fer öll athygli og orka móðurinnar að því að sinna 

líkamlegum og andlegum þörfum barnsins. Öllu öðru er ýtt til hliðar til þess að gera 

móðurina næmari á þarfir barnsins (Leckman, Feldman, Swain, Eicher, Thompson og 

Mayers, 2004). Samkvæmt rannsóknum er það lykilatriði í tengslamyndun að vera næmur 

á þarfir, hvort sem þær eru líkamlegar eða andlegar og að kunna að bregðast við þeim 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

Tengslaröskun (e. attachment disorder) er sjúkdómur sem verður til vegna skorts á ást, 

umönnun og samskiptum við móður. Móðirin getur upplifað tilfinningar sem hún ræður 

ekki við og beinir þeim að barninu. Í sumum tilfellum er hún einnig pirruð og neikvæð í 

garð barns síns. Ýmsar orsakir eru fyrir því  að móðir annist ekki barn sitt , t.d. getur móðir  

þjáðst af geðsjúkdómi sem veldur því að hún hefur ekki getu til þess að tengjast barninu 

eða barnið fer á stofnun í langan tíma sem verður til þess að barnið hlýtur  tilfinningalegan 

skaða vegna þess að það tengist engum í frumbernsku. Þunglyndisraskanir, andfélagsleg 

hegðun og námserfiðleikar hafa verið rakin til skorts á tengslamyndun í frumbernsku 

(Sadock og Sadock, 2007). Skilgreiningum á röskunum í sambandi móður og barns er skipt 

niður eftir því hve alvarleg röskunin er: 

1. Mild röskun 

2. Kvíðaeinkenni gagnvart ungabarninu 

3. Reiði gagnvart ungabarninu, skiptist í þrennt: mild reiði, meðalreiði, alvarleg reiði 

4. Hugsanleg höfnun  

5. Staðfest höfnun 

Talað er um milda röskun þegar móðir missir eða upplifir seinkun á eðlilegum 

móðurtilfinningum. Hún á í erfiðleikum með að tengjast barninu og finnst það ekki vera 

sitt eigið. Kvíðaeinkenni gagnvart barninu geta birst og verið ýmist mild eða alvarleg.  

Þegar móðir segist finna fyrir kvíða gagnvart barni sínu, sérstaklega þegar hún er ein með 

því flokkast það sem milt en alvarleg kvíðaeinkenni geta leitt af sér minni snertingu móður 

við barn sem hefur beinar afleiðingar á samband þeirra. Móðir getur verið reið við barn sitt 

sem veldur tengslaröskun og flokkast reiðin  í milda, meðal eða alvarlega reiði.Mild reiði 

er þegar móðirin hefur öskrað eða blótað  barninu. Hún á erfitt með að stjórna reiðinni því 

hún kemur að innan. Það þykir innan eðlilegra marka að missa stjórn með öskri eða blóti 

aðeins einu sinni en gerist það oftar er það alvarlegt. Meðalreið móðir hefur fundið fyrir 

þörf til að vinna barni sínu mein, til dæmis með því að hrista það, slá það eða kæfa. Það 
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flokkast sem alvarlega reiði þegar móðir hefur fundið fyrir öllum stigum reiðinnar og hefur 

beitt barn sitt ofbeldi oftar en einu sinni. Mikilvægt er að grípa inn í aðstæður sem þessar 

og eru hjúkrunarfræðingar í ungbarnavernd meðal annars þeir aðilar sem hafa augun opin 

fyrir einkennum sem þessum. 

Þegar um er að ræða hugsanlega höfnun á barni frá móður skortir móður jákvæðar 

tilfinningar gagnvart ungabarni sínu og vill hún gjarnan að aðrir taki að sér að hugsa um 

barnið en hún hefur ekki látið það frá sér. Þegar höfnun er staðfest er um að ræða verulega 

höfnun gagnvart barninu, stundum hatur. Móðir gæti óskað þess að barnið hafi dáið í 

fæðingu eða tjáir sig um að líf hennar sé ónýtt eftir að barnið fæddist. Hún hefur sýnt eða 

sagt frá löngun þess að hætta að annast barnið og óskar þess að barnið hverfi eða það deyi 

úr ungbarnadauða (Brockington, Fraser og Wilson, 2006). Þunglyndar mæður eiga gjarnan 

erfiðara með að tengjast börnum sínum en þær sem ekki eru þunglyndar. Fagleg þjónusta 

getur skipt sköpum í tengslamyndun móður og barns þegar móðir hefur greinst með 

þunglyndi. Tengslaröskun hefur mikil áhrif á hæfni barns til að mynda tengsl við aðra síðar 

á lífsleiðinni og getur ýtt undir vandamál sem það mun glíma við á fullorðinsárunum 

(Klier, 2006). Þess vegna er inngrip í þessar aðstæður mjög mikilvægt fyrir framtíð 

barnsins. 

Þær kenningar sem fjallað er um í kafla þrjú  varpa ljósi á mikilvægi þess að móðir og 

barn myndi góð tengsl. Ef foreldrum tekst vel til og mynda góð tengsl við barn strax eftir 

fæðingu, veita þeim ást, umhyggju og öryggi, þá skapa þeir einstakling sem er betur í stakk 

búinn til að takast á við framtíðina. 

2.2  Foreldrahlutverkið 

Það getur hver sem er orðið foreldri en það kostar tíma, þolinmæði og stöðuga vinnu að 

vera foreldri. Það skiptir máli að sinna börnum sínum og ala þau upp svo þau geti orðið 

virkir þátttakendur í samfélaginu. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna greinir frá atriðum 

sem fjalla um réttindi barna; það að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram þá fullorðnu. 

Þeir sem koma að málefnum barna ber að gera það sem í þeirra valdi stendur til að standa 

vörð um þau réttindi. Um foreldrahlutverkið segir  í 18. grein að foreldrar beri 

sameiginlega ábyrgð á uppeldi barna sinna og skulu alltaf taka mið af því sem börnunum er 

fyrir bestu. Þar kemur einnig fram að stjórvöldum beri skylda til að veita foreldrum 

viðeigandi aðstoð við að rækta uppeldisskyldur sínar (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

1992). Foreldrar eru þeir aðilar sem skipta oftast mestu máli í lífi barna sinna því  þeir eru 

fyrirmyndirnar sem barnið byggir hugmyndir sínar á um lífíð á. Mestu máli skiptir að 

foreldrar geri sitt besta í uppeldi og hugi að því hvað virkar og hvað ætti að forðast. Að 

hafa barnið alltaf í fyrsta sæti er því fyrir bestu en stundum getur reynt á að halda 

tilfinningum fyrir sig. Margir foreldrar eru ekki í nánu sambandi, stundum er lítill 
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kærleikur þeirra á milli og jafnvel hafa þau óbeit hvort á öðru. Það er þeirra mál og aldrei 

skal blanda barni inn í þær aðstæður. Þeim ber skylda til að leyfa barninu að kynnast 

báðum foreldrum sínum á eigin forsendum og mynda við þau tengsl og er það undir öllum 

kringumstæðum óverjandi að foreldrar noti börn sín sem vopn í deilum sín á milli. Deilur á 

milli foreldra valda skaða ef barnið fær að verða vitni af þeim. Það þarf alltaf að hugsa út í 

þær afleiðingar sem það hefur fyrir barnið að heyra slæma hluti um annað foreldri sitt og 

getur neikvæð afstaða haft skaðleg áhrif á sjálfsmynd barnsins. Þess vegna er mikilvægt að 

tileinka sér hlutleysi og setja tilfinningar til hliðar þegar verið er að ala upp barn saman; 

það er það eina sem skiptir máli. Fyrstu árin verða foreldrar og samfélagið að gera sér 

grein fyrir þeirri staðreynd að það þarf að sinna börnunum og það tekur tíma. Í ljósi þess 

hve langur starfsframi fólks er þá er það lítill hluti sem þarf að taka af honum til þess að 

sinna börnum sínum. Um er að ræða tvö til þrjú ár fyrir hvert barn þar sem fólk þarf að 

setja til hliðar af starfsframanum til þess að veita börnum sínum þá nálægð sem þau eiga 

skilið. Ef það kostar þrengri sultaról í þann tíma þá er það þess virði þegar fram líða 

stundir. Lítil börn þurfa að geta treyst á fólk sem þekkir þau, gefur þeim tíma og hefur 

löngun til að bregðast við tilfinningalegum þörfum þeirra, knúsa þau, tala við þau og hlusta 

á þau. Foreldrar ættu að hugsa sig um áður en þeir setja starfsframann ofar 

foreldrahlutverkinu í forgangsröðuninni (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

Þegar fram líða stundir myndar barn tengsl við aðra aðila sem hafa á tímabili meira 

vægi en foreldrarnir, svo sem dagmömmur, kennarar og vinir. Foreldrarnir eru oftast 

kletturinn sem veitir öryggi en tengsl barnsins við aðra eru áminning til foreldra um að þeir 

eiga ekki eignarrétt á barninu. Eftir lok frumbernskunnar þurfa þeir að byrja að sleppa 

takinu og leyfa barninu að taka eigin ákvarðanir og stýra lífi sínu sem sjálfstæð manneskja. 

Þetta getur reynst átakamikill ferill í lífi barns og foreldra en hafi foreldrum tekist vel til, 

veitt barni sínu hlýju, skilyrðislausa ást, faðmlög og öryggi og sleppa því síðan hægt og 

rólega hafa þeir lagt sitt af mörkum til að barnið þeirra verði manneskja sem getur staðið á 

eigin fótum og fundið sinn farveg í lífinu (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Foreldrar hafa því 

stóru hlutverki að gegna, sérstaklega í frumbernsku og síðar meir verða þeir öryggið sem 

börnin (orðin fullorðin) geta leitað til og fengið ráð hjá.  

2.3 Frumbernska 

Þroski barna er hraðastur fyrstu árin eftir fæðingu. Barnið er undir foreldrum sínum komið 

í einu og öllu fyrstu tvö árin hvort sem það er tengt fæðugjöf, hreinlæti eða hreyfingu. 

Barnið ber ekki ábyrgð á neinu en lærir smátt og smátt hvað er bannað og hvað ekki. 

