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Ágrip 

Áföll er ekki erfiðu atburðirnir sem hendir fólk, þær eru afleiðingar af því gerist innra með 

fólki vegna aðstæðna eða ytra umhverfis þess og á sér margar birtingarmyndir. Í þessari 

ritgerð er einblínt á afleiðingar áfalla og þá lausnarmiðun sem hugmyndafræði áfallamiðaðra 

kennslufræði veitir börnum sem alast upp við ofbeldi og tilfinningalega vanrækslu. Slík 

eldskírn dregur dilk á eftir sér ef börn fá ekki viðeigandi aðstoð til að koma í veg fyrir þær 

afleiðingar og annmarkarnir sem hljótast af þeirri reynslu. Í ritgerðinni fer yfir hvernig áföll og 

streita af völdum ofbeldis og vanrækslu í æsku hafa áhrif á líkamlega, andlega og vitræna 

getu barna. Stuðst var við fyrirliggjandi rannsóknir á áfallamiðuðum kennsluháttum, 

lífeðlisfræði áfalla og sálfræðilegar kenningar. Áfallamiðaðir kennsluhættir hafa sýnt fram á 

marktækan árangur við að byggja sigursæla þrautseigju nemenda. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram gildi þess að kennarar þrói með sér skilning og 

næmni til að nálgast nemendur sem sýna hegðunarerfiðleika og áhættuhegðun á heildrænan 

hátt. Markmið þessarar rannsóknar er að draga fram hver áhrif áfalla eru á líkamlega og 

andlega líðan barna og varpa ljósi á lausnir áfallamiðaðra kennslufræði með því að skoða 

fræðilegar heimildir og rannsóknir á sviðinu. Eftirfarandi rannsóknarspurning er leiðarljós 

mitt í þessari vinnu. Hvaða tækifæri felast í hugmyndafræði áfallamiðaðra kennslufræði til að 

takast á við krefjandi tilfinninga og hegðunarerfiðleika á heilbrigðan og heildrænan hátt? 

Rannsóknin er nýmæli fyrir íslenskt skólakerfi vegna þess að þessi hugmyndafræði hefur ekki 

náð fótfestu hér á landi.  Áfallamiðuð kennslufræði gefur mikilvægar forsendur til að efla 

skilning á og nálgast nemendur sem alast upp við áföll og brotið bakland. 
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1 Inngangur  

Lengi hefur blundað í mér sú þrá að verða kennari. Innblástur minn var miðstigs 

kennarinn minn hann Jón Mar Þórarinsson heitinn. Enn í dag ylja hjarta mitt minningar um 

hans nærveru, húmor, reglufestu og heilbrigðan aga.  

Ég kom í bekkinn til Jóns eftir afdrifaríkasta sumar lífs míns. Sumarið 1994. Það sumar 

höfðum ég, mamma mín og systir flúið af  frá ofbeldisfullu og kúguðu heimili sem faðir minn 

stjórnaði með harðri hendi og í Kvennaathvarfið. Jón Mar varð mín föðurímynd hvort sem 

hann gerði sér grein fyrir því eða ekki. Nærvera hans einkenndist af kærleiksríkum aga. Ég 

skynjaði svo sterkt að honum stóð ekki á sama um velferð nemenda. Vegna umhyggju hans 

og einlægni upplifði ég djúpstætt öryggi sem ég hafði ekki kynnst gagnvart eigin föður. Eftir á 

að hyggja áttaði ég mig á hversu mikilvægt traust samband og upplifun öryggis gagnvart 

kennara er dýrmætt fyrir börn sem koma af brotnu heimili. 

Seinna á lífleiðinni stóð ég á krossgötum. Ég var að íhuga hvaða stefnu ég vildi taka í 

lífinu. Á þeim tímamótum talaði ég við móður mína og hún spurði hvort ég vildi ekki verða 

kennari.  Það væri mér svo eðlislegt að kenna, „þú getur komið vitneskju og kunnáttu þinni til 

þeirra sem vilja læra,“ sagði hún. Ég man að ég svaraði henni með því að segja að ég gæti 

kennt þeim sem vildu læra. Mig langaði ekki til að þröngva vitneskju upp á þá sem vilja ekki 

taka á móti þeim upplýsingum sem ég hef fram að færa. Sér í lagi að tækla agavandamál þar 

sem lítið er um hagnýtar lausnamiðaðar nálganir fyrir þann jaðarhóp nemenda sem hafa 

engan námsvilja eða metnað til að gera sitt besta. Ég sagði henni enn frekar að mig hefði 

alltaf langað að vera kennari og hafa það að sjónarmiði að allir nemendur væru jafn 

mikilvægir, en satt að segja vissi ég ekki hvernig ég myndi tækla þennan hóp.  

Stuttu seinna, haustið 2016 fór ég að vinna sem stuðningsfulltrúi í 2. bekk. Í þeirri vinnu 

fékk ég það hlutverk að elta uppi nokkra nemendur sem gátu ekki verið kyrrir í skólastofunni. 

Þeir sýndu ýmsa hegðunarerfiðleika sem ég sá að kennararnir stóðu ráðalausir gagnvart. 

Þetta snerti mig og það virtist engin lausn í sjónmáli fyrir þessa drengi í skólakerfinu. Ég 

furðaði mig á því miðað við alla þá þekkingu sem við höfum á sviði barnasálfræði og annarra 

fræðigreina að þessi þekking væri ekki sýnilegri í skólastarfinu, því við vitum að við erum að 

vinna með börn, börn sem vilja vera séð. 

Inntak þess sem ég sagði við móður mína fékk mig til að hugsa djúpt um atferli, orsök og 

afleiðingar ásamt því hvað veldur því að hvítvoðungur verður stundum að harðgerðu og 

óbilgjörnu barni sem erfitt er að ná til. Sú uppbygging og lærdómsferli sem ég þurfti að fara í 

gegnum vegna eigin eldskírnar úr æsku gaf mér sterkan grunn  til að tengja fræðilegar 

áherslur og birtingarmyndir í skólastarfi til að skoða og skilja orsakasamhengi hegðunar. Út 

frá þeim grunni og atvikum sem ég varð vitni af í skólastarfinu byrjaði ég strax að þróa 
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flæðirit sem gat leitt mig að rót erfiðleika nemenda út frá hegðunarmynstri þeirra. Út frá 

þessari vinni þróaði ég einnig heildstæða nálgun fyrir kennara til að mæta nemendum á 

lausnamiðaðan hátt. Grundvallar hugmynd mín kristallaðist í að mæta nemendum sem eiga 

við hegðunarerfiðleika að stríða með skilningi og af auðmýkt. Þessi hugmynd byggir á að 

kenna kennurum að vera næmir gagnvart hugarheimi nemenda og læra að skilja hvar rót 

vanda þeirra liggur. Lausnamiðunin tekur fram aðferðir í virkri nálgun til að efla nemendur á 

uppbyggilegan hátt sem leiðir til andlegs jafnvægis og betri námsárangurs. Þegar ég kynntist 

hugmyndafræði áfallamiðaðra kennslufræði fann ég að þær áherslur sem ég hef verið að 

móta og þróa út frá eigin reynslu og þeirri þekkingu sem ég hef viðað að mér kallast á við þá 

hugmyndafræði.   

Í gegnum nám mitt hef ég áttað mig á að sýn mín í vinnu með nemendum er í takt við 

áfallamiðaða kennslufræði (e. trauma-based pedagogy) en hún byggir á heildrænni nálgun til 

að mæta og byggja upp sigursæla þrautseigju nemenda (Osher, 2018; Dorado, o.fl. 2016). 

Áfallamiðuð kennslufræði felur í sér að koma til móts við nemendur með áfallasögu eins og 

hún birtist í skólastarfi og byrja lausnamiðaða heildstæða nálgun vandans þar. Nálgun 

hennar snýr að því að huga að rót þeirra neikvæðu og oft á tíðum áköfu viðbragða og 

hegðunar sem nemendur með áfallasögu sýna.  

 Í þessari rannsókn dreg ég fram helstu áherslur áfallamiðaðrar kennslufræði (Osher, 

2018; Dorado, o.fl. 2016; Thomas o.fl., 2019) ásamt áherslum samskiptahæfninnar sem sýnt 

hafa að eru stór þáttur í farsælu lífi og námi (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, 2019). Einnig 

dreg ég upp það sjónarmið hvernig áföll og afleiðingar þeirra  geta haft langvarandi áhrif á 

einstaklinga ef ekkert er aðhafst til að sporna við neikvæðum afleiðingum þeirra  (Mate 

2011, 2018;Van der Kolk ,2015; Bowlby, 1969, 1977). Þar að auki skoða ég sérstaklega 

lífeðlisfræðileg áhrif áfalla á börn og hversu mikilvægt er að hlúa að og byggja þau upp. Innan 

þess er farið er djúpt í orsakasamhengi á milli lífeðlisfræðilegra áhrifa áfalla á heilann og 

hvernig birtingarmynd þeirra kemur fram í hegðunarmynstri ásamt líkamlegum og andlegum 

einkennum. 

Svið áfalla er vítt og  hafa þau öll lífeðlisfræðileg áhrif á börn (National Scientific Council 

on the Developing Child, 2014; Nicholson o.fl., 2018). Í starfi með börnum með áfallasögu er 

mikilvægt að hlúa að bata þeirra með skilningi, andlegum stuðningi og næmni ásamt 

fyrirsjáanleika sem er einn lykilþáttur í því að þau upplifi öryggi (Osher, 2018; Dorado, o.fl. 

