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Misbrestur í uppeldi ...
vanræksla og ofbeldi barna þar sem um viðvarandi mynstur er að ræða fremur en einstakan atburð. 

Vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri 
athöfn sem leiðir til skaða eða er líkleg til að 
leiða til skaða á þroska barns: 

• tilfinningaleg og líkamleg vanræksla
• vanræksla varðandi nám
• vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

Ofbeldi felur í sér athöfn sem leiðir til eða 
er líkleg til að leiða til skaða á 
þroska barns:
 
• tilfinningalegt ofbeldi
• líkamlegt ofbeldi
• kynferðislegt ofbeldi 
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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.

Tengslavandi eða tengslaáföll (e. attachment-related trauma) og þroskatengd áföll (e. 
developmental trauma) myndast þegar eitthvað bregst í umönnun barna og þau upplifa áföll í 
tengslamyndun við umönnunaraðila, vanalega foreldra. Þau eru ólík hefðbundinni skilgreiningu 
á áfalli sem samanstendur af stakri reynslu svo sem af slysi eða náttúruhamförum. Tengslavandi 
flokkast undir óörugg tengsl og 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 eða misbresti í uppeldi. 

Ég er ekki örugg/ur

  Það hugsar enginn um mig

        Ég er hrædd/ur 

   Ég er hundsuð/aður

       Enginn elskar mig

     Ég er alein/n 

    Ég er vond/ur

  Heimurinn er hættulegur

Það er enginn staður fyrir mig

 Fólk meiðir mig

Ég skipti ekki máli

Ég get ekki treyst neinum

 Heimurinn er vondur
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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. 

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

Tengsl

Fjögur einkenni tengsla

1. návist við tengslaaðila
2. öruggt athvarf og 
3. örugg höfn           

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.

4. aðskilnaðarkvíði
          (Bowlby, 1969) 
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Öryggishringurinn (Circle of security) 

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.
Hringurinn byggir á 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.
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Ókunnar aðstæður (e. strange situation) 

Mary Ainsworth (1913-1999) þróaði rannsóknaraðferð til þess að meta tengsl og flokka 
tengslamynstur ungra barna. Rannsóknaraðferðin er hönnuð til að virkja tengslakerfi barnsins 
með því annars vegar að börnin eru skilin eftir ein í ókunnugu herbergi og hins vegar með 
ókunnugum í stutta stund og metið hversu mikið öryggi barnið sýnir gagnvart móður þegar hún 
snýr aftur. Ainsworth kortlagði tengslamynstur barna í örugg (B) og óörugg tengsl (A, C, D).

Tengslamynstur
Barn sem er flokkað með 
örugg tengsl (B) notar 
móður sína sem örugga 
höfn þegar það kannar nýjar 
aðstæður. 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 

Barn með nándarfælin 
tengsl (A) sýnir ekki 
viðbrögð við fjarveru 
móður en er samt í 
uppnámi sem það lætur 
ekki bera á. Það á oft 
við um tilfinningalega 
fjarlægar mæður sem 
bregðast lítið við 
börnum sínum og sýna 
þeim ekki líkamleg atlot.

Barn með tvíbent tengsl (C) sýnir ýkt 
viðbrögð og er ýmist í tilfinningalegu 
uppnámi með gráti, öskrum og ópum 
eða hefur 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.

kvíðinn

kvíðin
óöruggur

spurull

eirðarlaus
hlédrægöruggur

þögul
sáttur
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Í skjóli öruggra tengsla er tengslaaðili örugg 
höfn fyrir barnið að leita í 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. 

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

  Tengslakerfi barns 
       aðlagast í samræmi við reynslu þeirra af    
    tengslafyrirmynd. Tengsl og tengslamynstur 
mótast þannig af gagnvirku sambandi á milli   
  foreldra og barns sem gefur einnig til kynna að  
    barn getur haft ólíkt tengslamynstur og 
                   hegðun gagnvart ólíkum 
           aðilum. 