Kröfur til þess verða að mótast af hæfni og á þessum árum eru kröfurnar ekki flóknar. Börn  

hafa gaman af samneyti við aðra og er það foreldranna að vera næmir á hverjar þarfir 

þeirra eru (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a). Ungabörn sýna 

mjög fljótlega merki um samkennd með öðrum og átta sig á því hvernig öðrum líður, 
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sérstaklega foreldrum þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a) Í kenningum 

sálfræðingsins Lev Vygotsky um börn og þarfir þeirra kemur fram að þegar börn fæðast 

leitast þau eftir félagslegum samskiptum og að félagsleg samskipti séu grundvallaratriði 

fyrir þroska þeirra (Morrison, 1997). Börn fæðast og hafa strax þörf fyrir tengsl og ef 

barnið fær ekki notið þeirrar tengslamyndunar í formi ástar, umhyggju og umönnunar frá 

upphafi er hætta á að barnið missi alla löngun til þess að mynda tengsl við aðra í 

framtíðinni. Getur það skapað óöruggan einstakling sem á erfitt með að fóta sig í lífi og 

starfi (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Talað er um að fyrstu þrjú ár í 

lífi barna hafi úrslitaáhrif á það hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig og umhverfi sitt 

þegar fram líða stundir. Tengslamyndun á þessum árum er talin leggja grunn að velferð 

þeirra þar sem heilinn er aldrei jafn auðmótanlegur og á fyrstu árum ævinnar. Reynsla og 

aðstæður hafa gríðarleg áhrif og vanræksla í bernsku getur haft alvarlegar afleiðingar og 

valdið fólki þjáningum alla ævi. Það er með öllu ómögulegt að vera fullkomið foreldri en 

langflestir gera eins vel og þeir geta. Tengsl foreldra við börn eru margbrotin og það er 

sama hversu mikið foreldrar elska börnin sín, það munu allir gera mistök. Hvergi er hægt 

að finna algildar leiðbeiningar um hvernig sé best að ala upp börn en mestu máli skiptir að 

gera sitt besta hverju sinni, hugsa, pæla og leita skilnings eða aðstoðar sé þess þörf því 

þannig verða uppalendur færari um að beita skapandi lausnum sem stuðla að innra öryggi 

og sátt þeirra við sig (Winnicott, 1971; Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  
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3 Kenningar 

Ýmsar kenningar um uppeldi og tengslamyndun hafa litið dagsins ljós í gegnum árin. 

Sumir spyrja sig jafnvel hvort kenninga sé yfirleitt þörf því börn hafa komist á legg um 

aldir án viðkomu uppeldisvísinda (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1993a). Það er hins vegar ekki rétt; sérhver  kynslóð og menning býr yfir reynslu og 

hugmyndum sem hafa nýst sem leiðarvísir í uppeldi þrátt fyrir að hafa ekki alltaf verið 

kallaðar uppeldisfræði. Tengslamyndun milli móður og barns er einn af grundvallarþáttum 

í lífi barnsins til þess að búa það sem best undir framtíðina. Hún getur haft mikil áhrif á 

það hvernig börn takast á við streitu, mynda tengsl við annað fólk, samskipti og hvernig 

þau tjá tilfinningar sínar (McKee, 2005). Hér verður farið yfir kenningar um 

tengslamyndun, upphafsmann hennar John Bowlby og Mary Ainsworth sem bætti við 

kenningu hans. Einnig verður fjallað um helstu uppeldishætti foreldra og þau áhrif sem 

börnin verða fyrir.  

3.1 John Bowlby 

John Bowlby (1907-1990) var breskur barnageðlæknir sem fjallaði mikið um tengsl móður 

og barns. Talið er að hann sé höfundur tengslakenningarinnar (e. attachment theory) 

(Bretherton, 1992) þar sem hann talaði um að gæði tengsla milli móður og barns hafi mikil 

áhrif á getu barnsins til að mynda traust tengsl við aðra og finna fyrir öryggi í framtíðinni. 

Bowlby fjallaði einnig um að sú umönnun sem barnið fengi á fyrstu æviárum sínum legði 

grunn að andlegri heilsu þess (Berk, 2009).  Þau börn sem upplifa skert tengsl við móður 

eru líklegri til þess að þróa með sér óörugg tengsl sem getur orðið til þess að þau muni eiga 

við tilfinninga- og félagsleg vandamál seinna á lífsleiðinni og eiga almennt erfiðara með að 

aðlagast umhverfinu (Bretherton, 1992). Þau börn sem alin eru upp við örugg tengsl eiga 

meiri möguleika því þau eiga auðveldara með að takast á við umhverfið, takast á við 

mótlæti, eru sveigjanlegri en þau sem alast upp við óörugg tengsl og geta aðlagast á 

jákvæðan hátt (Fraley og Shaver, 2000). Margar rannsóknir sýna fram á að tengslamyndun 

skiptir sköpum. Hún er talin einn mikilvægasti verndandi þáttur í lífi barna til að tryggja 

velferð þeirra til frambúðar (Rutter, 1990). Bowlby fjallaði líka um kvíða og hræðslu barna 

og eiginleika móður til þess að létta á hræðslu barnsins. Móðir sem er næm á tilfinningar 

barnsins, opnar faðminn og bregst við hræðslu og kvíða hjá barni sínu á ástríkan hátt er 

grundvallarþáttur til þróunar tengsla hjá barninu (Broberg, 2000). Barnið lærir að treysta 

og fær samþykki fyrir tilfinningum sínum. Ef móðir er ekki til staðar fyrir barnið þróar það 

með sér hræðslu eða kvíða (Bowlby, 1973, 1984, Bretherton, 1997). 

3.1.1 Stig tengslamyndunar 

John Bowlby setti fram kenningu um stig tengslamyndunar. Hann talar um að frá fæðingu 

og til 8-12 vikna sé það stig sem er á undan eiginlegri tengslamyndun. Ungabarnið fylgir 
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móður sinni eftir með augunum og snýr höfðinu í þá átt sem það heyrir rödd hennar koma 

úr. Frá 8-12 vikna að 6 mánaða aldri verður ungabarnið háð einni eða fleiri manneskjum 

sem eru mest í umhverfi þess. Á þriðja stigi sem nefnist skýr tengslamyndun sýnir barnið 

merki um aðskilnaðarkvíða og grætur ef það er tekið úr fangi móður sinnar. Þetta stig getur 

verið frá þriggja mánaða aldri en algengara er að það byrji um 6 mánaða aldurinn og vari 

þar til barnið er orðið tveggja ára. Þetta stig einkennist af því að barn er rólegast sé það í 

fangi móður sinnar og heldur jafnvel í hana svo það verði ekki tekið frá henni aftur 

(Bowlby, 1969; Sadock og Sadock, 2007). 

3.2 Mary Ainsworth 

Mary Ainsworth (1913-1999) var amerískur þróunarsálfræðingur sem starfaði náið með 

Bowlby. Hún bætti við tengslamyndunarkenningu hans en hún er einna þekktust fyrir 

rannsóknir sínar á tengslamyndun í frumbernsku. Ainsworth talaði um að samskipti milli 

móður og barns hafa mikil áhrif á hegðun barnsins þegar fram líða stundir og benti hún 

sérstaklega á þau samskipti sem eiga sér stað á tengslamyndunarskeiðinu. Hún sagði að 

ungabarn þyrfti að eiga traustan stað hjá manneskjunni sem það myndaði sterk tengsl við. 

Með þessu öryggi gæti barnið kannað heiminn í kringum sig, vitandi af því að þarna væri 

öruggt skjól. Ainsworth fullyrti það að sá aðili sem væri næmur fyrir merkjum barns síns 

hefði sterkustu fylgnina við tengslamyndun barna (Bretherton, 1992). Ainsworth 

framkvæmdi rannsókn sem kallast ókunnar aðstæður (e. strange situation) en hún snýst um 

að skoða tengsl móður og barns á aldrinum 12-18 mánaða.  Í rannsókninni voru viðbrögð 

barna könnuð við aðskilnað og endurfundi við móður. Það fór þannig fram að barnið fór 

með móður sinni í herbergi sem það hafði aldrei komið í áður. Þar inni voru leikföng og 

móðir og barn léku sér saman. Stuttu síðar kom ókunnug kona inn og byrjaði á því að tala 

við móðurina og síðan barnið. Næst var kannað hvernig barnið brást við ef móðirin fór 

fram í stutta stund og skildi barnið eftir hjá ókunnugu manneskjunni. Nokkrum mínútum 

síðar kom móðirin aftur inn og ókunnuga manneskjan fór. Niðurstöðurnar sýndu að barnið 

var viljugra til þess að kanna umhverfið þegar það var eitt með móður sinni inni í 

herberginu og ef þróun tengsla hjá ungabarni hefur gengið vel ætti barnið að leita til móður 

sinnar í öryggi. Þegar ókunnuga manneskjan kom inn og móðirin fór fram þá var barnið 

mun varkárara og vildi síður skoða sig um (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004). Gæði 

tengslamyndunar sáust best þegar barnið og móðirin sameinuðust á ný eftir að móðirin 

hafði farið fram. Ainsworth skoðaði viðbrögð barnanna við endurfundum við móður og 

skipti tengslamyndun barnanna upp í þrjá flokka (Ainsworth, Biehar, Waters og Wall, 

1978; Berk, 2009; Hong og Park, 2012). 

1. Örugg tengsl (e. secure attachment) 

2. Óörugg tengsl-að forðast (e. insecure-avoidant) 

3. Óörugg tengsl-tvíbend tengsl (e. insecure-ambivalent) 
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Fjórði flokkurinn bættist við þegar kom í ljós að í rannsókn Ainsworth var lítill en 

marktækur hópur barna sem passaði ekki inn í flokkana sem fyrir voru (Wilkins, 2012). Sá 

flokkur kallast : 

4. Óörugg tengsl-óreiðukennd (e. insecure-disorganized attachment) 

Örugg tengsl (e. secure attatchment): Flest börnin höfðu myndað örugg tengsl við móður 

sína og leituðu til hennar í öryggi. Þau fóru að gráta þegar hún fór fram og tóku fagnandi á 

móti henni þegar hún kom aftur inn í herbergið. Þau róuðust og gátu byrjað að leika sér á 

ný eins og ekkert hefði í skorist (Ainsworth o.fl., 1978; Berk, 2009). 

Óörugg tengsl-að forðast (e. insecure-avoidant): Þau börn sem voru með forðandi tengsl 

sýndu móður sinni ekki athygli og virtust vera alveg sama þegar hún yfirgaf herbergið. 