2016). Í þessari rannsókn beini ég sjónum mestmegnis að áföllum sem snúa að ofbeldi og 

tilfinningalegri vanrækslu í æsku. Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram gildi þess að 

kennarar þrói með sér skilning og næmni til að nálgast nemendur sem sýna 

hegðunarerfiðleika og áhættuhegðun á heildrænan hátt. Markmið þessarar rannsóknar er að 
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draga fram hver áhrif áfalla eru á líkamlega og andlega líðan barna og varpa ljósi á lausnir 

áfallamiðaðra kennslufræði með því að skoða fræðilegar heimildir og rannsóknir á sviðinu. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning er leiðarljós mitt í þessari vinnu. Hvaða tækifæri felast í 

hugmyndafræði áfallamiðaðra kennslufræði til að takast á við krefjandi tilfinninga og 

hegðunarerfiðleika á heilbrigðan og heildrænan hátt? 
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2 Áfallamiðuð kennslufræði 

Aukin meðvitund um áfallamiðaða kennsluhætti innan menntastofnana hefur verið að ryðja 

sér til rúms síðustu ár (Karen Nóadóttir, 2021; Thomas o.fl., 2019). Aðferðafræðin miðar að 

heildrænni og lausnamiðaðri nálgun sem byggir á þverfræðilegum hugmyndum úr sálfræði 

og lífeðlisfræði sem og þáttum sem tengjast tilfinningagreind og vitsmunalegri færni 

einstaklinga  (Osher, 2018; Thomas o.fl., 2019). Markmiðið með þessum starfsháttum er rýna 

í hvernig áföll í lífi barna og ungmenna hefur áhrif á hegðun þeirra til að hægt sé að mæta 

þeim á heildstæðan, markvissan og uppbyggilegan hátt (Thomas o.fl., 2019; Osher, 2018).  

Hugmyndafræðin á bak við áfallamiðaða starfshætti liggur í að innleiða og samþætta 

þekkingu á áföllum inn í allt skólastarf þar sem starfsfólk mætir nemendum sem búa við 

áfallasögu á lausnamiðaðan og heildrænan hátt (Osher, 2018; Thomas o.fl., 2019). Í því 

augnamiði vinnur starfsfólk skóla að því að greina birtingarmyndir áfalla hjá nemendum og 

ákveða hver bestu viðbrögð eru í hverju tilviki (Karen Nóadóttir, 2021; Thomas o.fl., 2019).  

Mikil fræði liggja á bak við að skilja og skynja nemendur með áfallasögu. Niðurstöður 

rannsókna sýna að almenn meðvitund alls skólasamfélagsins um hvernig innleiða megi 

áfallamiðaða starfshætti sé mikilvæg til að ná utan um þennan nemendahóp (Osher, 2018; 

Thomas o.fl., 2019; Phifer og Hull, 2016; Davidson, 2017). Grunnstoð hugmyndafræðinnar 

liggur í verklagi á borð við HEARTS (e. Healthy Environments and Response to Trauma in 

Schools) og TPLI  (e. Trauma and Learning Policy Initiative) sem miðar að því að vinnan sé 

batamiðuð (Osher, 2018). Það felur í sér að horfa á nemendur sem hafa áfallasögu út frá því 

sjónarhorni að þau séu mannauður sem býr yfir reynslu sem skólasamfélagið þarf að skilja til 

að efla starfshætti til að koma til móts við nemendur á heildstæðan og uppbyggilegan hátt. 

Jafnframt gefur þessi hugmyndafræði kennurum tækifæri á að læra nýja færni til að efla 

eigin fagmennsku og starfskenningu (Thomas o.fl., 2019; Osher, 2018) Til að þessi hópur 

nemenda verði ekki útsettur jaðarhópur, fyrst í skólakerfinu og síðar í samfélaginu, er 

mikilvægt að efla hjá þeim það sem nefnt hefur verið „sigursæl þrautseigja“ með 

heildrænum aðferðum (Phifer og Hull, 2016; Osher, 2018). Sigursæl þrautseigja er sá 

ávinningur sem nemendur áfallamiðaðrar kennslufræði öðlast með því að tileinka sér 

hugarfarsbreytinguna sem áfallamiðuð nálgun byggir á. Þær eru félags- og andlegt öryggi 

ásamt fyrirsjáanleika, skilningur á áföllum, heildrænn stuðningur, samvinna, valdefling og 

þrautseigja sem í stuttu máli má kalla sigursæla þrautseigju (Osher, 2018; Dorado, 2016).  

Til að byggja upp sigursæla þrautseigju er mikilvægt að bera kennsl á áskoranir 

nemenda, mæta og hlúa að fyrri áföllum og byggja vinnu með þeim á að auka styrkleika 

þeirra og stuðla að öruggu umhverfi ásamt fyrirsjáanleika (Thomas o.fl., 2019; Wolpow o. fl., 

2009). Innan áfallamiðaðra starfshátta er einnig lagt mikið upp úr þeirri meðvitund að 
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starfsfólkið sjálft þurfi að vera í andlegu jafnvægi og að velferð þess sé grunnforsenda 

þessarar vinnu (Thomas o.fl., 2019) 

Í fyrsta hluta þessa kafla verður farið yfir ólíkar tegundir áfalla og hvaða áhrif þau geta 

haft á líkamsstarfsemi, líðan og hegðun. Þar er jafnframt komið inn á hvernig streita er 

óhjákvæmilegur hluti áfalla. Þá er farið  yfir líkamlegar og andlegar birtingamyndir áfalla og 

streitu og hvernig áföll í uppvexti hafa á túlkun og viðbrögð einstaklinga við margvíslegum 

aðstæðum. Stór áhrifaþáttur áfalla tengist tengslamyndun barna við umönnunaraðila sinn. 

Sú umræða kemur fyrir á nokkrum stöðum í þessari umfjöllun ásamt umræðu um hvernig 

tengslaröskun á borð við aftengingu setur tóninn í áfallasögu einstaklinga.   

Í öðrum hluta þessa kafla er farið yfir lífeðlisfræðileg áhrif áfalla á heilaþroska. Þess 

konar áhrif tengjast því hvernig streita og áföll í lengri eða skemmri tíma hafa neikvæð áhrif á 

boðefnaflutning innan randheila og út í líkamann, og hver atverkun þess er á vitrænan 

þroska sem og samskipta- og námshæfni einstaklinga. Þá er lögð áhersla á að greina ólíkar 

tegundir samskiptamynstra og hvað það hefur í för með sér að bregðast rétt við þegar 

einstaklingar sýna óeðlilega félags- og samskiptahæfni. Að lokum er skoðað hvaða afleiðingar 

aftenging í kjölfar áfalla hefur á börn og hvaða samskiptamunstur geta orðið ríkjandi hjá 

þeim hópi. 

 Í þriðja hluta þessa kafla er fjallað um áfallamiðaða kennslufræði og farið yfir hvað 

mikilvægt er að kennarar og annað starfsfólk hafi í huga þegar kemur að nemendum sem 

búa við áfallasögu. Í því samhengi er dregin athygli að því hvernig áfallamiðaðir skólar eru að 

ná með jákvæðum árangri, að byggja upp þennan nemendahóp. Reynsla og næmni kennara 

og starfsfólks hefur mikið að segja um hver nálgun okkar er gagnvart nemendum. 

Grunnforsenda þessarar vinnu er að nemendur upplifi traust til kennara síns og annars 

starfsfólks. Því er mikilvægt að kennarar og starfsfólk leggi sig fram um  að tengjast 

nemendum og sýna þeim virðingu og umhyggju. Þessi tengsl gera fagfólki kleift að takast 

heildrænt á við þá samskipta- og félagslegu erfiðleika sem oft eru Þrándur í götu nemenda 

sem búa við áfallasögu. Í loka hluta þessa kafla eru skoðaðar nokkrar hliðar á þeim 

samfélagslegu áskorunum sem einstaklingar með óuppgerða áfallasögu standa frammi fyrir 

og hvaða leiðir eru mögulegar til að vinna á heildstæðan hátt með þessum börnum og 

ungmennum í skólastarfi. 
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2.1 Áfall og áfallastreita 

 

Áföll 

Áföll eru ekki erfiðu atburðirnir sem hendir fólk. Áföll eru það sem gerist innra með fólki 

vegna aðstæðna eða ytra umhverfis (Mate, 2011). Þau felast í ákveðinni aftengingu á milli 

líkama og tilfinninga vegna ytri atburða. Áfall veldur hömlun á andlegri getu til að bregðast 

við aðstæðum á því augnabliki sem það á sér stað. Þannig má segja að áfall sé einhvers konar 

hömlun hins sanna sjálfs, að einstaklingar hafi ekki þá getu sem þarf til að bregðast við 

aðstæðum á uppbyggilegan hátt (Mate, 2011). Áföll geta einnig orðið í kjölfar aðstæðna sem 

gerast ekki en hefðu átt að gerast (Mate, 2011; Van der Kolk, 2015). Dæmi um slík áföll er 

þegar þörfum einstaklinga er ekki mætt í bernsku. Þrátt fyrir að fólk hafi ekki hlotið neitt 

sýnilegt mein, hefur það samt skaðleg áhrif á hið innra sem síðar birtist í viðbrögðum, líðan 

og samskiptum fólks í aðstæðum þegar þau upplifa að að sér er vegið (Mate, 2011). 

Að áfall sé ekki það sem kemur fyrir mann heldur það sem gerist innra með manni er á 

vissan hátt jákvætt. Ef áfallið væri atburðurinn sem kemur því af stað, þá væru afleiðingar 

þess óafturkræfar, líkt og um varanlegan heilaskaða væri að ræða (Mate, 2011; 2018). Áföll 

hafa margvísleg áhrif á sjálfstraust, sjálfsmynd og hæfni til að mynda traust. Mate (2011; 

2018) heldur því fram að þar sem áfallið sé í raun aftenging einstaklinga við sitt sanna sjálf þá 

megi leita leiða til að tengjast því aftur. Lykillinn í að snúa afleiðingum áfalla við er að vinna 

með áföll líkt og um sár væri að ræða, hlúa að og vinna með einstaklingum á uppbyggilegan 

hátt. Sú leið getur haft læknandi áhrif á þau sár sem verða til við áföll (Mate, 2011; Mate, 

2018; Van der Kolk, 2015). 

