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Ágrip 

 

Verkefni þetta er 10 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræði sem samanstendur af greinargerð og fræðsluefni um tengslavanda barna.  

Tengslavandi myndast þegar foreldrar bregðast þörfum barna sinna svo sem vegna 

neysluvanda, andlegra og líkamlegra veikinda, skort á hæfni, vanrækslu eða ofbeldis. 

Verður umfjöllunin hér afmörkuð við tengslavanda barna sem hafa búið við misbrest í 

uppeldi (e. adverse caregiving enviroments) sem felur í sér óviðunandi uppeldisskilyrði í 

formi vanrækslu og ofbeldis. Tengslavandi getur verið misjafn á milli barna og 

birtingarmynd hans flókin eftir aðstæðum. Hann hefur mikil áhrif á taugaþroska barna sem 

getur haft alvarlegar afleiðingar á velferð þeirra út lífið.  

Í greinargerðinni má finna fræðilega umfjöllun um tengslavanda og tengslamynstur 

í samhengi við taugaþroska barna. Stuðst verður við þverfaglegar rannsóknir og ritrýndar 

fræðigreinar meðal annars á sviði taugavísinda og þroskasálfræði ásamt útgefnu efni 

íslenskra og erlendra fræðimanna. Hlutverk greinargerðarinnar er að styðja og færa rök 

fyrir því efni sem fram kemur í fræðsluefninu. Markmið fræðsluefnisins er að vekja athygli 

og auka skilning á myndun tengslavanda, birtingarmynd hans í hegðun barna og þeim 

þörfum sem liggja þar að baki.  
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Formáli 

„Barnið í bátnum“ er myndlíking um munaðarlausa barnið sem ég heyrði þegar við hjónin 

vorum í ættleiðingarferli hérna um árið og sat lengi í mér. Frá því að við hjónin urðum 

fósturforeldrar árið 2014 höfum við fengist við þær mörgu áskoranir sem fylgja börnum 

sem fara í fóstur. Ein stærsta áskorunin hefur falist í þeim tengslavanda og tengslaáföllum 

sem þessi börn hafa orðið fyrir á sínum fyrstu og mikilvægustu mótunarárum. Reynsla mín 

af tengslavanda ungra barna er sú að þau upplifa mikið óöryggi, hræðslu og einmanaleika 

sem birtist oft í fráhrindandi hegðun sem endurspeglar vanlíðan þeirra. Því meiri þekkingu 

sem ég gat aflað mér þeim mun meiri skilning öðlaðist ég á upplifun og þörfum barnsins 

sem ég sá sífellt meira fyrir mér í myndlíkingunni um barnið í bátnum úti á opnu hafi í 

einsemd og óöryggi. 

Tengslavandi hefur þó aðeins nýlega komið inn í umræðuna á Íslandi síðustu 

misseri og aðgengi að fræðslu um efnið fer hægt vaxandi. Ég hef aflað mér upplýsinga um 

víðan völl til þess að bregðast við aðstæðum sem koma upp í uppeldi og umönnun 

fósturbarna minna og ákvað nota tækifærið í lokaverkefni mínu til að leggja mitt af 

mörkum við að auka við aðgengilegt fræðsluefni. Ástríða mín fyrir velferð fósturbarna 

minna og málefnum fósturfjölskyldna er kveikjan að þessu verkefni og er það von mín að 

það nýtist sem flestum og hvetji til frekari þekkingar á þessu sviði. 

 

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

Íslands 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, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Þegar umönnun barns einkennist af umhyggju og nærgætni þar sem þörfum þess er sinnt á 

viðeigandi hátt eykur það öryggi, stuðlar að heilbrigðri tengslamyndun við foreldra og 

barnið lærir að treysta öðrum. Tilfinningatengsl sem börn mynda í frumbernsku hafa 

mótandi áhrif á framtíð þeirra þegar kemur að sjálfstrausti og sjálfsmynd, 

tilfinningastjórnun, samkennd, trausti, samskiptahæfni o.s.frv. Þroski og velferð barna 

byggir á öruggum tilfinningatengslum við foreldra en í því ferli þróa börn með sér 

tengslamynstur sem er grunnur að hegðunar- og viðbragðsmynstri til þess að tryggja sér þá 

vernd og umönnun sem þau þarfnast. 

Þegar tengslamyndun bregst myndast tengslavandi eða, í alvarlegri tilfellum, 

tengslaröskun. Þetta á sér stað í ýmsum aðstæðum barna þar sem foreldrar bregðast þörfum 

barna sinna svo sem vegna neysluvanda, andlegra og líkamlegra veikinda, skorts á hæfni, 

vanrækslu eða ofbeldis. Tengslavandi getur verið misjafn á milli barna og birtingarmynd 

hans flókin eftir aðstæðum. Verður umfjöllunin hér afmörkuð við tengslavanda barna sem 

hafa búið við misbrest í uppeldi (e. adverse caregiving enviroments) sem felur í sér skort á 

umönnun og í sumum tilvikum einnig skaðleg áhrif ofbeldis (Doyle, C., og Cicchetti, D., 

2017; Junewicz, A., og Billick, S. B., 2018). Það liggur í eðli aðstæðna að börn sem alast 

upp við misbrest í uppeldi upplifi flóknari tengslamyndun við foreldra sína og búi að 

margvíslegri áfallareynslu sem getur haft áhrif á þroska þeirra. Einkenni tengslavanda og 

áfalla í bernsku hafa hvoru tveggja áhrif á taugaþroska sem getur haft stigvaxandi 

afleiðingar á margvíslegum þroskasviðum. Algengt er að um sé að ræða hegðunarvanda og 

námserfiðleika í þessu samhengi en vandinn birtist á ýmsan hátt frá ofbeldisfullum 

skapofsaköstum til vanvirkni og kvíða. (Doyle o.fl., 2017; Junewicz o.fl., 2018). Slíkar 

sjálfbjargarleiðir og hegðunarmynstur eru einkennandi fyrir óörugg tengslamynstur sem 

verður fjallað um út frá tengslakenningu John Bowlbys og rannsóknum Mary Ainsworth. 

Ruglingsleg tengsl og misbrestur í uppeldi verða tekin sérstaklega fyrir og þau varnakerfi 

sem heilinn setur af stað í óöruggum eða hættulegum aðstæðum. Þá verður skoðað hvaða 

áhrif slík streita hefur á lífeðlisfræðilegan og vitrænan þroska ásamt helstu 

birtingarmyndum í hegðun. Fjallað verður um möguleg meðferðarúrræði í lokin í samhengi 

við þær rannsóknir og verk fræðimanna sem efni greinargerðarinnar afmarkast við. 

Í greinargerðinni verður fjallað um tengslavanda og tengslamynstur í samræmi við 

niðurstöður rannsókna á taugaþroska barna. Í forgrunni umfjöllunar eru m.a. verk 
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eftirfarandi fræðimanna. Daniel J. Siegel skoðar hvernig sambönd móta taugaþroska og 

uppbyggingu heilans með því að tengja nýjar rannsóknir í taugavísindum við þroska 

heilans í samhengi við reynslu og uppeldi barna. Verður einnig komið inn á kenningu 

Stephen Porges, Polyvagal theory um flökkutaugina, þróun hennar og mótun 

varnarkerfisins innan sjálfvirka taugakerfisins. Verk Bessel van der Kolk og Karen 

Treisman fjalla um áhrif áfalla, ofbeldis og vanrækslu og hvernig þau svæði heilans 

breytast sem snúa að líkamsviðbrögðum og tilfinningum. Bruce D. Perry leggur áherslu á 

áhrif misbrests í uppeldi á taugaþroska barna og hvernig skilningur á heilaþroska þurfi að 

vera í forgrunni allrar áfallaþjónustu og meðferðar barna. Karyn B. Purvis,  rekur stofnun í 

Bandaríkjunum sem sérhæfir sig í meðferðarþjónustu barna með áfallareynslu með áherslu 

á tengslaeflandi aðferðir. 

Umfjöllun um tengslavanda er fremur nýleg hér á landi í samanburði við vaxandi 

rannsóknir fræðimanna erlendis. Við nánari skoðun á algengum einkennum hans má sjá 

sameiginleg einkenni við mörg helstu greiningarviðmið hérlendis á ýmsum 

taugaþroskaröskunum og hegðunarvanda sem gæti útskýrt fremur falinn, undirliggjandi 

vanda hingað til. Framfarir á sviði taugavísinda hafa veitt innsýn í hvernig heilinn þroskast 

og byggist upp. Áður töldum við að einstaklingur væri fullmótaður við fæðingu en í dag 

vitum betur að heilinn mótast út frá reynslu. Verður hér stuðst við þverfaglegar rannsóknir 

og ritrýndar fræðigreinar meðal annars á sviði tengslakenninga, taugavísinda, sálfræði og 

geðlækninga ásamt útgefnu efni íslenskra og erlendra fræðimanna. Niðurstöður nýlegra 

rannsókna sýna sífellt betur hversu mikilvæg taugalífeðlisfræðin er í samhengi við 

líkamlegan og sálrænan þroska barna. Niðurstöður sýna fram á að tengslavandi ásamt 

áfallareynslu getur valdið varanlegum breytingum á taugakerfinu sem snúa að 

viðbragðskerfum og tilfinningastjórn, sem hefur áhrif á hvernig við bregðumst við allri 

reynslu. Rannsóknir á áhrifum vanrækslu og ofbeldis í frumbernsku hafa aukist umtalsvert 

og niðurstöður renna stoðum undir líffræðilegar skýringar á því sem hefur hingað til aðeins 

verið útskýrt á sálrænan hátt. Þær sýna einnig ótvíræð tengsl á milli áhrifa umönnunar og 

umhverfis á þroska og líðan barna sem endurspeglast í tengsla- og hegðunarmynstrum sem 

þau þróa með sér. Vaxandi þekking á þessum sviðum hefur þó einnig staðfest sveigjanleika 

heilans í myndun nýrra taugatenginga í samræmi við reynslu. Það hefur stuðlað að 

markvissri þróun inngripa og meðferðar á taugaþroska og tengslaeflingu með það að 

leiðarljósi að einungis heilbrigð tengsl geta unnið á tengslavanda. 
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Í ljósi þess hve mikilvæg tengslamyndun er fyrir heilbrigðan þroska barna tel ég 

mikilvægt að auka umræðuna og þekkingu á vandanum svo að betur megi bera kennsl á 

hann og bregðast við honum á árangursríkan hátt. Umönnun barna með tengslavanda getur 

verið mjög krefjandi en mikilvægt viðfangsefni sem krefst skilnings á hegðun þeirra og 

líðan. Til þess að koma til móts við þessi börn þarf að horfa á hegðun sem form tjáningar á 

tilfinningum og þörfum sem liggja að baki hennar. Verður leitast við að varpa ljósi á og 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: hvernig tengslavandi myndast þegar barn elst 

upp við misbrest í uppeldi í frumbernsku, hverjar afleiðingar hans eru á taugaþroska, 

hverjar helstu birtingamyndir hans eru í hegðun og líðan þeirra, ásamt mögulegum 

meðferðarúrræðum. 
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2 Tengsl 

Í hvert skipti sem foreldrar sinna þörfum barna fyrir öryggi og hlýju eru þeir að byggja upp 

traust tengsl. Með því að sýna næmni fyrir tilfinningum þeirra og stuðning í erfiðum 

aðstæðum læra börn á eigin tilfinningar og hugarheim. Hugtakið „tengsl“ þýðir almennt 

samband á milli fólks en verður notað hér yfir tilfinningaleg tengsl barna við 

umönnunaraðila í frumbernsku. Slík tengsl myndar barnið vanalega við foreldra og 

einkennast þau af ákveðnum hegðunarmynstrum sem barnið sýnir til þess að tryggja sér þá 

vernd og umönnun sem það þarfnast (Bowlby, J., 1969). 