Tengslahegðun barna með ruglingsleg tengsl (D) einkennist af togstreitu og 
mótsagnakenndum viðbrögðum þar sem ósamræmanleg viðbragðskerfi takast á. Hegðunin 
endurspeglaði ótta gagnvart foreldri sem hindraði eðlilegt tengslakerfi þes við að nálgast eða 
sækja vernd til foreldris. Eitt sterkasta einkenni ruglingslegra tengsla voru óbein tjáning ótta 
eða örvæntingu án þess að barn leitaði til foreldris, og jafnvel forðaðist það. Ógnvekjandi eða 
óáreiðanlegur umönnunaraðili stuðlar að ruglingslegum tengslum barns fremur en sá sem er 
ónæmur á þarfir þess.

reiði
forðun 
örvænting 
óvissa
flatur svipur
vonleysi

Ruglingsleg tengsl myndast þegar barn upplifir ítrekað: 
• Foreldri sem óáreiðanlega vernd gegn hættu (heimilisofbeldi, rifrildi á heimilinu o.s.frv.), 
• Yfirgnæfandi afskiptaleysi foreldris (þunglyndis, áfengis- og vímuefnaneyslu o.s.frv.) 
• Ótta gagnvart foreldri
• Upplifi barnið foreldrið hrætt 
• Að það er hrætt um foreldri
• Foreldri sem uppsprettu ótta 

ótti

hræðsla

slær foreldri

handahófskenndar hreyfingar 

stirðnun 
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Heilinn

Mænan

Taugar
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Taugakerfið 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. Það skiptist í 

úttaugakerfið og miðtaugakerfið. Miðtaugakerfið inniheldur heila og 
mænu og gegnir því hlutverki að vera stjórnstöð fyrir alla starfsemi 

líkamans og vinnur úr upplýsingum úr úttaugakerfinu.

Taugakerfið 
(nervous system)

miðtaugakerfi 
(central 

nervous system) 

heili 
(brain) 

mæna
(spine) 

úttaugakerfið 
(peripheral 

nervous system) 

líkams-
taugakerfið 

(somatic system) 

sjálfvirka
taugakerfið 

(autonomic system) 

Taugakerfið
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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.

Heilinn

vegna streitu og 
     áfalla sem tengjast 
         misbresti í uppeldi.

Þroska- og tengslahömlun
     developmental trauma disorder

Heilbrigður
    þroski
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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. 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.

Heilastofninn 
(skriðdýrsheilinn)

elsti,frumstæðasti hluti heilans
Þroskaður við fæðingu

svefn
öndun

sjálfsbjörg
varnar- og viðbragðskerfi
hjartsláttur - líkamshiti

spennustig
ómeðvituð

Þörf: öryggi
Hegðun: forðun, flótti, uppgjöf, 

árás, líkamsviðbrögð
„er ég örugg/ur?“

vegna streitu og 
     áfalla sem tengjast 
         misbresti í uppeldi.

Tilfinningaheilinn 
(limbíska kerfið)

þróast seinna
tilfinningastjórn

athygli
hvatvísi
tengsl

félags- og kynhegðun
matarlyst

svefn
ómeðvituð

Þörf: tengsl
Hegðun: mótþrói, öskur, 

munnleg viðbrögð
 „er ég elskuð/aður?“

Heilabörkur 
(framheilinn)

Þroskast síðast
hlut- og óhlutbundin hugsun 

sköpunargáfa
sjálfsstjórn
samkennd

athygli
einbeiting
stýrifærni

markmiðasetning
meðvituð hugsun og hegðun

Þörf: lausnamiðuð hugsun
Hegðun: þroski, viska, færni
 „hvað get ég lært af þessu?“
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Leiðin til framheila er lengri (high road) en til möndlungsins (low road), sem 
endurspeglar almenna skilgreiningu á efri og neðri heila og samband þeirra á milli. 
Ef það er ekki þeim mun meira uppnám í tilfinningaheila þá getur framheilinn 
stuðlað að jafnvægi með því að taka yfirvegaða ákvörðun. 

Varðturninn verður óvirkur og neðri heilinn (skriðdýrsheilinn) tekur stjórnina, sem 
felst í takmarkaðri tilfinningastjórn og hegðunin einkennist af meiri hvatvísi og 
ósjálfráðum varnarkerfum heilans. Hlutverk varðturnsins er mikilvægt þar sem hann 
getur dregið úr viðbrögðum sjálfvirka taugakerfisins og náð jafnvægi á hegðun og 
líðan.

Jafnvægi á milli viðvörunarkerfisins og varðturnsins er mikilvægt en í tilfellum þar 
sem viðvörunarkerfið er ofurviðkvæmt vegna langvarandi streitu eða óöryggis þá 
kveikir hann á stórum viðbrögðum við litlum aðstæðum. 

Annars vegar til möndlungsins sem er viðvörunarkerfið sem metur 
hvort hætta sé á ferðum. Ef svo er sendir hann boð í undirstúkuna 
sem virkjar sjálfvirka taugakerfið, 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 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. 

Skynjun           viðbrögð

Stúkan tekur við allri reynslu frá skynfærunum og kemur þeim áleiðis: 
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Stúka (thalamus) kokkurinn 
tekur við allri skynjun 

og kemur henni 
áleiðis

Framheilinn (medial prefrontal cortex) 
Varðturninn tekur yfirvegaða ákvörðun um viðbrögð 
gagnvart skynjun 

dreki (hippocampus) 
minnisstöð heilans

STYTTRI LEIÐ

Ferli skynjunar til viðbragðskerfisins á milli ólíkra heilastöðva

   Möndlungur 
   (amygdala) 
aðalviðvörunarkerfi    
             heilans

Sjálfvirka taugakerfið
(fight - flight - freeze)

LENGRI(nákvæmari) LEIÐ

Skynjun 
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„Our brains continually form maps 
of the world - maps of what is safe 

and what is dangerous.“
-Dr. Bessel van der Kolk
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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 viðbragðsmynstur barnsins 
gagnvart heiminum og hverju það má 
búast við.

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.

Við fæðingu hafa börn á milli 15-85% fleiri taugafrumur en fullorðnir. Á fyrstu árunum eru 
taugungar að myndast en taugar sem virkjast saman tengjast saman 
(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. Allt er samtengt og skapar grunninn fyrir það sem kemur síðar.
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sér um ósjálfráða líkamsstarfsemi (öndun, hjartslátt, meltingu o.fl.).
Það skiptist í sympatíska og parasympatíska taugakerfið sem
gegna mikilvægum hlutverkum í viðbragskerfum líkamans. 

Jafnvægi 
á milli þessara tveggja kerfa (homeostasis) er venjulegt líkamsástand sem stuðlar að varðveislu og uppbyggingu sem er mikilvægt í heilbrigðum 

þroska 

Sympatíska
 taugakerfið bregst við óöryggi 

og krefjandi aðstæðum, höfnun eða 
auknu áreiti sem kemur okkur úr 

jafnvægi og við finnum til 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.

fight - flight 

Parasympatíska 
taugakerfið er bremsan 

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 það á öllum viðbrögðum 
(stirðnun, meðvitundaleysi, hugrof).

freeze

Sjálfvirka taugakerfið
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Polyvagal theory (Stephen Porges)

Flökkutaugin (vagus nerve) er lengsta og mikilvægasta heilataug líkamans sem 
skiptist í greinar sympatíska- og  parasympatíska kerfisins. Hún liggur í botni 
höfuðkúpunnar í gegnum allan líkamann. Þróun sjálfvirka taugakerfisins frá 
skriðdýrum til spendýra leiddi af sér þriðja viðbragðskerfið.

Félagslega þátttökukerfið 
(social engagement system) 

ný grein flökkutaugarinnar innan 
parasympatíska taugakerfisins 
sem liggur upp framanverðan 

líkama og andlit. 

Þegar félagslega þátttökukerfið 
er virkt erum við móttækileg 

fyrir samskiptum og tengslum 
við aðra. Hjartsláttur verður 

stöðugur og líkaminn í jafnvægi. 
Við tjáum frekar tilfinningar 
og augnsambandið er gott. 
Andlitsvöðvarnir eru virkir 

(aðlaðandi) og hlustun í miðeyra 
næmari eftir rödd annarra. 

Þegar varnarviðbragðskerfi 
barns taka yfir verður 

andlitsvipur þeirra tómur eða 
flatur og þau verða ómóttækileg 

fyrir samskiptum. 
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Neuroception 
(the limbic safety-check) er 
ómeðvitað ferli skynjunar 
heilans og taugakerfisins. Í 
kjölfar þess fara viðeigandi 
viðbragðskerfi í gang. 

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 stjórn á aðstæðum fer árásarkerfið      
 (fight) í gang með ógnandi hegðun sem getur þróast út í mikinn   
 mótþróa og stjórnsemi sem leið til þess að öðlast meira öryggi. 
 
 Þegar við upplifum kvíða og hræðslu grípum við frekar til flótta   
 (flight) eða hliðrun frá aðstæðum. 

Ef það bregst og við upplifum vanmátt og hjálparleysi gagnvart líðan 
og aðstæðum virkjar parasympatíska kerfið stirðnun (freeze) til þess að 
varðveita orku og standa af sér hættuna. 

Viðbragðskerfin virka í ákveðinni röð eftir þróunarstigi (eins og heilinn). Þegar 
nýrri taugabrautir virka ekki taka þær eldri við. 
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Þessi þrjú lífeðlisfræðilegu viðbragðs- og varnarkerfi (survival mode) bregðast við 
skynjun okkar og mati á aðstæðum, hvort við upplifum öryggi eða hættu. 

Félagslega þátttökukerfið

ÖRYGGI HÆTTA LÍFSHÆTTA
   parasympatíska taugak.félagslega þátttökuk. sympatíska taugak.

Félagsleg samskipti
augnsamband, 
andlitssvipur, jafnvægi, 
sjálfsefjun, tengsl, 
þroski

Varnarviðbrögð
árás, flótti,
virkni, viðbrögð við 
aðstæðum

Varnarviðbrögð
stirðnun / hugrof
(play dead)
vanmáttur, vanvirkni

UMHVERFI

Taugakerfið
neuroception
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Náin tengsl við aðra veita okkur 
öryggi og eru mikilvægur verndandi 
þáttur gagnvart streitu og áföllum 

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. 
Heilbrigð streituviðbrögð kveikja á framleiðslu hormónanna adrenalíns og 
kortisóls 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. 

Jákvæð 
streita

hófleg, stutt og í 
öruggum tengslum
hluti af heilbrigðum

þroska

Þolanleg
streita

alvarleg en 
tímabundin í stuðningi 

öruggra tengsla

Alvarleg
streita

alvarleg, langvinn 
streituviðbrögð án 

stuðnings eða 
öryggis
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         Þolmarkaglugginn
      nægjanleg tilfinninga-  

                                                                                        og hegðunarstjórn

Sympatíska taugakerfið
Ofvirkni

Þolmarkaglugginn (window of tolerance) 

Ofvirkt streitukerfi eykur viðkvæmni barna fyrir streitu og áreiti. Þegar barn fer út fyrir þolmörk 
sín missir það stjórn á tilfinningaviðbrögðum sínum, vitrænni hugsun og viðeigandi félagslegri 
hegðun. Rökleg hugsun skerðist og barnið bregst aðeins við frumstæðari tilfinningaviðbrögðum í 
neðri heila sem eykur líkurnar á óraunhæfu mati á aðstæðum sem endurspeglast í lífeðlisfræðilegum 
varnarviðbrögðum. Það getur verið undirliggjandi vandamál fjölda geðrænna vandamála, einhverfu, 
kvíða, þunglyndis og tengslavanda. 

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.

ofurnæmni
pirringur - reiði
særandi ummæli
ofbeldi
hvatvísi
eirðarleysi
öskur
bíta - spíta
hlaupa burt

tómleiki
hugrof
áhugaleysi
vanvirkni
tengslaleysi
skert hugsun

Paraympatíska taugakerfið
Vanvirkni

sviti
magaverkir

minnkuð matarlyst
hraður hjartsláttur

flatur svipur
ofurárvekni

skjálfti

Árásarkerfið (fight - flight)
Hyper-aroused

Stirðnunarkerfið (freeze)
Hypo-aroused
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Upplifun barna sem alast upp við misbrest í uppeldi 
og tengslaáföll má líkja við vanrækt barn einsamalt og 
varnarlaus úti á hafi, umkringt hættu. 

Í slíkum aðstæðum dregur barn sig annað hvort í hlé 
frá heiminum eða berst á móti honum. 
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þau eru ofur árvök fyrir 
aðstæðum en sýna ekki 

viðbrögð við þeim

yfirborðslega 
heillandi og 
undirförul

skortir ósvikna 
ástúð við foreldra 

áráttur og 
áhyggjur af eldi, 

dauða, blóði

skapofsaköst, 
sérstaklega gagnvart 

yfirvaldi

erfiðleikar við að 
mynda tengsl

kenna öðrum um 
vandamál sín

lélegt augnsamband 
nema við lygar

tala út í eitt
oft samhengislaust og 

út í loftið

sífellt á undan sér, 
skortir núvitund

skortir sjálfstæðan 
persónuleika og 

spegla  aðra

kunna ekki að sýna 
ástúð/atlot

óviðeigandi 
tilfinningaviðbrögð

gera ekki greinarmun á 
ókunnugum og nánum, 
ástúðleg við ókunnuga

yfirgengilegt 
sjálfstraust 

hugsa aðeins hér og nú

forðast einveru
þurfa sífellda afþreyingu 
og félagsskap annarra

eru sífellt á varðbergi og 
telja allt mögulega ógn

eiga erfitt með að lesa 
rétt í svipbrigði fólks og eru 

líkleg til þess að mistúlka þau 
sem neikvæð, reið eða ógnandi 
og sýna óviðeigandi viðbrögð 

gagnvart þeim

andfélagsleg hegðun 
ljúga, stela 

sýna ekki iðrun
grimmd við dýr 
skemma eignir 

kveikja elda

forðast ágreining og 
ávítur með því að reyna að 

þóknast öllum
ósjálfstæð 

áhrifagjörn

hafa mikla þörf fyrir 
skipulag og finna öryggi í 

fyrirsjáanleikanum

Algengar 
birtingamyndir 
tengslavanda 

leika fórnarlamb
sækja í meðaumkun
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Börn bera ekki endilega sýnileg ummerki um skertan taugaþroska, 

reynslu sína og djúpstæðan ótta. 

Þekking á lífeðlisfræðilegum kerfum og taugaþroska sem stýra 

þeim aðstoðar okkur við að bera kennsl á tengslavanda með því að 

lesa í hegðun barna og skilja þær þarfir sem liggja að baki.
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kvíði

óöryggi

einmana

hræðsla
slök sjálfsmynd

slök sjálfsstjórn

slök félagsfærni

misþroskiseinþroski
ofvirkt

taugakerfi

skortir tengsl

líkamsspennaskortir samkennd

vantraust

vanvirk

ótti

ofvirk

áhyggjur

ringluð

ofurnæmni:
áreiti
hljóð
birta

snerting

Hegðun er tjáning á þörfum

Bregðast þarf við þörfinni í stað hegðunar

forðast augnsamband

brosa ekki 

óhuggandi

forðast snertingar

sýna ekki atlot

skilja ekki orsök 
og afleiðingar

athyglissýki

eyðileggja eignir

takmörkuð 
stýrifærni

þóknunarárátta
stjórnsöm 

undirförul 

ögrandi 

mótþróagjörn 

krefjandi 

grimmd 
við dýr

óheiðarleg

forðast ágreining

áhættusækin

ganga á tám
oflæti

árásargirni

skapsveiflur

áhrifagjörn

námserfiðleikar

málþroskaerfiðleikarslakt vinnsluminni

slysagjörn

svefntruflanir

fullkomnunarárátta

rífa í hár sitt 
hvatvís
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Siegel, D. J. (2012).
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Efri og neðri heili
Frumstæðu viðbragðskerfin tilheyra 
neðri heila en þegar barn er 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. 

Sjálfsbjargarleiðir eru árása-, flótta- og stirðnunarkerfið 
sem sjálfvirka taugakerfið virkjar til þess að bregðast við því sem heilinn 
metur sem hættulegar aðstæður. 

„Það er mikilvægt að skoða hvað vekur óöryggi 
hjá barni sem líður illa. Hvað í umhverfinu gerir það óöruggt? 

Hver er upplifun barnsins á getu sinni 
til að takast á við áskoranir?“

Þegar 
börn festast í 

varnarkerfinu eru þau 
sífellt á varðbergi, eru 

eirðarlaus og sýna stöðugan 
óróleika sem er oft túlkað sem 

ofvirkni. Þau eru þó ekki ofvirk 
í hefðbundnum skilningi heldur 

ofurárvökul fyrir aðstæðum 
sem getur bitnað á almennri 
stýrifærni, aukinni hvatvísi, 

skertri athygli 
og vinnsluminni. 
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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. Þegar tilfinninga- og samskiptafærni er til 
staðar er hægt að nota hugrænar samtalsmeðferðir (top-down) og 
atferlisþjálfun. 

Meðferðir byggðar á taugaþroska 

Tengslavandi getur haft víðtækar afleiðingar á tilfinningaþroska barns 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 geðraskanir. 
Einkenni barna með þroska- og tengslahömlun vegna streitu og áfalla sem tengjast misbresti í 
uppeldi, eða developmental trauma disorder (DTD), skarast við önnur algeng greiningarviðmið 
þroskafrávika en sýna fyrst og fremst heildstæðari mynd af vanda sem liggur í samspili reynslu 
og lífeðlisfræðilegum þroska í frumbernsku. 
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bottom-up
meðferðir

tilfinningastjórn og 
varnarviðbrögð

top-down
meðferðir

hugsun

listmeðferð

leikmeðferð

Skynjunarmeðferð 
sensorymotor psychotherapy 

CRM  comprehensive 

recourse model

Hugræn atferlismeðferð  Cognitive therapy

EMDR

CBT

Jóga

íþróttir

Trommur

Dans

Kemba
MBCT

DBT

TF-CBT

Áföll

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 (patterned neural activation) en það er ekki hægt að breyta 
taugakerfinu án þess að virkja það 
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TBRI Trust-based relational intervention er 
meðferðarúrræði þróað af Karyn Purvis og  
David Cross. Það byggir á taugalífeðlisfræði 
og rannsóknum á börnum sem hafa alist 
upp við misbrest í uppeldi og eiga að baki 
áfallareynslu og tengslavanda. 
Meðferðin leggur áherslu á tengslaeflingu 
og áfallamiðuð inngrip til þess að mæta 
flóknum þörfum viðkvæmra barna. Markmið 
hennar er að efla tengsl barna 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 sem inniheldur 
tengsl, tauga- og lífeðlisfræðilegan þroska, 
tilfinningastjórn og sjálfsmynd. 

NMT Neurosequential model of 
therapeutics er heildræn meðferð þróuð 
af Bruce Perry. Meðferðin felst í að 
endurbyggja taugaþroskann og koma 
jafnvægi á varnarkerfið en Perry sérhæfir 
sig í meðferðarúrræðum barna sem hafa 
búið við misbrest í uppeldi. Meðferðin 
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 fimm ára 
og sjálfsstjórn á við tveggja ára. Einnig er 
algengt að þessi börn sýni reglulega afturfarir 
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 er þess vegna mikilvægt að 
hafa í huga þroskatengda færni þeirra fremur 
en raunaldur.
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Svæði heilans sem eru enn skilyrt af slæmri meðferð eru ekki móttækileg fyrir 
rökhugsun og meðferðir þurfa að miðast af fyrrnefndri þrískiptingu heilans og 

stigskiptum þroska. Með jafnvægi í taugakerfi og heilastofni næst tilfinningaleg tenging 
við barnið sem þarf að finna til öryggis áður en hægt er að ræða við það á röklegan hátt. 

JAFNVÆGI  
regulate

Tilfinningaleg tengsl  
relate

Samskipti
reason
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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. 

Tengslaeflandi meðferðir

Þegar taugakerfið er í jafnvægi og tilfinninga- og sjálfsstjórnin hefur batnað er 
hægt að vinna betur að tengslaeflingu þar sem unnið er út frá tilfinningaheila. 
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. 

Núvitundaruppeldi (keep the childs mind-in-mind) 
leggur áherslu á að horfa á hegðun barna sem 
form tjáningar, með skilning á þeim þörfum 
sem liggja að baki hennar. Slík nálgun er 
lykilatriði í tengslaeflandi meðferðum.

Circle of security (COF) 
managing behaviour with 

attachment in mind 

Öryggi og tengsl
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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 að 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. 
Aukin þekking á tengslavanda gefur innsýn inn 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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