Barnið brást við ókunnugu manneskjunni á mjög svipaðan hátt og móðurinni. Þegar hún 

kom til baka fögnuðu þau henni ekki og fóru ekki í fang hennar (Ainsworth o.fl., 1978; 

Berk, 2009).  

Óörugg tengsl-tvíbend tengsl (e. insecure-ambivalent): Barnið á erfitt með að kanna 

umhverfið og hangir utan í móður sinni. Þegar móðirin fer sýnir barnið streitumerki og 

kvartar sárt, en vill samt ekki huggun móður þegar hún kemur til baka. Erfitt getur verið að 

róa barnið því það er reitt og heldur áfram að gráta og berst jafnvel um og reynir að ýta 

móðurinni frá sér (Ainsworth o.fl., 1978; Berk, 2009). 

Óörugg tengsl-óreiðukennd (e. insecure-disorganized attachment): Það eru þau börn 

sem virðast enga tengingu hafa við móður sína. Börnin virðast mjög rugluð og óörugg. 

Þegar móðirin kemur aftur eiga þau það til að haga sér undarlega, fara til dæmis í burtu 

þegar móðirin nálgast. Þetta er alvarlegasta form óöruggra tengsla og getur gefið 

vísbendingar um alvarlegar persónuleikaraskanir ásamt meiri hættu á áhættuhegðun á 

unglingsárunum (Ainsworth o.fl., 1978; Sadock og Sadock, 2007; Wade og Travis, 2011).  

3.3 Uppeldishættir foreldra 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að vanda sig þegar kemur að því að ala 

upp börn, skapa góð skilyrði til þroska og ýta undir sjálfræði. Markmið með uppeldi eru 

misjöfn; einu foreldri finnst mikilvægt að barn sitt sé agað á meðan öðrum finnst mikilvægt 

að leggja áherslu á samkennd (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a). 

Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind rannsakaði tengsl þroska barna við 

uppeldisaðferðir foreldra. Hún skipti uppeldisaðferðum upp í þrjá flokka: skipandi 

foreldrar (e. authoritarian parenting), leiðandi foreldrar (e. authoritative parenting) og 

undanlátsamir foreldrar (e. indulgent parenting) (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993a). Seinna bættist fjórði flokkurinn við en það eru afskiptalausir 

foreldrar (e. uninvolved parenting) sem þeir Maccoby og Martin (1983) kynntu til 
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sögunnar. Flokkarnir eru ólíkir og engir foreldrar falla undir einn flokk og oftast nota þeir 

tvær uppeldisaðferðir á sama tíma eða flakka á milli aðferða (Berns, 2004). Hér fyrir neðan 

verður hver aðferð skoðuð nánar, hvernig foreldrar haga sér og  þau áhrif sem hver aðferð 

hefur á börnin.  

3.3.1 Skipandi foreldrar (e. authoritarian parenting) 

Þeir gera miklar kröfur til barna sinna, eiga það til að vilja móta og stjórna hegðun barna 

sinna, setja strangar reglur og refsa þeim ef reglunum er ekki fylgt eftir (Baumrind, 1971; 

Uji, Sakamoto, Adachi, Kitamura 2014). Skipandi foreldrar ætlast til þess að börn þeirra 

hlýði þeim sama hvað og nota til þess þvingandi aðferðir. Þeir sýna lítinn stuðning og gefa 

börnum sínum ekki tækifæri á að láta í ljós eigin skoðanir heldur ætlast til þess að börnin 

taki þeirra orðum sem reglum sem eigi ávallt að fara eftir (Baumrind, 1971; Uji o.fl., 

2014). Skortur á hlýju, ást og umhyggju einkennir skipandi foreldra og leiðir af sér börn 

sem eiga erfitt með að aðlagast, eru kvíðin, óörugg, skapstór og gengur gjarnan illa í námi 

(Benokraitis, 2009). Þær aðferðir sem margir skipandi foreldrar notast við byggja á 

sviksemi, lygum og illsku. Þeir niðurlægja börn sín og brjóta niður sjálfstraust þeirra með 

því að nota sjaldan röksemdir fyrir þeim reglum sem börnin máttu ekki efast um (Sigurður 

J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993a). 

3.3.2 Leiðandi foreldrar (e. authoritative parenting) 

Slíkir foreldrar setja börnum sínum skýrar reglur og mörk, eru með raunhæfar væntingar til 

barna sinna og veita þeim einnig góðan stuðning. Jákvæð styrking er notuð frekar en 

refsing til dæmis í formi hróss. Þeir hvetja börn sín til að skýra út sjónarmið sín og skapa 

þannig umræður þar sem að sjónarmið bæði foreldra og barna koma í ljós; þannig ákveða 

þau til dæmis reglur í sameiningu (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1993a). Leiðandi foreldrar sýna börnum sínum hlýju og uppörvun, eru þolinmóðir og 

næmir fyrir þörfum barnanna og taka tillit til tilfinninga þeirra. Með þessari aðferð efla 

foreldrarnir sjálfstæða hugsun hjá barninu sem leiðir af sér einstakling með meira 

sjálfstraust, á auðveldara með að setja sér markmið og gengur yfirleitt betur í námi 

(Benokraitis, 2009; Berk, 2009). 

3.3.3 Undanlátsamir foreldrar (e. indulgent parenting) 

Þeir nota nánast engar refsingar gagnvart börnum sínum. Þeir eru hlýir en gera litlar kröfur, 

taka börnum sínum eins og þau eru og setja þeim fáar reglur hvað varðar hegðun og 

sjálfstjórn sem leiðir oft til stjórnleysis (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993a). Undanlátssamir foreldrar koma gjarnan fram við börn sín sem 

jafningja og gefa þannig frá sér foreldravaldið (Baumrind, 1968; Adachi o.fl., 2014). Börn 

þeirra fá jafnvel vald til þess að taka ákvarðanir sem þau ráða ekki við vegna þess að þau 

hafa ekki náð þroska eða skilning til að taka þær. Þessum börnum hættir til að gera miklar 
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kröfur til foreldra sinna og verða gjarnan háð fullorðnum. Þeim gengur oft verr í skóla og 

sýna jafnvel andfélagslega hegðun (Benokraitis, 2009; Berk, 2009). 

3.3.4 Afskiptalausir foreldrar (e. uninvolved parenting) 

Þeir sýna börnum sínum litla hlýju og eyða litlum tíma með þeim. Þeir eru gjarnan ekki í 

tilfinningalegu sambandi við þau og geta því hafnað þeim. Þeir sinna helstu grunnþörfum 

þeirra eins og að fæða þau og klæða en sýna félagslífi og samskiptum við þau lítinn áhuga. 

Börn sem alast upp við þessar aðstæður eru líklegri til þess að sýna andfélagslega hegðun 

og vera með lélegri sjálfmynd en önnur börn. Þau eiga gjarnan erfiðara með nám, eru í 

tilfinningalegu ójafnvægi og eiga erfitt með að tengjast öðrum tilfinningalega (Benokraitis, 

2009; Berk, 2009). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að leiðandi uppeldisaðferðir gagnist best þessum fjórum. Sú 

aðferð ýtir undir þroska barna og þeim börnum gengur almennt betur í lífinu (Berk, 2009). 

Þrátt fyrir að rannsóknir um uppeldisaðferðir séu ágætis vísbending um hvað virkar og 

hvað ekki þá sýna þessar rannsóknir ekki fullkomin tengsl á milli slæmra uppeldisaðferða 

við óviðeigandi hegðun eða slakan námsárangur. Heildarskilyrði í uppvexti og 

persónulegir þættir barna skipta líka máli eins og lundarfar, sem segir okkur að það sem 

virkar á eitt barn virkar ekki endilega á það næsta . Uppalandi verður að finna leið með því 

að þekkja sitt barn, skilja þarfir þess og taka ákvarðanir eftir eigin sannfæringu  þar sem 

ein rannsókn verður ekki endanleg undirstaða alls uppeldisstarfs (Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). 
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4 Áhrif foreldra  

Það er margt sem foreldrar geta gert til þess að hjálpa börnum sínum að takast á við 

framtíðina. Eitt af því er að vera meðvitaðir  um uppeldisaðferðir sínar sem og þarfir og 

tilfinningar barna sinna. Ef öll börn eru sett undir sama hattinn og eiga öll að feta í sömu 

fótsporin er mun líklegra að einhver fari út af veginum heldur en ef að þarfir þeirra eru 

skoðaðar hverju sinni. Hegðunarvandkvæði þróast oft í samræmi við óraunhæfar kröfur 

sem foreldrar gera á börn sín (Sigurjón Björnsson, 1993). Hér verður fjallað um það 

hvernig móðir getur mildað umskipti barnsins úr móðurkviði til lífs utan þess svo það verði 

sáttara um ókomna framtíð. Einnig verður talað um það hvernig andlegt ástand móður 

getur haft áhrif á líf barna, hvernig sé best að ná góðu sambandi við barnið og þær leiðir 

sem reynast ákjósanlegastar til þess að leysa úr ágreiningi í anda leiðandi uppeldishátta. 

4.1 Nærvera móður 

Nýfætt barn hefur gengið í gegnum erfiðasta ferðalag lífsins, úr hlýjum móðurkvið í stórt 

umhverfi sem það hefur enga stjórn á. Barnið er ófært um að tjá sig og lifir við að hafa 

óþroskuð skilningarvit. Það þarf að læra að takast á við áreiti sem fylgja nýja lífinu eins og 

snertingu, lykt, birtu og hljóð. Því betur sem tekst að milda umskiptin úr móðurkviði til lífs 

utan þess því meiri líkur eru á að barnið verði sáttara um ókomna framtíð. Móðirin er í 

lykilaðstöðu á þessum tímapunkti því barnið þekkir hana betur en aðra; það þekkir 

hjartslátt hennar, lykt og rödd hennar betur en annarra og hún veitir barninu að jafnaði 

meira öryggi en aðrir (Sæunn Kjartansdóttir 2011). Næmni mæðra á þarfir barna sinna 

skiptir máli fyrir tengslamyndun. Nýfætt barn vill ekkert sem það hefur ekki þörf fyrir og 

því fer það ekki fram á neitt annað. Mæður sem sinna þörfum barna sinna af umhyggju 

leggja grunn að trúnaðartrausti sem barnið býr að til æviloka. Hverjar eru þarfirnar? Fyrir 

utan líkamlegar þarfir eins og að barnið sé satt og þurrt er nærvera móður aðalatriðið. 

Barnið er nýkomið út úr líkama hennar og þarf á umhyggju hennar að halda á meðan það 

venst lífinu utan þess. Eitt af því besta sem móðir gerir er að njóta barnsins síns, hafa það í 

fanginu og veita því öryggi þannig. Með nærverunni fær hún tækifæri til að kynnast barni 

sínu og barninu líður best í fangi móður sinnar. Það virðist lífsseig hugmynd að það megi 

ekki ofdekra ungabörn eða koma þeim upp á þægindi sem þau verði síðar að venjast af. 

Þegar börnin eldast eiga þessar hugmyndir vissulega rétt á sér eins og „er rétt að láta barnið 

halda að lífið snúist um það?“ og „verður það ekki heimtufrekt ef það er strax hlaupið til 

þegar það grætur?“. Nýfædd börn eiga rétt á því að lífið snúist um þau til þess að auðvelda 

þeim aðlögun utan móðurkviðs, þeim er veitt öryggi og vissa um að þau séu elskuð og 

elskuverð. Mikil nálægð móður og barns gerir það ekki háðara henni, þvert á móti gerir 

það aðskilnað síðar meir viðráðanlegri. Þetta tímabil getur reynt á móðurina og henni finnst 

jafnvel að það muni engan endi taka. Þessir örfáu mánuðir sem þarf að setja barnið ofar 

öllu öðru er mikilvægt því það skiptir sköpum fyrir framtíð þess. Börn stækka hratt og fyrr 
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en varir eru þau orðin spenntari fyrir öðrum en móðurinni þrátt fyrir að þau þarfnist ennþá 

fullvissu um hæfilega nálægð hennar . Því áreiðanlegri og umhyggjusamari sem hún hefur 

verið fyrstu mánuðina því öruggara verður barnið. Með tímanum fer barnið að þyrsta í 

tengsl við annað fólk og þola stærri skammt af lífinu. Sjálfstraust ungabarna vex í samræmi 

við þá umhyggju sem þau fá og þau læra að elska sjálf sig og aðra eins og þau hafa verið 

elskuð (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

4.2 Andlegt ástand móður 

Eins og lesa má í gegnum ritgerðina er hlutverk móður gríðarstórt og áhrif sem hún hefur á 

börn sín eru áhrif sem móta þau fyrir lífstíð. Hvað ef móðirin er andlega veik og hún getur 

ekki sinnt börnum sínum sem skyldi? Í þessum kafla er fjallað um þau áhrif sem það hefur 

á börnin að eiga andlega veika móður.  

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Embættis landlæknis þjást 12-15 þúsund manns 

á Íslandi af þunglyndi á hverjum tíma. Þar af má gera ráð fyrir að allt að fjórða hver kona 

(10-15%) þjáist af þunglyndi einhvern tímann á ævinni (Embætti landlæknis, 2016/2017). 

Börn þunglyndra mæðra upplifa síður jákvæða styrkingu frá mæðrum sínum og verða fyrir 

meiri neikvæðum áhrifum frá móður en þau börn sem eiga ekki þunglyndar mæður. 

Rannsóknir á þunglyndum mæðrum eru þó nokkrar, þar á meðal rannsókn þeirra Downey 

og Coyne (1990) þar sem kom í ljós að þunglyndar mæður skortir innlifunarhæfni (e. 

empathy) fyrir börnum sínum og eru því ekki eins næmar á tilfinningar barna sinna eins og 

þær mæður sem eru ekki þunglyndar. Þessi börn mynda frekar óörugg tengsl við mæður 

sínar og þróa síður með sér sjálfstjórn og hafa lægra sjálfsálit. John Bowlby fjallaði meðal 

annars um þetta þar sem hann benti á að ef móðir er meðvituð um þarfir barnsins og bregst 

við með umhyggju eru meiri líkur á að barnið þrói með sér gott sjálfsálit og myndi örugg 

tengsl við hana (Kenny o.fl., 2002). Þunglynd móðir á erfiðara með að sýna umhyggju en 

þær sem ekki eru þunglyndar og því eru meiri líkur á að óörugg tengslamyndun eigi sér 

stað sem getur orðið til þess að barnið lendir í ýmsum vandamálum síðar á lífsleiðinni 

(Downey og Coyne 1990). Börn þeirra mæðra sem svara þörfum þeirra fljótt, eins og að 

hugga þau þegar þau gráta, knúsast í þeim og kjá framan í þau eru almennt mun rólegri, 

virðast ánægðari og í öruggari tengslum við móður sína (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Þessum þörfum sinna þunglyndar mæður ekki eins vel  þar sem að þær eiga erfiðara með 

að lesa í merkin sem ungabarnið gefur frá sér. Þær bregðast seinna við gráti þeirra og sýna 

þeim minni áhuga (Field, 2010). Rannsóknir hafa leitt í ljós að hæfileiki barna til að mynda 

varanleg sambönd við annað fólk síðar á lífsleiðinni velti á styrkleika og öryggi geðtengsla 

þeirra í frumbernsku (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993; Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 
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4.2.1 Að sjá tilgang með lífinu 

Það að kenna börnum hvernig á að nýta styrkleika sína til að takast á við erfiðleika skiptir 

máli. Þegar erfiðleikar steðja að er stundum erfitt að skilja hvers vegna maður þarf að 

takast á við þá. Þá skiptir máli að horfa á heildarsamhengið og sjá tilganginn með lífinu. 

Jákvæð aðlögun að erfiðleikum virðist vera meiri þegar einstaklingurinn sér tilgang með 

lífinu (Benard, 1991; Aléx, Jonsén, Lundman, Norberg, Nygren og Standberg, 2010). 

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi móðurhlutverksins í þessu samhengi. Það hvernig 

móðirin skynjar tilgang lífsins er talið skipta miklu máli þegar kemur að börnum þeirra og 

hvernig þau takast á við erfiðar aðstæður. Það að sjá tilgang með lífinu virðist byrja 

snemma að mótast ef mæður eru gæddar þessum styrkleika. Mæður sem að þjást af 

þungyndi eiga hins vegar oft mjög erfitt með að upplifa sig og umhverfi sitt á raunhæfan 

hátt. Þær eru sérstaklega líklegar til að vanmeta eigin getu og koma ekki auga á þá 

styrkleika sem þær hafa. Tengslamyndun barna við móður sína er mikilvægur þáttur í 

þessu samhengi vegna þess að börn eru mjög líkleg til að endurspegla viðhorf mæðra sinna 

og skynja það hvernig þær takast á við lífið og eru þar af leiðandi líklegri til að sjá tilgang 

með lífinu ef þær gera það (Al-Yagon, 2003; Ungar, 2015).  

4.3 Að ná góðu sambandi við barnið 

Foreldrar geta lagt sitt af mörkum til þess að koma barni sínu í góðan farveg. Samskipti, 

samræður, samvera og góður stuðningur við barnið eru allt þættir sem stuðla að velferð 

barnsins. Að vera meðvitaður um þarfir og líðan barna sinna er einnig þáttur sem foreldrar 

ættu að vera vakandi fyrir. Þegar leysa þarf vandamál eða ágreining í samskiptum við barn 

sitt geta hinar ýmsu spurningar vaknað. Hvernig á ég að nálgast barnið? Hvaða reglur á ég 

að setja? Hversu mikið frjálsræði á ég að leyfa því? Spurningar sem þessar eru allar þess 

virði að gefa nánari gaum þar sem velferð barnsins getur oltið á því hvernig foreldrar takast 

á við þessi mál. Persóna, skap, aldur og þroski bæði barna og foreldra skipta miklu máli 

um það hvernig samskiptin verða. Hér verður fjallað um ákveðnar leiðir sem reynst hafa 

vel í anda leiðandi uppeldishátta.  

Ágreining má oft leysa með því að ræða við börnin og hefur samræðuaðferðin reynst 

góður kostur í þessu samhengi. Hún snýst um það að foreldri og barn ræða saman af 

einlægni, segja skoðanir sínar, lýsa tilfinningum sínum og virða sjónarmið hvors annars og 

byggja þannig upp gagnkvæmt traust. Uppalandi verður að hafa frumkvæði að því að leiða 

umræðuna og gæta þarf þess að miða umræðuna við þroska og hæfni barnsins. Þá þarf að 

hafa í huga getu barnsins til þess að meðtaka upplýsingarnar og spyrja sig til dæmis: „Get 

ég búist við því að barnið skilji afstöðu mína?“ (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993a). Þegar hegðunarerfiðleikar gera vart við sig eru það algeng 

viðbrögð að reyna að finna hvað það er í fari barnsins sem þarf að laga. Oft er það eitthvað 
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í fari foreldra sem má byrja á því að skoða áður en farið er í það að laga barnið.  Foreldrar 

gætu verið óreyndir, kvíðnir og hikandi í uppeldinu, jafnvel svo hræddir um að ná ekki 

árangri að það hefur þveröfug áhrif. Aðrir eru óþolinmóðir, en eins og áður kom fram 

kostar það mikla þolinmæði að ala upp barn með góðum árangri. Ef að væntingar foreldra 

um það hvernig barnið á að vera eða verða brjóta í bága við það sem barninu hentar getur 

það haft slæm áhrif á barnið. Einnig gæti nánasta umhverfi barnsins verið ófullnægjandi, til 

dæmis í formi tilfinningalegra vandamála hjá foreldrunum sem veldur því að barn nær ekki 

að þroskast eðlilega (Sigurjón Björnsson, 1993). Það er aldrei með öllu mögulegt að leiða 

barn sitt í gegnum allar hindranir lífsins. Mikilvægast er að reyna eftir bestu getu að leiða 

barn sitt áfram af ástúð, festu og reglusemi. Mikill meirihluti vandamála hjá börnum má 

rekja til þess að eitthvað hefur farið úrskeiðis í þeim efnum. Vert er að taka það fram að 

mörg vandamál geta komið fram og háð barninu án þess að það hafi nokkuð með aðgerðir 

eða aðgerðarleysi foreldra að gera. Þegar fagmaður er fenginn til aðstoðar þarf hann að 

gera sitt besta til að skoða allar hliðar málsins vandlega, kynnast barninu og foreldrum þess 

ásamt því að skoða samskipti milli barns og foreldra. Athugun af þessu tagi ætti að leiða til 

þess að fagmaðurinn skilji hvers vegna barnið sýni þá hegðun sem leitast er eftir aðstoð 

við. Meðferð felst í aðstoð við foreldrana við að leysa vandamál sem valda og hafa leitt af 

sér þau einkenni sem barnið sýnir. Foreldrunum er kennt að sýna börnum sínum dýpri 

skilning þegar kemur að þörfum þeirra. Miklu máli skiptir að grípa inn í vandamál er 

tengjast hegðun og líðan hjá börnum strax í upphafi til þess að tryggja að framtíð þeirra sé 

ekki í hættu (Sigurjón Björnsson, 1993).  