Öll börn mynda tengsl við umönnunaraðila sína óháð gæðum þeirra en gæði tengsla 

fara eftir næmni og svörun foreldra á þörfum barnsins. Þau fá ákveðna mynd af því frá 

foreldrum sínum hvað er að vera manneskja, hvernig þau eiga að vera og hvers megi vænta 

frá öðrum. Þessa mynd hafa þau með sér út í lífið og litar allan þroska þeirra og samskipti 

við aðra. Þannig hafa sambönd þeirra áhrif á það hvort börn þrói með sér seiglu og 

verndandi þætti sem byggja á umhyggju og nánd við aðra sem stuðlar að jafnvægi, eða 

viðkvæmni og óstöðugleika gagnvart öðrum sem veldur kvíða- og varnarviðbrögðum 

(Perry, B. D., 2009).   

 

2.1 Tengslakenningar 

John Bowlby (1907-1990) var breskur barnageðlæknir og talinn frumkvöðull 

tengslakenningarinnar (e. attachment theory). Hann var einn af þeim fyrstu til þess að 

leggja áherslu á hversu mikilvæg tengslamyndun er milli móður og barns fyrir heilbrigðan 

þroska og velferð þess. Kenningar Bowlbys eru þverfaglegar og byggja á samspili 

sálrænna og líffræðilegra þátta en hann varð fyrir áhrifum frá sálfræði, líffræði, 

þróunarkenningum meðal annars. Samkvæmt tengslakenningu Bowlbys (1979) eru börn 

líffræðilega mótuð til að mynda tengsl við foreldra til þess að tryggja sér vernd og öryggi, 

þau nota eðlislæg félagsleg hegðunarmynstur til þess að fá athygli svo sem grátur, bros, 

hjal o.fl. Barn myndar í kjölfarið innra vinnulíkan (e. internal working model) út frá þeirri 

reynslu af sambandi við aðra. Þau læra í gegnum gagnvirk samskipti og samband við 

tengslaaðila að annað fólk hefur tilfinningar og hugsanir sem geta verið eins eða ólíkar 

þeirra eigin. Þau samstilla sig þannig umhverfi sínu og fólkinu í kringum þau og öðlast 

sjálfsmeðvitund, samkennd, sjálfsstjórn og sjálfsöruggi. Tengslamynstur í frumbernsku 



11 

kortleggja þannig framtíðarsambönd sem einkenna lífið frá vöggu til grafar, ekki aðeins 

hvers við væntum af öðrum heldur hversu mikið við getum upplifað og gefið af okkur 

(Bowlby, 1979; Van der Kolk, B., 2015). Bowlby (1969) greinir fjögur einkenni tengsla: 1) 

nærveru (e. proximity maintenance), þ.e. þörfina til að vera nálægt tengslaaðila, 2) öruggt 

athvarf (e. safe haven) og 3) örugga höfn (e. secure base), sem endurspegla heilbrigð 

tengsl barns sem upplifir traust og hlýju. Slík tengsl eru forsenda þess að barn kanni 

umhverfi sitt og öðlist reynslu af heiminum vitandi að það getur ávallt snúið aftur til 

foreldris eftir öryggi og vernd. Loks nefnir hann 4) aðskilnaðarkvíða (e. separation 

distress- anxiety), sem á sér stað í fjarveru tengslaaðila.  

Allan N. Schore (2007) hefur þróað það sem hann nefnir nútímatengslakenningu 

sem felst í sjálfs- og tilfinningastjórn  (e. Regulation theory - interpersonal neurobiological 

model of attachment) og byggir hana á sama grunni og Bowlby, á samspili sálrænna og 

líffræðilegra þátta í mannlegum þroska. Schore heldur því fram að áherslan á sviði sálfræði 

og taugavísinda hafi frá sjöunda áratugnum færst sífellt meira frá atferliskenningum og 

hugrænu ferli yfir í að tengsl séu forsenda fyrir tilfinningastjórn og andlegri velferð (e. 

emotional well-being), en flestöll geðræn vandamál innihalda skerta tilfinningastjórn. 

Heilbrigður þroski barna felist þar af leiðandi í eflingu sjálfsstjórnar og jafnvægis í 

tilfinningum og streitustjórnun (Schore, 2007). 

Vaxandi þekking og framfarir í rannsóknum á sviði taugavísinda (decade of the 

brain 1995-2005) hafa staðfest kjörtímabil tengsla á meðgöngu og frumbernsku þegar 

heilaþroski er sem ákafastur. Tengslamyndun barns í tilfinningalegum samskiptum við 

móður á þessu tímabili mótar möguleika barns til sjálfsstjórnar- og sefjunar sem hefur 

mikilvæg og langvarandi áhrif á heilaþroska og hegðun. Tengslasamskipti þeirra á milli 

felast ekki í tungumálinu heldur í tilfinningalegri tjáningu, látbragði sem gera þeim kleift 

að lesa í líðan hvort annars í formi svipbrigða, líkamstjáningar, raddblæ, hreyfingu og 

lífeðlifræðilegum breytingum. Nútímatengslakenningin leggur áherslu á að móðir kemur 

ekki aðeins jafnvægi á krefjandi tilfinningaástand heldur taki einnig undir jákvætt 

tilfinningaástand sem eykur dópamínframleiðsluna sem er einnig mikilvæg heilaþroska. 

Ólíkt Bowlby sem lagði einkum áherslu á að jafna út erfiðar tilfinningar (Schore, 2007). 
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3  Tengslavandi 

Tengslavandi eða tengslaáföll (e. attachment-related trauma)  og þroskatengd áföll (e. 

developmental trauma) myndast þegar ofangreindir þættir bregðast í umönnun barna og 

þau upplifa áföll í tengslamyndun við umönnunaraðila, vanalega foreldra. Þau eru ólík 

hefðbundinni skilgreiningu á áföllum sem samanstanda af stakri reynslu svo sem af slysi 

eða náttúruhamförum (Treisman, K., 2017). Tengslavandi getur flokkast undir óörugg 

tengsl í einhverju formi en alvarlegri tengslavandi er skilgreindur sem endurtekið 

hegðunarmynstur sem er ekki uppbyggilegt fyrir þroska barnsins og veldur því erfiðleikum 

í daglegu lífi. Þá er vanalega um að ræða ruglingsleg tengslamynstur og óviðunandi 

uppeldisaðstæður (Attach, 2008). Örugg tengslamyndun er mikilvæg fyrir heilbrigðan 

þroska barna en í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu tengslamynstra og hlutverk 

þeirra í myndun tengslavanda. 

Tengslakenning Bowlbys (1969) bendir til þess að tengslakerfi barns mótist af 

reynslu þess af tengslafyrirmynd. Tengsl og tengslamynstur mótast af gagnvirku sambandi 

milli foreldris og barns sem gefur til kynna að barn geti haft ólíkt tengslamynstur og 

hegðun gagnvart ólíkum aðilum. Mary Ainsworth (1913-1999) var amerískur 

þróunarsálfræðingur sem starfaði náið með Bowlby. Ainsworth bætti við tengslakenningu 

hans og þróaði rannsóknaraðferð til þess að meta tengsl og flokka tengslamynstur ungra 

barna á aldrinum 12-20 mánaða við móður eða annan tengslaaðila (Ainsworth, M. D. S., 

Blehar, M. C., Waters, E., og Wall, S., 1978; Siegel, D. J., 2012). Rannsóknaraðferðin 

nefnist ókunnar aðstæður (e. strange situation) og felst í stuttu máli í því annars vegar að 

börn eru skilin eftir ein í ókunnugu herbergi og hins vegar með ókunnugum í stutta stund. 

Viðbrögð þeirra gagnvart móður eru síðan metin þegar hún snýr aftur til þeirra. Ainsworth 

(1978) kortlagði tengslamynstur barna út frá þessari rannsóknaraðferð í tvo flokka: örugg 

tengsl og óörugg tengsl. 

 

3.1  Örugg og óörugg tengsl 

Við örugga tengslamyndun eiga sér stað gagnvirk samskipti og tjáning tilfinninga þar sem 

barnið byggir upp mynd af heiminum og sjálfu sér. Sé þörfum þess mætt á samkvæman og 

fyrirsjáanlegan hátt fyllist barnið öryggi og trausts til foreldra sinna. Tengslakerfið byggir 

þannig á því að barn sæki vernd og öryggi gagnvart hættu til foreldra en finni til öryggis 

hjá þeim að öðru leyti og stuðning til þess að kanna umhverfi sitt (Bowlby, 1969).  
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Í ókunnum aðstæðum er rannsóknin hönnuð til þess að virkja tengslakerfi barnsins á 

þennan hátt og meta hversu mikið öryggi barnið sýnir móður við endurfundi þeirra. Barn 

sem er flokkað (B) með örugg tengsl (e. secure attachment) notar móður sína sem örugga 

höfn þegar það kannar nýjar aðstæður (samanber öryggishringinn í síðasta kafla). Þegar 

móðirin yfirgefur herbergið fer barnið í uppnám en leitar huggunar hjá henni þegar hún 

snýr aftur og heldur svo áfram að leika sér þegar það hefur náð jafnvægi (Main, M og 

Solomon, J., 1990). Foreldrar sem eru óaðgengilegir, ónæmir fyrir þörfum barns og 

ósamkvæmir eða óviðeigandi í að sinna þeim stuðla hinsvegar að óöruggum tengslum.  