Skilgreining bandarísku geðlæknasamtakana á áfalli er að áfall verður þegar einstaklingar 

hafi upplifað, orðið vitni að eða farið  í gegnum einn eða fleiri atburði sem fela í sér dauða 

eða ógn um dauða og alvarleg meiðsl, eða ógn við eigin líkamlega heilsu eða annarra. 

Viðbrögð manneskju við slíkum aðstæðum fela allajafna í sér mikinn ótta, vanmátt eða 

skelfingu (American Psychiatric Association [APA], 2013, bls. 265). Hugtakið áfall hefur 

margar birtingarmyndir en aðeins eina afleiðingu, sálrænt sár (Mate, 2011). Atburðarásin er 

ekki það sem orsakar áfallið. Það eru viðbrögðin sem við upplifum innra með okkur við 

voveiflega atburði sem skapa þau. 

Einstaklingar geta orðið fyrir áfalli  í kjölfar einstaks atburðar, nokkurra atburði sem 

koma upp í gegnum lífið eða vegna þráláts ástands sem varir í styttri eða lengri tíma (Kessler 

o.fl., 2017). Sú atburðarás sem hrindir áfalli af stað getur verið af völdum manneskju eða 
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mannskæðra náttúruhamfara. Orsakavaldur áfalla getur jafnframt verið tengdur alvarlegum 

slysum sem fela í sér manntjón hvort sem það er að verða vitni af eða lifa af alvarlegt slys. 

Aðstæðurnar sem áfall skapast í geta ýmist verið  tilviljunum háðar eða skipulagðar af 

ásetningi (Santiago o.fl., 2018). Þegar orsakavaldur áfalla er manneskja geta tengsl 

einstaklinga við viðkomandi haft afdrifarík áhrif á hvernig áfallið spilast út í lokin (Santiago 

o.fl., 2018, bls. 21-22). Það er sama hversu persónuleg aðkoma einstaklinga er að 

áfallatengdum atburði, þá er hér um gildishlaðinn sameiginlegan atburð að ræða sem getur 

haft margvísleg áhrif á líf allra einstaklinga sem að honum koma. Afleiðingar fyrir þá sem 

upplifa áfallatengda atburði geta valdið þeim miklum ótta og hrylling, jafnvel vonleysi og 

hjálparleysi ef þeir fá ekki viðeigandi áfallahjálp (Santiago o.fl., 2018, bls. 21-22). Einnig ber 

að nefna að mörg börn sem upplifa áföll komast yfir þau með stuðningi og í kjölfarið eflist 

þrautseigja þeirra (Little o.fl., 2011). Í raun er óhjákvæmilegt að komast í gegnum lífið án 

þess að upplifa að minnsta kosti eitt áfall (Kessler o.fl., 2017). 

 

Áfallastreita  

Áfallastreita (e. Post taumatic stress disorder ) er alvarlegt tilbrigði áfalla. Þetta eru áföll 

sem flokkast undir þrálát eða djúp áföll og geta þau skilið eftir sig langvarandi skaða (Liu o.fl., 

2018). Þessi áföll ná meðal annars yfir barnsmissi eða skyndilegan voðafenginn dauða 

einhvers nákomins, stöðuga streitu og ótta um líf sitt eða einhvers nákomins, vanrækta og 

ofbeldisfulla æsku og að þurfa að flýja stríðsástand eða heimahagi sína (Felitti o.fl., 1998; 

Giordano o.fl., 2016; Ford og Courtois 2013; Kessler o.fl., 2017; American Psychiatric 

Association; APA, 2000).  

Flókin eða fjölþætt áfallastreita (e. complex PTSD eða disorders of extreme stress, DES) 

eru „afleiðingar langtíma harðræðis, sem fylgir gíslatöku, misþyrmingum, lífi stríðsfanga og 

fólks í útrýmingarbúðum“ (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). Einnig 

má rekja fjölþætta áfallastreitu til „reynslu barna og fullorðinna, sem búa við heimilisofbeldi, 

barsmíðar eða kynferðislegt ofbeldi“ (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 

2001; Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Birtingarmyndir fjölþættrar áfallastreitu eru margar en 

ein sú alvarlegasta lýsir sér í mikilli smánun þar sem óraunveruleikakennd og afneitun geta 

leitt til aukinnar hættu á að sektarkennd viðhaldi sársaukafullri reynslu. Þá er líkt og  

einstaklingar ánetjist kvölinni tilfinningalega og það er sem þeir séu í sífellu að velkjast á milli 

þess hlutskiptis að vera fórnarlamb eða árásarmaður út frá einhverri óraunsærri og 

ómeðvitaðri hvöt (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). Þau einkenni sem 

lita þetta hegðunarmunstur eru léleg stjórn á geðslagi, sjálfskaðandi hegðun og 
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endurtekningar á sjálfskaðandi hegðun. (Van der Kolk, 1996; Guðfinnur P. Sigurfinnsson og 

Kristinn Tómasson, 2001).  

Flókinni áfallastreitu (e. Complex post traumatic stress disorder) fylgja margvísleg 

einkenni meðal annars mikill kvíði, fælni, þunglyndi og endurhvarfs upplifanir (e. flashback) 

(Van der Kolk, 2015) þar sem aðstæður áfalla birtast einstaklingum eins og þruma úr 

heiðskýru lofti og þeir upplifa sama hrylling og olli áfalli í fortíðinni. Einstaklingar með flókna 

áfallastreitu búa einnig við slaka sjálfsskynjun (e. self-perception). Þeir skynja sjálfan sig ekki 

á réttan hátt og verða samdauna ástandi sínu. Þeir hafa lágt sjálfsmat, og glíma við 

sjálfsmyndarkrísu og önnur vandamál sem tengjast virkni heilastúkunnar (svefn, melting o.fl.) 

(Felitti o.fl., 1998; Lubit o.fl., 2003).  

Ástæða þessara einkenna tengjast að miklu leyti lífeðlisfræðilegum viðbrögðum líkamans. 

Þau koma til vegna streituhormóna sem viðhaldast í of háu magni. Það hefur í för með sér að 

líkaminn hefur ekki undan að koma jafnvægi á streituhormónaflæði líkamans. Þetta 

hormónaójafnvægi hefur skaðlegt áhrif á líkamann (Agorastos o.fl., 2019). Það má líkja því 

við að líkaminn sé að hlaupa upp rúllustiga þar sem hvert þrep er nýr umgangur af 

streituhormónum. Stýrikerfi rúllustigans er hátt utanaðkomandi áreiti sem hann tengir við 

minnisstæðar eða bældar áfallatengdar minningar. Um leið og einu þrepi er náð þarf að stíga 

í það næsta. En staðan er sú að  rúllustiginn er alltaf  nokkrum þrepum á undan, þar sem ferli 

hans er stillt á sjálfstýringu vegna þess að hann er alltaf að fá boð um að það sé ógn í 

vændum. Líkaminn nær aldrei slökun og örmagnast að lokum þar sem hann kemst aldrei upp 

rúllustigann. Þetta stöðuga streituástand verður til þess að virkni streituhormónanna snýst 

upp í andhverfu sína með þeim afleiðingum að einstaklingarnir verða fyrir sálrænum og 

líkamlegum skaða vegna ofgnægtar streituhormóna í heila- og taugakerfi þeirra (Van Der 

Kolk, 2005, bls. 66). 

2.2 Lífeðlisfræðileg áhrif áfalla og streitu  

Áföll og streita hafa margvísleg áhrif á líkamlega starfsemi. Þeir lífeðlisfræðilegu þættir sem 

áföll og streita hafa áhrif á líkamsstarfsemina eru ekki sýnilegir í fyrstu en þeir eru 

margþættir samt sem áður. Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á fjölþætta 

skaðsemi áfalla og langvarandi streitu á börn og ungmenni (Scientific Council, 2014; Schulz 

og Gold, 2005; Chrousos, 2009; Sandberg o.fl., 2000; Johnston-Brooks o.fl., 1998). Helstu 

orsakaþættir þessarar skaðsemi liggur í ofgnægt á streituhormónum í heila- og taugakerfi 

líkamans (Scientific Council, 2014). Hér verður farið yfir hvernig þessi kerfi líkamans virka og 

hvernig þau bregðast við streitunni ef hún fer í yfir skaðleg mörk.  
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2.2.1 Heilaþroski og heilabörkur 

Heilaþroski manneskjunnar hefst í móðurkviði. Hvernig móður líður andlega og líkamlega  

hefur bæði ákveðið forspágildi og er grundvöllur gagnvart því hversu vel heili þess þroskast,  

ásamt hversu viðkvæmt eða þrautseigt barnið verður fyrir sínu ytra umhverfi. Heilbrigði 

fóstursins byggir á hversu meðvituð móðirin er um eigin andleg og líkamlega heilsu á 

meðgöngunni (Nicholson o.fl., 2018). Heilinn er mjög mótanlegur á fyrstu tveimur árum 

ævinnar vegna aðlögunarhæfni hvíta efnisins í heilanum þ.e. mýlisslíðursins. Á þessum árum 

vaxa taugatengingar, styrkjast og mótast gagnvart þeim umhverfisáhrifum sem börnin verða 

fyrir, hvort sem þau eru neikvæð eða jákvæð (Nicholson o.fl., 2018; Scientific Council , 2014).  

Ef horft er á hvernig heilinn og taugakerfið hefur þróast og hvernig það þroskast í 

móðurkviði, þá er heilastofninn fyrsti hluti heilans sem verður fullmótaður. Heilastofninn er 

ábyrgur fyrir grunnþörfum okkar ásamt ósjálfráðum viðbrögðum. Hann er stjórnstöð 

varnarviðbragða líkamans sem er ávallt að meta hættustig umhverfisins í gegnum skynfærin, 

miðtaugakerfið og hluta randheilans. Grundvallar hlutverk heilastofnsins er að stjórna flótta-, 

árásar- og forðunar viðbrögðum líkamans (e. flight, fight, and freeze)  í samstarfi við 

randbörkinn og HPA ásinn (e. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis). Þessi viðbrögð eru okkur 

nauðsynleg til að takast á við hættulegar aðstæður (Nicholson o.fl., 2018; Mate, 2018; Guy- 

Evans, 2021; Keller o.fl., 2021). 