4.4 Leiðir til að leysa ágreining í anda leiðandi uppeldishátta 

Börn eru mjög klók og þurfa gott aðhald í málefnum eins og það hvernig leysa eigi 

ágreining. Það er engum hollt að komast upp með allt en það má heldur ekki skamma og 

banna án frekari útskýringa. Börn vita hvar þau hafa foreldra sína og ef það er enginn 

rammi og lítil festa þá læra þau það strax. Orð skulu standa og þess vegna þurfa foreldrar 

að vera samkvæmir sjálfum sér. Dæmi um þetta er til dæmis þegar foreldri segir: „Ekki 

gera þetta annars færðu ekkert nammi á laugardaginn“, barnið gerir það samt og fær að 

lokum sælgætið. Nei á að þýða nei svo það hafi einhverja merkingu. 

Leiðir til að leysa ágreining má flokka eftir hæfni barnanna til að aðgreina og 

samræma ólík sjónarmið, en slík hæfni eykst með aldri og þroska. Hér verður fjallað um 

fjórar mismunandi leiðir: hvatvísar athafnir, einhliða athafnir, tvíhliða athafnir og 

gagnkvæm athöfn. Viðbrögð barnanna við ágreiningi fara ekki aðeins eftir 

samskiptaþroska heldur einnig eftir aðstæðum og hvort þau eru í samskiptum við annað 

barn eða fullorðinn. Að auki geta börn átt erfitt tilfinningalega og félagslega og hegða sér 

því eins og þau séu yngri en þau eru. Aldursskiptingin hér er því ekki heilög en gott 
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viðmið. Umfjöllunin hér að neðan byggir á kafla úr Íslensku sálfræðihandbókinni (1993b) 

eftir Sigurð J. Grétarsson og Sigrúnu Aðalbjarnardóttur. 

Hvatvísar athafnir: eru einkennandi fyrir börn á aldrinum 3-7 ára. Þá bregst barnið við 

ágreiningi með því að draga sig í hlé eða sýna árásargirni til dæmis með því að lemja eða 

sparka.  

Einhliða athafnir: eru einkennandi fyrir börn á aldrinum 5-9 ára. Aðeins er tekið tillit til 

sjónarmiða annars aðilans þegar ágreiningur er leystur, annað hvort með því að samþykkja 

það sem hinn leggur til eða með því að ráðskast með aðilann með því að hreyta í hann 

ónotum.  

Tvíhliða athafnir: eru einkennandi fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Tekið er tillit til beggja 

aðila þegar leysa á ágreining þó svo að annað sjónarmiðið sé gjarnan ráðandi. Athafnir 

miða við að gera báðum til geðs, annað hvort með undirgefni (leyfa hinum að ganga fyrir) 

eða með nokkurri ákveðni með því að reyna hafa áhrif á hinn.  

Gagnkvæm athöfn: er einkennandi fyrir unglingsaldurinn, 12 ára og eldri. Þegar leita á 

lausna á ágreiningi er tekið tillit til þarfa og óska þeirra sem eiga í hlut. Báðir aðilar leggja 

sitt af mörkum til að leysa málin sem leiðir til sátta beggja aðila. 

Sérhvert barn þarf að læra að vaxa upp frá  því að vera sjálfmiðað og tilætlunarsamt 

sem ungabarn og sætta sig við það að vera ekki miðpunktur allrar athygli. Það þarf að læra 

að greina rétt frá röngu, lúta reglum, bíða og taka tillit til annarra. Einnig er mikilvægt að 

þau þrói með sér gott siðferði, fá ekki alltaf það sem þau vilja, iðrist þegar þau hafa  gengið 

of langt, segja það sem þeim  finnst, hlusta á skoðanir annarra og virða þær (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2011). Þetta læra þau með árunum og eru viðmiðin hér að ofan góður 

leiðarvísir til þess að átta sig á hæfni barnanna sem eykst með aldri og þroska. Það er 

mikilvægt að krefjast ekki of mikils af barni sem hefur ekki tök á að skilja hvað það er sem 

ætlast er til af því. Börnum er eiginlegt að reyna að komast eins langt og þau geta, þannig 

kanna þau heiminn. Þau þurfa að læra hvar þeirra vilji endar og annarra tekur við. Þess 

vegna er góður agi mikilvægur í uppeldi og að setja börnum mörk hjálpar þeim að takast á 

við lífið þegar fram líða stundir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Í 

kafla í bók Sæunnar Kjartansdóttur (2011) um aga kemur margt gagnlegt fram, t.d.  ef barn 

fær ekki aga verður það sjálfum sér og öðrum erfitt, það er líklegra til þess að verða hafnað 

af jafningjum og í versta falli getur það leitt til alvarlegra geðraskana. Foreldrar þurfa að 

koma fram við börnin sín af mildi og ákveðni, hrósa fyrir góða frammistöðu og benda á 

það sem betur má fara. Það getur reynst foreldrum erfitt að aga börn sín  því þeir vilja gera 

allt sem þeir geta til þess að hlífa barninu við sársauka og vanlíðan en þeir þurfa líka að 

leyfa barninu að spreyta sig á eigin spýtur og valda alls kyns vonbrigðum og vanlíðan og 

það getur verið flókið. Þroski barnsins er að verulegu leyti undir því kominn að það læri að 

sætta sig við staðreyndir. Foreldrar þurfa að gera upp við sig hvað þeir telji í grófum 
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dráttum vera rétt, rangt, gott eða slæmt og setja mörk í samræmi við það gildismat. Ef þeir 

eru ekki færir um það þurfa þeir að leita sér hjálpar, ekki barnið. Þegar á reynir verða 

foreldrar að geta staðið fastir á sínu hvort sem um er að ræða svefntíma, tölvunotkun eða 

nýtt dót. Barnið verður kannski ekki ánægt en þegar það finnur að mörkin eru á hreinu 

finnur það til öryggis. Foreldrar geta sagt „ég skil að þú ert ósátt“ og viðurkenna þannig 

tilfinningar þeirra en bæta svo við „þú breytir ekki afstöðu minni“. Ef barninu er leyft að 

komast upp með það sem það ætlar sér, fer það á mis við tækifæri til að þjálfa sig í 

verkefnum daglegs lífs, taka mótlæti og gera hluti sem því finnast leiðinlegir. Með því að 

takast á við daglegt líf, virða mörk, upplifa gleði, reiði, sorg og allt þar á milli, þróa börn 

með sér bjargráð og seiglu sem er þeim nauðsynlegt veganesti út í lífið. 
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5 Áhrif tengslamyndunar   

Þau tengsl sem barn myndar í frumbernsku má heimfæra á framtíðartengslamyndun. 

Rannsóknir sýna að mismunandi gerðir tengslamyndunar hjá börnum hefur áhrif á þau 

sambönd sem barnið myndar seinna á lífsleiðinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003; Miller-Perrin og Perrin, 2007; Hazan og Shaver, 1987). 

Með þeim fyrstu til að veita tengslamyndun fullorðinna athygli voru þeir Hazan og Shaver 

(1987) en þeir flokkuðu tengslamyndun líkt og Ainsworth hafði gert. Í þessum kafla verður 

fjallað um þau áhrif sem tengslamyndun í frumbernsku hefur á fullorðinsárin og áhrifin á 

persónulega styrkleika. 

5.1 Innri ímynd 

Þær hugmyndir sem við höfum um okkur sjálf, um lífið, hvert við beinum tilfinningum 

okkar og hvert við leitum til þess að fá stuðning á allt rætur að rekja til tengslamyndunar í 

frumbernsku. Þau börn sem alast upp við tilfinningalega vanrækslu eiga stöðugt í 

vandræðum þar sem þörfum þeirra hefur ekki verið mætt. Þeir varnarhættir sem barnið 

leitar í til þess að takmarka áhrifin eru innra með þeim. Samkvæmt Bowlby myndar barn 

innri ímynd (e. internal image), nokkuð sem einstaklingurinn ber með sér út lífið, byggt á 

reynslu úr frumbernsku (Beckett og Taylor, 2010; Bowlby, 1973). Þessi innri ímynd 

aðstoðar einstaklinginn við að skynja umhverfi sitt, setja sér markmið og framkvæma 

áætlanir sínar. Lykilatriði ímyndarinnar er sýn einstaklingsins á það hverjir séu 

tengslapersónur hans, hvernig þær bregðast við honum og hvar þær sé að finna (Beckett og 

Taylor, 2010; Bowlby, 1973). Hugarheimur hvers manns er samansafn af þeim 

samskiptum sem hann átti við fólk í bernsku (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Afmynduð eða 

óþroskuð innri ímynd veitir ekki stöðugleika og getur leitt af sér líkamlegan og 

tilfinningalegan sársauka hjá einstaklingi. Innri ímyndin þarf að innihalda trú á sjálfið, trú á 

aðra og trú á heiminn til þess að einstaklingurinn geti þróað með sér heilbrigt líf. Trú 

einstaklingsins á sjálfan sig, hæfni til að setja sér markmið og aðferðirnar sem hann velur 

til þess að ná markmiðunum eru allt þættir sem einstaklingur getur náð sé hann með góða 

innri ímynd. Sjálfsmyndin hefur sterkt forspárgildi um tilfinningalega og líkamlega 

vellíðan og því er sterk sjálfsmynd eitthvað sem veitir einstaklingum stöðugleika (Griffith, 

2004). 

Þau börn sem hafa góða innri ímynd og eiga örugg tengsl við móður sína eru líklegri til 

þess að vera með gott sjálfstraust, treysta á umhverfið og líta á sambönd við aðra sem 

gefandi þátt í sínu lífi. Þau börn sem eiga í óöruggum tengslum við móður sína, vegna 

höfnunar móður eða móðir verið óútreiknanleg í uppeldi þá eru börnin líklegri til að þróa 

með sér innri ímynd sem ekki er byggð á raunveruleikanum.  
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Þau eru óörugg og treysta fáum, þau eru einfaldlega að reyna að lifa af og það gera þau 

með vörnum sem þau hafa sett upp til þess að hafa stjórn á kvíða og óöryggistilfinningum 

sem þau vita ekki hvað þau eiga að gera við (Beckett og Taylor, 2010).  

5.2 Barnið uppkomið 

Þau tengsl sem myndast milli barns og umönnunaraðila fyrstu árin í lífi barnsins geta gefið 

vísbendingar um það hvernig barnið og síðar hinn fullorðni hagar sínu lífi og hugsar um 

sjálfan sig. Til þess að barn læri að treysta á sjálft sig þarf það að búa yfir þeirri reynslu að 

hafa fyrstu árin getað reitt sig á aðra manneskju í einu og öllu. Þetta traust verður til þess 

að barnið finnur fyrir öryggi í umhverfi sínu og með tímanum samsamar það sig þeim sem 

það treystir á (Sæunn Kjartandóttir, 2011). Að láta mjög ungt barn gráta í þeim tilgangi að 

herða það grefur undan trausti til foreldranna og lífsins yfirleitt. Því á aldrei að leyfa þeim 

að gráta án þess að bregðast við grátinum því sársaukinn sem fylgir því að vera hjálparvana 

og upp á aðra kominn en fá engin viðbrögð er óbærilegur. Þetta óbærilega ástand sem 

barnið er í leiðir til frumstæðra sálrænna varna sem bjóða eingöngu upp á tvo kosti: að 

hrópa hærra eða þegja. Þessi hugsunarháttur getur tekið á sig ýmsar birtingarmyndir þegar 

fram líða stundir, þeir sem þegja og draga sig í hlé og gera engar kröfur í samskiptum og 

þeir sem hrópa hærra eiga það til að gera meira úr hlutunum en þörf er á og gera miklar 

kröfur í samskiptum (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Náin sambönd í æsku veita lífsreynslu 

þar sem að innri ímyndin þróast og fullorðnir einstaklingar sem hafa þróað óörugga innri 

ímynd á æskuárum, geta síðar á lífsleiðinni myndað sambönd byggð á því brenglaða 

sjónarhorni (Griffith, 2004). Óöruggar innri ímyndir geta leitt til erfiðleika við að mynda 

ný sambönd á farsælan hátt (Beckett og Taylor, 2010). Einstaklingar sem hafa alist upp við 

örugga tengslamyndun í æsku eru líklegri til þess að hafa átt foreldra sem hafa sýnt þeim 

hlýju, ástúð og stuðning (Berk, 2010; Creasey, 2002; Creasey og Ladd, 2004; Roisman, 

Patrón, Sroufe og Egeland, 2002). Þeir einstaklingar sem alast upp við slíkar aðstæður þróa 

með sér innri ímynd sem endurspeglar það öryggi sem þeir hlutu í barnæsku. Þeir eru 

líklegri til þess að upplifa sig sem viðkunnalega einstaklinga á fullorðinsárum sem hafa 

gaman af samneyti við annað fólk. Ástarsambönd þeirra eru líklegri til þess að vera full af 

gleði, vináttu og trausti en þeirra sem þróa með sér óöruggar innri ímyndir. Hjá þeim sem 

hafa myndað óörugg tengsl í barnæsku er vantraust í garð maka áberandi tilfinning í 

ástarsamböndum (Cassidy, 2000). Þeir eru líklegir til þess að lýsa foreldrum sínum sem 

krefjandi og sígagnrýnandi það sem einstaklingurinn gerði sem barn. Fullorðni 

einstaklingurinn verður gjarnan öfundsjúkur, tilfinningalega fjarlægur og sýnir lítinn 

stuðning við maka sinn þegar hann á við vandamál að stríða, hann er gjarn á að vinna 

mikið og forðast of mikla tilfinningalega nánd. Einnig voru þeir ýmist í skammtíma 

ástarsamböndum eða voru ótrúir mökum sínum. (Berk, 2010; Feeney, 1999). 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar Feeney (1999) og Berk (2010) benda til þess að 

endurheimt minninga fullorðinna séu raunverulega upplifun milli foreldra og barna. 

Vissulega eru fleiri þættir en gæði tengsla við foreldra sem hefur áhrif á nándartilfinningar 

á fullorðinsárum en þá verður ekki fjallað nánar um hér. Í æsku byggir barnið upp trú á 

eigin getu, tileinkar sér fjölbreytt bjargráð við vanlíðan og fær tilfinningu fyrir því hversu 

mikilvægt það er. Þegar barn fær ekki svörun frá foreldrum sínum hættir það smám saman 

að kalla eftir henni, upplifir sig vanmáttugt og þróar ekki með sér hæfileikann til að hafa 

áhrif á raunhæfan hátt. Barnið lærir ekki að þekkja tilfinningar sínar og veit ekki hvað það 

á að gera við þær sem getur orðið til þess að það skortir hæfni til að mynda náin sambönd í 

framtíðinni. Þannig leggja viðbrögð foreldra við tjáningu barna sinna grunn að góðri 

sjálfsmynd, hæfni til að vinna úr tilfinningum og hæfileikanum til að setja sig í spor 

annarra (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

5.3  Áhrif á persónulega styrkleika 

Persónulegir styrkleikar eru þættir eins og sjálfstjórn, hæfni til að leysa úr vandamálum og 

sjálfsálit. Allt eru þetta þættir sem hafa verið rannsakaðir og telja margir fræðimenn það úr 

sögunni að fjalla um það hvort erfðir eða umhverfi skipti meira máli um þroska 

einstaklinga. Mestu skipti hvernig samspili meðfæddra eiginleika (t.d. skapgerðar), 

áunninnar hæfni (t.d. sjálfstrausts) og umhverfisþátta í þroska einstaklinga (t.d. fjölskylda) 

er háttað (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016).  

Flest viljum við að börn okkar alist upp og verði að sjálfstæðum einstaklingum sem 

geta tekist á við lífið hvernig sem það birtist þeim. Umfjöllun þessa kafla snýr að 

persónulegum styrkleikum og hvaða þættir það eru sem börn þurfa að búa yfir til þess að 

geta tekist á við mótlæti með jákvæðum hætti. Fjölskylduaðstæður og tengslamyndun við 

foreldra eru mikilvægur þáttur í eflingu persónulegra styrkleika og getur jákvætt umhverfi 

barnsins ásamt tækifærum til að rækta persónulega styrkleika auðveldað jákvæða aðlögun 

(Ungar, 2015). Dæmi um jákvætt umhverfi er til dæmis geta ungra barna til þess að mynda 

örugg tengsl við foreldra sína og eldri barna til að eiga í jákvæðum samskiptum við félaga 

sína (Luthar, Crossman og Small, 2015). Hér á eftir verður fjallað um áhrif  

tengslamyndunar á persónulega þætti, en þeir eru: sjálfstjórn, hæfni til að leysa úr 

vandamálum og sjálfsálit. 

5.3.1 Sjálfstjórn 

Sjálfstjórn snýr að getu einstaklinga til þess að hafa stjórn á eigin tilfinningum, skapi og 

hegðun. Hún tengist getu einstaklinga til þess að stýra því hvernig áreiti í umhverfinu hefur 

áhrif á þá. Börn og unglingar sem hafa ekki nægilega mikla sjálfstjórn eiga erfitt með að 

forðast vandamál sem annars mætti komast hjá. Þau eiga erfitt með að hafa stjórn á 

neikvæðum tilfinningum og standast illa freistingar (Masten og Coatsworth, 1998; Ungar, 
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2015). Börn með góða sjálfstjórn eru líklegri til þess að koma sér í burtu frá vandamálum 

og forðast að taka þátt í áhættusamri hegðun (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007). 

Sjálfstjórn er einn þeirra persónulegu styrkleika sem geta ýtt undir jákvæða aðlögun og 

hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á að tengsl á milli þeirra sem hafa góða sjálfstjórn eru 

líklegri til þess að hafa átt gott samband við móður sína (Zeinali, Sharifi, Enayati, Asgari 

og Pasha, 2011). Í uppeldi þar sem tilfinningum og þörfum barna er mætt eftir bestu getu er 

minni hætta á að börnin sýni óæskilega hegðun (Wyman, Cowen, Work, Hoyt-Meyers, 

Magnus og Fagen, 1999; Ungar, 2015). Eftirlit með börnum hefur reynst vel fyrir jákvæða 

aðlögun seinna meir og haft góð áhrif á mótun sjálfstjórnar. Rannsókn fræðimannanna 

Buckner, Mezzacappa og Beardslee (2003) sem hafa rannsakað sjálfstjórn barna styðja 

þetta. Þeir rannsökuðu samband mæðra við börn sín og áhrif eftirlits á sjálfstjórn. Börn 

þeirra mæðra sem höfðu meira eftirlit virtust aðlagast á jákvæðan hátt, upplifðu 

væntumþykju frá móðurinni og að þau séu mikils virði. Mæðurnar vissu alltaf hvar börnin 

voru og með hverjum þau voru. Börn þeirra mæðra sem ekki höfðu nægilegt eftirlit með 

þeim bjuggu ekki yfir eins mikilli aðlögunarhæfni og áttu erfiðara með að mæta mótlæti. 

Rannsókn þeirra Zeinali o.fl. (2011) á uppeldisháttum foreldra og tengslum við sjálfstjórn 

leiddi í ljós að leiðandi uppeldi hefur jákvæð áhrif á tengslamyndun. Leiðandi uppeldi felur 

í sér nánd við barnið, tilfinningaleg tengsl og samþykki. Börn sem alin eru upp við slíkar 

aðstæður eru líklegri til að mynda örugg tengsl og þar af leiðandi eru meiri líkur á að 

barnið öðlist sjálfstjórn. Það að búa yfir hæfni til að stjórna eigin tilfinningum, skapi og 

hegðun getur verið lykilatriði þegar komið er fram á unglingsár því barn sem hefur þessa 

stjórn er líklegra til að forðast áhættutengda hegðun eins og áfengis- og vímuefnanotkun. Í 

rannsókninni kom einnig í ljós að þeir foreldrar sem notuðu skipandi uppeldishætti áttu 

börn sem urðu óörugg og höfðu minni sjálfstjórn. Skipandi uppeldi felur í sér litla nánd, 

stjórnsemi, ósamræmi og engar útskýringar gefnar á þeim boðum og bönnum sem sett eru. 

Þau börn sem alast upp við slíkar aðstæður eru líklegri til að hafa skerta sjálfstjórn og 

sækja í áhættutengda hegðun. Með þessari umfjöllun um mikilvægi tengslamyndunar og 

tengslum við þróun sjálfstjórnar má sjá að það skiptir miklu máli að eiga í góðum tengslum 

við barn sitt. Þau börn sem alast upp í hlýju umhverfi, umvafin ást eru líklegri til að sýna 

góða sjálfstjórn sem verður til þess að þau eiga auðveldara með að aðlagast lífinu þegar 

fram líða stundir (Gerhardt, 2004). 

5.3.2 Hæfni til að leysa úr vandamálum 

Lífið hefur upp á margt að bjóða og eitt af því er að takast á við erfiðleika og vandamál. 

Hæfni til að leysa úr vandamálum á farsælan hátt er eiginleiki sem einstaklingar geta búið 

yfir. Einstaklingar sem búa yfir þessari hæfni eru úrræðagóðir, sveigjanlegir og þeir meta 

kosti og galla og leysa málið eftir bestu getu (Abelev, 2009). Hæfni til að leysa úr 

vandamálum er persónulegur styrkleiki sem hægt er að efla og aðstoða börn við að þróa 
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með sér ef þau búa við örugga tengslamyndun. Ef börn alast upp við að fylgjast með 

foreldrum sínum takast á við vandamál á farsælan hátt getur það ýtt undir hæfni þeirra til 

að takast sjálf á við vandamál þegar fram líða stundir. Ef börn alast hins vegar upp við 

óörugg tengsl getur það orðið til þess að þau þrói með sér lélega hæfni til að takast á við 

vandamál (Svanberg, 1998; Mota og Matos, 2013). Umhyggja foreldra hefur áhrif á getu 

barna til að leysa úr vandamálum. Ef þeir sýna börnum sínum athygli og láta þau finna 

fyrir hlýju og öryggi getur það verið uppspretta þess að börnin þrói með sér hæfni til að 

takast á við þau verkefni sem lífið hefur upp á að bjóða á farsælan hátt. Ef þau finna fyrir 

óöryggi og fá litla athygli getur það orðið til þess að áreiti í umhverfinu leiði af sér 

neikvæða svörun eins og hegðunarvanda, þunglyndi og kvíða (Kenny, Gallagher, Alvares-

Salvat og Silsby, 2002).  

5.3.3 Sjálfsálit 

Sjálfsálit hverrar manneskju er það hversu ánægð hún er með sig sjálfa og er heildarmat 

hennar á sjálfri sér (Ragnheiður Dröfn Benidiktsdóttir, 2014). Það að hafa gott sjálfsálit er 

mikilvægt fyrir félagslegan og vitsmunalegan þroska (Ciarrochi, Heaven og Davies, 2007). 

Í langtímarannsókn Ciarrochi o.fl. (2007) kom í ljós að gott sjálfsálit gat spáð fyrir um 

minni depurð og hæfileikann til að leysa tilfinningavandamál betur. Jákvæðar tilfinningar 

hjá þeim börnum sem voru með gott sjálfsálit voru áberandi meiri en hjá þeim sem höfðu 

minna sjálfsálit. Rannsóknir hafa sýnt að góð og örugg tengslamyndun milli barns og 

móður hafi áhrif á jákvætt sjálfsálit (Kenny o.fl., 2002). Sjálfsálit hjá börnum getur byrjað 

að þróast við níu mánaða aldur og með nánum tengslum getur sjálfsálitið aukist og komið í 

veg fyrir að barnið verði fyrir neikvæðum áhrifum í umhverfinu (Svanberg, 1998). John 

Bowlby telur að ef móðir er meðvituð um þarfir barnsins og bregst við með umhyggju og 

öryggi eru meiri líkur á að barnið þrói með sér gott sjálfsálit. Ef börn alast upp við örugg 

tengsl við móður sína eru mun meiri líkur á góðu sjálfsáliti þeirra til frambúðar (Kenny 

o.fl., 2002). Börn sem alast upp við óörugg tengsl eiga erfiðara með að aðlagast og meta 

umhverfið á neikvæðari hátt en þau sem mynda örugg tengsl við móður sína. Þau eru í 

áhættuhópi fyrir því að þróa með sér sálrænar raskanir og minni líkur eru á að þau þrói 

með sér sterkt sjálfsálit. Samkvæmt þessu er örugg tengslamyndun veigamikill þáttur fyrir 

þróun sjálfsálits barna, það styrkir þau til að takast á við mótlæti og þau eiga auðveldara 

með að sýna jákvæða aðlögun (Bademci, Karadayi og Zulueta, 2015). 
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6 Niðurstöður og umræða 

Markmið lokaverkefnisins var að vekja athygli á mikilvægi tengslamyndunar á milli 

foreldra og barna og skoða þau áhrif sem tengsl sem myndast í frumbernsku hafa á líf 

einstaklinga. Uppeldisaðferðir hafa einnig áhrif á börn og var markmiðið að komast að því 

hvaða aðferðir henta betur en aðrar við uppeldi á börnum. Rannsóknarspurningar mínar 

voru þessar: Hvers vegna er mikilvægt að mynda góð og jákvæð tengsl við barn sitt? 

Hvaða uppeldisaðferðir nýtast best í þessu samhengi? Við gagnaöflun hefur margt komið í 

ljós til þess að reyna að svara þessum spurningum. Ég hef lesið mér til og komist að því að 

góð og jákvæð tengslamyndun í frumbernsku er veigamikill þáttur fyrir framtíð barna. 

Margar rannsóknir sýna fram á að tengslamyndun skipti sköpum. Hún er talin einn 

mikilvægasti verndandi þáttur í lífi barna til að tryggja velferð þeirra til frambúðar. Ég sem 

rannsakandi á þessu efni hef komist að niðurstöðum sem eru í samræmi við þær hugmyndir 

sem ég lagði upp með í byrjun við vinnu á ritgerðinni, þ.e. hvaða ávinning það gæti haft í 

för með sér að gefa þessum atriðum í uppeldi barna gaum. Algengt er að erfið hegðun hjá 

barni sé alfarið talin á ábyrgð  barnsins  þegar hjálplegra væri að skoða frekar nánasta 

umhverfi barnsins. Áður en farið er í það að leita af sjúkdómum hjá barni eða móður þarf 

að skoða tengsl þeirra og greina hvort brotalamir sé að finna í þeim tengslum.  Það að 

mæður séu næmar á tilfinningar barna sinna og bregðist við kvíða hjá börnum sínum á 

ástríkan hátt er grundvallarþáttur til þróunar öruggra tengsla hjá barninu. Læsi foreldra á 

þarfir barna sinna skiptir miklu máli og því fyrr sem foreldrar eru styrktir í því að vera læs 

á þarfir þeirra því betra. Þau börn sem upplifa skert tengsl við móður eru líklegri til þess að 

þróa með sér óörugg tengsl sem getur orðið til þess að þau muni glíma við tilfinningaleg og 

félagsleg vandamál seinna á lífsleiðinni og þau gætu átt almennt erfiðara með að aðlagast 

umhverfinu.  

Nærvera móður í lífi nýfædds barns er talið aðalatriði fyrir það til að venjast lífi utan 

móðurkviðs. Því betur sem gengur að milda umskipti úr móðurkviði til lífs utan þess þeim 

mun meiri líkur eru á að barnið verði sáttara um ókomna framtíð og myndi góð tengsl við 

móður sína. Ástæðan fyrir því að fyrstu tengslamynstur eru jafn áhrifamikil og raun ber 

vitni er sú að í frumbernsku er heilinn hvað móttækilegastur fyrir áhrifum frá umhverfinu 

og mótast hann eftir því. Tengslamyndun í frumbernsku hefur áhrif á það hvernig barnið 

upplifir sig í eigin skinni og hvernig heildarsýnin á lífið verður. Innri ímynd barnsins 

myndast og barnið mun bera hana með sér alla ævi en hún byggir  á reynslu úr 

frumbernsku. Ef vel gengur mun barnið búa sér til hugarheim sem inniheldur trú á sjálft sig 

og á umhverfið, það treystir sjálfum sér og öðrum og lítur á sambönd við aðra sem gefandi 

þátt í lífinu. Ef barnið hefur myndað óörugg tengsl við móður sína þróar það með sér 

óþroskaða innri ímynd sem verður til þess að það er líklegra til þess að vera óöruggt og á 

erfitt með að treysta öðrum. Barnið setur upp varnir sem er nauðsynlegur bjargráður fyrir 
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það til að lifa af og til þess að reyna ná stjórn á kvíða og óöryggistilfinningum sem þau vita 

ekki hvað þau eiga að gera við. Innri ímyndin er stór þáttur í því hvernig barn lítur á sjálft 

sig og hvernig því vegnar í framtíðinni því heildarsýn barnsins á lífið er það veganesti sem 

það tekur með sér.  

Foreldrar eru oftast lykilpersónur í lífi barna sinna og geta lagt sitt af mörkum til þess 

að koma börnum sínum vel á legg . Niðurstöður mínar benda til þess að mikilvægi 

samveru, samræðna og góðra samskipta séu allt þættir sem stuðla að velferð barnsins. 

Foreldrar ættu að hafa það í huga að koma fram við börn sín af mildi og ákveðni, hrósa 

fyrir vel unnin verk og benda blíðlega á það sem betur má fara í stað þess að gagnrýna 

harkalega. Góð tengsl hafa áhrif á það hvernig börn takast á við streitu og hvernig þau tjá 

tilfinningar sínar.  

Persónulegir styrkleikar eflast við örugga tengslamyndun, eins og sjálfstjórn, sjálfsálit 

og hæfni til að leysa úr vandamálum. Til þess að barn geti tekist á við mótlæti með 

jákvæðum hætti eru persónulegir styrkleikar mikilvægir. Þegar efla á persónulega 

styrkleika er mikilvægt að umhverfi barnsins sé jákvætt og skilyrði til tengslamyndunar til 

staðar. Ástæðurnar fyrir því að persónulegir styrkleikar skipta máli eru margar og sem 

dæmi má nefna  að góð sjálfstjórn felur í sér getu barns til þess að hafa stjórn á eigin 

tilfinningum, skapi og hegðun. Að auki hefur hún áhrif á getu þess til þess að stjórna því 

hvernig áreiti í umhverfinu hefur áhrif á það. Þegar komið er á unglingsár getur verið 

lykilatriði að hafa góða sjálfstjórn til þess að forðast áhættutengda hegðun eins og áfengis- 

og vímuefnanotkun. Annað dæmi um persónulegan styrkleika er sjálfsálit sem er mikilvægt 

fyrir félagslegan og vitsmunalegan þroska. Það hversu ánægð manneskja er með sjálfa sig 

birtist í heildarmati hennar á sjálfri sér. Niðurstöður rannsókna benda til þess að gott 

sjálfsálit geti spáð fyrir um minni depurð og hæfileika til þess að leysa tilfinningavandamál 

betur. Þarna spilar tengslamyndun stórt hlutverk því frá níu mánaða aldri geta börn byrjað 

að þróa með sér sjálfsálit og með öruggari tengslum við móður getur sjálfsálit aukist og 

komið í veg fyrir að barnið verði fyrir neikvæðum áhrifum í umhverfinu. Ef barn á í 

óöruggum tengslum við móður sína eru minni líkur á að það hafi sterkt sjálfsálit sem 

verður til þess að það meti umhverfið á neikvæðari hátt og er  í hættu á að þróa með sér 

sálrænar raskanir. Að lokum ber að nefna hæfileikann til að leysa úr vandamálum og það 

að sjá tilganginn með lífinu. Lífið er hverfult og einstaklingar þurfa að mæta gleði jafnt 

sem sorg. Ef einstaklingur hefur notið öruggra tengsla og umhyggju frá móður sinni er 

hann líklegri til þess að vera úrræðagóður, sveiganlegur og leysa vandamál eftir bestu getu. 

Andlegt ástand mæðra getur haft mikil áhrif á hæfni barna til þess að takast á við lífið. Það 

hvernig móðirin skynjar tilgang lífsins er talið skipta miklu máli þegar kemur að 

bjargráðum barna við erfiðar aðstæður. Þær mæður sem þjást af þunglyndi eiga oft erfitt 

með að koma auga á þá styrkleika sem þær hafa og börnin eru líkleg til þess að 

endurspegla viðhorf mæðra sinna og eru þar að leiðandi líklegri til þess að sjá tilgang með 
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lífinu ef þær gera það. Ef mæður sýna börnum sínum athygli og láta þau finna fyrir hlýju 

og öryggi getur það verið uppspretta þess að börnin þrói með sér hæfni til að leysa úr 

vandamálum á farsælan hátt og sjá almennt tilganginn með því að halda áfram og lifa lífinu 

þrátt fyrir mótlæti. Á hinn bóginn ef þau alast upp við óörugg tengsl, eru þau líklegri til 

þess að svara áreitum úr umhverfinu á neikvæðan hátt og þróa með sér hegðunarvanda, 

þunglyndi og kvíða.  

Niðurstöður mínar benda til þess að leiðandi uppeldishættir séu ákjósanlegastir vegna 

þess að sú aðferð hefur þau áhrif að börn eru almennt með betra sjálfstraust, eiga 

auðveldara með að setja sér markmið og þeim gengur yfirleitt betur í námi. Eitt af því sem 

leiðandi foreldrar gera er að bera rök fyrir þeim reglum sem þeir setja ásamt því að búa til 

reglur með börnum sínum. Skipandi foreldrar gera það ekki og eru áhrifin af því að nota 

uppeldi þar sem notast er við orð eins og „þetta er svona af því að ég segi það“ slæm . 

Skipandi uppeldi getur leitt af sér börn sem eru kvíðin, óörugg, með minna sjálfstraust, 

þeim gengur jafnvel verr í námi og eru líklegri til þess að flosna upp úr skóla. Þegar upp 

koma erfiðleikar í samskiptum við barn er mikilvægt að útskýra fyrir barninu hvers vegna 

hlutirnir eru eins og þeir eru. Ef barn á að fara sofa en vill það ekki, þá er gott að segja „nú 

er kominn háttatími, ég skil vel að þú viljir vaka lengur en þú þarft að fara sofa svo þú getir 

vaknað hress í fyrramálið“. Foreldri sem notast við skipandi uppeldisaðferð myndi segja 

„þú átt að fara sofa af því að ég segi það“. Barnið skilur ekki ástæðurnar  og það  veldur 

innri togstreitu, minni tilfinningastjórnun og það brýtur niður sjálfstraust þeirra því þau 

mega ekki efast um reglur foreldranna. Það er í eðli barna að reyna á mörk foreldra sinna, 

t.d. er líklegt að barn nenni ekki að bursta tennur öll kvöld en foreldrar bera ábyrgð á 

tannheilsu barna sinna og með því að útskýra mikilvægi þess að bursta tennurnar svo að 

þær skemmist ekki, skilur barnið hvers vegna það þarf að bursta öll kvöld. Skipandi 

foreldri myndi eflaust segja „þú átt að bursta af því að ég segi það“, sem getur vakið upp 

óöryggi hjá barninu, því það skilur ekki hvers vegna. Einfaldar samræður, eins og þessar, 

geta auðveldað líf foreldra og barna til muna þegar barn mótmælir reglum. Ef foreldrar eru 

meðvitaðir um það og gera sitt besta til þess að útskýra fyrir barni hvernig hlutirnir ganga 

fyrir sig verður barnið sáttara og þar að leiðandi foreldrarnir líka. Sumir segja að frek börn 

séu þau börn sem fá að ráða ferðinni og ákveða reglur með foreldrum sínum. Það er 

misskilningur því það að vera leiðandi er ekki það sama og að vera undanlátssamur. 

Undanlátssamir foreldrar eru hlýir en setja börnum sínum fáar reglur sem leiðir oft til 

stjórnleysis (frekju). Undirrituð kýs að kalla börn ekki frek, því það er ekki þeirra sök. Þeir 

sem kalla börn frekjur ættu að skoða það hugtak nánar því „frek“ börn eru oftast börn sem 

eru með tilfinningar sem þau vita ekki hvað þau eiga gera við og þurfa því leiðsögn. 

Það er margt líkt með leiðandi og undalátssömum foreldrum en aðalmunurinn er sá að 

leiðandi foreldrar eru með skýrar reglur og mörk og því má ekki rugla þessu saman. Við 

gagnaöflum kom í ljós að flestir foreldrar blanda saman tveimur eða fleiri 
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uppeldisaðferðum og fæstir nota bara eina aðferð. Með þessum skrifum er bent á mikilvægi 

þess að tileinka sér leiðandi uppeldishætti eins vel og maður getur fyrir hag barnsins.  

Ég er sammála fræðimönnum um mikilvægi samveru foreldra og barna. Þær 

rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um benda til þess að ef barn fær hlýtt uppeldi frá 

byrjun, s.s. ást, umhyggju, skýr mörk og góð samskipti eru meiri líkur á bjartri framtíð 

þess. Af ofansögðu er ljóst að mikilvægt er að njóta tímans með barni sínu. Í 

nútímasamfélagi fer mikill tími í frama og minni tími í að huga að velferð barna. Til þess 

að foreldrar fái að njóta samvista með börnum sínum þarf samfélagið að leggja sitt af 

mörkum og skapa þeim aðstæður sem gera þeim það kleift. Það hefur vissulega verið 

þróun í þessum málum, til dæmis lenging fæðingarorlofs úr þremur mánuðum líkt og 

þekktist hér á árum áður í sex mánuði, sem er þó alls ekki nægjanlegt þegar kemur að 

tengslamyndun foreldra og barna, en samkvæmt þeim rannsóknum sem vitnað er í eru 

fyrstu tvö-þrjú árin þau mikilvægustu er varðar tengslamyndun. Á Íslandi skýrum við færri 

samverustundir foreldra og barna með því að foreldrar verði báðir að vinna fullan vinnudag 

til þess að geta framfleytt fjölskyldunni. Foreldrar og samfélagið verða að gera sér grein 

fyrir þeirri staðreynd að það þarf að sinna börnunum og það tekur tíma. Í ljósi þess hve fólk 

er lengi á vinnumarkaðinum þá er það lítill hluti sem þarf að taka af honum til þess að 

sinna börnunum. Eins og fram hefur komið hér að framan  er um að ræða tvö til þrjú ár 

fyrir hvert barn þar sem fólki þyrfti helst að vera gert kleift að setja starfsframann til hliðar 

til þess að veita börnum sínum þá nálægð sem þau eiga skilið og að byggja upp örugg 

tengsl. Lítil börn þurfa að geta treyst á fólk sem þekkir þau, gefur þeim tíma og hefur 

löngun til að bregðast við tilfinningalegum þörfum þeirra, tala við þau, hlusta á þau og 

halda utan um þau. Það er sterk hefð í íslenskri menningu að koma ungabörnum til 

dagforeldra eins fljótt og hægt er og jafnvel þó að það sé hollt fyrir börn að vera í samneyti 

við önnur börn eru átta klukkustundir á dag ekki æskileg lengd fyrir börn undir tveggja ára. 

Þegar barn er sett til dagforeldra eða á leikskóla fyrir eins árs aldur, ætti að hafa í huga að 

stytta dag barnsins svo það komi ekki heim örþreytt, fari að sofa og vakni daginn eftir til 

þess að endurtaka leikinn. Foreldrar ættu að hugsa sig um áður en þeir setja starfsframann 

ofar foreldrahlutverkinu í forgangsröðuninni. Hér beini ég gagnrýninni að íslenskum 

stjórnvöldum og atvinnurekendum í því ljósi því sumir foreldrar eiga ekki val. Þeir ættu að 

koma í auknum mæli til móts við foreldra með lengra fæðingarorlofi og sveigjanlegum 

vinnutíma. Að mínu mati er fjármunum ríkisins mun betur varið í þessa forvarnarvinnu 

með því að styrkja tengslamyndun foreldra og barna heldur en að þurfa að greiða 

sérfræðingum laun seinna meir vegna vinnu við að takast á við afleiðingar tengslaleysis. 

Stuðningur við foreldra er ekki greiði fyrir þá heldur hagsmunamál fyrir allt samfélagið. 

Það hefur sýnt sig að hæfileg samvera foreldra og barna skili sér í minni afföllum á 

vinnustöðum vegna veikinda barna eða streitu foreldra. Síðast en ekki síst hafa börn sem 

búa að öruggum tengslum við foreldra sína sterka sjálfsmynd og samkennd með öðrum 
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sem gerir þau sterkari til að takast á við lífið, velja heilbrigðar leiðir þegar á reynir og 

munu því reynast gegnir og nýtir þjóðfélagsþegnar. 
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