Óöruggum tengslum er skipt í tvennt, annars vegar í flokk (A) nándarfælin tengsl 

(e. avoidant attachment) þar sem barnið sýnir ekki viðbrögð við fjarveru móður en er samt 

í uppnámi (e. dealing but not feeling) og á oft við um tilfinningalega fjarlægar mæður sem 

bregðast lítið við börnum sínum og sýna þeim ekki líkamleg atlot (Van der Kolk, 2015). 

Hins vegar í flokk (C) tvíbent tengsl (e. ambivalent attachment) þar sem barn sýnir ýkt 

viðbrögð og er ýmist í tilfinningalegu uppnámi með gráti, öskrum og ópum (e. feeling but 

not dealing) eða hafa ákveðið að eina leiðin til að fá athygli er að vera með læti. Þau róast 

illa við að móðirin snýr aftur og sýna henni reiði eða hundsun en hanga þó í henni í stað 

þess að fara aftur að leika sér. Mæður barna í þessum hóp sýna oft ósamkvæmni í hegðun 

sem veldur börnum kvíða og óöryggi (Van der Kolk, 2015). 

Í óöruggum tengslamynstrum eru börn fær um að aðlagast sambandinu við foreldra 

þrátt fyrir takmarkaða umönnun, ef hún er samkvæm sér. Þá þróa börnin með sér þau 

hegðunarmynstur sem stuðla að því að þau fái að minnsta kosti einhverjum þörfum sínum 

fullnægt (Main, M. og Hesse, E., 1990). Börn með nándarfælin og tvíbent tengsl snúast 

meira í kringum þarfir foreldra sinna þegar því ætti að vera öfugt farið. Börn læra fljótt 

hvað kemur foreldrum úr jafnvægi og aðlagast væntingum og takmörkunum þeirra til að 

tryggja sér návist þeirra, sem er mikilvægasta þörf barna. Óörugg tengslamyndun getur 

verið áhættuþáttur fyrir slakan félagsþroska og litla aðlögunarhæfni út lífið þar sem þessi 

börn eru líklegri til að þróa með sér lágar væntingar um eigið virði þeirra og telja sambönd 

og tengsl við aðra sársaukafull eða óörugg og óttast höfnun. Þessi börn sýna gjarnan 

stjórnsama hegðun, geta verið árásagjörn og óvinsæl félagslega (nándarfælin tengsl) og eru 

oft haldin félagslegum kvíða (tvíbent tengsl) (Doyle o.fl., 2017; Siegel, D. J., 2012; Van 

der Kolk, 2015).  

 



14 

3.2 Ruglingsleg tengsl  

Main og Solomon (1986) skoðuðu lítið en marktækt hlutfall barna úr rannsókn Ainsworth 

sem féllu ekki undir tengslamynstur A,B eða C og fundu fjórða tengslamynstrið. Börnin í 

þeim hópi sýndu ólík hegðunareinkenni, svo ólík og óreiðukennd að það var það sem 

einkenndi tengslamynstrið (flokk D), sem nefnd eru ruglingsleg tengsl (e. disorganized 

attachment) og aðgreind frá fyrri flokkun óöruggra tengsla A og C (Main og Solomon, 

1986/1990). Tengslahegðun barnanna einkenndist af mótsagnakenndum viðbrögðum þar 

sem ósamræmanleg viðbragðskerfi tókust á. Hegðunin endurspeglaði ótta gagnvart foreldri 

sem hindraði eðlilegt tengslakerfi þes við að nálgast eða sækja vernd til foreldris. Í 

mörgum tilfellum nálgaðist barn foreldri á eðlilegan hátt en stirðnaði skyndilega upp og 

snéri jafnvel við eða lét sig falla í gólfið. Fjöldi barna sýndi einnig handhófskenndar 

hreyfingar og undarleg svipbrigði ásamt ýmsum einkennum reiði, hræðslu, forðunar, 

örvæntingar og óvissu. Eitt sterkasta einkenni ruglingslegra tengsla voru óbein tjáning ótta 

eða örvæntingu án þess að barn leitaði til foreldris, og jafnvel forðaðist það (Main og 

Solomon, 1990; Main og Hesse, 1990). 

Hlutverk foreldra er að vera örugg höfn fyrir barnið að leita til þegar það upplifir 

ótta eða vanlíðan en þegar sá aðili er einnig valdur að ótta barnsins þá stendur það frammi 

fyrir streituvaldandi og ógnvekjandi þversögn (e. fright without solution) (Main og Hesse, 

1990; Doyle o.fl., 2017; Duschinsky, R., 2018). Main og Hesse (1990) héldu því fram að 

undirliggjandi áfallareynsla foreldra leiddi af sér óttablandna eða ógnvekjandi hegðun sem 

gæti stuðlað að því að barn ætti í erfiðleikum með að leita til foreldra í streituvaldandi 

aðstæðum og að það orsakaði óreiðukennd viðbrögð við hegðun þeirra. Hætta er á að 

barnið myndi ruglingsleg tengsl upplifi það eftirfarandi, aðstæðubundið eða hversdagslega: 

barnið upplifir ótta gagnvart foreldri, ýmist sem óáreiðanlega vernd gegn hættu eða að 

foreldrið sjálft er uppspretta óttans (heimilisofbeldi, rifrildi á heimilinu o.s.frv.), 

yfirgnæfandi afskiptaleysi foreldris (sakir þunglyndis, áfengis- og vímuefnaneyslu o.s.frv.), 

barnið upplifir foreldrið hrætt eða er hrætt um foreldri (Duschinsky, 2018).  

Rannsóknir sýna fram á yfirgnæfandi líkur á að ruglingsleg tengsl sem endurspegla 

ótta, hræðslu, togstreitu og mótsagnakennda hegðun (barn stirðnar, slær foreldri, sýnir 

ósamræmi í hegðun) myndist meðal barna sem búa við misbrest í uppeldi. Niðurstöður 

benda til þess að ógnvekjandi eða óáreiðanlegur umönnunaraðili, fremur en sá sem er 

ónæmur á þarfir barns, stuðli að ruglingslegum tengslum (Duschinsky, 2018). Togstreita 

myndast við þessar aðstæður í líffræðilegum kerfum þar sem barn bæði sækir í en fælist 
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einnig frá foreldri. Bæði tengslakerfið og varnarkerfið rekur hegðun barnsins en í sitthvora 

áttina (Doyle o.fl., 2017). 

 

3.3 Misbrestur í uppeldi 

Misfellur í umönnunar- og uppeldisskilyrðum barna fela í sér alvarlega truflun á 

foreldrahlutverki. Truflun í tengslum foreldra og barns með ófullnægjandi eða 

niðurbrjótandi uppeldisháttum geta leitt til alvarlegra aðlögunarerfiðleika hjá barni eða 

afbrigðilegs þroska (Rogosch, F. A., Cicchetti, D., Shields, A og Toth, S. L., 1995). 

Misbrestur í uppeldi barna felur jafnframt í sér hugtökin vanræksla og ofbeldi þar sem um 

viðvarandi mynstur er að ræða fremur en einstakan atburð. Í vanrækslu felst skortur á 

nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns. 

Samkvæmt SOF flokkunarkerfi Barnaverndar skiptist vanræksla í fjóra flokka: 

tilfinningalega og líkamlega vanrækslu, vanrækslu varðandi nám og vanrækslu varðandi 

umsjón og eftirlit. Ofbeldi felur í sér athöfn sem leiðir til eða er líkleg til að leiða til skaða 

á þroska barns og er skipt í tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, ásamt hættu 

gagnvart heilsu og lífi ófædds barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000/2012). 

Þegar umönnun barna í frumbernsku einkennist af vanrækslu og ofbeldi upplifa 

börn óöryggi, ítrekuð tengslaáföll og ótta. Áfall í frumbernsku hefur keðjuverkandi áhrif á 

líf einstaklings þar sem það á sér stað á tímabili þegar taugakerfið er á sínu viðkvæmasta 

þroskastigi. Þegar barn elst upp við viðvarandi, flókna áfallareynslu (e. complex trauma) 

eins og á sér stað við misbrest og býr við ruglingsleg tengsl getur það valdið alvarlegum 

frávikum í taugaþroska (Lucero, I., 2018). Misbrestur í uppeldi getur haft ólíkar afleiðingar 

eftir því hvort um sé að ræða vanrækslu eða ofbeldi. Þegar barn elst upp við vanrækslu og 

tengslavanda hefur það mikil áhrif á innra tilfinningalíf og hvernig það upplifir sjálft sig og 

aðra. Innhverf vandamál eru algeng svo sem skortur á sjálfstrausti, kvíði og þunglyndi, 

auknar líkur á sjálfsskaða og hugrofi. Aukin tengsl eru hinsvegar á milli ofbeldisaðstæðna í 

æsku og úthverfra vandamála, til að mynda árásagirni, hegðunarvanda og takmarkaðri 

sjálfs- og tilfinningastjórn. Börnin búa við tengslakerfi sem inniheldur bæði þolanda og 

geranda og eru líklegri til að vera hvoru tveggja eða annað hvort. Togstreita myndast 

þannig á milli þess að bregðast við eða flýja aðstæður (Doyle, o.fl., 2017).  
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4 Taugakerfið 

Taugakerfið (e. nervous system) gegnir mikilvægu hlutverki í því hvernig við skynjum og 

bregðumst við reynslu okkar af umhverfinu og fólkinu í kringum okkur. Það er hannað til 

þess að við komumst af í hættulegum aðstæðum og þrífumst í öruggum aðstæðum. 

Taugakerfið skiptist í miðtaugakerfi (e. central nervous system) og úttaugakerfi (e. 

peripheral nervous system). Miðtaugakerfið inniheldur heila og mænu og gegnir því 

hlutverki að vera stjórnstöð fyrir alla starfsemi líkamans ásamt því að vinna úr 

upplýsingum úr úttaugakerfinu. Úttaugakerfið skiptist annars vegar í líkamstaugakerfið (e. 

somatic system) sem ber taugaboð frá skynfærum og hins vegar sjálfvirka taugakerfið (e. 

autonomic system) sem tengist innri líffærum og sér um ósjálfráða líkamsstarfsemi, svo 

sem öndun, hjartslátt, meltingu o.fl. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 

2003). 

Grundvallarþarfir barnsins eru ríkjandi í frumbernsku en umönnun þeirra þarf ekki 

síður að miða út frá því mikilvæga tímabili sem þá á sér stað í heilaþroska. Börnin geta 

ekki stjórnað eigin tilfinningaástandi, breytingum á líkamsástandi, hjartslætti, hormónum 

eða taugakerfi. Taugaþroskinn er háður tilfinninganæmni foreldra þar sem barnið stillir sig 

inn á tilfinningar og viðbrögð þeirra. Öruggt tilfinningasamband við tengslaaðila 

endurspeglast þannig í jafnvægi í líkams- og tilfinningaástandi barns (Van der Kolk, 2015). 

 

4.1 Heilinn 

Heilinn er frumstæður í hönnun og hlutverk hans er að aðlaga hegðun og aðgerðir eftir 

hverjum aðstæðum fyrir sig til þess að tryggja sjálfsbjörg okkar. Í þeim tilgangi þróar hann 

með sér innri merki um lífsnauðsynlegar þarfir, svo sem hungur, hvíld og vernd, og 

framleiðir nauðsynlega orku til þess að bregðast við þeim. Heilinn sér einnig um að skapa 

mynd af heiminum í kring til þess að mæta þessum þörfum og er sérstaklega hannaður til 

þess að vara okkur við hættum. Sálræn vandamál myndast þegar innri merki okkar 

bregðast, þegar mynd okkar af heiminum kemur okkur ekki áleiðis, þegar við erum óvirk 

og ófær um að halda áfram, þegar hegðun okkar er ekki í samræmi við þarfir okkar eða 

þegar sambönd okkar og tengsl bregðast (Van der Kolk, 2015).   

Uppbygging heilans er reynslubundin og þroskast á lagskiptan hátt, frá neðri til efri 

hluta heilans, í þrjá hluta sem endurspegla þróun heilans samhliða aðstæðum mannsins. 
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Heilastofninn (e. brainstem) er elsti hluti heilans, oft nefndur skriðdýrsheili (e. reptilian 

brain) og sér um almenna líkamsstarfsemi. Ofan við heilastofninn er stúkan (e. thalamus) 

sem tekur við allri skynjun, því næst undirstúkan (e. hypothalamus) og heiladingullinn (e. 

pituitary gland) sem sjá um hormónaframleiðslu. Tilfinningaheilinn eða limbíska kerfið (e. 

limbic system) liggur fyrir miðju og er kenndur við spendýrsheilann. Hann inniheldur 

þyrpingu tauga sem kallast dreki (e. hippocampus) sem geymir minnisstöðvar heilans og 

möndlunginn (e. amygdala), sem er aðalviðvörunarkerfi heilans. Þessi taugaþyrping 

samhæfa ýmis svæði heilans og gegna mikilvægu hlutverki, m.a. í virkjun tengslakerfisins. 

Nýjasti og stærsti hluti heilans er heilabörkurinn (e. cortical brain) og framheilinn (e. 

neocortex). Hann þroskar vitræna hugsun (málþroska, innsæi, hlutbundna- og óhlutbundna 

hugsun) og stendur það fram á snemmfullorðinsár. Þroskastig byggjast upp eitt af öðru eins 

og Jenga-kubbar frá heilastofni í framheila (e. bottom up) og ef grunnurinn er ekki traustur 

hefur það keðjuverkandi áhrif á þroskaferlið (Guðbrandur Árni Ísberg., 2013; Lucero, 

2018; Siegel, 2012; Van der Kolk, 2015). 

Starfsemi heilans og boðskipti á milli ólíkra svæða veltur á samspili taugaþroska og 

reynslu. Van der Kolk (2015) notar einfaldar, myndrænar líkingar til að lýsa þessu ferli 

skynjunar og viðbragðskerfisins á milli ólíkra heilastöðva. Hann líkir stúkunni við kokkinn 

sem tekur við allri skynjun frá skynfærunum og kemur þeim áleiðis. Stúkan sendir annars 

vegar boð til möndlungsins, sem er  viðvörunarkerfið og metur hvort hætta sé á ferðum. Ef 

svo er sendir hann boð í undirstúkuna sem virkjar framleiðslu á streituhormónunum 

kortisól (e. cortisol) og adrenalíni (e. adrenalin). Í kjölfarið fer sjálfvirka taugakerfið í 

gang, hjartsláttur og blóðþrýstingur eykst sem býr líkamann undir það að bregðast við 

aðstæðunum með átökum eða flótta. Hins vegar sendir stúkan upplýsingarnar áfram í 

framheila (e. medial prefrontal cortex) sem getur tekið yfirvegaðri ákvörðun um flokkun á 

hættu og er þess vegna kallaður varðturninn. Hann hefur nauðsynlega yfirsýn og metur 

hvort um raunverulega hættu sé að ræða og getur séð fyrir hvaða aðgerðir á að grípa til. 

Þetta ferli tekur örlítið lengri tíma (e. high road) en til möndlungsins (e. low road) og 

endurspeglar almenna skilgreiningu á efri og neðri heila og samband þeirra á milli, en ef að 

það er ekki þeim mun meira uppnám í tilfinningaheila þá getur framheilinn stuðlað að 

jafnvægi með því að meta aðstæður á röklegan hátt. Jafnvægi á milli viðvörunarkerfis og 

varðturnsins er mikilvægt en í tilfellum þar sem viðvörunarkerfið er ofurviðkvæmur þá 

kveikir hann á stórum viðbrögðum við litlum aðstæðum. Varðturninn verður þá óvirkur og 

frumstæðari viðbragðskerfi neðri heila taka stjórnina, sem felst í takmarkaðri 
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tilfinningastjórn og hegðunin einkennist af meiri hvatvísi og ósjálfráðum varnarkerfum 

heilans (e. survival mode). Hlutverk varðturnsins er því mikilvægt þar sem hann getur 

dregið úr viðbrögðum sjálfvirka taugakerfisins og náð jafnvægi á hegðun og líðan (Van der 

Kolk, 2015). 

 

4.2 Sveigjanleiki heilans 

Áður var talið að heilaþroski væri fyrirfram ákveðinn við fæðingu út frá erfðum. 

Rannsóknir í taugavísindum staðfesta þvert á móti að heilinn er sveigjanlegur í þroska (e. 

neuroplasticity), að reynsla í samspili við erfðir mótar heila barnsins, líf og framtíð (Siegel, 

2012; Van der Kolk, 2015).  

Nýfædd börn hafa á milli 15-85% fleiri taugafrumur en fullorðnir og á fyrstu árunum 

eru taugungar að myndast, en taugar sem virkjast saman tengjast saman (e. fire together - 

wire together). Taugungarnir móta taugatengingar fyrir tilfinningar, hreyfifærni, 

rökhugsun, mál og minni. Þannig myndast þétt net taugabrauta sem verður hluti af 

ósjálfráðum viðbrögðum heilans. Með reglulegri notkun tengjast taugabrautirnar 

heilasvæðunum hraðar og taugaboðin verða skilvirkari. Þær tengjast innbyrðis á milli 

heilasvæða og hver færni myndast samhliða annarri og eyðist í ferli sem kallast snyrting (e. 

pruning) á ákveðnum þroskatímabilum eftir notkun. Allt er samtengt og skapar grunninn 

fyrir það sem kemur síðar (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013; Siegel, 2012; Van der Kolk, 

2015). 

Sjálfstjórn okkar og tilfinningalegt jafnvægi er háð heilbrigðum heila- og 

taugaþroska með tengingu úr frumstæðari svæðum neðri heila í þróaðri, vitrænni hugsun 

efri heilans. Við tölum gjarnan um að börn séu hörð af sér, jafni sig á erfileikum og 

aðlagist nýjum aðstæðum. Þetta á að vissu leyti rétt á sér í þeim skilningi að heilar barna 

eru fljótir að læra, en það þýðir ekki að þeir séu endilega sterkari. Börn eru þvert á móti 

mun viðkvæmari fyrir illri meðferð í frumbernsku þegar heili þeirra er í mótun 

(Guðbrandur Árni Ísberg, 2013). Heilinn forritast á ákveðinn hátt eftir aðstæðum, fólki og 

reynslu. Ef upplifunin er jákvæð og barn býr við örugg tengsl heldur heilaþroskinn áfram í 

könnun barnsins á umhverfi sínu, í leik og samskiptum. Ef barn finnur óöryggi eða ótta, að 

því sé hafnað eða vanrækt, þá verður sú reynsla til þess að heilinn mótast af því og 

einblínir á neikvæð viðbrögð og væntingar. Þar með myndast hegðunar- og 
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viðbragðsmynstur barnsins gagnvart heiminum og hverju það má búast við (Van der Kolk, 

2015). 

4.3 Sjálfvirka taugakerfið 

Sjálfvirka taugakerfið skiptist í sympatíska og parasympatíska taugakerfið sem gegna 

mikilvægum hlutverkum í viðbragskerfum líkamans. Sympatíska taugakerfið bregst við 

óöryggi og krefjandi aðstæðum, höfnun eða áreiti sem kemur okkur úr jafnvægi og 

framkallar streitu eða hræðslu. Þá fer neyðarkerfið í gang og líkaminn stígur á 

bensíngjöfina til að búa sig undir átök eða flótta með því að auka hjartslátt, blóðþrýsting og 

adrenalínframleiðslu. Parasympatíska taugakerfið gegnir þá hlutverki bremsunnar og 

kemur jafnvægi á líkamann eftir að sympatíska kerfið fer í gang. Það stuðlar að hvíld og 

býr líkamann undir varðveislu með því að hægja á hjartslætti, slakar vöðva, róar öndun og 

græðir sár. Ef um lífshættulegar aðstæður er að ræða slekkur parasympatíska kerfið á öllum 

viðbrögðum, sem getur valdið stirðnun, meðvitundaleysi eða hugrofi. Vanalega eru bæði 

kerfin í gangi en annað þeirra er oft ríkjandi og fer það eftir aðstæðum hverju sinni. 

Jafnvægið á milli þessara tveggja kerfa (e. homeostasis) er venjulegt líkamsástand sem 

stuðlar að varðveislu og uppbyggingu sem er mikilvægt heilbrigðum þroska (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir o.fl., 2003; Porges, 2009; Siegel, 2012; Van der Kolk, 2015). 