Heilabörkurinn (e. Cerebral cortex) umlykur efsta hluta heilans og skiptist í hægra og 

vinstra heilahvel. Hann skiptist í nokkur svæði sem gegna mismunandi hlutverkum  

Nýbörkurinn (e. Neo cortex) er eitt þessara svæða og er staðsett við miðbik heilabarkarins, 

beint fyrir ofan randbörkinn. Virkni nýbarkarins flokkast til æðri heilastarfsemi og er miðstöð 

rýmisskynjunar, ákvarðanatöku, vitræns skilnings og fleira. Annar hluti heilabarkarins er 

ennisblaðið, sem hefur verið kallað varðturn heilans (Van der Kolk, 2015). Þessi hluti gegnir 

hlutverki athygli, minnis, rökhugsunar, hvatvísi, dómgreindar, og tilfinninga- og sjálfstjórnar. 

Framkvæmdarskipan þessara heilastöðva vinna saman með flóknu samspili við randbörkinn.  
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HPA ásinn (e. hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA axis) (sjá mynd 1) er hugtak yfir 

samspilið milli heiladinguls og undirstúku og nýrnahettnanna sem stjórna streituboðum 

líkamans. HPA ásinn er flókinn en samt öflugur taugainnkirtlabúnaður. Hann miðlar áhrifum 

streituvalda með því að stjórna fjölmörgum lífeðlisfræðilegum ferlum, svo sem efnaskiptum, 

ónæmissvörun og ósjálfráða taugakerfinu. HPA ásinn leikur grundvallar hlutverki við að 

bregðast við skilaboðum bæði frá innra og ytra áreiti líkamans í gegnum, þar sem hann er 

megin stoð varnarviðbragða okkar (Sheng o.fl., 2021). HPA ásinn virkjast þegar undirstúkan 

fær fjölþætt boð frá heilastofni og möndlunni um hættu eða ákveðið innra áreiti gegnum 

ósjálfráða taugakerfið. 

 Á myndinni má sjá hvernig ferli HPA ássins fer fram. HPA ásinn stýrist af hringrásaferli 

stýrihormóna sem virkja viðbragð streituhormónanna sem koma frá heilastúku, heiladingli 

og nýrnahettum. Stýrihormónum nýrnahettubarkar er fyrst seytt frá heiladingli út í 

blóðrásina og niður í nýrnahettur (efst á mynd). Þar virkjast streituhormónin kortísól, 

norepínefrín, testósterón og adrenalín sem seytt er út í blóðrásina (vinstramegin við miðju 

Mynd 1: streituhormónaviðbrögðin og hringrásarkerfi í gegnum HPA ásinn 
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myndar). Þegar hormónin koma upp í heilann bregst undirstúkan við magni hormónanna og 

metur hún með möndlunni hvort þurfi að auka eða minnka flæði þeirra (hægra megin við 

miðju). Hormónin hafa þá verkun að dæla blóði í útlimina, auka blóðþrýsting og hjartslátt, 

efla skynvitin og koma okkur í viðbragðstöðu (Guy- Evans, 2021). Hjá heilbrigðum 

einstaklingum stöðvast flæðið þegar líkaminn þarf ekki lengur á virkni streituhormónanna að 

halda. Aftur á móti hjá einstaklingum með áfallastreitu er þetta ferli mjög virkt þar sem þeir 

eru mun viðkvæmari fyrir hverskonar streitu og HPA ásinn stöðvast ekki svo glatt, það veldur 

því að streita þeirra getur farið að verða þeim skaðleg (Van der Kolk, 2015; Keller o.fl., 2021; 

Mueller o.fl., 2022).  

 

 

2.2.2 Randbörkur 

Randbörkurinn (e. Limbic brain) (sjá mynd 2)  sá hluti heilans sem tekur þátt í hegðunar- og 

tilfinningaviðbrögðum okkar og er uppbyggður af nokkrum stjórnstöðvum sem vinna saman. 

Megin hlutverk randbarkarins er að meta og stjórna tilfinningum okkar, löngun okkar til að 

tengjast annarri manneskju, vera metin og meðtekinn ásamt að vera ábyrgur fyrir 

minnisvinnslu okkar. Tengsla- og tilfinningamyndun er alfarið miðluð í gegnum þennan hluta 

heilans, myndun tengsla og tilfinninga við okkur sjálf og annað fólk verður þar af leiðandi í 

samhengi við þá reynslu sem við göngum í gegnum. Það þroskaferli er því samtengt hvernig 

við nýtum minningar okkar til að tengjast öðru fólki í framtíðinni (Van der Kolk, 2015). 

Randbörkurinn stýrir einnig þeim frumþörfum okkar  sem snúa að því að lifa af, nærast, 

æxlast, veita börnum okkar umhyggju og nánd ásamt að virkja flótta, árásar og forðunar 

Mynd 2: stjórnstöðvar randbarkarins (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2013). 
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viðbragðið (fight, fligth, freeze). Stjórnstöðvum randbarkarins er að töluverðu leyti stjórnað 

af hormónum, semsagt ópíóðum sem eru gleði hormón og streituhormónum (Nicholson o.fl., 

2018). 

Í frumbernsku er randbörkurinn „reynslu háður“ (e. experience dependent limbic 

system) sem þýðir að börn eru háð mikilli endurtekningu á jákvæðum tilfinningalegum, 

félagslegum og vitrænum samskiptum til að þroska með sér heilbrigðan randbörk. Það er 

randbarkarins sem hefur eðlilegt flæði af gleði og streituhormónum (Nicholson o.fl., 2018). 

Sem er jafnframt skilgreiningin á því sem Mate (2012) útskýrir um þegar hann er að lýsa 

hvernig heilbrigð geðtengsl myndast með eðlilegu flæði ópíóða  í gegnum heilann vegna 

þeirrar umhyggju sem foreldra veita börnum sínum. 

Undirstúkan (e. hypothalamus) er svæði í fyrir neðan stúkuna. Undirstúkan vinnur 

samhæft með heilastofninum sem er mikilvæg stjórnstöð grunnþarfa líkamans. Í sameiningu 

stjórna þessir hlutar líkamshita, þorsta, hungri og taka þátt í svefni og tilfinningalegri 

starfsemi. Eitt af lykilhlutverkum undirstúkunnar er að stjórna ósjálfráða taugakerfinu sem 

ber meðal annars ábyrgð á boðefnaflutningi um HPA ásinn (e. HPA axis). Hún myndar 

hálfgerða brú á milli tauga- og innkirtlakerfis líkamans og hefur umsjón með samvægiskerfi 

líkamans í samstarfi við heiladingulinn, sem er aðal hormónastjórnstöð heilans. (Guy-Evans, 

2021; Taylor o.fl., 2000). Þau áhrif sem mikil streita hefur á undirstúkuna kemur niður á 

þessum mikilvægu stjórnstöðvum grunnþarfa líkamans (Nicholson o.fl., 2018). 

Drekinn (e. Hippocampus) liggur miðlægt á jöðrum randheilans. Hann er ábyrgur fyrir 

vinnslunni við að færa skammtímaminnið inn í langtímaminni, sem felur í sér allar 

upplýsingar við meðtökum meðvitað eða ómeðvitað í gegnum skynfæri okkar. Drekinn er 

háður gleðihormónum til að vinna úr þeim upplýsingum sem eru í skammtímaminninu sem 

berst til hans með taugaboðum og viðkvæmur fyrir streituhormónum (Lambert o.fl., 2019). 

Streituhormónin beina blóðrásinni frá líffærunum út í útlimina. Það minnkar getu drekans til 

að starfa eðlilega. Þar sem streituhormón í of miklu magni senda líkamanum stöðug skilaboð 

um að  hann sé í hættu og þurfi að verja sig taka þau smám saman yfir getu drekans til að 

meðtaka nýjar upplýsingar og færa inn í langtímaminnið. Við það hægist á þeirri heilavirkni 

sem snýr að minnistækni. Það veldur því að einstaklingar ná ekki að varðveita minningar á 

eðlilegan máta (Nicholson o.fl., 2018). Kjöraðstæður drekans til að virkja starfsemi 

skammtíma- og langtímaminnis og samspilinu þar á milli koma í gegnum svefn og hvíld. 

Hvíldin er lykilþáttur í því að þessi starfsemi uppfylli grunnhlutverk sitt (National Scientific 

Council on the Developing Child, 2014; Nicholson o.fl., 2018).  

Stúkan (e. Thalamus) er svokallaður „kokkurinn“ í heilanum. Hún tekur inn allar skynjanir 

sem við upplifum og blandar þeim í ævisögu okkar sem samþættri skýrri reynslu um hvað er 
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að gerast þá stundina og metur þær út frá fyrri reynslu (Nicholson o.fl., 2018; Van der Kolk, 

2015). Viðbragðskerfi randbarkarins tekur við upplýsingum í gegnum skynfæri líkamans og 

metur hverjar aðstæður fyrir sig í gegnum stúkuna. Næst færast þessar upplýsingar á tvo 

staði, möndluna (e. Amygdala) og ennisblaðið (e. Frontal lobe) til að meta hvert hættustig 

aðstæðna er. Í streitumiklum aðstæðum eða við áföll tekur það nokkrum sekúndubrotum 

lengur að koma skilaboðum á rétta staði sem getur haft þær afleiðingar að 

minnisgreiningarferlið innan möndlunnar verður fyrir skakkaföllum. Hljóð, lykt, það sem þú 

hefur séð og snert kóðast sem einangruð og aðskilin atvik og eðlilegt minnisferli sundrast 

vegna ofgnóttar streituhormóna. Í slíkum aðstæðum geta minningar birtst og varðveist sem 

ógreinileg og samhengislaus brot og ýmis smáatriði sem  maður taldi hafa gerst eða verið til 

staðar geta mistúlkast í ferlinu (Nicholson o.fl., 2018; Van der Kolk, 2005). Í þeim tilfellum 

sem minningar þurrkast út eða bælast niður kemur til aðstæðum sem kallast hugrof sem er 

ósjálfrátt viðbragð heilans við að vernda sig (Nicholson o.fl., 2018; Van der Kolk, 2005). Börn 

geta ekki unnið úr upplýsingum í streitumiklu ástandi vegna þess að heilastofn þeirra kemur í 

veg fyrir notkun á ennisblaðinu sem er nauðsynlegur fyrir vitræna starfsemi. Þetta þýðir að 

þegar á HPA ás barna er að seyta streituhormónum um líkama þeirra eru síður fær um að 

taka þátt í verkefnavinnu, rökhugsun, einbeittri athygli, stjórnar tilfinningum eða hegðun 

sinni eða tjá sig um upplifun sína. Ástæða þess er að taugatengingar þeirra í ennisblaðinu eru 

bókstaflega lokaðar af vegna þess að heilastofninn er í þeim fasa að tryggja lífsafkomu þeirra 

(Nicholson o.fl., 2018). 

 Mandlan (e. Amygdala) virkar eins og “reykskynjari” heilans. Hún ber kennsl á hvort 

aðstæður fólks séu skaðlausar eða hættulegar. Drekinn, með hjálp möndlunnar, gegnir því 

hlutverki að mynda nýjar minningar milli fyrri reynslu, tilfinninga og því sem það hefur lært. 

Með þessum upplýsingum metur mandlan hvort aðstæður séu skaðlegar eða hættulegar. Ef 

mandlan skynjar hættu, hvort sem það tengist manneskju eða annarri utanaðkomandi ógn, 

sendir hún rakleitt skilaboð til drekans og heilastofnsins um að virkja streituhormón og þar 

með virkjast HPA ásinn. Mandlan tekur fyrr við skilaboðum frá drekanum um áhættustigið 

sem metið er með hliðsjón af fyrri þekkingu eða reynslu en ennisblaðið. Það veldur því að við 

gætum verið komin í ósjálfráð viðbrögð til að forðast hættu áður en ennisblaðið, sem  metur 

aðstæður byggða á rökhugsun, hvatvísi, dómgreind, sjálfstjórn og fleira hefur meðtekið 

upplýsingarnar (Nicholson o.fl., 2018; Van der Kolk, 2015). 

Taugavísindamenn hafa komist að því að ennisblaðið (e. frontal lobe) er það svæði 

heilans sem tekur lengstan tíma að þroskast og er það ekki fullþroskað fyrr en um 25 ára 

aldur. Megin hlutverk ennisblaðsins er að efla flókið ferli vitsmunaþroska einstaklinga. 

Vitsmunaþroski einstaklinga felur í sér að þroska athyglisgáfu, upplýsingavinnslu og 
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minnistækni ásamt að auka skilning sinn, siðferðismat og dómgreind (Scientific Council, 

2014). Nýbörkurinn, ennisblaðið og randbörkurinn mynda meðal annars það atferli sem börn 

þurfa til að ná markmiðum sínum og læra nýja færni með jákvæðri streitu. Þegar þessar 

stöðvar verða fyrir mikilli neikvæðri streitu og/eða áföllum hefur það langvarandi áhrif á 

heilavirkni sem getur í verstu tilfellunum hamlað þeim fyrir lífstíð á öllum sviðum lífsins, líkt 

og varð raunin með börn sem ólust upp á munaðarleysingjaheimilunum í Rúmeníu á sjöunda 

og áttunda áratuginum (Scientific Council, 2014; Golm, o.fl., 2021).  

Við eðlilegan heilaþroska fer þroskaferlið fram eftir runubundnu ferli taugavaxtar sem er 

háð því að hvert atriði fylgi þeim sem á undan eru komin. Ef eitt þessara ferla er truflað í 

uppbyggingu sinni á mílissllíðrinu og taugaendum mun næsti taugavöxtur heilans ekki ná að 

fullþróast. Það gerist vegna þess að fyrri taugabrú er mögulega skert vegna breytinga í 

nauðsynlegu móttöku geni sem orsakaði að mikilvægur hlekkur í myndun hennar átti sér ekki 

stað  vegna stress viðbragða. Ef aukið magn streituhormóna og taugaboðefna fer um heilann 

meðan á taugaþroska stendur getur það bæði stuðlað að óeðlilegum frumudauða í myndun 

hvíta efnisins og valdið hömlun á taugamyndun eða minnkun á vaxtarþáttum heilans. Þannig 

geta taugalíffræðileg viðbrögð skaðlegrar streitu og vannæringar í æsku sett börn í hættu á 

óeðlilegum heilaþroska. Ef áfall er orsakavaldur þessarar truflunar á myndun heilabarkar eða 

heilastofns og randkerfis barns geta komið fram tafir eða skerðing á málþroska eða 

erfiðleikar við félagslega- og tilfinningalega hæfni sem og vitræna getu (Nicholson o.fl., 2018; 

Scientific Council, 2014; Korgaonkar o.fl., 2013).  

 

2.2.3  Samvægiskerfi og samvægisástand 

Samvægisástand (e. Homeostasis)  líkamans byggir á jafnvægi meðal allra líkamskerfa 

sem þarf til að líkaminn lifi af og starfi rétt. Þetta jafnvægi milli líkamskerfa er hátt innbyrðis, 

sérstaklega gagnvart viðhaldi á lífeðlisfræðilegum ferlum. Samvægiskerfið (e. Allostasis)  

virkar eins og keðjuverkun á boðum milli ferla innan líkamskerfanna. Það sendir boð í 

gegnum taugakerfið, milli fruma, líffæra, innkirtlakerfisins eða innan lausa bandvefsins þar 

sem mikið er meðal annars af varnafrumum ( B- frumur og mastfrumur) (Chrousos, 2009). 

Samvægiskerfið má segja að sé samskiptanet á stjórnun viðhalds-, varnar- og hvíldarkerfis 

líkamans. HPA ásinn (e. HPA axis) einn veigamikill hluti samvægiskerfisins. Streitubundnar 

aðstæður virkja varnarviðbrögð líkamans í gegnum HPA ásinn (e. HPA axis) (Guy-Evans, 2021; 

Taylor o.fl., 2000). Þegar hætta eða álag er yfirstaðið fara fram ferlar sem koma aftur reglu á 

líkamsstarfsemina og koma á samþættu jafnvægi, það er samvægisástandi sem er hið 

eðlilega ástand líkamans. Ef röskun á samvægiskerfinu er minniháttar og stendur stutt yfir, 

eru ferlar líkamans fljótir að samræma sig. Það gerist á þann veg að líkaminn leitar eftir 
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stöðugleika með því að samstilla sig á nýjan veg og uppfylla þau skilyrði sem knýr fram 

eðlilega lífsferla eins og stjórn á ósjálfráða taugakerfinu, viðhaldi á eðlilegu hita- eða sýrustigi 

og hraða hjartsláttar. Samvægiskerfið er það sem viðheldur samvægisástandinu (Chrousos, 

2009; Segerstrom og Miller, 2004; Guy-Evans, 2021). 

Í eðlilegu samvægisástandi er líkaminn fljótur að stilla sig á ný eftir hættu eða streitu. Hjá 

einstaklingi sem býr við áfallasögu er „reykskynjarinn“ hins vegar alltaf stilltur á að skynja 

hættu. Þessi skilaboð koma frá drekanum eða „kokkinum“ og eiga upptök sín í fyrri reynslu.  

Þetta ferli fer þannig fram að mandlan yfirfærir upplýsingar um hættustigið frá kokkinum,  

það er drekanum, og túlkar upplifun núverandi aðstæðna út frá upplýsingum sem 

varhugaverðar. Við það verður líkaminn í raun ófær um að skilja á milli hvort „kviknað sé í 

húsinu“ eða hvort það sé „bræla af pönnunni“. Þegar getan til að greina ólíkar aðstæður 

minnkar, aukast líkur á að einstaklingar misskilji og bregðist á öfgakenndan hátt við 

saklausum aðstæðum. Þessi misskilningur á sér stað vegna þess að jafnvægi milli 

möndlunnar, stúkunnar og ennisblaðsins hefur breyst og einstaklingar mistúlka hegðun, 

aðstæður eða viðbrögð. Þetta ójafnvægi gerir einstaklingum erfiðara fyrir að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og hvötum ásamt rökhugsun (Van der Kolk, 2015).  

Allar minningar, bæði þær sem tengjast jákvæðum aðstæðum og  þær sem flokkast undir 

áföll, sem og þær sem eru ómeðvitaðar og myndast í gegnum skynfæri barna fyrir tveggja 

ára aldurinn. Þær geymast í dreka og möndlu heilans og geta haft ómeðvituð áhrif á 

ákvarðanir, hugsanir og viðbragðskerfi manns um ókomna tíð í gegnum undirmeðvitundina 

(Nicholson o.fl., 2018). Tímamótarannsókn sýndi fram á að ef áfallasaga byrjar fyrir eins árs 

aldur hefur það neikvæð áhrif á HPA ásinn, þannig að kortísól og önnur stýrihormón 

barnanna draga hægar úr virkni sinni eftir að hámarks flæði þeirra fara um HPA ásinn 

(Kuhlman o.fl., 2015). Það gefur til kynna að börn sem verða fyrir áföllum fyrir eins árs aldur 

eru líklegri til að fá ofvirkan HPA ás og þar með óreglulegt kortísól flæði. Það hefur þau áhrif 

að þau eru útsettari fyrir bólgusjúkdómum fyrr á lífsleiðinni þar sem kortísólið og önnur 

stýrihormón1 sem vinna saman að því að hamla bólgumyndun líkamans komast í ójafnvægi, 

vegna ofþanins taugakerfis sökum ofvirks HPA áss. Út frá þessum niðurstöðum má draga þá 

ályktun að áföll í frumbernsku hafi samverkandi áhrif á viðkvæmt samvægiskerfi og HPA 

 

 

 

 

1 Hormón sem stýra ferli innkirtla 
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ásinn ( Agorastos o.fl. 2019). Dæmi um börn sem orðið hafa fyrir áfalli fyrir eins árs aldur þar 

sem samvægiskerfi þeirra hefur raskast eru þau sem byrjuðu lífið á Vöggustofu 

Thorvaldsenfélagsins.  

Þessi börn fengu enga umönnun sem gat flokkast undir heilbrigða né jákvæða og bera 

enn þann dag í dag líkamleg einkenni og andleg sár sem birtast við aðstæður sem minna þau 

á þá skelfilegu umönnun sem þau fengu fyrstu mánuði lífs síns. Kona á miðjum aldri dvaldi 

þar fyrstu níu mánuði lífs síns árið 1964. Hún ásamt hinum börnunum var geymd í glærri 

glervöggu eða hvítu rimlarúmi þar sem ekkert var um vitræna, líkamlega né andlega örvun. 

Börnin sáu ekki liti, heyrðu ekki tónlist né voru hugguð af starfsfólki. Það eina sem þau gátu 

gert vað að horfa á gólfið og loftið. Þessi kona veiktist oft á þessu tímabili var í þrígang ekki 

hugað líf. Jafnframt hafa veikindi, bæði andleg og líkamleg háð henni í gegnum lífið. Lengi vel 

skildi konan ekki hvers vegna henni leið alltaf sérstaklega illa á spítölum og í mínímalískum 

rýmum. Hún komst að því sem unglingur að hún hafði byrjað lífið á þessum stað, en hún 

tengdi ekki minningar undirmeðvitundarinnar við þessa reynslu fyrr en hún sá myndir af 

þessum aðstæðum á seinasta ári. Þessi kona er í dag með mörg áfallaeinkenni sem hægt er 

að rekja til þessara átakalegu fyrstu mánaða lífs hennar sem eru bæði sálræns, vitræns og 

líkamlegs eðlis (munnleg heimild, 15.4. 22). Starfsemi Vöggustofunnar er nú undir rannsókn 

Reykjavíkurborgar eftir ákall frá hópi manna sem dvöldu þar í frumbernsku. Óska þeir eftir að 

skoða þurfi „af hverju mannskemmandi uppeldisstefna varð fyrir valinu og við lýði eftir að 

skaðsemi hennar var ljós“ og að rannsaka þurfi afleiðingar hennar í víðum skilningi(þingskjal 

nr. 841 /2021–2022. Frá forsætisráðherra). Dr. Sigurjón Björnsson var einn þeirra 

sálfræðinga sem markaði djúpstæð spor í sögu barnaverndar á íslandi á seinni hluta síðustu 

aldar. Hann sýndi fram á að oft var skaði barnanna varanlegur vegna þess rofs sem var til-

finningalegum þroska þeirra vegna ómannúðlegra starfshátta sem þarna tíðkuðust. 

Geta líkamans til að takast á við streitu er takmörkum háð. Þegar líkaminn býr við 

langvarandi streitu þar sem HPA ás líkamans er síendurtekið virkjaður og taugakerfið er 

ofþanið, liggur í augum uppi að aðeins tímaspursmál er hvenær eitthvað gefur undan. Þessi 

geta er bundin samspili samvægiskerfisins og virkninnar sem stjórnar grunnþörfum eins og 

svefni, hjartslætti, öndun og matarlyst sem heilastofninn og ósjálfráða taugakerfið sjá um. 

Jafnframt hefur þessi geta áhrif á meltingar-, ónæmis-, tauga-, og þveitikerfið (Agorastos 

o.fl., 2019). Þegar streitumörk líkamans fara yfir óhófleg mörk er það innan þessara 

grunnþátta sem áhrifum streitunnar fer að gæta (Schulz og Gold, 2005; Chrousos, 2009; 

Sandberg o.fl., 2000; Johnston-Brooks o.fl., 1998). Ýmis einkenni geta borið að garði og geta 

falið í sér að fólk á erfitt með svefn, finnur fyrir hjartsláttartruflunum, fer í oföndun vegna 

kvíða, fær annað hvort óhóflega matarlyst eða finnur ekki til svengdar. Einnig  eru 
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meltingartruflanir, ýmiskonar þrálát útbrot og tíðari þvaglát algeng einkenni hjá börnum 

(National Scientific Council on the Developing Child, 2014). Röskun sem verður á 

samvægiskerfinu vegna langtímastreitu getur reynst líkamanum of mikil þolraun. 

Streituhormónin, í óhóflegu magni, koma líkamanum úr samvægisástandi sínu sem raskar 

jafnvægi á boðefnaflutningi milli kerfa líkamans. Streitan byrjar að herja á tauga-, líffæra-, 

vefja- og ónæmiskerfið ásamt því að hafa áhrif á hormónakerfi einstaklinga (Fagundes o.fl., 

2013; Segerstrom og Miller, 2004; Nicholson o.fl., 2018; Sólrún Erlingsdóttir og Anna María 

Jónsdóttir, 2019).  

Álag af langvarandi streitu veldur því að líkaminn berst í bökkum við að koma aftur á 

stöðugleika á samræmda jafnvægið. Ef líkaminn fær ekki tækifæri til að slaka á og vinda ofan 

af streitunni þá bugast hann með þeim afleiðingum að hann verður vanhæfur til að virka á 

eðlilegan hátt. Að lokum veldur álagið vanstillingu á virkni samvægiskerfisins og kallast það 

allostasískt ofálag  (e. Allostatic overload) (Finlay o.fl., 2022). Við það umbreytist 

samvægiskerfið,  verður óeðlilegt vegna langvarandi seytingu streituhormóna, og nær ekki 

að aðlagast breyttum innbyrðis aðstæðum. Þessar innbyrðis aðstæður geta birst í miklu 

hormóna ójafnvægi, síendurteknum sýkingum og veikindum sem herja á viðkvæmustu hluta 

hvers og eins. Allostatískt ofálag er þar að auki talið vera sterkur vísir að mörgum 

geðröskunum (Schulz og Gold, 2005; Finlay o.fl., 2022).  

Ein birtingarmynd raskaðs samvægiskerfis er ofvirkur HPA ás. Ofvirkni HPA ássins veður 

vegna óreglulegs kortísóls flæðis og eru helstu einkenni þess óreglulegur dægurtaktur, 

meltingartruflanir, hegðunarvandamál, krónísk streita, tíð veikindi og lágt kortísól á 

morgnana sem veldur því að  erfitt er að vakna (Ruttle o.fl., 2011; Dorn o.fl. 2011; Gunnar, 

2001; Khulman o.fl., 2015). Einkennin eru bundin við virkni heilastofns, randheila, 

heilastúkunnar, ennisblaðs, og nýbarkar ásamt meltingar- og ónæmiskerfinu þar sem 

undirstúkan og heilastofninn eru stjórnstöð svefns, meltingar og varnarviðbragða líkamans 

og hinar heilastöðvarnar stjórna hegðun og tilfinningum sem og að ónæmiskerfið tekst á við 

veirur og sýkla sem koma í líkamann (Schulz og Gold, 2005; Nicholson o.fl., 2018). 

Þegar streita fer að hafa skaðleg áhrif á jafnvægi samvægiskerfisins er það oftast veikasti 

hlekkur líkamans sem fyrst brestur. Í ljósi þess hve víðtæka virkni samvægiskerfið hefur innan 

líkamans gefur það vísbendingu um þá fjölda kvilla sem geta komið upp þegar langvarandi 

skaðleg streita fer yfir óhófleg mörk (Schulz og Gold, 2005; Finlay o.fl., 2022). Út frá þessum 

niðurstöðum má færa fyrir því rök að þegar börn verða fyrir áföllum og skaðlegri streitu 

hefur það áhrif á líkamsstarfsemi, heilavirkni og þar með námshæfni og vitræna getu (Schulz 

og Gold, 2005; Chrousos, 2009; Sandberg o.fl., 2000; Johnston-Brooks o.fl., 1998; Finlay o.fl., 

2022; Scientific Council, 2014; Nicholson o.fl., 2018). 
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2.3 Tengsl áfalla og streitu - Birtingarmyndir áfalla  

 

Einn fylgifiskur áfalla er streita. Hún getur verið mismikil og misskaðleg og er það 

einstaklingsbundið hvernig fólk vinnur í gegnum hana. Streita,líkt og áföll, er hluti af lífinu. 

Hún er eðlisbundið varnarviðbragð líkamans við hættu eða ógn (National Scientific Council 

on the Developing Child, 2014; Nicholson o.fl., 2018). Streita er oft skilgreind sem jákvæð, 

bærileg og skaðleg. Jákvæð streita er heilbrigð og hluti af eðlilegu þroskaferli barna (Sólrún 

Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019). Með henni lærum við að taka ábyrgð ásamt 

því að stíga inn í nýjar og krefjandi aðstæður þar sem við höfum stuðning frá einstaklingum 

sem við treystum. Jákvæð streita er streita drifin af adrenalíni og kortísóli í eðlilegu magni. 

Hún hjálpar okkur að takast á við áskoranir þar sem styrkleikar okkar fá að njóta sín og við 

uppskerum ávinning erfiðisins. Bærileg streita tímabundin og flokkast undir einhverskonar 

reiðarslag sem hefur ekki skaðlega áhrif á börn ef þau fá stuðning til að komast yfir hana 

(Sólrún Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019). Skaðleg streita er langvarandi neikvæð 

streita sem kemur af völdum þrálátra áfalla sem börn geta ekki tekist á við. Skaðleg streita 

hefur neikvæð áhrif á taugakerfi barna ef þau fá ekki fullnægjandi stuðning (Sólrún 

Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019).  

Viðbrögð við streitu í ólíkum félagslegum aðstæðum eru mismunandi eftir kynjum 

(Taylor o.fl., 2000). Rannsóknir sýna að viðbrögðin einkennast bæði af líkamlegu og 

hegðunarbundnu atferli. Hin ósjálfráðu líkamlegu viðbrögð við hættu flokkast undir flótta, 

árás og forðun (e. figth, fligth and freeze) (Van der Kolk, 2005) og stjórnast þau af 

varnarviðbrögð líkamans. Hegðunarbundin viðbrögð hafa meira verið tengd við hvernig 

konur bregðast við streitumiklum aðstæðum. Kristín Sigurðardóttir slysa- og bráðalæknir 

hefur nefnt þessi viðbrögð traust og tengsla viðbrögðin (e. tend-and-befriend) (Taylor o.fl., 

2000). Þessi eðlislægu viðbrögð kvenna eru sögð liggja í hæfni þeirra til tengslamyndunar og 

samheldni. Lífeðlisfræðilegar rannsóknir gefa til kynna að þessi viðbragðshæfni kvenna hafi 

með styrk kynhormóna þeirra að gera ásamt samspili þess við ópíóða framleiðslu heilans 

Þetta tvennt er talið leggja grundvöllinn að annarri nálgun kvenna en karla í streitumiklum 

aðstæðum (Donandon o.fl., 2018). Sú nálgun sem kvenkynið og þar með ungar stúlkur búa 

yfir, er að þær eru líklegri til að sækja eftir stuðningi og huggun hjá hver annarri í umhverfi 

þar sem þær upplifa öryggi. Þetta eðli kvenkynsins eykur oxítósín myndun í heilanum sem 

eflir tengslamyndun og dregur úr streituviðbrögðum (Taylor o.fl., 2000).  
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Rannsóknir sýna að afdrifaríkar líkamlegar og andlegar afleiðingar hljótast af áföllum 

(Ford o.fl., 2013; Andri S. Björnsson o.fl., 2020; Altintas og Bilici, 2018; Van der Kolk, 2005; 

Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Þegar börn búa við stöðuga streitu og vita aldrei hvenær næsta 

áfall muni dynja yfir þróa þau með sér boðefnaójafnvægi og ofþanið taugakerfi sem veldur 

því að þau  eru sífellt á verðbergi og læra ekki að treysta umhverfi sínu á heilbrigðan hátt. 

Slík reynsla hefur neikvæð áhrif á líkamlegan og andlegan þroska þeirra sem og 

samskiptahæfni (Sólrún Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019). Í almennu tali er þetta 

ástand þekkt sem áfallastreita (PTSD) (Van der Kolk, 2005). Þótt líkamleg áhrif áfalla og 

langvarandi streita á börn séu margþætt, er undirrót einkennanna alltaf ofþanið taugakerfi 

og boðefnaójafnvægi.  

2.3.1 Áhrif óreglulegs kortísóls flæðis á börn 

 

Streita og áföll hafa í för með sér margvíslega andlega kvilla. Ein birtingarmynd áfallastreitu 

barna eru hegðunarerfiðleikar en þeir stafa meðal annars af óreglulegu kortísól flæði, sem 

getur bæði verið of hátt eða of lágt (Douglas A. Granger, 1998; Guy-Evans, 2021; Van der 

Kolk, 2005). Þeir eru oft sýnilegir í æsku og lýsa sér í formi neikvæðrar hegðunar og atferlis 

barna, sem jafnframt eru í samhengi við alvarleika þeirra áfalla sem þau hafa gengið í 

gegnum (Bowlby, 1988; Bowlby, 1969; Van der Kolk, 2015).Rannsóknir hafa sýnt að drengir 

með lágt gildi kortísóls eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Þessir hegðunarerfiðleikar lýsa 

sér í skapofsa, tilefnislausum áflogum, egningum og fleira. þessi birtingamynd óreglulegs 

kortísól flæðis er talið að megi rekja til ofvirks HPA ás líkamans (Guy-Evans, 2021; Gunnar M., 

2001; Podgurski, o.fl. 2014; Khuman o.fl., 2015). Þar að auki hefur verið sýnt fram á að þessa 

hegðunarerfiðleikar megi rekja til samverkandi fylgni á milli kortísóls og testósteróns (Ruttle 

o.fl., 2011; Dorn o.fl. 2011; Gunnar M., 2001; Susman, 2017). Árásarhneigð af völdum 

testósterons verður til í heilanum í gegnum samspil möndlu og undirstúku en þær eru 

stjórnstöðvar tilfinninganna ásamt ennisblaði sem stjórnar skynjun, viðbrögðum og hvötum 

gagnvart tilfinningum. Þegar einstaklingar standa frammi fyrir streituvaldandi aðstæðum fara 

streituhormónin, þar á meðal kortísólið, um sömu heilastöðvar og testósterónið og efla í 

kjölfarið flæði þess (Batrinos, 2012; Susman, 2017). Óreglulegt kortísól flæði, sem rekja má til 

ofvirkni á HPA ás, útskýrir hvers vegna drengir eiga í erfiðleikum með að stjórna líkamlegum 

hvötum sínum í samanburði við hvernig stúlkur með kortísól ójafnvægi hegða sér, sem 

jafnframt er hægt að skoða út frá samhengi við traust og tengsla viðbrögðin (e. tend-and-

befriend) (Taylor o.fl., 2000).  

Samkvæmt traust og tengsla viðbragða (Taylor o.fl., 2000) sækja þær í styrk og samhygð 

hvor hjá annarri þegar erfiðleikar koma upp. Vísindamenn telja skýringuna á þessum 
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viðbrögðum kvenna liggja í hormónastarfsemi þeirra og þá oxítósín framleiðslu sem myndast 

samhliða estrógen flæðinu. Estrógen stjórnar framleiðslu óxítósínsins en það dempar áhrif 

streituhormóna (Donadon o.fl., 2018). Þessi róandi áhrif sem oxítósínið hefur á stúlkur fer í 

gegnum sömu heilastöðvar og testósterónið fer hjá drengjum. Vegna þeirra ólíku 

kynhormóna sem kynin framleiða virðist sem stúlkur nái betur tök á að róa sig í 

streituvaldandi aðstæðum á meðan drengirnir æsast upp vegna testósterónsins sem flæðir 

með streituhormónunum (Batrinos, 2012; Taylor o.fl., 2000).  

Bandarískar rannsóknir á hegðunarmynstri stúlkna sem alist hafa upp í fósturkerfinu sýnt 

að þær sem greindar eru með áfallastreituröskun eru líklegri til þess að verða gerendur 

eineltis eða fórnarlömb eineltis. Til að skilja grundvöllinn á bak við hvað veldur þessu þarf að 

skoða undirrót vandans og færa sig hægt upp á við til að sjá yfirborðið. Stúlkurnar alast ýmist 

upp við andlegt eða líkamlegt ofbeldi ásamt vanrækslu eða bæði (Sterzing o.fl. 2020). Í 

kjölfarið taka yfirvöld þær af heimilum sínum og þær enda inn á misgóðum fósturheimilum. 

Eftir  reynsluna við að hafa búið við þessar aðstæður hjá foreldrum sínum hafa þær bæði 

orðið fyrir röskuðum geðtengslum við foreldra sína ásamt miklum áföllum, sem orsakar 

samskipta erfiðleika og töluverða aftengingu2. Vegna áfallanna laskast samskiptageta þeirra 

til muna og þær eiga í miklum erfiðleikum við að treysta nýjum aðstæðum (Mate, 2018; Van 

der Kolk, 2015). Sjálfsmynd þeirra er brotin og sú samskiptageta sem þær hafa þróað með 

sér er drifin af ótta og minnimáttarkennd. Þær byrja að fóta sig í nýju umhverfi en 

áfallastreitan sem þær búa við veldur því að þær eru stöðugt á varðbergi. Hegðun þeirra og 

viðbrögð miðar að að því að lifa af. Þannig er taugakerfið alltaf ofþanið og HPA ásinn í 

yfirvinnu (Nicholson o.fl., 2018; Mate, 2012). Hegðunarmunstur stúlkna í kjölfar áfalla er á 

nokkra vegu en hér verður farið yfir þrjár birtingarmyndir sem eru jafnframt alfarið bundnar í 

uppeldisaðferðir, áfallasögu og félagslegt stuðningsnet þeirra (Sterzing o.fl. 2020; Podgurski, 

o.fl. 2014).   

Sá hópur stúlkna sem sýnir neikvæða hegðun hefur alla jafna ekki búið við stuðningsnet 

kvenna sem þær gátu leitað til eftir að þær upplifðu áfall (Taylor o.fl., 2000) og þar með ekki 

náð að hemja streituhormóna sína með aukinni oxítósín framleiðslu sem orsakar þá meiri 

vanlíðan og brýst út á þennan neikvæða hátt (Donadon o.fl., 2018). þessi félagslegu 

 

 

 

 

2 Vel er farið í geðtengsl ásamt orsök og afleiðingar aftengingar í kafla 3.5 
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samskipti stúlknanna  birtist með því  að þær eru í vörn ásamt því að þær sýna andfélagslega 

tjáningu því þær vilja ekki láta á því bera að þær hafi veikleika. Þær verða kaldlyndar, 

hrokafullar, ósvífnar og gera allt til að bjarga eigin skinni. Betra er að hafa yfirburði frekar en 

að lenda undir hælnum á einhverjum öðrum er hugarfarið sem þær hafa tamið sér (Besag, 

2006). Þeirra neikvæða samskiptamunstur er mun undirförulla en drengjanna og lýsir sér oft 

á tíðum með óbeinni árásagirni, sem er síður skaðlausari en líkamleg árás. Stuðningsnet 

þeirra eru vinir þeirra sem búa oft yfir óttablendinni virðingu gagnvart henni. Hegðunin 

byggir á að koma af stað skaðlegu slúðri, finna sér skotmark til niðurlægingar til að upphefja 

eigin sjálfsmynd og minnimáttarkennd eða að útskúfa einhverja einstaklinga (Besag, 2006; 

Sterzing o.fl. 2020). Í einstaka tilfellum grípa þær til líkamsárásar (Pajer o.fl., 2006). Með 

þessari hegðun koma þær af stað kortísól og adrenalín flæði sem losar um innbyggða spennu 

á sama veg og hjá drengjum þegar þeir egna til áfloga3 (Sterzing o.fl. 2020; Pajer, 2001; 

Batrinos, 2012). Rannsóknir benda einnig til þess að  stúlkur sem sýna andfélagslega hegðun 

og leggja í einelti eru líklegri til að þróa með sér áfengisvanda (Sterzing o.fl. 2020; Mate, 

2018). 

Seinni hópur stúlkna er með mun alvarlegra hegðunarmunstur þar sem þær eru með 

hegðunarröskun og sýna andfélagslega árásarhegðun sökum flókinnar áfallastreitu. Þessi 

hópur hafði farið milli fósturheimila og var því með mjög brotið bakland og litla öryggis 

tilfinningu og hafði oft komist í kast við lögin vegna hegðunarröskunnar (Podgurski, o.fl. 

2014; Speer o.fl., 2019). Hvataskortur þeirra útskýrist vegna lágs kortísóls og hás gildis 

testósteróns (Pajer o.fl., 2001, 2006). Það bendir sterklega til þess að þær hafi ofvirkan HPA 

ás sem er tilkominn vegna áfallastreitu (Speer o.fl., 2019). Orsakir hegðunarmunsturs þeirra 

má leiða til afleiðinga af þeim áföllum sem þær hafa orðið fyrir og birtist hún sem 

andfélagsleg hegðun. Hægt er að draga þá ályktun að þær hvorki haft einhvern til að deila 

byrðinni með sér, né einhvern í líf sínu sem þær gátu treyst (Van der Kolk, 2015; Taylor o.fl., 

2000) sem hefur þá takmakað oxítósín framleiðslu þeirra (Donadon, 2018; Taylor o.fl., 2000).  

Í þriðja lagi, þá eru þær stúlkur sem hafa félagslegt stuðningsnet til að leita til við áföllum 

(Taylor o.fl., 2000) mun blíðari en þær sem hafa það ekki. Það breytir því ekki að stúlkur sem 

geta leitað eftir stuðningi eru samt með brotna sjálfsmynd, búa í ótta við álit annarra og 
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stjórnast af ytri ráðavitund líkt og þær sem eru með neikvætt hegðunarmunstur (Van der 

Kolk, 2015; Sterzing o.fl. 2020). Það sem einkennir þennan hóp stúlkna umfram aðrar er að 

þær reyna að halda friðinn (Besag, 2006). Af þeim sökum lenda þær oftar undir hælnum á 

öðrum. Líkamsstarfsemi allra stúlknanna stjórnast af ofþöndu taugakerfi og ofvirks HPA ás 

sem veldur lágu kortísóli (Pajer, 2001), en hegðun blíðari hópsins einkennist fremur af 

taugaveiklun, lágri sjálfsmynd og kvíða (Van der Kolk, 2015; Mate, 2011).  

Lágt kortísól veldur því að einstaklingar sem orðið hafa fyrir áföllum geta ýmist verið of 

örvaðir, of hamlaðir eða þróa hærri þröskuld fyrir streitu (Dorn o.fl. 2011; Gunnar M., 2001). 

Það gefur til kynna að óreglulegt kortísól flæði viðhaldi ofþöndu taugakerfi vegna mjög 

næms varnarkerfis randheilans og samspil þess við HPA ásinn sem styður við að mismunandi 

kortísól flæði orsakist út frá áföllum og streitu (Morris o.fl., 2012). Frekari rannsókna er þörf 

á mismunandi kortísól virkni kynjanna til að fá skýrari birtingarmynd af árásargirni og atferli 

þeirra (Pajer, 2001; Ruttle o.fl., 2011; Van der Kolk, 2015; Mate, 2018; Gunnar M., 2001;  

Susman o.fl. 2017). 

Aðra þætti má rekja má til ofþanins taugakerfis og kortísóls ójafnvægis. Þeir eru 

síendurteknir höfuð-, maga- og vöðvaverkir, tíð veikindi, óútskýrð þreyta ásamt 

hegðunarbundnum annmörkum á borð við eirðaleysi, erfiðleika við að ráða við streitu og ýkt 

viðbrögð við streitu (Van der Kolk, 2015; Dye, 2018; Guy-Evans, 2021). Jafnframt er algengt 

að börn með áfallastreitu gnísti tönnum í svefni og fái slæmar martraðir sem hafi áhrif á 

svefngæði þeirra. Talið er að ástæða martraðanna sé samverkandi þáttur andlegs- og 

tilfinningalegs álags, áfalla og streitu sem er jafnframt áhrifaþáttur ofþanins taugakerfis. Því 

meira sem álagið og streitan er því verri og tíðari eru martraðirnar (Levin og Nielsen, 2007; 

Timothy, 2019; Shanahan, o.fl., 2015; Finlay o.fl., 2022). 

Þær geðtruflanir sem hafa ein skaðlegustu áhrifin á líf einstaklinga er fíknihegðun. 

Almenna skilgreiningin á fíkn samkvæmt American society of addiction and medicine 

(Schenker , 2016) segir að frumorsök þessa meins liggi í röskun á heilastarfsemi sem rekja má 

af stórum hluta til genamengis. Mate (2012) skilgreinir fíkn sem flókið líkamlegt og andlegt 

ferli sem myndast innan hegðunar þar sem einstaklingar finna skammtíma nautn eða 

deyfingu í. Þeir upplifa þá einhverskonar hugarró, létti eða nautn sem í kjölfarið veldur því að 

þá leita í að endurtaka hegðunina. Hér á fíkn ekki aðeins við um notkun fíkniefna, heldur fíkn 

yfir allt það sem einstaklingar nota til að deyfa sig (Mate, 2012). Deyfiþörf af völdum mikils 

geðtengslarofs í frumbernsku og alvarlegum áföllum í lífinu gerir það að verkum að þessir 

einstaklingar eru mun útsettari fyrir alvarlegri fíknum en aðrir. Ástæðan er sú að þeir eltast 

stöðugt við að fylla þá tómleikatilfinningu sem geðtengslarofið og áföllin ullu. Þegar þessir 

einstaklingar prufa ópíumskyld lyf upplifa þeir í fyrsta sinn að fyllt sé upp í þessa 
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tómleikatilfinningu. En staðreyndin er sú að í gegnum þessum lyf eru þeir í að  fá þau boðefni 

sem undir eðlilegum kringumstæðum hefðu komið í frumbernsku. Þessi tilfinning gerir það 

að verkjum að þeir ánetjast ópíóðunum tengdum lyfjum. Viðbrögðin eru gífurleg 

vellíðunartilfinning sem þeir hafa þráð allt lífið, hún sýnir hversu áhrifarík boðefnin eru fyrir 

tengslamyndunina og útskýrir þar með hluta af ástæðu fíknihegðunar (Mate, 2018; 2012). 

Áhrif áfalla á börn tengist líka hvernig þau takast á við ábyrgð og sjálfstjórn það 

sjónarhorn er hægt að sjá með að skoða hvernig ráðavitund (e. locus of control) þau hafa 

þróað með sér (Van der Kolk, 2015).  Ráðavitund er persónuþáttur tengdur 

ábyrgðartilfinningu og sjálfstjórn einstaklinga og er lykilatriði í því hvernig einstaklingar 

takast á við lífið (Van der Kolk, 2015). Hún skiptist í innri og ytri ráðavitund. Innri ráðavitund 

er tilfinning einstaklinga fyrir því, að hve miklu leyti þeir upplifa að þeir hafi tök á 

kringumstæðum sínum eða viðfangsefnum. Þeir eru meðvitaðir um eigin hegðun og að þeir 

séu sínir eigin gæfusmiðir og skilja samhengi orsaka og afleiðinga. Þessi skynjun fyrir sjálfum 

sér og ytra umhverfi hefur í för með sér að einstaklingarnir eru almennt með gott sjálfsmat 

og sjálfsöruggir. Ytri ráðavitund lýsir sér í því að einstaklingar upplifa að þeir fái engu um það 

ráðið hvernig líf þeirra spilast út vegna ópersónulegra ytri afla. Einnig ber að nefna að 

stjórnleysi og lágt sjálfsmat er ráðandi þáttur í hegðunarmunstri einstaklinga sem stjórnast af 

ytri ráðavitund. Jafnframt er aldur og þroski barna áhrifaþáttur hvar þau standa gagnvart 

stjórn á eigin ráðavitund (Lefcourt,1991; Van der Kolk, 2015). 

Í rannsókn um áfengis og fíkniefnaneyslu ungmenna kemur fram að áfengis- og 

hassneysla ungmenna á aldrinum 14-17 ára hafi verið mun algengari hjá þeim sem stjórnast 

af ytri ráðavitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir o. fl., 1998). 

2.4 Geðtengsl og aftenging 

Tengslamyndunar kenning Bowlby (1969) fjallar varanleg og gagnkvæm tengsl móður og 

afkvæmis sem myndast í frumbernsku og þeirri löngun að vilja efla og viðhalda þessari 

einlægu nánd. Bowlby (1969) benti á að myndun geðtengsla í frumbernsku hefðu grundvallar 

áhrif á sjálfsöryggi, samskiptahæfni og lífsafkomu barna í framtíðinni. Heilbrigð geðtengsl 

byggja á traustum grunni þar sem forsjáaðilarnir eru meðvitaðir um eigin tilfinningar, 

andlega líðan og þar með þarfir og langanir barnsins. Birtingamynd heilbrigðra geðtengsla 

felast í því að börnin eru róleg og upplifa öryggi gagnvart foreldri sínu og umhverfi ásamt því 

að þau mynda með sér innri ráðavitund. Mate (2012) nefnir tvær grunnþarfir til að mynda 

heilbrigð geðtengsl í frumbernsku. