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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA prófs í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands. Hún 

byggir á ritrýndum heimildum sem fjalla á einhvern hátt um viðfangsefnið. Efni 

ritgerðarinnar samanstendur af umfjöllun um tengslavanda barna og leiðir sem 

þroskaþjálfar í gunnskólum geta farið eftir til að auka tengslaöryggi þessara barna í 

skólaumhverfinu. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á tengslavanda barna á 

grunnskóla aldri og hvaða aðferðir er hægt að notast við til að auka öryggi þeirra í 

skólaumhverfinu. Helstu niðurstöður eru þær að mikilvægt er fyrir börn með 

tengslavanda að þroskaþjálfar og aðrir starfsmenn skapi þeim gott og öruggt 

skólaumhverfi og mæti þörfum þeirra og hegðunarerfiðleikum af virðingu. Sýna 

niðurstöður að með markvissri aðstoð er  hægt að stuðla að bættri hegðan og líðan 

nemenda með tengslavanda.  
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Formáli 

Verkefnið er 10 eininga lokaverkefni í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands vorið 

2020. Leiðbeinandi minn við þetta verkefni var Anna Björk Sverrisdóttir og vil ég færa 

henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Manninum mínum, Óðni, börnunum okkar fjórum 

og Bellu mágkonu vil ég þakka fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði síðustu ár. Án 

stuðnings, aðstoð og hvatningu þeirra síðustu mánuði hefði þetta aldrei orðið að veruleika. 

Takk æðislega fyrir. Að lokum vil þakka yndislegri vinkonu minni, Jóhönnu Reykjalín, 

fyrir að nenna að hlusta á mig, lesa yfir verkið og hvetja mig áfram. Takk fyrir. 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgdi 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__ 

 

_________________________________ 

Guðbjörg A. Guðmundsdóttir 
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Inngangur  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) kemur fram í 

skýru máli að almenn skólastefna í grunnskólum á Íslandi sé skóli án aðgreiningar. Í því 

felst að nemendur með ólíkar þarfir eigi að fá nám við hæfi. Er þetta stutt með lögum 

um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsúrræði (nr. 38/2018) sem segja að 

fatlað fólk eigi rétt á þjónustu og stuðning sem þeim nauðsynlegt er.  

Þessi ritgerð fjallar um tengslavandabarna og leiðir til að auka öryggi þeirra í 

grunnskólum. Farið verður yfir kenningar og helstu hugtök í tenglamyndun, auk þess 

verður fjallað um lög og reglugerðir sem þroskaþjálfar starfa eftir á sínum vettvangi. 

Á undanförunum áratugum hafa framfarir og þekking í taugavísindum farið ört 

vaxandi og hafa þau komist að þeirri niðurstöðu að upphaf tengsla fer fram í móðukviði 

og í frumbernsku, þegar þroski heilans er sem mestur (Schore og Schore, 2007). Út frá 

þessu fannst mér áhugavert að skoða hvað gerist þegar þessi grunntengsl myndast ekki 

eða eru á einhvern hátt brengluð. Í gegnum starf mitt bæði í leik- og grunnskóla hef ég 

kynnst fjölmörgum nemendum sem eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir og hafa 

misjafnar þarfir. Eftir að hafa setið námskeið Vilborgar Guðnadóttur 

geðhjúkrunarfræðing vaknaði fljótt hjá mér grunur um ákveðna nemendur sem virtust 

hafa orðið fyrir þessum misbresti í tengslum strax við upphaf ævinnar. Var þetta 

kveikjan að áhuga mínum á að skrifa BA verkefni um tengslavanda barna, afleiðingar 

þeirra og hvernig hægt er að aðstoða börn með tengslavanda. Fannst mér þetta 

rannsóknarefni vera í góðu samspili við starfsvið þroskaþjálfa, en undir það fellur að 

aðstoða og þjálfa barn í tengslavanda, enda byggir starf þeirra á uppeldis-, félags-, 

heilbrigðis-, sálar- og siðfræðilegum gildum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Lagði ég 

upp með neðangreinda rannsóknarspurningu:  

 

• Hvaða bjargir hefur þroskaþjálfi þegar kemur að starfi með börnum með 

tengslavanda á grunnskólaaldri? 

 

Niðurstöður verkefnisins eiga að nýtast öðrum þroskaþjálfum sem starfa með 

börnum með tengslavanda. Verkefnið er hugsað sem nokkurskonar fræðileg samantekt á 

aðferðum sem taldar eru henta börnum með tengslavanda, efla þau og styrkja. Ég tel 

mikla þörf á vitundavakningu á málefnum þessa hóps barna og lít ég á verkefni sem mitt 

framlag til starfandi þroskaþjálfa. 

Uppbygging verkefnisins er á þá vegu að það hefst á inngangsorðum þar sem 

viðfangsefnið var kynnt og af hverju það varð fyrir valinu, tilgangur og markmið þess 

ásamt rannsóknarspurningu. Því næst skiptist verkefnið í sjö kafla sem hver um sig 

hefur sitt viðfangsefni.  
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Í fyrsta kafla er fjallað um tengsl, tengslamyndun og helstu tengslakenningar. 

Auk þessa er farið ítarlega yfir tegundir tengsla og þá fræðimenn sem að baki 

tengslakenninga standa.  Annar kafli fjallar um taugakerfið, heilann og þau efniskipti 

sem verða þegar börn verða fyrir streitu á fyrstu árum ævinnar. Einnig er sagt  frá 

tilfinningum og tilfinningakerfunum líkamans. Í þriðja kafla er fjallað um störf 

þroskaþjálfa, lög og reglugerðir, siðreglum og þá starfskenningu sem þeir fara eftir. Auk 

þess er fjallað um þroskaþjálfa í grunnskóla. Í fjórða kafla er farið yfir birtingarmynd 

hegðunar hjá börnum með tengslavanda. Í fimmta kaflanum er farið yfir þær bjargir sem 

þroskaþjálfar hafa til þess að ýta undir öryggi þeirra í skólaumhverfinu. Í sjötta 

kaflanum eru umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og komið er með 

ábendingar um hvað mætti rannsaka nánar í starfi þroskaþjálfa með börnum með 

tengslavanda. Sjöundi kafli eru lokaorð. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

Umfjöllun í þessum kafla er um helstu hugtök og kenningar er varðar tengsl og 

tengslamyndun barna við foreldra sína. Farið verður yfir upphaf tengslakenninga, fjögur 

stig tengslakenninga Johns Bowlby og rannsókn Mary Ainsworth sem nefnist 

ókunnugar aðstæður. Nánar verður farið í hugtök eins og örugg tengsl, óörugg tengsl og 

ruglingsleg tengsl vegna þeirra áhrifa sem slík tengsl hafa á barnið á mikilvægum 

þroska tíma þess. 

Tengsl 

Barn sem er nýkomið í faðm foreldra sinna þarfnast umönnunar, hlýju og öryggi strax 

eftir fæðinguna. Það hefur dvalið í móðurkviði þar sem það hefur verið umvafið hlýjum 

vökva og fengið fæðu og svefn án nokkurrar fyrirhafnar. Í móðurkviði hefur barnið 

öðlast ákveðinn þroska og eru sum líffærakerfi tilbúin. Heili þeirra verður í mótun 

fyrstu tvö ár ævi þeirra og á hann að ná 80% af stærð fullorðins heila á þeim tíma. Við 

fæðingu er barnið tilbúið að eiga í félagslegum tengslum við foreldra sína með sjón 

sinni, heyrn og með snertingu foreldra sinna (Vigdís Kjartansdóttir, 2015). 

Merking orðsins tengsl er tilfinningaleg binding við aðra manneskju sem er tilbúin 

að taka á móti og veita vellíðan, umhyggju, ánægju og öryggi. Þau tengsl sem myndast 

strax við fæðingu byggjast á þrá barnsins við að eiga í reglubundinni aldurs- og 

þroskatengdri, líkam- og tilfinningalegri samveru. Mikilvægt er fyrir grunnþarfir barns 

að tengjast kærleika foreldra sinna og með því fær það öryggi, vernd, stuðning ásamt 

viðeigandi aðhaldi og leiðsögn (Bowlby, 1969). 

Tengslamyndun 

Hægt er að segja að nýfætt barn sé óskrifað blað en þó tilbúið til að tengjast foreldrum 

sínum. Þau tengsl sem barnið upplifir fyrstu daga og mánuði í lífi sínu eiga sér stað 

þegar mótun heilans er sem mest. Tengslamyndun barnsins leggur grunn að þroska þess 

og hvernig framtíð barnsins mun verða. Hvernig foreldrar koma fram við barnið getur 

ráðið miklu um sjálfsmynd þess og hvernig það tengist öðru fólki í framtíðinni (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2011).  

Til þess að heili barnsins nái að þroskast eðlilega þarf hann á ánægjulegum og 

góðum tengslum að halda. Því er mikilvægt að foreldrar eigi í uppörvandi samvistum 

með barninu og njóti hennar, því barnið speglar sig í foreldrum sínum og umhverfinu 

sem það fær umönnun frá. Barnið er alfarið háð foreldrum sínum og þurfa þeir að vera 

næmir á þarfir þess og svara gráti þess þegar eitthvað er að. Mikilvægt er því að foreldra 

læri inn á tjáningarform og viðbrögð barnsins þegar það gefur í skyn hvernig því líður 
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og hverjar þarfir þess eru s.s. þreyta, svengd eða að það þarfnist samvistar við foreldri 

(Berger, 2014).  

Til að ýta undir góða tengslamyndun er snerting á milli foreldra og barns mjög 

mikilvæg. Snerting er nærandi fyrir barnið og eykur þroska þess (Field o.fl., 2010). Auk 

þess þurfa samskipti á milli barns og foreldri að vera nærandi til að tryggja að vitsmuna- 

og málþroski barnsins verðir sem heilbrigðastur. Uppbyggilegt og jákvætt uppeldi færir 

barninu jákvætt álit á sjáfum sér og heiminum. Barn sem upplifir sig óöruggt og fær 

höfnun frá foreldrum sínum gerir sér engar vonir um alúð og ást og myndar varnir gegn 

slíku atferli. Aftur á móti upplifir barn með örugg tengsl að það sé elskað sem 

einstaklingur og býst við jákvæðu andsvari og umhyggju frá öðrum (WHO, 2004). 

Tengslakenningar 

Sigmund Freud var fyrstu til að benda á að tengsl móður og barns í frumbernsku væri 

mjög mikilvæg fyrir komandi framtíðarsambönd barnsins. Kenning Freuds var byggð á 

líffræðilegum hugmyndum og þeim eðlishvötum sem var grundvöllur fyrir öllu hátterni 

hjá fólki. Með hátterni væri markmiðið að svala ákveðnum þörfum. Freud taldi því að 

geðtengslamyndun á milli móður og barns væru tilkomin vegna þarfar barnsins til að 

nærast (Berger, 2014). 

Um miðbik síðustu aldar kom John Bowlby fram með tengslakenningu (e. 

attachment theory) sem hann hafði þróað út frá hugmyndum Freuds. Kenningin er um 

tengsl (e. attachment) sem myndast hjá barni og foreldri þess eða þá sem hugsa um það 

fyrstu mánuði og ár. Eðlileg tengsl manna og dýra við afkvæmi sín er að veita þeim 

öryggi, umönnun og vernd. Barnið tengist oftast fyrst við móður sína þar sem það 

þekkir hana, þekkir hjartslátt hennar, lyktina af henni og rödd hennar. Síðar myndar 

barnið tengsl við föður sinn og aðra sem annast það (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

 Samkvæmt tengslakenningunni geta tilfinningatengsl sem myndast fyrstu 

mánuðina og ár ævinnar haft mikil áhrif á tengsl þess og samskipti við aðra á 

lífsgöngunni s.s. við vini, félaga, foreldra, maka og eigin börn. Ef foreldrar eða 

forráðamenn mæta grunnþörfum barnsins og mynda örugg tengsl við það er líklegt að 

barnið muni blómstra. Ekki er nóg að foreldrar einungis klæði og fæði barnið sitt, 

heldur verða þau að sinna tilfinningum þess því annars er hætta á að barnið myndi 

óörugg tengsl við foreldra sína (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 

John Bowlby 

John Bowlby (1907- 1990) var enskur sálfræðingur og geðlæknir sem þróaði 

tengslakenninguna eins og fyrr segir. Bowlby þróaði kenningun út frá sínum eigin 

rannsóknum þar sem þörf barns til að vera í tilfinningalegum tengslum við móður sína 
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var skoðuð. Við þróun kenningarinnar horfði Bowlby einnig á niðurstöður rannsókna úr 

dýraríkinu; hvernig tengsl dýra voru við afkvæmi sín (Sullivan o.fl., 2011). Tengsl 

móður og barns hefst í móðurkviði og styrkjast tengslin hægt og rólega í gegnum 

meðgöngu. Við þetta myndar barnið tengsl við þá sem annast það mest. Í flestum 

tilvikum er að það móðirin en síðar myndar barnið tengsl við aðra nákomna sér (Sadock 

og Sadock, 2014). Bowlby taldi ef móðir og barn væru í góðum tengslum eða við aðra 

umönnunaraðila þá liði því vel í umhverfi sínu og taldi hann að barnið gæti þróað með 

sér aukna seiglu í slíkum aðstæðum. Hann taldi einnig að barnið ætti auðveldara með að 

treysta öðru fólki ef það væri í góðum tengslum við móður eða umönnunaraðila sinn. 

Skortur á tengslum milli móður og barns getur valdið óöryggi og óstöðuleika hjá 

barninu sem veldur varanlegum áhrifum á vitsmunalegan þroska þess (Bowlby, 1982). 

Bowlby skipti tengslakenningunni í fjögur stig. Fortengslastig (e. preattachment 

stage) er fyrsta stigið og byrjar það við fæðingu barnsins og nær til 3 mánaða aldur. 

Meðfæddir eiginleikar barna er að gráta, brosa, grípa og ná augnsambandi við foreldra 

sína. Þarna er grunnur tengslamyndunar milli barns og foreldra hafin. Tengslamyndun í 

mótun (e. attachment in the making) er annað stigið og er frá 3 mánaða til 6 mánaða 

aldurs. Barnið nær að mynda tengsl við aðra á þessu stigi. Skýr tengslamyndun (e. clear 

cut stage) er þriðja stigið og nær frá 6. mánaða aldri til 24. mánaða aldri. Á þessu stigi 

getur barnið sýnt streitumerki þegar það er aðskilið frá móður sinni. Þegar barnið 

endurheimtir móðir sína tekur það gleði sína á ný og vill það síður sleppa henni vegna 

hættu á að glata henni aftur. Gagnkvæm tengsl (e. formation of reciprocal relationship) 

er síðasta stigið og á sér stað um 25 mánaða aldur. Tengslin hafa þróast enn frekar og 

finnur barnið ekki fyrir óöryggi þrátt fyrir að móðir þess sé ekki á staðnum (Sadock og 

Sadock, 2014). 

Bowlby vann og mótaði grundvallarþætti tengslakenningarinna en með aðferðum 

frá samstarfskonu hans, Mary Ainsworth, var kominn möguleiki til að prófa enn frekar 

hugmyndir Bowlbys. Með þessu þróaðist kenningin og varð stærri fyrir vikið (Sadock 

og Sadock, 2014). 

Mary Ainsworth 

Mary Ainswort (1913-1999) var bandarískur þróunarsálfræðingur sem vann náið með 

Bowlby. Hún þróaði aðferð út frá tengslakenningunni til að rannsaka tengsl milli móður 

og barns á aldrinum 12- 18 mánaða. Sú rannsókn kallaðist „ókunnugar aðstæður „(e. 

strange situation). Rannsóknin fór þannig fram að móðir og barn fara inn í ókunnugt 

leikherbergi. Eftir stutta stund kemur inn í herbergið ókunnug manneskja sem spjallar 

við móður og barn. Því næst fer móðirin út úr herberginu og skilur barnið eftir hjá 

ókunnugu manneskjunni. Móðirin kemur aftur inn í herbergið nokkrum mínútum seinna 

og ókunnuga manneskjan fer. Þá fer móðirin út úr herberginu og skilur barnið eitt eftir 
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en fljótlega kemur ókunnuga manneskjan inn í herbergið. Að lokum kemur móðirin inn 

í herbergið og ókunnuga manneskjan yfirgefur það. Allt þetta ferli tekur u.þ.b. hálfa 

klukkustund. Það eru viðbrögð barnsins við endurfundi við móður sem varpar ljósi á 

formgerð tengslanna fremur en aðskilnaðinum.  Á grundvelli viðbragða barnsins við 

endurfundi voru greind ferns konar mynstur; Fyrsta mynstrið er örugg tengsl (e. secure 

attachment) en þá leitar barnið til móður sinnar bæði eftir fyrri og seinni aðskilnaðinn. 

Þegar móðirin fer kallar barnið á hana, eltir hana, leita að henni og sum fara jafnvel að 

gráta. Barnið verður ánægt að sjá móður sína aftur og leitast eftir líkamlegri nálægð. 

Stuttu síðar tekur það gleði sína aftur og eru tilbúið að fara að leika sér á ný. Annað 

mynstrið er óörugg tengsl (e. insecure attachment) sem einkennast af nándarfælnum 

tengslum (e. avoidant attachment). Nándarfælin tengsl lýsir sér þannig að barnið sýnir 

lítið mótlæti við skilnað frá móður, það hvorki eltir hana né grætur. Yfirleitt heldur 

barnið áfram að leika sér en það getur dregið úr áhuga þess. Oft horfir barnið á eftir 

móður sinni og er því ljóst að þau taka eftir því þegar hún fer. Þegar móðirin kemur 

aftur inn í herbergið láta börnin sem þau taki ekki eftir henni og leita ekki til hennar. 

Líkamleg snerting er oftast í lágmarki. Óörugg tvístígandi tengsl ( e. ambivalent 

attachment) er þriðja mynstrið. Við slík tengsl grætur barnið mikið við aðskilnað við 

móður sína. Móðurinni vegnar ekki vel við að róa og hughreysta barnið eftir að hún 

kemur inn aftur í herbergið. Barnið eru lengi að jafna sig og vilja gjarnan ekki leika sér 

á ný. Þegar móðirin tekur barnið upp getur það sýnt árásargirni með því að lemja, 

sparka, ýta og snúa sér undan móðurinni. Fjórða og síðasta mynstrið, óörugg ruglingsleg 

tengsl ( e. disorganised attachment) var greint töluvert seinna en hin þrjú. Barn sem 

hefur alist upp við slík tengsl virðist skorta innri frið og á erfitt með að bregðast við 

áreiti. Það getur fallið að hluta til að fyrri skilgreiningum um óörugg tengsl en auk þess 

getur það sýnt rugluð viðbrögð, t.d. að hlaupa í átt til móður sinnar en snúa við á miðri 

leið og hlaupa frá henni. Einnig á það að sýna einkenni um ótta eða að það frýs í 

sporunum (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

Rannsóknin sýnir í stuttu máli hvernig tengslamyndun er á milli móður og barns. 

Lykilatriði tengsla á milli móður og barns er hversu vel móðirin les tjáningu barnsins og 

hvernig geta hennar er til að svara tjáningunni á viðeigandi máta. Frá fæðingu til þriggja 

mánaða hefur móðir barns með örugga tengslamyndun svarað kalli barnsins fljótt. 

Móðir sýnir barninu meiri hlýju og gleði og horfir og brosir meira til þess. Móðirin les 

hegðun barnsins og bregst við á viðeigandi hátt með því að taka barnið, hugga það, 

halda á því blíðlega og sleppa því svo. Það sem einkennir þessi tjáskipti er að börnin 

gefa frá sér merki sem mæðurnar lesa og bregðast við á fullnægjandi hátt (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2011; Wade og Tavris, 2008). 
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Örugg tengsl 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi í tengslum barns og foreldri, hvort, hvernig og 

hversu vel  þau lesa í tjáningarform barnsins og þau teikn sem barnið gefur frá sér og 

hversu fær þau eru til að svara því eins og á við. Það er mikilvægt að foreldrar svari 

kalli barsins stöðugt því þá skynjar barnið öryggi frá þeim. Um 60 – 70% barna eru 

betur í stakk búin til að takast á við erfiðleika og mótlæti í framtíðinni ef þau hafa 

mynda örugg tengsl við foreldra sína í frumbernsku (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  Ef 

barn hefur myndað örugg tengsl við foreldra sína á það auðveldara með að mynda 

vinskap, traust og nánd við annan einstakling sem og hafa hemil á neikvæðum 

tilfinningum (WHO, 2004).  

Með öruggum tengslum þar sem foreldrar sinna grunnþörfum barnsins auk þess að 

sína því ást og hlýju og gefa sér tíma til að leika við það, draga þau úr líkum á félags og 

hegðunar síðar meir. Foreldrar sem eru til staðar fyrir barnið sitt og eru góð fyrirmynd 

þess byggja upp öruggan einstakling sem er óragur við að skoða umhverfið sitt, óttast 

ekki nýjar aðstæður og þróar með sér jákvæðan hugsunarhátt og væntingar í garð sjálf 

sín. Örugg tengsl hjá barni kemur í veg fyrir að það þrói með sér andlega erfiðleika og 

hafi þá hæfni sem þarf til að takast á við áföll í lífinu (Terry, 2000). 

Óörugg /nándarfælin tengsl 

Börn með óörugg tengsl sýna litlar sem engar tilfinningar þegar þau eru viðskila við 

foreldra sína, þau fara hvorki að gráta né elta foreldrið. Þegar foreldrið kemur aftur sína 

þau því litla athygli, láta sem þau sjái það ekki og leita ekki eftir hughreystingu. 

Tilfinningaúrvinnsla hjá þessum börnum er lítil og munu þau eiga erfitt með að átta sig 

á því hvernig því sjálft líður. Slíkt getur haft áhrif á barnið í framtíðinni hvort sem er, í 

samfélaginu eða á vinnumarkaðnum þar sem einstaklingnum reiðir ekki vel af vegna 

hinna ýmsu vandkvæða sem geta orsakast vegna óöruggra tengsla (Snyder, Shapiro og 

Treleaven, 2011).  

Óörugg tengsl í frumbernsku getur valdið tengslavanda síðar meir á ævinni sem 

kemur út á þann veg að þau verða hvatvís, árásargjörn og eiga við hegðunarvandamál að 

stríða. Þau sýna  litla sem enga samkennd og samvisku. Þeim þykir erfitt að taka á móti 

umhyggju frá öðrum og eins finnst þeim erfitt að gefa af sér (Terry, 2000).  

Óörugg/tvístígandi tengsl 

Barn sem greint er með óörugg tvístígandi tengsl sýnir mikinn sársauka þegar móðir 

þess fer og er það ekki fært um að láta hugga sig þegar hún kemur aftur. Barn með 

tvístígandi tengsl lítur út fyrir að eiga í miklum innri erfiðleikum hvað varðar skynjun á 

tilfinninga- og líkamlegri nánd móður. Slík vandkvæði veita vísbendingu um að þarfir 
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barnsins í frumbernsku hafi verið sundurleitt eða óábyrgt. Einkenni barns með slík 

tengsl er að það sýnir takmörkun í að rannsaka umhverfið, í þroska og sjálfsvörn. 

Tilburðir hjá barninu er að það er kærulaust og eru meiri líkur á að það lendi í slysi 

heldur en barn sem elst upp við örugg tengsl (Flaherty og Sadler, 2011). 

Óörugg/ruglingsleg tengsl 

Óörugg ruglingsleg tengsl voru greind töluvert seinna en hin fyrri eins og fram kom hér 

að ofan. Einkenni barns sem hefur alist upp við ruglingsleg tengsl er að það sýnir 

trufluð viðbrögð gagnvart móður sinni. Það hleypur í átt að henni en stoppar, snýr við 

og hleypur í burtu frá henni. Barnið á einnig til að stoppa og frjósa eða sýna önnur 

óttaviðbrögð ( Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Þrátt fyrir að vera í návist móður sinnar 

hefur barn með ruglingsleg tengsl engin stöðluð viðbrögð og hegðun þess er 

óútreiknanleg. Slík hegðun er talin vera afleiðing huggunar eða mikillar höfnunar frá 

móður. Ruglingsleg tengsl sjást helst hjá börnum sem hafa verið  vanrækt eða beitt 

einhverskonar ofbeldi af hálfu foreldra sinna (Flaherty og Sadler, 2011). 

Samantekt 

Í þessum kafla var sagt frá tengslum og tengslamyndun barna í frumbernsku og helstu 

kenningum viðfangsefnisins. Þegar barn kemur í heiminn er það tilbúið til þess að eiga í 

félagslegum samskiptum við foreldra sína. En það veltur á foreldrunum hvort þeim tekst 

vel til að mynda tengsl við barnið sitt. Tengslamyndun á milli barns og foreldris leggur 

grunn að þroska barnsins og hvernig barninu á eftir að reiða af í framtíðinni. Þegar barn 

myndar örugg tengsl við foreldra sína þróar það síður með sér andlega erfiðleika. Þau 

börn sem alast upp við óörugg tengsl og hafa ekki fengið þörfum sínum uppfyllt geta 

þróað með sér kvíða og ótta vegna erfiðara aðstæðna á uppvaxtarárum. 
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2 Líffræði mannsins 

Líffræðileg viðbrögð líkamans er viðfangsefni þessa kafla. Honum er skipt niður í fjóra 

undirkafla sem hver um sig lýsa ákveðnum þáttum í líffræði mannsins er snýr að 

tengslamyndun einstaklingsins. Fyrst er fjallað um taugakerfið, því næst mannsheilinn 

og virkni hans, svo tilfinningar og að lokum streitu og áhrif hennar á líf einstaklingsins. 

Taugakerfið 

Hlutverk taugakerfisins er þýðingarmikið fyrir þær sakir hvernig við nemum og 

bregðumst við upplifun okkar á nærumhverfinu og fjölskyldu okkar. Taugakerfið sér til 

þess að við komumst af í ógnandi aðstæðum og höfumst vel við í öruggum aðstæðum. 

Taugakerfið skiptist í miðtaugakerfið og úttaugakerfið. Í miðtaugakerfinu er heilinn sem 

skiptist niður í þrjá hluta. Úttaugakerfið skiptist í líkamstaugakerfið og 

sjálfvirkataugakerfið. Líkamstaugakerfið ber taugaboð frá skynfærum og 

sjálfvirkataugakerfið tengist innri líffærum og sér um hjartslátt, öndun o.fl. ósjálfráða 

líkamsstarfsemi (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003).  

Í frumbernsku barna eru grunn þarfir þeirra í forgrunni en umhyggja til þeirra þarf 

að taka mið af þeim mikilvæga þroska sem á sér stað í heilanum. Á þessum tíma geta 

börn ekki stjórnað sínum eigin tilfinningum og eru því mjög háð tilfinninganæmni 

foreldra sinna. Börn stilla sig inn á tilfinningar og viðbrögð foreldranna. Við þetta 

þroskast taugakerfið eðlilega. Til þess að öruggt tilfinningasamband myndist á milli 

barns og foreldris þarf að vera jafnvægi á milli líkams- og tilfinningaástands barnsins 

(Van der Kolk, 2015). Barn sem fær mat og rétta umönnun, er tekið upp og sefað þegar 

það grætur eða fær mat þegar það er hungrað, mörgum sinnum á dag, lærir að treysta 

því að þörfum þess verði uppfyllt og að það geti treyst öðrum. Við þetta, ásamt því að 

fylgjast með svipbrigði foreldra og eiga samskipti við þau, örvast heilastarfsemin. Heili 

barns sem fær ekki sjónræna örvun að þessu tagi þroskast ekki eðlilega. Þau börn sem 

upplifa ekki eðlileg tengsl við foreldra sína snemma á ævinni, sýna oft merki um 

félagslegan vanþroska, eiga í erfiðleikum með að læra nýja hluti, þola illa snertingar og 

eiga erfitt með að hafa hemil á hegðun sinni (Purvis, Cross og Sunshine, 2014). 

Mannsheilinn og virkni hans 

Heili barns er ekki fullmótaður þegar það fæðist. Heilafrumur barnsins við fæðingu eru 

um 100 milljarðar en þær eru lítið tengdar. Svo að heilafrumur geti sinnt sínu starfi 

þurfa þær að tengjast öðrum taugafrumum. Ótal tengingar myndast á milli heilafrumna 

sem eru notaðar mest og festast þær í sessi og verða varanlegar. Ónotaðar tengingar 

visna og deyja. Heilinn framleiðir hvítt fituríkt efni sem myndar slíður utan um 

taugasímann á þeim taugatengingum sem eru í síendurtekinni notkun. Með slíkum hætti 
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hefur reynsla bein áhrif á uppbyggingu heilans. Umönnun foreldra er alltaf áhrifamesta 

reynslan fyrir barnið (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Mannsheilinn skiptist niður í þrjá hluta og gegna þeir sérstöku hlutverki en flókið 

net taugafrumna tengir þá saman. Heilastofninn er innsti og virkasti hluti heilans við 

fæðingu. Hann stjórnar nauðsynlegri líkamsstarfsemi og virkjar eðlislæg viðbrögð sem 

hvort tveggja heldur manneskjunni á lífi, s.s. öndun, líkamshiti og hungur. Einnig 

stjórnar heilastofninn tilfinningunni fyrir umhverfinu og virkjar hann frumstæðustu 

varnaviðbrögð manneskju þegar henni er ógnað, með því að flýja, frjósa eða berjast. 

Tilfinningaheilinn gerir manneskjunni kleift að finna fyrir tilfinningum s.s. reiði, ótta, 

aðskilnaðarkvíða og væntumþykju. Aðeins vitsmunaheilinn getur haft hemil á 

tilfinningunum. Vitsmunaheilinn er þróaðasti hluti heilans og umlykur hann hina tvo og 

er því oft kallaður heilabörkur eða ytri heili. Með tímanum verður vitsmunaheilinn 

langstærsti hluti heilans eða um 85% hluti af heilanum. Við fæðingu barns er stór hluti 

vitsmunaheilans að mestu óvirkur og þroskast hann ekki fyrr en á síðari hluta fyrsta 

ársins. Í vitsmunaheila fer fram rökhugsun, ímyndunarafl, sjálfsvitund, góðsemi, 

innlifunarhæfni, samhygð og umhyggja. Í tilfinningaheilanum er drekinn sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í langtímaminni. Of mikil streita snemma í frumbernsku veldur 

frumudauða í drekanum og verður afleiðingin lélegt minni á fullorðins árum (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015; Van der Kolk, 2015). 

Það þykir hagkvæmt að heili ný fædds barns sé ekki fullmótaður þegar það fæðist. 

Við uppvöxt lærir barnið á þá menningu og umhverfi sem það fæðist inn í þar sem þau 

læra tungumál, venjur og siði í sínu samfélagi. Því er talað um að þroski heilans sé 

reynsluháður. Samskipti barns við foreldra hefur mikil áhrif og upplifanir þess viðhjálpa 

taugatengingum í heilanum og hefur því mikil áhrif á þroska hans. Aðlögunarhæfni 

barna hefur bæði kosti og galla fyrir velferð þess. Við eðlileg skilyrði þar sem barn 

upplifir kærleik, umhyggju og eftirtekt upplifir það sig sem elskað og áhugavert og er 

því líklegra til að læra nýja þætti í samskiptum við annað fólk, s.s. að setja sig í spor 

annarra. Upplifi barn heiminn hættulegan og óöruggan með ógnandi og ofbeldisfullri 

hegðun frá foreldrum sínum leiðir til þess að það er alltaf á varðbergi og óttaslegið. Við 

langvarandi ótta tekur frumstæði heilinn eða heilastofninn yfir og við það fer barnið í 

ástandið, frjósa, flýja eða berjast. Upplifun barnsins verður að það væntir ekki góðs af 

neinum og að það sé áhrifalítið (Gerhardt, 2004). 

Mikilvægt er að foreldrar tileinki sér að hlusta á barnið, tala við það, faðma það að 

sér  og huggi það þegar það grætur og bregðist við á yfirvegaðan hátt þegar það hegðar 

sér illa. Með því stuðla foreldrar að myndun nauðsynlegra taugatenginga í heila 

barnsins. Með góðum tengingum á milli innri og ytri heilans tekst barninu að takast á 

við streitu og mótlæti síðar á ævinni, stjórna erfiðum tilfinningum og mynda nærandi og 

umhyggjusöm tengsl við aðra í framtíðinni ( Vigdís Kjartansdóttir, 2015; Van der Kolk, 

2015). 
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Tilfinningar 

Tilfinning er skilgreind í íslenskum orðabókum sem líkamsskyn sem nemur sársauka, 

hita, kulda, snertingu og þrýsting, einkum í húð. Tilfinning getur verið skynjun eða 

óljóst hugboð (Snara.is, e.d.). Hún sér til þess að einstaklingurinn sinni sínum 

grunnþörfum með því að gera honum viðvart t.d. hvenær hann þarf að hvílast, matast 

eða forða sér frá hættu. Tilfinningar hafa stöðug áhrif á það hvernig einstaklingurinn 

skynjar sjálfan sig og lífið í kringum hann. Þær eru óáþreifanlegar og síbreytilegar en 

einstaklingurinn finnur fyrir þeim í líkama sínum og tekur eftir þeim í huganum. 

Samspil ólíkra tilfinninga og úrvinnsla þeirra ræður útkomunni á persónuleika og líðan 

einstaklingsins. Í samskiptum við annað fólk gegna tilfinningar mikilvægu hlutverki því 

þær gera manneskjunni kleift að skilja líðan annara (Gerhardt, 2004).  

Tilfinningar eru bæði líkamlegar og huglægar. Þegar einstaklingurinn finnur fyrir 

líðan innra með sér og hugsar um hana fer lífeðlisfræðilegt ferli af stað í líkamanum. 

Hægt er að tempra líðan og hafa þar með áhrif á tilfinninguna og líkamlegt ástand. Það 

er gert með því að ræða við einhvern, beita slökun, dreifa huganum svo eitthvað sé 

nefnt. Með því að tempra líðan tvístrast streituhormónin og jafnvægi kemst aftur á. Það 

er mikilvægt að veita tilfinningunum athygli því þær segja einstaklingnum hvað sé að 

brjótast um innra með honum og í umhverfinu og út frá því er hægt að ákveða næstu 

skref. Ef einstaklingur lokar á tilfinningar sínar eða gefur þeim ekki gaum, rofnar flæðið 

á milli upplýsinga og viðbragða og það tapar tækifærinu til að koma jafnvægi á 

líffræðileg viðbrögð líkamans. Slíkt hefur áhrif á ónæmiskerfið. Þegar tilfinningar eins 

og reiði, kvíði og ótti koma fram eykst framleiðsla á streituhormóninu kortisóls og 

líkaminn bregst við líkt og hann sé í hættu með því að loka á ónæmisviðbrögð. Slíkt 

kemur ekki að sök ef um stuttan tíma er að ræða. Ef streitan er stöðug  getur það haft 

alvarleg áhrif á ónæmisviðbrögð líkamans (Gerhardt, 2004). Móðir og faðir eru 

einskonar tilfinningalegir leiðbeinendur barna sinna. Fyrstu mánuðina þurfa þau að 

koma skilaboðum til barnsins að þau skynji líðan þess með því að mæta því af innlifun, 

hegðun þess sé meðtekin og hún endurgoldin t.d. ef barnið brosir og hjalar, svarar móðir 

eða faðir með brosi og spjalli í sömu tóntegund. Með þessari samstillingu finnur barnið 

að aðrir geti skynjað líðan þess og að það skipti máli. Það er því mikilvægt þegar barnið 

fer að uppgötva tilfinningar sínar og kynnist þeim að foreldrar séu opnir fyrir reynslu 

barnsins og hafni því ekki. Barnið þarf að finna fyrir nærveru þeirra sem aðstoðar það 

við að skilja tilfinningar, þola þær, hugsa um þær og hjálpað því að setja þær í orð. Á 

þann hátt lærir barnið að aðgreina milli ólíkra tilfinninga og íhuga þær fremur en að 

útiloka þær. Með því að fá aðstoð við að eiga við tilfinningar sínar síendurtekið, byggir 

barnið upp þrautseigju ef á móti blæs og lærir hvernig  það bregst við og vinnur úr 

tilfinningunni í ólíkum aðstæðum. Með þessu er grunnur lagður að getu barnsins og 

síðar sem fullorðinn einstaklingur, til að takast á við tilfinningar á heilbrigðan máta 

(Sæunn Kjartansdóttir,  2011). 
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Hver tilfinning hefur hlutverki að gegna og hafa þær verið flokkaðar niður í sex 

kerfi eftir hlutverkum. Kerfin eru leitarkerfi, aðskilnaðarkvíði, ótti, reiði, leikur og 

umhyggja. Leitarkerfið fær barnið til að leita að brjósti móður sinnar og/eða andliti. 

Þetta er upphafið að tengslamyndun móður og barns. Síðar hefur leitarkerfið það 

hlutverk að örva áhuga, forvitni og leik svo dæmi séu tekin. Aðskilnaðarkvíði kemur 

fram hjá barni þegar það upplifir sig eitt og yfirgefið eða því er ógnað. Einkenni 

aðskilnaðar er meðal annars hraður hjartsláttur, sviti, ógleði, andnauð og finnast maður 

vera að deyja. Ótti er viðbrögð barns við ógnvekjandi hlutum eða upplifunum sem geta 

komið annað hvort frá umhverfinu eða líkama þess. Fyrst til þess að byrja með gerir 

barnið ekki grein fyrir ytri eða innri veruleika. Reiði brýst fram hjá barni þegar það 

verður fyrir óþægindum eða vonbrigðum með ýmsa hluti í daglegu lífi s.s. að bíða. 

Leikur er mikilvægur fyrir þroska ytri heilans. Hann kennir barninu að eiga samskipti 

við aðra, æfa sig í ýmsum hlutverkum og að nota tákn. Leikur eflir ímyndunaraflið, 

hugmyndaflug og sköpunargleðina hjá barninu. Umhyggja sést ekki skýrt hjá börnum 

fyrr en um tveggja ára aldur í leik með dúkku eða bangsa. Fyrstu fjögur kerfin eru virk 

frá fæðingu en barn þarf aðstoð foreldra sinna til að læra inn á kerfin. Ef barn reiðist 

verða foreldrar að grípa inn í og aðstoða barnið sitt við að róa sig niður (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2015). 

Streita 

Streita er stór áhrifaþáttur í tilfinningalífi mannsins og getur ástandið sem hún skapar 

haft verulega slæm áhrif á fullþroska heila og taugakerfi hjá fullorðnum einstaklingi. 

Hjá barni, þar sem heila- og taugaþroski er í mótun, hljóta streituáhrif að hafa enn meiri 

og skaðlegri afleiðingar. Barnið er háð foreldrum sínum til að stilla viðbrögð sín við 

streitu og þróa með sér þá getu til að gera það sjálft í framtíðinn (Gerhardt, 2004). 

Þegar barn upplifir streitufullar aðstæður fer af stað viðamikið kerfi í líkamanum. 

Mikilvægri heila- og líkamsstarfsemi manneskjunnar er stjórnað með efnum sem kallast 

taugaboðefni. Þessi efni hafa áhrif á frumur líkamans og stjórna ýmissi starfsemi svo 

sem blóðþrýstingi, líkamshita og árverkni. Ef taugaboðefnin eru í réttu magni starfar 

líkaminn eðlilega en ef þau komast í ójafnvægi getur það valdið hegðunarerfiðleikum 

(Purvis o.fl., 2014).   

Hormón og önnur boðefni heilans stjórna bæði líkamsstarfsemi og tilfinningum 

okkar. Þar eru þrjú hormón sem helst ber að nefna. Dópamín og oxítósin eru efni sem 

kalla fram vellíðan en stór skammtur af kortísól kalla fram vanlíðan hjá manneskjunni. 

Þegar barn fæðist getur það engan veginn stjórnað tilfinningum sínum. En með ást, 

umhyggju og nánd frá foreldrum ná þau að viðhalda jafnvægi á tilfinningum sínum og 

þannig haldast streituhormón í blóðinu lág. Með tímanum og reynslunni verður barnið 
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öruggara og byggir upp úthald gegn krefjandi aðstæðum sem annars gætu kallað fram 

streituhormón (Gerhardt, 2004). 

Kortísól gegnir því hlutverki að halda jafnvægi og stöðugleika í líkama mannsins. 

Á morgnana er losun þess í hámarki en yfir daginn hjálpar það við orkustillingu. Á 

kvöldin dregur úr kortísól losun og þreyta og syfja nær yfirhöndum. Streita er hugtak 

yfir upplifun og líffræðileg svörun við álagi s.s. við ógnandi aðstæður (Ólafur Þór 

Ævarsson, 2016).  Í slíkum aðstæðum verður hámarks losun kortísól svo að orkan sé 

nóg til að eiga við streituvaldinn og við það dregur úr orkunni sem fer í almenna 

líkamsstarfsemi. Við þetta stöðvar kortísól starfsemi ónæmiskerfisins, getuna til að 

slaka á og læra, sem og að starfsemi meltingarinnar fer í rugl. Til skemmri tíma getur 

kortísól magnið í líkamanum verið gagnlegt en til lengri tíma ef magnið af kortísól helst 

of hátt í líkamanum getur það haft skaðleg áhrif á líkamsstarfsemina. Við þetta getur 

einnig orðið truflun á taugakerfinu sem veldur því að erfitt sé að ná kortósól magninu 

niður aftur. Auk þess getur taugakerfið skemmst með þeim afleiðingum að minnið 

skerðist (Gerhardt, 2004). 

Þegar barn verður óttaslegið breytist jafnvægið milli mismunandi boðefna í 

heilanum og setur af stað tvenns konar viðbrögð hjá barninu. Í fyrsta lagi eykst virkni í 

heilanum og barnið sýnir ofurárverkni sem gerir því kleift að undirbúa bardaga- og 

flóttaviðbrögð. Við þessar aðstæður upplifir barnið skelfingu og er líklegt til að sýna 

hegðun líkt og berja, öskra eða að hlaupa í burtu. Í öðru lagi getur viðbragð barnsins 

orðið að doða og það verður fjarrænt til að geta flúið í huganum frá slíkum ógnandi 

aðstæðum. Þegar óttinn stigmagnast fer í gang röð lífefnafræðilegra viðbragða í 

líkamanum sem gerir barninu fyrirmunað að bregðast rólega við og hugsa skýrt. Þegar 

óttinn hefur betur, nær sjálfsbjargarviðleitni yfirhöndinni og verður öðrum viðbrögðum 

yfirsterkari. Taugaboðefni sumra barna sýna stundum viðvarandi ofvirkni sem veldur 

minnkandi getu til að takast á við streitu. Kvíðavaldandi aðstæður geta virkjað fleiri 

taugaboðefni sem gerir barnið sífellt árásargjarnara, reiðara og stjórnlausara. Hjá 

sumum börnum getur viðvarandi streituástand valdið sjúkdóm sem nefnist sársaukastol, 

en þá hætta börn að finna fyrir sársauka (Purvis o.fl., 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að með því að veita barninu öryggi, hafa umhverfið 

fyrirsjáanlegt og kenna því að bregðast við áreiti, er hægt að halda kortisólmagninu í 

jafnvægi og við það róast hugurinn. Þetta staðfesta rannsókn sem höfundar bókarinnar 

Máttur tengslanna gerðu en þau fylgdust með rúmlega fimmtíu börnum sem voru í 

áhættuhóp um tengslavanda á dagvistunarheimili þeirra. Áður en þau komu á 

dagvistunarheimilið var tekið munnvatnssýni sem sýndi tvöfalt meiri kortísól magn en 

eðlilegt getur talist, sem sýndi viðvarandi streitu ástans hjá þessum börnum. Eftir fyrstu 

vikuna sýndu mælingar að enn væri mikið kortisólmagn hjá börnunum en þegar mæling 

fór aftur fram í annarri viku hafði magnið hins vegar minnkað um helming og var orðið 

eðlilegt miðað við aldur barnanna. Kortisólmagnið hélst óbreytt og eðlilegt á með þau 
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dvöldu á dagvistunarheimilinu. Á dagvistunarheimilinu var börnunum veitt öryggi, 

umhverfið var fyrirsjáanlegt og þeim var kennt að bregðast við áreiti. Við þetta 

minnkaði kortisólmagnið og heilanum gefið næði til að starfa eðlilega (Purvis 

o.fl.,2014). 

Minnkandi streita og lækkun kortisóls er lykillinn að mörgum jákvæðum 

breytingum hjá barninu, s.s. sjálfsprottnum máltökuþroska, aukinni gleði og kátínu, 

bættri hegðan, aukin félagsfærni og virkri tengslamyndun (Purvis o.fl., 2014). 

Samantekt 

Taugkerfið gegnir mikilvægu hlutverki barna í frumbernsku. Það hjálpar þeim að skynja 

og bregðast við upplifun þeirra á umhverfinu og fólkinu í kringum þau. Á þessum tíma 

getur barnið ekki ráðið við tilfinningar sínar sjálft og þarf því aðstoð foreldra sinna til að 

sefa þær. Til þess að barn myndi örugg tengsl við foreldra sína er mikilvægt að heili 

barnsins fá sjónræna örvun með því að barnið fylgist með svipbrigðum foreldra sinna. 

Þegar barn lifir í stöðugum ótta tekur frumstæði heilinn yfir og barnið fer í ástandið, 

frjósa, flýja eða berast. Við þessar aðstæður fara fleiri taugaboðefni í gang hjá barninu 

sem getur valdið því að það verður árásargjarnt, reitt og jafnvel algjörlega stjórnlaust. 

Mikilvægt er að grípa inn í slíkar aðstæður og hjálpa barninu við að finna öryggið aftur 

og fá það til þess setja í orð hvernig því líður. 
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3 Þroskaþjálfi 

Þroskaþjálfi er verndað starfsheiti samkvæmt reglugerð nr. 1120/2012. Í þessum kafla 

verður farið yfir þau lög og reglugerðir sem þroskaþjálfar starfa eftir. Einnig verður 

fjallað um siðareglu þeirra og starfskenningu. Að lokum verður farið yfir störf 

þroskaþjálfa í grunnskólum sem starfa með nemendum með fötlun og fjölþættan vanda 

líkt og tengslavanda. 

Lög og reglugerðir 

Starfsvettvangur þroskaþjálfa eru fjölbreyttur og beinist hann að því að finna skilvirkar 

aðferðir og leiðir sem hæfir ólíkum einstaklingum með fatlanir. Þroskaþjálfar starfa eftir 

lögum heilbrigðisstarfsmanna ( nr. 34/2012), reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa (nr. 1120/2012) , lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir (nr. 38/2018) og Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (2007). 

Árið 2018 voru gerðar breytingar á reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi (1120/2012). Í 1.gr. breytinga á 

reglugerð segir að veita megi þeim leyfi sem lokið hafa 180 ECTS BA-námi auk 60 

ECTS diplómaprófs á meistarastigi í þroskaþjálfafræðum við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands (451/2018). Í 5. gr. reglugerðar segir að þroskaþjálfi skuli sýna þeim er 

hann veitir þjónustu virðingu og sinna störfum sínum af aðgæslu samkvæmt þeim 

faglegum kröfum sem gerðar eru til þroskaþjálfa á hverjum tíma (1120/2012). 

Lög um stuðning við fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) og 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) eru helstu leiðarvísar 

þroskaþjálfa. Markmið Samnings Sameinuðu þjóðanna (2007) er að efla, verja og 

tryggja full og jöfn mannréttindi fyrir allt fatlað fólk til jafns við ófatlaða. Til fatlaðs 

fólk tilheyra m.a. þeir sem eru með langvarandi andlega, líkamlega eða vitsmunalega 

skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir allskonar hindrunum sem varnar fyrir 

fulla og árangursríka  samfélagsþátttöku á sama hátt og aðrir í samfélaginu. Markmið 

laganna um þjónustu við fatlað fólks með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018)  er 

að fatlað fólk eigi kost á góðri þjónustu sem unnt er að veita til að koma á móts við 

sértækar stuðningsþarfir þess. Þjónustan skal miðast af því að fatlað fólk fái þá aðstoð 

sem nauðsyn ber til, til að það geti notið fullra mannréttinda til jafns við ófatlað fólk og 

skapa sér þannig skilyrði á eigin forsendum til sjálfstæðs lífs. Ætíð skal framkvæma 

þjónustu við fatlað fólk af virðingu fyrir mannlegri reisn, sjálfræði og sjálfstæði þess. Í 

26. gr. laganna ( Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 

38/2018) segir að sveitafélög skulu hafa á að skipa þroskaþjálfa til að starfa að 

verkefnum samkvæmt þessum lögum. Í 19. gr. laganna ( Lög um þjónustu við fatlað 
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fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018) segir að þegar barn þarf sérhæfða 

þjónustu margra þjónustukerfa vegna fötlunar, raskana eð langvinnra sjúkdóma, skulu 

viðkomandi aðilar mynda þverfaglegt þjónustuteymi undir forystu félagsþjónustu eða 

skóla sem skulu útfæra þjónustu við barnið. Í þessum tveimur greinum í lögunum kemur 

sterklega fram þörfin og mikilvægi starfa þroskaþjálfa í sveitafélögum og grunnskólum 

landsins. 

Siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfar starfa eftir siðreglum líkt og margar fagstéttir gera. Siðareglur 

þroskaþjálfa eru reglur sem öllum þroskaþjálfum ber að fara eftir og hafa að leiðarljósi 

óháð vettvangi og notast við þær þegar upp koma siðferðileg álitamál. Í siðareglum 

þroskaþjálfa segir að þeir eigi að gæta að réttindi og lífsskilyrði skjólstæðinga sinna og 

bera virðingu fyrir mannlegri reisn og sjálfræði þeirra, með því er frelsi skjólstæðingsins 

til að taka eigin ákvarðanir viðurkennd. Þroskaþjálfar eiga að hafa heildræna sýn að 

leiðarljósi og miða allt sitt starf við upplag og þarfir skjólstæðinga sinna sem nýta sér 

þjónustu þeirra og leitast við að styrkja fólk til virkrar þátttöku í samfélagi sínu. 

Undirstaða traust og trúnaðar á milli þroskaþjálfa og skjólstæðings hans er 

þagnarskyldan. Ef þroskaþjálfi verður var við brot á þagnarskyldu ber honum að 

bregðast við því (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Þroskaþjálfa ber að viðhalda faglegri 

vitneskju sinni, siðferðilegri ígrundun og gæðum í sínu daglega starfi. Ætíð skal 

þroskaþjálfi stuðla að góðum samskiptum og samvinnu við aðrar fagstéttir, starfsmenn, 

sérfræðinga, stofnanir og tengslanet. Með siðareglunum er ætlað að vekja þroskaþjálfa 

til vitundar um siðferðilegar og faglegar skyldur við dagleg störf ásamt því að veita 

stuðning og aðhald (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

Frá árinu 2007 hafa þroskaþjálfar haft sameiginlega opinbera starfskenningu. 

Starfskenningin á að láta í ljós það sem þroskaþjálfar láta sér umhugað um og hver 

kjarni og hugmyndafræði þroskaþjálfunar er. Hugmyndafræðin byggist á virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi og jafnrétti. Á fræðilegum grunni byggir 

þroskaþjálfun m.a. á uppeldis-, félags-, heilbrigðis-, sálar-, og siðfræðum. 

Starfskenningin er bæði fagleg og persónuleg. Hún er fagleg vegna uppistöðu hennar 

sem er fagmenntun, siðareglur fagstéttarinnar og hugmyndafræðin. Persónuleg er hún 

vegna þess að hún byggir á gildismati, viðhorfum og reynslu hvers þroskaþjálfa. Gildi 

þroskaþjálfa í sínu starfi eru m.a. mannréttindi, virðing, kærleikur og traust. Með starfi 

sínu hafa þroskaþjálfar það markmið að efla til virkrar þátttöku í samfélagi án 

aðgreiningar, líta á hvern einstakling sem einstakan, hjálpa honum og styðja hann til 

aukinna lífsgæða. Stór þáttur í starfi þroskaþjálfa er réttindabarátta og réttindagæsla. Frá 

upphafi stéttarinnar hefur stéttin barist fyrir bættum kjörum fólks með fötlun og stutt 

það til jafnra tækifæra og jafnréttis. Einkenni störf stéttarinnar er kunnátta þeirra á sviði 
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stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar bæði í heildrænni- og einstaklingsmiðaðri 

þjónustu. Þroskaþjálfar tileinka sér í sínum störfum nýjar stefnur og strauma með þarfir 

fólks með fötlun að leiðarljósi. Auk þess deila þroskaþjálfar þekkingu sinni með öðrum 

og eru ráðgefandi sérfræðingar í að móta og taka inn nýjungar í þjónustu 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Þroskaþjálfar í grunnskólum 

Sem fyrr segir starfa þroskaþjálfar eftir lögum heilbrigðisstarfsmanna ( nr. 34/2012), 

reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa (nr. 1120/2012), lögum um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) og samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Þroskaþjálfar sem starfa í 

grunnskólum starfa einnig eftir lögum um grunnskóla nr. 91/2008, aðalnámskrá 

grunnskóla og stefnu viðkomandi skóla (Reykjavíkurborg, 2014).  

Í 2. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (585/2010) segir að 

nemendur með sérþarfir eru þeir sem eiga erfitt með nám vegna sértækra 

námsörðuleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar samkvæmt 

lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018), 

einstaklingar með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröskun, 

geðraskanir og nemendur með aðra sérþarfir tengdar heilsu. Markmið reglugerðarinnar 

er að allir nemendur fái jöfn tækifæri á sínum eigin forsendum til náms og virkrar 

þátttöku í sínum heima skóla án aðgreiningar með þeim hætti að komið sé til mót við 

náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra (585/2010). 

Þroskaþjálfar í grunnskólum starfa í sérdeildum, sérskóla eða almennum 

grunnskóla. Meginverkefni og verksvið þeirra eru margvísleg í grunnskólum m.a. gera 

þeir færni-, þroska- og námsmat auk þess að vinna að áætlunargerð af margvíslegu tagi í 

samvinnu við kennara, stuðningsfulltrúa, foreldra og aðra aðila sem við á hverju sinni. 

Þroskaþjáfar sjá um að annast þjálfun og fræðslu um fatlanir og þroskafrávik fyrir 

stuðningsfulltrúa aðra starfsmenn skólans sem og að halda skila-, teymis- og 

samráðsfundi með starfsfólki skólans, foreldrum og öðrum aðilum sem að málunum 

koma. Þroskaþjálfar sjá um að skipuleggja þjálfunaraðstæður, velja og/eða útbúa 

þjálfunar- og námsgögn og fylgja eftir settum markmiðum, meta árangur og endurskoða 

markmið í samstarfi við einstaklinginn og þeim sem að máli hans koma 

(Reykjavíkurborg, 2014). Sem dæmi má nefna að í starfsáætlun Laugarlækjarskóla 

(Reykjavíkurborg, 2019) segir að þroskaþjálfi sé samstarfsmaður kennara og annarra 

starfsmanna og samstarf þeirra er mikilvægt til að fá sem bestu útkomu fyrir 

nemandann. Auk þess að sjá um þjálfun og fræðslu sér þroskaþjálfi um félagsfærni þar 

sem lögð er áhersla á að efla nemendur í sjálfstæði og hvernig bera eigi sig að í 

mismunandi aðstæðum.  
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Hægt er að segja að stærsta hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum sé að vera 

talsmaður nemenda sinna og með því er hægt að segja að þeir séu að vinna eftir lögum 

um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (88/2011). Þroskaþjálfar þurfa að þekkja vel til laga 

og réttinda sem eru í gildi hvað varðar nemendur með fötlun eða annars konar 

örðugleika og jafnframt vera vökull fyrir því að skólinn mæti mismunandi þörfum 

þeirra (Huldís Franksdóttir, 2007). 
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4 Hegðun barna með tengslavanda 

Í þessum kafla verður stiklað á stóru um það hvernig tengslavandi getur haft áhrif á 

hegðun barns og hvaða bjargir eru til staðar fyrir þroskaþjálfar sem vinna með barni 

með tengslavanda. Sérstaklega verður horft til höfunda bókarinnar Máttur tengslanna en 

þau hafa áralanga reynslu að vinna með börnum í tengslavanda og foreldrum þeirra, auk 

þess sem þau hafa stundað rannsóknir á þessu sviði (Purvis o.fl., 2014). 

Börn sem alast upp við óörugg tengsl og/eða einhvers konar ofbeldi sýna ótta og 

sársauka sinn með óviðeigandi hegðun. Slík óviðeigandi hegðun kemur fram þegar 

sjálfvirka taugakerfi er virkjað til þess að bregðast við þeim hættum sem steðja að með 

því að gera árás, flýja eða frjósa. Sum börn tjá sársauka eða reiði sína með því að fá 

útrás; sýna reiði, pirring, andfélagslega hegðun og árásargirni. Önnur börn beina 

vanlíðan sinni inn á við; þau eru fjarræn, sýna hlédrægni og skeytingarleysi, eru 

þunglynd og döpur og gráta mikið. Sum börn sýna báðar þessar hegðanir til skiptis 

(Purvis o.fl., 2014). 

Oft eru þessi börn sögð vera ofvirk vegna þess að þau eru eirðarlaus, óróleg og eru 

alltaf á varðbergi en ástæða þess er að þau eru föst í sjálfvirka varnarkerfinu. Þau eru 

varkár gagnvart aðstæðum sem geta bitnað á almennri athygli, hvatvísi, stýrifærni og 

vinnsluminni. Reiði og önnur hegðun sem brýst fram hjá barninu endurspeglar tilraun 

barnsins til að hafa stjórn á aðstæðunum í kringum sig (Purvis o.fl., 2014). Í 

skólaumhverfi eru þau stanslaust á varðbergi og telja hættu steðja alls staðar að þeim. 

Skynjun þeirra á hávaða og birtu getur verið næm og geta þau upplifað ýkt áhrif af 

umhverfinu líkt og í frímínútur þar sem æsingur er mikill og þau geta orðið fyrir 

tilfinningalegu stjórnleysi og eru lengi að ná sér niður eftir slíkt (Treisman, 2017). 

Börn með tengslavanda eiga bágt með að lesa í svipbrigði hjá öðru fólki og er mikil 

hætta á að þau rangtúlki svipbrigðin sem skaðvæn, neikvæð eða reiði og þess vegna 

sýna þau ósæmileg viðbrögð gagnvart þeim. Þau eiga erfitt með að bera traust til 

annarra og gefa ekkert af sér né taka á móti raunverulegri umhyggju frá öðrum.  Þau 

eiga í erfiðleikum með að sýna samhug eða átta sig á tilfinningum annarra og taka ekki 

ábyrgð á gjörðum sínum heldur kenna þau öðrum um og líta á sig sem fórnarlamb. 

Hegðun þeirra getur komið fram í hvatvísri, þrjósku og skaðlegri hegðun er getur birts 

sem miskunnarleysi í garð dýra og fólks með því að skemma eigu annara, stela og ljúga 

(Treisman, 2017). Leiða má líkur að því að sú hegðun sem tengslavandi skapar getur 

verið mikill þrándur í götu barna ef ekkert er að gert.  



26 

5 Leiðir til að auka tengslaöryggi barna í grunnskólum 

Börn með tengslavanda grípa oft til reiðikasta, stroks eða árásargirni til að tjá depurð 

sína, ótta og óöryggi. Hegðunin nota þau til þess að tjá sig vegna þess að þau koma ekki 

orð á tilfinningar sínar og líðan sinna. Þó svo að hegðunin sé skiljanleg þarf að venja 

börn í tengslavanda af slíkri hegðan og hvetja þau stöðugt til að nota orðin sín. Örvun 

og æfingar sem efla barnið áfram til að nota tungumálið sitt og gera sig skiljanlega á 

æskilegan hátt (Purvis o.fl., 2014). Að skapa barni umhverfi þar sem því finnst það vera 

öruggt og það fær að sannreyna það öryggi með órækum hætti er mikilvægt skref í að 

vinna bug á hegðunarvandamálum en um leið efla þekkingaröflun barnsins og jákvæð 

tengsl þess við aðra (Purvis o.fl., 2014).  

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem gott er að vinna eftir þegar unnið er 

með nemanda í grunnskóla með tengslavanda. Fjallað verður um virðingu og mikilvægi 

hennar í samskiptum við barn með tengslavanda. Einnig verður farið í hversu 

þýðingarmikið það er fyrir nemendur að tjá sig með orðum en ekki ofbeldi. Að lokum 

verður fjallað um nokkrar aðferðir við að veita leiðsögn án aðfinnslu og hótana. 

Að virða tilfinningar þeirra 

Að virða tilfinningar nemenda með tengslavanda er mikilvægur þáttur í að efla öryggi 

þeirra í því umhverfi sem þau eru í án þess að það sé lítið gert úr þeim eða hlegið að 

þeim. Leggja þarf sérstaklega áherslu á að nemendurnir viti að allar tilfinningar eru 

eðlilegar og eiga rétt á sér, einnig þær vandmeðförnu líkt og sorg, reiði og pirringur. 

Starfsfólk grunnskóla geta aðstoðað með því að sýna nemandanum með líkamstjáningu, 

orðum og athöfnum að allar tilfinningar eru eðlilegar og leyfðar. Að viðurkenna 

tilfinningar er ekki það sama og að samþykkja sjálfkrafa óviðeigandi tjáningu á 

tilfinningum líkt og reiðisköst. Nemandinn gæti tekið slíkt ef einhver tæki af honum 

leikfang. Þá er gott að útskýra hvernig sé best að bregðast við í slíkum aðstæðum. Ein 

aðferð er; „ Þegar þú ( hér kemur það sem barnið gerði) nærð þú ekki (hér kemur það 

sem barnið náði ekki að gera, það sem barnið þurfti/ átti/ mátti gera) og þá gerist 

kannski( hér kemur það sem gæti komið fyrir).“ Mikilvægt er að enda svo samtalið á 

þessum nótum „Hvernig getum við leyst þetta.“ (Purvis o.fl., 2014). 

Að tjá sig með orðum 

Reiðisköst, strok eða árásargirni er það sem nemendur með tengslavanda grípa til, til að 

tjá tilfinningar sínar s.s. depurð, óöryggi og ótta. Hegðunin kemur í stað orða vegna 

þeirra erfiðleika sem þau eiga í með að tjá sig með orðum. Þó svo að starfsfólk skólans 

skilji hegðan hjá slíkum nemanda þarf það samt sem áður að venja hann af því að hegða 

sér óæskilega með því að hvetja hann til að tjá sig með orðum. Með æfingum og 
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hvatningu lærir nemandinn að nota tungumálið til að gera sig skiljanlegan á æskilegan 

hátt. Þegar nemandinn er farinn að tjá sig með orðum verður auðveldara að mæta 

þörfum hans. Einnig sér hann starfsfólk bregðast við þörfum hans og við það eflist 

traustið á milli þeirra (Purvis o.fl., 2014). 

Virk hlustun 

Með því að ná augnsambandi og veita nemandanum óskerta athygli þegar hann talar við 

starfsmann, sýnir starfsmaðurinn nemandanum í verki að hugsanir hans og tilfinningar 

skipta hann máli. Virk og einbeit hlustun stuðlar að öryggistilfinningu hjá nemandanum 

og er góð hegðunarfyrirmynd. Á þann hátt lærir nemandinn hvernig það á að hlusta og 

horfa á fólk þegar það talar við hann (Purvis o.fl., 2014). 

BESTA aðferðin  

BESTA aðferðin er góð leið til að takast á ögrun og slæmri hegðan hjá nemanda með 

tengslavanda: 

B - Viðbrögð starfsmannsins eru BEIN: Starfsmaðurinn myndar augnsamband við 

nemandann og veitir honum óskipta athygli. Starfsmaðurinn færir sig nær nemandanum 

til að eiga auðveldara með að kenna honum og leiðbeina. 

E - Viðbrögð starfsmannsins er EINBEITT og aðgerðamiðuð. Nemandinn fær virka 

leiðsögn í betri hegðan og fær að gera aftur og leiðrétta sig. Að lokinni leiðréttingu fær 

nemandinn hrós. 

S - Starfsmaðurinn þarf að bregðast STRAX við, innan 3. sekúndna frá því að 

óviðeigandi hegðunin á sér stað. 

T – Viðbrögð starfsmannsins eru TAKMÖRKUÐ og markviss. Starfsmaðurinn notar 

eins lítið vald eða festu og unnt er og eins takmarkar starfsmaðurinn leiðréttingar við 

það sem misfórst. 

A – Viðbrögð starfsmannsins miðast við ATFERLIÐ, ekki barnið. Ekki má hafna 

nemandanum heldur hegðun hans (Purvis o.fl., 2014). 

 

Að gera aftur 

Þegar nemandi fær að endurtaka hegðun með réttri hegðun í stað þeirra slæmu þurrkar 

hann misheppnuðu hegðunina út úr hreyfiminninu. Með því upplifir hann þá 

tilfinningalegu og líkamlegu fullnægju sem leiðir að því að setja vel heppnaða og 

árangursríka hegðun inn í minnið í staðinn (Purvis o.fl., 2014). 
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- Starfsmaðurinn býður nemandanum að prófa aftur eftir að hafa sýnt óviðeigandi 

hegðun eða orðalag. 

- Gaman er að leiðbeina nemandanum við endurtekninguna á skemmtilegan og 

hressilegan hátt svo það verði spennandi. Að gera aftur á ekki að vera refsing. 

- Ágætt er ef þess þarf að starfsmaðurinn sýni nemandanum réttu aðferðina áður 

en það gerir aftur. Við það er starfsmaðurinn að sýna nemandanum réttu hegðan 

eða orðalag. 

- Gott er að nemandinn endurtaki athöfnina nokkrum sinnum 

- Mikilvægt er að hrósa nemandanum fyrir að hafa framkvæmt athöfnina rétt. 

 

TEACCH 

Börn með sérþarfir þurfa að vita hvað er í vændum til að finna til öryggis í því umhverfi 

sem það er í (Purvis o.fl., 2014). TEACCH nálgunin væri góð leið til þess að gera 

skólaumhverfi barns með tengslavanda fyrirsjáanlegt. TEACCH er skammstöfun sem 

stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and related Communications 

Children, eða meðferð og kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). TEACCH hefur þann tilgang að auðvelda 

nemendum sem þess þurfa að öðlast skilning á umhverfi sínu. Áhersla er lögð á að laga 

umhverfið að þörfum einstaklingsins með því að notast við sjónrænar vísbendingar og 

aðlaga aðstæður á þann hátt að hann getur unnið óháður öðrum. Kennsluaðferðin sem er 

hluti af TEACCH hugmyndafræðinni er skipulögð kennsla. Skipulögð kennsla er 

undirstaða skilnings á námstíl nemenda sem eru á einhverfurófi eða með skyldar 

raskanir. Með notkun sjónræns skipulags er hægt að efla sjálfstæð vinnubrögð 

nemandans í náminu. Aðferðin er notuð til að kenna nemendum nýja færni og til að gera 

skólaumhverfið fyrirsjáanlegt, skiljanlegt, skýrara og merkingarbært (Ásgerður 

Ólafsdóttir og Sigrún Hjartadóttir, 2018). 

 

CAT kassinn 

CAT kassinn byggir á hugrænni og tilfinningalegri þjálfun sem hefur þann tilgang að 

aðstoða börn við að þróa með sér kunnáttu til að hugsa á raunhæfan, röklegan og 

gagnrýnin hátt. Auk þess eykur CAT kassinn getu barna til að skilja sínar eigin 

tilfinningar og getu til þess að byggja upp góð félagsleg samskipti (Attwood, Callesen 

og Nielsen, 2005). CAT kassinn var upphaflega þróaður með börn og unglinga með 

Asperger heilkenni í huga. CAT kassinn kemur frá Danmörku og eru höfundar hans 

tveir, danski sálfræðingar að nafni Kirsten Callesen og Annette Møller Nielsen í 
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samvinnu við dr. Tony Attwood sem er ástralsku sálfræðingur (Ásgerður Ólafsdóttir og 

Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Í CAT kassanum má finna níu grunntilfinningar: Gleði, sorg, ótti, reiði, stolt, 

skömm, undrun, traust og ást, ásamt fleirum verkfærum til að vinna með tilfinningar. 

Með þessum grunntilfinningum má auðvelda börnum með tengslavanda að setja 

tilfinningar sínar í orð og að þekkja tengslin á milli hugsana og tilfinninga sinna. 

Jafnframt er CAT kassinn tilvalinn til að greiða fyrir því að barnið öðlist skilning á 

félagslegum aðstæðum og styrkja það í þeim þáttum sem mikilvægt er að hafa í vináttu ( 

Attwood o.fl., 2005). 

Félagshæfnisögur 

Carol Gray er höfundur að félagshæfnisögum en hún hóf að skrifa þær árið 1991 og 

hefur verið að þróa aðferðina síðan. Upphaflega skrifaði Carol sögurnar fyrir nemendur 

sína sem voru einhverfir en hægt er að notast við þær fyrir öll börn. Félagshæfnisögur 

eru notaðar til að börn skilji félagslegar aðstæður og athafnir betur. Börn sýna oft erfiða 

hegðun þegar þau vita ekki hvað er í vændum og til hvers er ætlast til af þeim. 

Félagshæfni sögur draga úr erfiðari hegðun vegna þess að barnið fær aukinn skilning á 

umhverfinu, það dregur út kvíða og áhyggjum og þar af leiðandi líður barninu betur 

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Félagshæfnisögur geta fjallað um ólíkar aðstæður sem koma upp í lífi barnsins þar 

sem það þarf á aðstoð að halda hvort sem það er í daglegu lífi, færni þess eða 

félagslegar aðstæður. Þegar sögur eru búnar til er best að vinna þær með barninu og 

notast við nafn þess eða skrifa þær í fyrstu eða þriðju persónu. Mikilvægt er að þekkja 

til barnsins og þeirra aðstæðna sem því líður illa í. Í sögunum kemur fram hvað muni 

gerast, hverjir verða á staðnum og hvað barnið þarf að gera í aðstæðunum. Þetta dregur 

úr óvissu hjá barninu og jafnvel eykur hjá því öryggi til þess að mæta næst þar sem því 

er boðið (Gray, e.d.). 
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6  Umræður 

Markmið verkefnisins var tvíþætt. Í fyrsta lagi var það að skoða hvaða áhrif tengslavandi 

hefði á líðan og hegðan barna á grunnskólaaldri og í öðru lagi að finna út hvaða bjargir 

þroskaþjálfar hefðu í störfum sínum með börnum með tengslavanda. Lagt var upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða bjargir hefur þroskaþjálfi þegar kemur að starfi með 

börnum með tengslavanda á grunnskólaaldri? Hér verður rannsóknarspurningu svarað með 

hliðsjón af fræðilegum grunni ritgerðar og hún rædd með tillit til fræðilegs efnis sem kynnt 

hefur verið í verkefninu.   

Rannsókn Ainsworth á tengslamyndun móður og barns leiddi til þeirra niðurstöðu 

að hægt væri að varpa ljósi á gerð tengslanna sem; örugg tengsl, óörugg nándarfælin 

tengsl, óörugg tvístígandi tengsl og óörugg ruglingsleg tengsl. Helstu niðurstöður sýna 

að þegar barn fær rétta umönnun og sýnd ást og umhyggja mörgum sinnum á dag, lærir 

það að treysta þeim sem hugsa um það. Við þetta á það í félagslegum samskiptum við 

foreldra sína og við það örvast heilastarfsemin.  Ef heili barns fær ekki sjónræna örvun 

þroskast hann ekki eðlilega og því getur barnið ekki upplifir eðlileg tengsl við foreldra 

sína. Afleiðingar við tengslaleysi er að barnið upplifir heiminn sem hættulegan og 

ógnandi og vegna slæmrar framkomu og hegðan frá foreldrum er það alltaf á varðbergi 

og óttaslegið. Langvarandi ótti veldur því að barnið fer í ástandið, frjósa, flýja eða 

berjast (Purvis o.fl., 2014). Þegar barnið verður óttaslegið breytist jafnvægið á milli 

boðefna í heilanum sem veldu fyrr nefndu ástandi. Við það sýnir barnið óæskilega 

hegðun líkt og öskra, berja eða að hlaupa í burtu (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  

Þroskaþjálfar í grunnskólum geta veitt barni með tengslavanda öryggi, hvort sem 

það sýnir ótta sinn með hegðunar erfiðleikum eða með því að bæla ótta tilfinningu sína 

niður. Þær bjargir sem þroskaþjálfar geta nýtt eru TEACCH kerfið, félagshæfnisögur og 

CAT kassann til að koma á móts við barnið (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2018). Markmið TEACCH kerfisins er að veita barninu sýnileika 

umhverfisins og það sem er vænst er af því með fyrirsjáanlegu skipulagi. TEACCH 

kerfið væri gott fyrir barn með tengslavanda í skólaumhverfinu vegna þess að það veitir 

þeim öryggi að vita hvað sé ætlast til af þeim og hvað sé í vændum. Við þetta róast 

hugurinn, streitan minnkar og lækkun verður á kortisólinu. Jákvæðar breytingar verða á 

barninu við slíkt öryggi, málþroski þeirra eykst, bætt hegðun og aukin félagsfærni 

(Purvis o.fl., 2014). Cat kassinn er hannaður fyrir börn og ungmenni til að vinna með 

tilfinningar, sjálfsvitund, sjálfsöryggi, finna leið til að stjórna eigin hegðun og til að 

skilja tilfinningar annarra (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Tilfinningaúrvinnslan hjá börnum með tengslavanda  er lítil og eiga þau erfitt með að 

átta sig á því hvernig þeim líður (Snyder, Shapiro og Treleaven, 2011). Með notkun 

CAT kassans væri hægt að hjálpa þeim að setja í orð hvernig þeim líður þá stundina og 

hvers vegna þau sýndi óviðeigandi hegðun. Mikilvægt er að nýta sér þær bjargir sem til 
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eru og finna út hvað hentar, hverju barni fyrir sig, best. Til þess að draga úr erfiðari 

hegðun hjá barni með tengslavanda væri hægt að notast við félagshæfni sögur þar sem 

þær sýna hvað sé í vændum og eykur skilning þeirra á umhverfinu. Við það verður 

barnið ekki eins kvíðið og áhyggjufullt fyrir nýjum og ókunnum aðstæðum (Ásgerður 

Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Í 2. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (585/2010) segir m.a. 

að þeir nemendur sem eiga við tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika eigi rétt á 

jöfnum tækifærum til náms og virkrar þátttöku í sínum skóla án aðgreiningar með því 

að koma til móts við náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra (585/2010). 

Hér má því líta á að barn með tengsla vanda eigi rétt á að fá þá þjónustu sem það þarf til 

að stunda nám og þátttöku í skólaumhverfinu. Þroskaþjálfar í grunnskólum koma þar 

sterkt inn með úrlausnir sem veitir barninu það öryggi sem það þarf í skólaumhverfinu. 

Í 19. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðnings þarfir segir að 

þegar barn þarf sérhæfð þjónustu margra þjónustukerfa, hvort sem er vegna fötlunar, 

raskana eða langvinnra sjúkdóma skulu hluteigendur mynda þverfaglega þjónustuteymi 

undir leiðsögn félagsþjónustu eða skóla. Teymið hefur það hlutverk að útfæra þjónustu 

við barnið, hafa samráð um þjónustu og tryggja samfellu og gæði hennar(38/2018). Í 

grunnskólum landsins er teymisfundir haldnir nokkrum sinnum yfir skólaárið með 

aðkomu teymisins, foreldra og nemenda ef hann hefur aldur til. Í teyminu sitja 

umsjónarkennari, sérkennari, þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi. Ráðgjafar 

félagsþjónustunnar koma að teyminu til að sjá til þess að fötluð börn og fjölskyldur 

þeirra fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á og veita ráðgjöf varðandi uppeldi og þjálfun 

heima fyrir (Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs, 2016). Vegna þeirra laga sem gilda um 

Jöfnunarsjóð sveitafélagana þá fá grunnskólar aðeins greitt með nemendum sem hafa 

farið í gegnum formlega greiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017), þá eiga börn með tengslavanda ekki rétt á þjónustu í 

grunnskólum landsins þar sem tengslavandi er hvorki fötlun né röskun. Lagt hefur verið 

til að tekið verði upp nýtt verklag hjá Jöfnunarsjóði sveitafélaga, við mat og greiningu á 

sérþörfum í námi hjá börnum. Í því felst að meta hverju sinni hversu mikla aðstoð er 

þörf hjá nemandanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). Í 14.gr. laga um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir segir frá snemmtækri íhlutun, 

að verði starfsmanni í skóla var við að barn hafi einhver einkenni sem geti bent til 

skerðinga skal strax láta foreldra vita um þann grun, samhliða að grípa til aðgerða í 

samráði við þá, þrátt fyrir að greining sérfræðinga liggi ekki fyrir (38/2018). Getur þetta 

breytt miklu fyrir börn með tengslavanda því það opnar möguleika fyrir þau að fá 

aðstoð fyrr. Með því væri hægt að koma í veg fyrir að barnið ætti við ýmis vandkvæði  

að etja í framtíðinni s.s. í samfélaginu eða á vinnumarkaði (Snyder, Shapiro og 

Treleaven, 2011). 
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7 Lokaorð 

Segja má að tilgangur verkefnisins hafi ekki síður verið sá að átta mig á því hvað ég 

gæti gert til að efla mig í starfi sem þroskaþjálfi og geta betur mætt þörfum barna með 

tengslavanda. Ég byrjaði á því að safna að mér fræðilegu efni, skoða fyrri rannsóknir 

um málefni barna með tengslavanda til að átta mig á því hvað væri til um efnið. Þá sá ég 

ákveðinn skort á yfirliti yfir þær bjargir sem til staðar eru fyrir hinn almenna 

þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum með börnum með tengslavanda.  

Við gerð þessa verkefnis hef ég farið í gegnum ótal fræðigreinar og rannsóknir 

um málefnið. Út frá því sem hér hefur verið fjallað um tel ég gríðarlegt mikilvægt að 

þroskaþjálfar geri sér grein fyrir áhrifum tengslavanda á líðan og hegðan barna. 

Tengslavandi getur skapað fjölþættan vanda hjá börnum sem mikilvægt er að vinna með 

markvisst um leið og mögulegt er. Það sem stendur upp úr eftir lestur fræðigreina er 

hversu viðtæk áhrif tengslavandinn hefur og ég fór að sjá í starfi mínu fleiri börn sem 

eiga við tengslavanda að stríða heldur en þau sem kveiktu áhuga minn í upphafi.  Þær 

bjargir sem ég kynnti mér sérstaklega við skrifin hafa nú þegar nýst mér í starfi með 

fjölmörgum nemendum, eins og til dæmis að nýta TEACCH kerfið til að auka 

öryggistilfinningu þeirra, gefa þeim augnsamband þegar rætt er við þau ásamt því að 

nýta félagsfærnisögur. Tengslavandi er mikið rannsakað efni en ekki er til mikið af 

stórum formlegum rannsóknum þegar kemur að vinnu þroskaþjálfa með þessum 

barnahóp. Það er því mikilvægt að leggjast í frekari rannsóknir á sviðinu og aðstoða þau 

börn sem hafa ekki náð tengslum við foreldra sína að vinna úr því, en einnig mætti 

skoða hvernig hægt væri að auka samvinnu foreldra og þroskaþjálfa þegar kemur að 

tengslavanda barna.  
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