Kenning Stephen Porges (2009) Polyvagal theory fjallar um flökkutaugina (e. 

vagus nerve), lengstu og mikilvægastu heilataug líkamans sem skiptist í greinar 

sympatíska- og  parasympatíska kerfisins og liggur í botni höfuðkúpunnar í gegnum allan 

líkamann. Samkvæmt kenningu Porges varð þróun í sjálfvirka taugakerfinu frá skriðdýrum 

til spendýra til þess að flökkutaugin þróaði nýja grein innan parasympatíska kerfsins sem 

liggur upp framanverðan líkamann og andlit. Porges kennir hana við félagslegt 

þátttökukerfi (e. social engagement system) sem endurspeglar þróun mannsins í félagsveru 

og mikilvægi tilfinningatengsla. Þessi þrjú lífeðlisfræðilegu viðbragðs- og varnarkerfi (e. 

survival mode) bregðast við skynjun okkar og mati á aðstæðum, hvort við upplifum öryggi 

eða hættu. Porges (2009) notar hugtakið neuroception (the limbic safety check) yfir þetta 

ómeðvitaða ferli skynjunar heilans og taugakerfisins, en í kjölfar þess fara viðeigandi 

viðbragðskerfi í gang. Kerfin virka í ákveðinni röð eftir þróunarstigi, eins og heilinn. Þegar 

nýrri taugabrautir virka ekki taka þær eldri við. Þegar okkur er ógnað grípum við fyrst í 

félagslega þátttökukerfið og köllum eftir aðstoð annarra. Ef enga aðstoð er að fá og við 

erum í hættu virkjar sympatíska kerfið árása- eða flóttakerfið. Ef við teljum okkur geta náð 
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stjórn á aðstæðum fer árásarkerfið (e. fight) í gang með ógnandi hegðun sem getur þróast út 

í mikinn mótþróa og stjórnsemi sem leið til að öðlast meira öryggi. Þegar við upplifum 

kvíða og hræðslu grípum við frekar til flótta (e. flight) eða hliðrun frá aðstæðum. Ef það 

bregst og við upplifum vanmátt og hjálparleysi gagnvart líðan og aðstæðum virkjar 

parasympatíska grein flökkutaugarinnar stirðnunarkerfið (e. freeze) til þess að varðveita 

orku svo við getum staðið af okkur hættuna. Því fylgir oft meira áhugaleysi, einangrun frá 

öðrum, afneitun og hugrof. Yngri börn notast oftar við stirðnunarkerfið en með auknum 

aldri fer oft að bera meira á flótta- eða jafnvel árásakerfinu þegar þau upplifa að þau hafi 

meiri stjórn á aðstæðum, og láta þau þá frekar í ljós vanlíðan sína (Guðbrandur Árni 

Ísberg, 2013; Porges, 2007/2009; Van der Kolk, 2015). 

Þegar félagslega þátttökukerfið er virkt erum við móttækileg fyrir samskiptum og 

tengslum við aðra. Hjartsláttur verður stöðugur og líkaminn í jafnvægi, við tjáum meiri 

tilfinningar og augnsambandið er gott, andlitsvöðvarnir eru virkir (aðlaðandi) og hlustun í 

miðeyra næmari eftir rödd annarra. Þegar varnarviðbragðskerfi barns taka yfir verður 

andlitsvipur þess tómur eða flatur og það verður ómóttækilegt fyrir félagslegum 

samskiptum (Porges, 2007/2009). Upplifi börn ítrekað að fólki sé ekki treystandi til að 

vernda þau þá festast þau í varnarkerfinu sem hjálpar þeim í gegnum erfiðar aðstæður, 

reynslu og áföll. Sömu viðbrögð bera hins vegar ekki góða raun við eðlilegri 

kringumstæður, svo sem í skóla eða við félagslegar aðstæður með leikfélögum. Þrátt fyrir 

að börn séu tekin úr erfiðum aðstæðum eru varnarkerfin fastmótuð og þurfa mikla aðlögun 

til þess að mynda önnur hegðunarmynstur og traust (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013). 

 

4.4 Streita 

Þróun félagslega þátttökukerfisins er í samræmi við hugmyndir Bowlbys (1969) um 

þróunartengdan tilgang tengslakerfisins og eðlislæga þörf við fæðingu til þess að mynda 

tengsl sem er svo sterk að tengsl eiga sér stað þrátt fyrir óviðunandi aðstæður. Þau 

endurspeglast í þróun mannsins síðustu 200.000 árin, þar sem öryggi gagnvart hættum úr 

umhverfinu fólst í vernd innan hópsins í veiðisamfélagi og gekk út á færni í samskiptum, 

tengslum, að gefa og þiggja frá öðrum meðlimum hópsins. Í dag gegna náin sambönd við 

aðra sama hlutverki í að veita okkur öryggi og eru mikilvægur verndandi þáttur gagnvart 

streitu og áföllum (Perry, 2009). Niðurstöður rannsókna styðja þær kenningar og sýna fram 

á að ungabörn hafa einstakar taugarafrásir og eru lífeðlisfræðilega hönnuð til þess að 
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mynda samstundis tengsl við umönnunaraðila sína eftir fæðingu. Í þessu ferli eru börn 

móttækilegust á fyrstu 9-12 mánuðum ævinnar þegar óþroskaður möndlungurinn og 

hormónakerfið takmarka streituhormón (e. cortisol) og umönnun stuðlar að taugaboðefna- 

og hormónaflæði (e. oxytocin) sem takmarkar ótta og hvetur til tengsla (Junewicz o.fl., 

2018). 

Hlutverk streitukerfisins er að skynja grunnþarfir líkamans (hungur, þorsta, kulda, 

hættu) og bregðast við þeim. Ungabörn geta ekki sinnt eigin þörfum og eru algjörlega háð 

því að foreldrar sínir séu fyrirmynd jafnvægis. Það gera þeir með því að sýna næmni 

gagnvart þörfum barnsins og sinna þeim á fyrirsjáanlegan og samkvæman hátt. Foreldri 

getur róað barn með snertingu, haldið á því hita með líkamanum og haldið streitu og áreiti í 

lágmarki. Þannig fer barnið að treysta á foreldri sitt til þess að ná jafnvægi og hafa stjórn á 

lífeðlisfræðilegum viðbrögðum sínum. Streituviðbragðið mótast á þennan hátt út frá 

umönnun barnsins og nánasta umhverfi (Junewicz o.fl., 2018; Perry, 2009). Heilbrigð 

streituviðbrögð kveikja á framleiðslu hormónanna adrenalíns og cortisóls en 

hormónajafnvægi næst um leið og streituvaldurinn hefur liðið hjá. Hófleg og tímabundin 

streituviðbrögð hvetja til þroska en skaðleg streita felst í mikilli og viðvarandi virkjun 

streitusvörunarkerfis líkamans. Streitu er skipt í þrjá flokka: 1) Jákvæða streitu sem er 

hófleg, fremur stutt innan öruggra tengsla. Aðlögun slíkrar streitu er nauðsynlegur hluti af 

heilbrigðum þroska. 2) Þolanlega streitu sem er alvarleg en tímabundin í stuðningi öruggra 

tengsla, til að mynda stakir atburðir sem gætu haft neikvæð áhrif á heilaþroska en gefa 

heilanum svigrúm til þess að jafna sig (slys eða dauðsfall). 3) Alvarleg streita er afleiðing 

af harkalegum, tíðum og langvinnum streituviðbrögðum líkamans án stuðnings eða öryggis 

(almenn vanræksla og ofbeldi) (Child Welfare Information Gateway, 2015). 

Frá fæðingu er heilinn að raða saman upplýsingum til þess að tryggja öryggi. 

Streituviðbragðið er heilbrigt og nauðsynlegt kerfi sem virkjar okkur þegar við þurfum á 

því að halda, sé það í jafnvægi og notist við raunhæfar upplýsingar sem heilinn hefur 

skrásett af samanlagðri reynslu (Perry, 2009). Ofvirkt streitukerfi getur hins vegar valdið 

viðkvæmu spennustigi sem minnkar þolmörk (e. window of tolerance) barna fyrir streitu 

og áreiti. Þegar barn fer út fyrir þolmörk sín missir það stjórn á tilfinningaviðbrögðum 

sínum, vitrænni hugsun og viðeigandi félagslegri hegðun. Ofvirkt taugakerfið hamlar allri 

röklegri hugsun og barnið bregst aðeins við frumstæðari tilfinningaviðbrögðum í neðri 

heila. Ef um ofvirkt tauga- og streitukerfi er að er að ræða eru meiri líkur á óraunhæfri 

skynjun og mati á aðstæðum sem endurspeglast í lífeðlisfræðilegum varnarviðbrögðum. 
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Það getur verið undirliggjandi vandamál fjölda geðrænna vandamála, einhverfu, kvíða, 

þunglyndis og tengslavanda (Siegel, 2012; Porges, 2007/2009; Van der Kolk, 2015).  

 

Tengslavandi og áfallareynsla í frumbernsku hafa áhrif heilaþroska barns sem snýr 

að sjálfsefjun og viðbrögð gagnvart streitu. Í tilfellum barna sem búa að slíkri reynslu er 

algengt að sjá óeðlileg viðbrögð í hlutföllum streituhormóna, sem er meðal annars rakið til 

breytinga í genauppbyggingu þeirra í svæðum heilans sem sjá um streituviðbrögð. 

Streituhormón í stórum hlutföllum í langvarandi tíma verða skaðleg fyrir heilann og valda 

eyðingu taugafruma (Siegel, 2012). 
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5 Sjálfsbjargarleiðir 

Upplifun barna sem alast upp við misbrest í uppeldi og tengslaáföll má líkja við vanrækt 

barn, einsamalt og varnarlaust úti á hafi, umkringt hættu. Í slíkum aðstæðum dregur barn 

sig annað hvort í hlé frá heiminum eða berst á móti honum. Þessi börn hafa ekki lært að 

hafa stjórn á tilfinningum sínum og bregðast því ósjálfrátt við stjórnlausum 

tilfinningasveiflum, sem endurspeglast í hegðunarmynstrum þeirra (Bowlby, 1980; 

Treisman, 2017). 

Í fyrri köflum hefur verið fjallað um þroskaferli sem hefur misfarist í frumbernsku 

þegar tengslakerfi barnsins var í mótun, til þess að betur megi bera kennsl á og bregðast 

rétt við tengslavanda. Börn bera ekki endilega sýnileg ummerki um skertan taugaþroska, 

reynslu sína eða djúpstæðan ótta sem stýrir hegðun þeirra. Þess vegna er auðvelt að álykta 

að slæm og neikvæð hegðun sé meðvituð og viljandi. Þekking á lífeðlisfræðilegum kerfum 

og þroska gefur betri mynd af því í hverju vandinn felst, ekki aðeins birtingarmynd hans í 

hegðun barna heldur einnig hvaða þörf liggur að baki hennar. Þannig er hægt að setja 

hegðunina í merkingarbært samhengi og endurskilgreina sem sjálfsbjargarleið barns til að 

auka öryggi sitt í umhverfi sem það upplifir sem hættulegt (Perry, 2009).  

Sjálfsbjargarleiðir eru fyrrnefndu árása-, flótta- og stirðnunarkerfið sem sjálfvirka 

taugakerfið virkjar til þess að bregðast við því sem að heilinn metur sem hættulegar 

aðstæður. Um er að ræða sambland af út- og innhverfum hegðunarmynstrum sem börn 

grípa til eftir aðstæðum og ástandi (Purvis, K.B., Cross, D.R. og Sunshine W.L., 2014).  

 

5.1 Úthverf og innhverf hegðun 

Ótti og sársauki geta verið drifkrafturinn á bak við ýmsa afbrigðilega og óviðeigandi 

hegðun. Sum börn tjá vanlíðan sína með því að fá útrás fyrir hana (tilfinning tjáð í verki) á 

meðan önnur beina vanlíðan sinni inn á við með því að bæla hana niður (tilfinningu beint 

inn á við). Þegar börn festast í varnarkerfinu eru þau sífellt á varðbergi, eru eirðarlaus og 

sýna stöðugan óróleika, sem oft er misskilið sem ofvirkni. Þau er þó ekki ofvirk í 

hefðbundnum skilningi heldur ofurárvökul fyrir aðstæðum sem getur bitnað á almennri 

stýrifærni, hvatvísi, athygli og vinnsluminni (Purvis, o.fl., 2014). Hegðun þeirra einkennist 

oft af reiði, skapsveiflum og árásargirni, sem endurspeglar tilraun þeirra til að reyna að 

hafa stjórn á aðstæðum og eru algeng úthverf hegðunarmynstur. Hversdagslegar aðstæður, 
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svo sem skólaumhverfið, getur verið þeim ofviða þar sem þau eru sífellt á varðbergi og 

telja allt mögulega ógn. Þau eiga erfitt með að lesa rétt í svipbrigði fólks og eru líkleg til að 

mistúlka þau sem neikvæð, reið eða ógnandi, og sýna þar af leiðandi óviðeigandi viðbrögð 

gagnvart þeim. Þau eru oft ósveigjanleg, eiga erfitt með að greina eða taka tillit til 

sjónarmiða annarra, eiga erfitt með samkennd og að bera kennsl á tilfinningar annarra. Þau 

geta sýnt yfirgengilegt og óraunhæft sjálfstraust. Í alvarlegri tilfellum sýna þau 

andfélagslega hegðun þar sem þau ljúga og stela, sýna grimmd gagnvart dýrum og fólki, 

ásamt því að skemma eignir og kveikja elda (Treisman, 2017). Börn með tengslavanda 

gera oft ekki greinamun á ókunnugum og nákomnum og sækjast eftir athygli með ýktri 

hegðun og í sumum tilfellum sýna þau óviðeigandi kynferðislega hegðun. Algeng innhverf 

hegðun er að forðast ágreining og ávítur með því að reyna að þóknast öllum, ósjálfstæði og 

áhrifagirni. Kvíðahegðun og árátta er einnig algeng ásamt fulkomnunaráráttu. Þau eiga til 

að loka sig af frá fólki, forðast augnsamband og fela sig sífellt meira í einveru 

(sjónvarpsáhorfi, tölvuleikjum o.s.frv.), eða forðast einveru og þurfa sífellda afþreyingu og 

félagsskap annarra. Þau skortir sjálfstæðan persónuleika og spegla aðra eða spila ákveðin 

hlutverk. Þau eru lagin við að fá sínu fram með því að vera yfirborðslega heillandi og 

undirförul. Þau hafa oft mikla þörf fyrir skipulag og finna öryggi í fyrirsjáanleikanum. Í 

ákveðnum tilfellum sýna þau óvenjulega hegðun gagnvart mat þar sem þau borða yfir sig, 

borða of lítið, eru matvönd eða hamstra mat (Treisman, 2017).  

Ofvirkt streitukerfi stuðlar að viðkvæmara spennustigi sem fer auðveldlega úr 

jafnvægi, samanber þolmarkagluggann hér á undan. Það er algengt að það valdi börnum 

svefnerfiðleikum, höfuðverk og öðrum óútskýrðum verkjum. Til þess að losa um spennu er 

algengt að þau rífi hár sitt, plokki sár, skaði sig, rokki fram og aftur, berji höfði í vegg, 

pissi undir o.s.frv. Skynjun þeirra getur verið viðkvæm og veldur því að þau upplifa oft ýkt 

áhrif umhverfisins, eru næm fyrir hávaða og birtu, verða óróleg í opnum rýmum eða nýjum 

aðstæðum. Þau upplifa tilfinningalegt stjórnleysi og eiga erfitt með að ná sér niður úr 

æsingi sem verður til þess að þau geta átt í erfiðleikum með að breyta um aðstæður, s.s. úr 

frímínútum yfir í skólastofuna. Þau festast í tilfinningaástandi sem takmarkar rökhugsun 

efri heila og neðri heilinn tekur stjórnina með tilheyrandi hvatvísi. Félagslega 

þátttökukerfið verður þá óvirkt sem má oft sjá á flötum svipbrigðum barna þegar 

sympatíska taugakerfið keyrir upp varnarviðbrögðin. Þau minnast oft ekki atvika þegar þau 

ná aftur jafnvægi og „sambandi“ við efri heila á ný (Van der Kolk, 2015; Treisman, 2017). 
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Misbrestur í uppeldi og tengslavandi hafa einnig mikilvæg áhrif á sjálfsmynd barns. 

Þau spegla sig í foreldrum sínum en ef þau fá ekkert frá þeim þá upplifa þau sig sem 

einskis virði. Þau læra að gera ráð fyrir og búa sig undir höfnun og draga sig til baka en 

líkaminn er ávallt í spennu, tilbúinn undir sársauka sem fylgir vanrækslunni, eða til að 

verja sig fyrir ofbeldi. Sum börn hafa lært að vernda sig með því að flýja inn í eigin 

hugarheim (hugrof) og útiloka tilfinningar, sem getur þróast yfir í sjálfskaðandi hegðun og 

neyslu. Hugrof er fremur tengt tilfinningalegri vanrækslu en ofbeldi og áföllum, því fylgir 

yfirþyrmandi tilfinning um að vera týnd/ur, yfirgefin, ótengd heiminum, óelskuð/aður 

og  hjálparlaus. Afleiðing þess er að barnið tekur frekar á sig sök og skömm, sem eykur 

líkur þeirra á frekari áföllum (Van der Kolk, 2015).  

 

 

 



26 

6 Meðferðarúrræði 

Það eru margþætt og flókin vandamál sem fylgja áfallareynslu og tengslavanda barna sem 

getur reynst erfitt að greina frá öðrum algengum taugaþroskafrávikum og áfallaeinkennum. 

Þess vegna er algengt að börn með undirliggjandi tengslavanda fái greiningarnar ADHD, 

mótþróaþrjóskuröskun, einhverfurófsröskun, hegðunar- eða persónuleikaraskanir og aðrar 

alvarlegar geðraskanir (Van der Kolk, 2015; Treisman, 2017). Van der Kolk (2015) heldur 

því fram að það þurfi að greina sérstaklega þroska- og tengslahömlun vegna streitu og 

áfalla sem tengjast misbresti í uppeldi  eða developmental trauma disorder (DTD). 

Rannsóknir hans á hópi barna með slíka áfallareynslu sýndu sameiginleg einkenni sem 

hann flokkar undir 1) skort á sjálfsstjórn, 2) erfiðleika með athygli og einbeitingu, 3) 

samskiptaerfileika. Einkennin skarast hver fyrir sig við önnur algeng greiningarviðmið 

þroskafrávika, en til samans sýna þau heildstæðari mynd af vanda sem liggur í samspili 

reynslu og lífeðlisfræðilegs þroska í frumbernsku. Slík greining hefur enn ekki verið 

samþykkt, sem veldur erfiðleikum við að finna árangursrík meðferðarúrræði. Þess vegna 

hafa ýmis úrræði sem vinna á ólíkum sviðum verið reynd og samþætt eftir aðstæðum og 

einstaklingum (Treisman, 2017).  

Eftirfarandi umfjöllun dregur saman í stuttu máli megináherslur á þessu sviði í dag. 

Annars vegar er um að ræða meðhöndlun á taugakerfinu í gegnum skynjunarmeðferðir og 

hins vegar hefðbundnari samtals- og tengslameðferðir. Það er áberandi áhersla meðal 

fræðimanna að greina þurfi vandann gaumgæfilega til þess að finna samsetningu meðferða 

sem eru líklegar til þess að bera árangur.   

 

6.1 Heildræn meðferð 

Barn sem hefur ekki fengið samfellda, næma umönnun fyrstu ár sín býr við skert 

taugakerfi sem einkennist af kvíða og stjórnleysi og er ekki jafn móttækilegt fyrir 

jákvæðari reynslu, jafnvel þó að aðstæður þeirra batna. Mörg meðferðarúrræði innihalda 

því heildræna nálgun sem byrjar á því að koma jafnvægi á taugakerfið til þess að virkja efri 

heila, svo að hægt sé að vinna áfram með áföll, hugsun, tilfinningastjórn og tengsl. 

Eru þá fyrstu skref meðferðar að endurbyggja taugaþroskann frá grunninum (bottom-up) 

og koma jafnvægi á varnarkerfið (Lucero, 2018; Perry, 2009). Þegar taugakerfið kemst í 

jafnvægi næst tilfinningaleg tenging við barnið sem þarf að finna til öryggis áður en hægt 
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er að ræða við það á röklegan hátt (regulate - relate - reason) (Perry, 2009; van der Kolk, 

2015; Siegel, 2012). Þegar tilfinninga- og samskiptafærni er til staðar er hægt að nota 

hugrænar samtalsmeðferðir (top-down) og atferlisþjálfun. Slíkar meðferðir auka skilning á 

áfallareynslu og minningum henni tengdri með áherslu á sérhæfðar hugrænar 

athyglismeðferðir  (e. cognitive therapy) svo sem núvitund (e. mindfulness-based cognitive 

therapy), áfallamiðuð (e. trauma-focused cognitive therapy) og díalektísk atferlismeðferð 

(e. dialectic behavioral therapy) (Treisman, 2017). 

Í móðurkviði mótast heilastofninn og grunnurinn að öryggistilfinningu barnsins, þar 

sem það upplifir fullnægju allra þarfa sinna í hlýju og öryggi undir takföstum hjartslætti 

móður. Í heilastofninum myndast einnig óttaviðbragðið sem þarf að róa til þess að hegðun 

sem stýrist af varnarkerfinu linni. Með því að nota samskonar mynstraðar og endurteknar 

taugaskynjunarmeðferðir fær heilinn tækifæri til að raða upp á nýtt í taugakerfinu (e. 

patterned neural activation) en það er ekki hægt að breyta taugakerfinu án þess að virkja 

það (Lucero, 2018; Perry, 2009). Skynjunarmeðferð (e. sensorymotor psychotherapy) hefur 

reynst gagnleg í meðhöndlun áfallastreituröskunar með því að virkja ferli í heilanum sem 

sameinar skynjun og hreyfifærni. Hún leggur áherslu á að áfallareynsla geymist í vöðvum 

og taugakerfinu og hægt sé að meðhöndla hana með því að losa þá spennu úr líkamanum. 

Óformlegar meðferðir sem tengjast líkamsvitund og taktfastri skynjun (tónlist, dans, yoga, 

trommur, kembing, íþróttir, leik- og listmeðferð) geta einnig borið árangur (Perry, 2009). 

EMDR (e. Eye Movement Desensitization and Reprocessing) sálfræðimeðferð er notuð til 

að meðhöndla afleiðingar áfalla og nýtir einnig ýmsa þætti úr öðrum meðferðarformum, 

s.s. hugrænni atferlismeðferð og dýnamískum meðferðarformum. CRM (e. comprehensive 

recourse model) er heildræn nálgun meðferðarúrræða sem vinna með flókna 

áfallastreituröskun (e. complex trauma), tengslaröskun (e. attachment disorder) og 

persónuleikaröskun (e. personality disorder) út frá heila- og taugaþroska. Meðferðin 

samanstendur af ofantöldum skynjunarmeðferðum með áherslu á að skapa lífeðlisfræðilegt 

öryggi. 

Perry (2009) þróaði NMT (e. Neurosequential model of therapeutics) sem felst í að 

endurbyggja taugaþroskann og koma jafnvægi á varnarkerfið, en hann sérhæfir sig í 

meðferðarúrræðum barna sem hafa búið við misbrest í uppeldi. NMT leggur megináherslu 

á að kortleggja ákveðin þroskasvið barnsins. Það gefur skýrari mynd af því á hvaða sviði 

taugaþroska þarf að grípa inn í til þess að mæta ákveðnum þörfum barnsins á markvissari 

hátt. Tíu ára gamalt barn getur til að mynda haft málþroska á við átta ára, félagsfærni á við 
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fimm ára og sjálfsstjórn á við tveggja ára. Einnig er algengt að þessi börn sýni reglulega 

afturfarir (e. regression) þar sem vantar upp á þroska, eða barnið er fast á tilteknu stigi í 

þroska sem getur verið liður í að ná áframhaldandi þroska. Misþroski er algengur og þess 

vegna er mikilvægt að hafa í huga þroskatengda færni barna fremur en raunaldur 

(Treisman, 2017). Árangur meðferðar er mögulegt að meta með heilaskönnun á ákveðnum 

svæðum heilans samhliða mati á þroska og virkni barnsins á grundvallarsviðum. Þegar 

tilfinninga- og sjálfsstjórnin hefur batnað og taugakerfið komið í jafnvægi er hægt að vinna 

betur að tengslaeflingu þar sem unnið er út frá tilfinningaheila (Perry, 2009).  

 

6.2 Tengslameðferð 
Tengslaeflandi meðferðir hafa samband tengslaaðila og barns í forgrunni, þar sem 

fagaðilinn vinnur fyrst og fremst með foreldrum í eigin tengslum og tengslaeflandi 

aðferðum við barnið. Markmið meðferðar er að börn fái annað tækifæri til að mynda örugg 

tengsl og trygga höfn í traustu sambandi, og hægt sé að vinna út frá þeim tengslum áfram 

með tilfinningar, líkama, heila, hegðun, hugsun og sjálfsmynd (Hoffman o.fl., 2017).  

Öryggishringurinn (e. circle of security (COF), managing behaviour with 

attachment in mind) er inngrip byggt á tengslakenningunni og þremur frumþörfum 

tengslakerfisins: 1) tengslaþörf (e. careseeking) barnsins til að leita til einhvers sem veitir 

þeim vernd, huggun og tilfinningastjórn, 2) þörf barnsins til að kanna og læra á umhverfi 

sitt (e. exploration) og 3) mönnunarþörfin (e. caregiving), til að veita umönnun og mynda 

tengsl (Hoffman, K., Powell, B., og Cooper, G., 2017). Gengið er út frá því að hegðun sé 

einungis tjáning á undirliggjandi þörfum barnsins með áherslu á mikilvægi þess að efla 

næmni og auka skilning foreldra á þeim þörfum sem liggja að baki hegðunar og hvernig 

barnið gefur merki um þær. Uppfylling þarfa barnsins á hringnum er mikilvægt fyrir 

myndun öruggra tengsla ásamt því að þroska tilfinningastjórnar. Öryggishringurinn er 

notaður sem vegvísir í myndun styðjandi tengsla og byggir á hugtökunum örugg höfn og 

öruggt athvarf sem forsendu þess að barn kanni umhverfi sitt, vitandi að það getur ávallt 

snúið aftur til foreldris eftir öryggi og vernd (Hoffman o.fl., 2017).  
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Mynd 1. Cooper, Hoffman og Powell. (2016). Circle of security. 

 

TBRI (e. trust-based relational intervention) er meðferðarúrræði þróað af Karyn Purvis og 

David Cross. Meðferðin leggur áherslu á tengslaeflingu og áfallamiðuð inngrip til þess að 

mæta flóknum þörfum viðkvæmra barna, efla tengsl þeirra og brjóta upp hegðunarmynstur 

sem stjórnast af varnarviðbrögðum þeirra. TBRI samræmist kenningum um flókin og 

þroskatengd áföll og mikilvægi þess að vinna með barnið á heildrænan hátt, með áherslu á 

tengsl, tauga- og lífeðlisfræðilegan þroska, tilfinningastjórn og sjálfsmynd (Purvis, K. B., 

Cross, D. R., Dansereau, D. F., og Parris, S. R., 2013).  

Að skapa barni öryggi felst ekki einungis í áþreifanlegu öryggi í tilteknum 

aðstæðum heldur með tilfinningalegri upplifun (felt safety) barnsins að vera séð, að á það 

sé hlustað, það sé elskað og skilið af þeirri persónu sem það treystir á. Þegar við sýnum 

barni næmni á meðan það upplifir tilfinningar sínar (being-with) án þess að dæma, aðeins 

með því að viðurkenna þær, þá upplifir barnið öryggi og lærir á tilfinningar sínar án þess 

að missa stjórn á sér (Purvis, K. B., Cross, D. R., og Pennings, J. S., 2009; Treisman, 2017; 

Hoffman o.fl., 2017).  
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7 Umræður 

Umfjöllun um tengslavanda er fremur nýleg hér á landi í samanburði við vaxandi 

rannsóknir fræðimanna erlendis. Tengslavandi felst í óuppfylltum þörfum barns fyrir 

öryggi, vernd og umhyggju í heilbrigðu umhverfi og tengslum við foreldra. Það liggur í 

eðli aðstæðna, í tilfellum þar sem barn elst upp við misbrest í uppeldi, að uppeldiskilyrði 

eru ófullnægjandi og auknar líkur verða á tengslavanda í samspili við ótta og höfnun. 

Rannsóknir á áhrifum vanrækslu og ofbeldis í frumbernsku hafa aukist umtalsvert og 

niðurstöður renna stoðum undir líffræðilegar skýringar á því sem hefur hingað til aðeins 

verið útskýrt á sálrænan hátt. Þær sýna einnig ótvíræð tengsl á milli áhrifa umönnunar og 

umhverfis á þroska og líðan barna, sem endurspeglast í tengsla- og hegðunarmynstrum sem 

þau þróa með sér. Afleiðingarnar eru alvarlegar og langvarandi á þroska barnsins, en 

niðurstöður rannsókna benda til þess að hægt sé að vinna á vandanum með ítarlegri 

greiningu og markvissum inngripum á taugaþroska barnsins og áherslu á tengslaeflandi 

umhverfi.  

Samkvæmt Bowlby er tilgangur tengslakerfisins að tryggja öryggi og vernd. 

Tengslakenningin er einföld á yfirborðinu og hefur fengið gagnrýni fyrir það í gegnum 

árin. Áhersla hennar á einn tengslaaðila, einkum móðurina, og afmarkað tímabil í 

frumbernsku til þess að móta slík tengsl, hefur sérstaklega verið gagnrýnd. Tengslamyndun 

byggir hins vegar fyrst og fremst á upplifun öryggis í traustu tilfinningasambandi við 

umönnunaraðila. Tengslamyndun á milli móður og barns eftir meðgöngu og fæðingu er þó 

æskilegasti kosturinn í lífeðlisfræðilegum skilningi. Áhersla Bowlbys á frumbernskuna í 

tengslamyndun hefur þó rétt á sér miðað við rannsóknir á taugakerfinu sem staðfesta að 

fyrstu ár barnsins eru viðkvæm fyrir reynslu. Þá stendur yfir ört þroskatímabil og 

uppbygging heilans en niðurstöður rannsókna á sveigjanleika heilans gefa samt sem áður 

til kynna að myndun nýrra taugabrauta og breytilegur þroski sé mögulegur fram eftir aldri. 

Gagnrýnendur hafa einnig bent á aðra mikilvæga áhrifaþætti í tengslamyndun, svo sem 

skapgerðareiginleika barns sem hafa einnig áhrif á hvernig tengslahegðun þau tileinka sér, 

og tengslafyrirmynd foreldra ásamt öðrum umhverfisþáttum.  

Í óöruggum tengslamynstrum eru börnin fær um að aðlagast sambandinu við 

foreldra þrátt fyrir takmarkanir á umönnun, ef hún er samkvæm sér. Börnin aðlagast 

væntingum og takmörkunum foreldra til þess að tryggja sér návist þeirra, og núast meira í 

kringum þarfir foreldra sinna þegar því ætti að vera öfugt farið. Á öryggishringnum fela 
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þau raunverulegar þarfir sínar til þess að geðjast foreldrunum. Þau snúa aftur til foreldra á 

efri hringnum í stað þess að kanna umhverfi sitt og leita aftur út á neðri hluta hringsins 

þrátt fyrir að hafa þörf fyrir að leita til foreldra. Börn sem alast upp við misbrest í uppeldi 

mynda ekki aðeins óörugg tengsl heldur búa þau við ótta sem veldur ruglingslegum 

tengslum og virkjar lífeðlisfræðileg viðbragðskerfi. Þau verða fyrir ítrekuðum 

tengslaáföllum og flókinni áfallareynslu sem getur valdið varanlegum breytingum á 

taugakerfinu, og tilfinningastjórn sem hefur áhrif á hvernig þau bregðast við allri reynslu. 

Taugakerfið og reynsla litar þannig skynjun og mat á aðstæðum og öðru fólki.  

Tengslavandi getur haft víðtækar afleiðingar sem koma fram í sálrænum 

vandamálum hvað sjálfmynd og hegðun barna snertir, ásamt óreglu í líffræðilegum og 

tilfinningalegum kerfum. Þegar börn festast í varnarkerfinu og upplifa heiminn í gegnum 

vanþroskað og ofvirkt taugakerfi eru þau sífellt á varðbergi, eru eirðarlaus og sýna 

stöðugan óróleika sem oft er túlkað sem ofvirkni. Þau eru hins vegar ofurárvökul fyrir 

aðstæðum sínum sem hefur áhrif á almennri stýrifærni, hvatvísi, athygli sem birtist í 

hegðun þeirra. Þau sýna oft skerta félags- og samskiptafærni, brotna sjálfsmynd og lítið 

sjálfstraust. Einkennin skarast við mörg helstu greiningarviðmið hérlendis á ýmsum 

taugaþroskaröskunum og hegðunarvanda ásamt geðrænum röskunum, sem gæti útskýrt 

fremur falinn, undirliggjandi vanda hingað til sem ástæða er til að skoða nánar.  

Í virku ástandi sympatíska kerfisins er barn líklegt til að lesa vitlaust í aðstæður, 

hegðun, tjáningu og jafnvel svipbrigði fólks. Hlutlaust andlit getur virst vera ógnandi og 

brosmildur svipur merkingarlaus. Ákveðinn vítahringur getur myndast sem veldur þeim 

erfileikum við að ná tilfinningalegu jafnvægi. Það verður til þess að þessi börn eru oft 

lokuð, hlédræg, tortryggin eða árásargjörn og hafa farið á mis við hefðbundinn þroska á 

ýmsum sviðum. Jafnframt eru þau líklegri til að eiga í erfiðleikum með samskipti og 

tilfinningastjórn. Þau eru því oft í vörn og sýna fráhrindandi hegðun, og þarf því að líta 

undir yfirborð hegðunar til þess að sjá hvaða þarfir liggja þar að baki. Við bregðumst 

gjarnan harkalega við reiði en frekar með umhyggju við kvíða eða depurð. Reiði felur 

hinsvegar oft í sér flóknari tilfinningar sem barnið er að glíma við og lykillinn að því að 

fást við reiði er að stuðla að öryggi til þess að afhjúpa undirliggjandi þarfir og tilfinningar. 

Það er einnig mikilvægt að átta sig á því að algengt er að börn sýni úthverfa hegðun sem 

vekur athygli og því brugðist frekar við þeim, en innhverfa hegðun barna er oft þögul 

þjáning þunglyndis eða vanvirkni sem litið er framhjá. Að líta eftir merkjum sem eru ekki 

eins sýnileg, þ.e. skorti á tjáningu, er því jafn áríðandi. Tengslavandi getur ýtt undir 
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stigvaxandi vandamál á ýmsum sviðum sem hafa keðjuverkandi áhrif á andlega líðan og 

velferð barns, félagsþroska þeirra, námsgetu og heilsufar. Sé ekki brugðist hratt og vel við 

getur hann leitt til alvarlegri hegðunarvandamála, vanlíðan í formi kvíða og þunglyndis, 

ofbeldi, neyslu, afbrota o.s.frv. 

  Við göngum að því sem vísu að heilbrigð tengslamyndun eigi sér stað ef barn hefur 

umönnunaraðila sem sinnir þörfum þess á samkvæman og fyrirsjáanlegan hátt. Við nánari 

skoðun á samspili tengsla við lífeðlisfræðileg kerfi og tilfinningaþroska er ljóst að upplifun 

barnsins á áþreifanlegu öryggi (felt safety), fremur en einungis líkamlegu öryggi, í 

aðstæðum sínum er grundvöllurinn fyrir heilbrigð og uppbyggileg tilfinningatengsl. Þegar 

barn samstillir taugakerfi sitt við tengslaaðila virkjar það framleiðslu taugaboðefna 

(cortisol minnkar, oxytocin hækkar) sem stuðlar að jafnvægi barnsins (homeostasis) og 

örvun taugatenginga. Örugg tengsl ýta þannig undir undir taugavirkni sem virkjar 

félagslega þátttökukerfið samkvæmt polyvagal-kenningu Porges. Þegar barn hefur ekki 

kost á að læra slíka sjálfstjórn í eðlilegu tilfinningasambandi við foreldri þróar það hins 

vegar með sér sterkt varnarkerfi, sem það grípur til þegar það upplifir óöryggi og hræðslu. 

Hvaða viðbrögð við grípum til fer eftir því hversu vel við teljum okkur ráða við aðstæður. 

Hér hefur verið talað um efri og neðri heila en þessi frumstæðu kerfi tilheyra neðri heila og 

þegar barn er statt þar, er engin leið að virkja vitræna hugsun í efri heila. Hann einfaldlega 

er ekki í sambandi. Þess vegna er mikilvægt að draga úr óöryggi, streitu og hræðslu barna 

áður en hægt er að vinna með tilfinningar og hegðun. Er þá mikilvægt að skoða hvað vekur 

óöryggi hjá barni sem líður illa. Hvað er það í umhverfinu sem gerir það óöruggt? Hver er 

upplifun barnsins á getu sinni til að takast á við áskoranir?  

 

Miklar framfarir hafa verið í rannsóknum taugavísinda á heilanum og hvernig hann 

styður við sálræn þroskaferli. Grundarvallarhugmyndir Bowlbys um tengsl og samspil 

sálrænna og líffræðilegra þátta í mótun tengsla í frumbernsku, ásamt mikilvægi þeirra fyrir 

heilbrigðan þroska, hafa verið staðfestar með rannsóknum á sviði þroskasálfræði og 

taugalífeðlisfræði. Rannsóknir á áhrifum sálrænna áfalla, ofbeldis og vanrækslu sýna fram 

á að áföll geta valdið raunverulegum, sálrænum breytingum, endurrröðun á varnarkerfum 

heilans, aukningu í streituhormónum og breytingu á úrvinnslu upplýsinga. Við vitum núna 

að áföll veikja svæði heilans sem snúa að líkamsviðbrögðum og tilfinningum. Slíkar 

breytingar á heilanum skýra af hverju einstaklingar verða ofurviðkvæmir fyrir áreiti og eru 
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í sífelldri varnarstöðu sem hamlar þeim í daglegu lífi. Þær útskýra einnig hvers vegna fólk 

festist í ákveðnum niðurbrjótandi hegðunarmynstrum og samböndum.  

Hugrænar meðferðir sem hafa verið í fyrirrúmi síðastliðna áratugi eru nú að víkja 

fyrir áherslum á tilfinningaheilann og tengslamyndun ef við miðum við 

nútímatengslakenningu Schore. Sálræn áhrif tengslamyndunar í samhengi við 

lífeðlisfræðilegan taugaþroska er í dag í forgunni ítarlegri greiningar og meðferðar á 

tengslavanda, með aukinni áherslu á tilfinningaþroska. Meðferðir tefla þar að auki saman 

margvíslegum þáttum í heildræna meðferð sem inniheldur meðal annars tengslaeflingu, 

skyn- og taugaþroska, varnarviðbrögð, hugræna atferlismeðferð o.s.frv. Meðferðarúrræðin 

sem hefur verið fjallað um eiga það sameiginlega að áhersla er lögð á að byrja á því að 

koma jafnvægi á taugakerfið til þess að virkja efri heila, svo að mögulegt sé að vinna með 

áföll, hugsun, tilfinningastjórn og tengsl. Þegar taugakerfið róast er mögulegt að ná 

sambandi við félagslega þátttökukerfið og tengjast barninu tilfinningalega með því að vera 

með þeim í tilfinningunum, sýna þeim skilning og nærveru. Þá er mögulegt að ræða hvað 

átti sér stað, ná utan um aðstæðurnar, tilfinningarnar og hegðunina svo að barnið læri og 

þroskist. Meðferð sem byggir á taugaþroska og reynir að fylgja eðlilegu þroskaferli með 

því að leggja áherslu á grundvallarþroska í neðri heila, og byggja hann upp með því að 

fylla upp í þau þroskafrávik sem vantar upp á, er líklegri til að bera meiri árangur. Svæði 

heilans sem eru enn skilyrt af slæmri meðferð eru ekki móttækileg fyrir rökhugsun og 

meðferðir þurfa að taka mið af fyrrnefndri þrískiptingu heilans og lagskiptum þroska.  

Skilningur á þessu ferli er forsenda þess að hægt sé að bregðast við vandanum og 

vinna með hann á réttan hátt. Aukin þekking gefur innsýn í samspil tilfinningatengsla og 

taugaþroska, sem gerir foreldrum og umönnunaraðilum barna kleift að setja hegðun þeirra 

og líðan í merkingabært samhengi og eflir skilning á þeim þörfum sem liggja þar að baki. 

Sé brugðist við á heildrænan hátt með það að markmiði að mæta þessum þörfum, og skapa 

börnum það öryggi sem þau skortir í frumbernsku, er mögulegt að vinna á tengslavanda 

barna og stuðla að heilbrigðum þroska. 
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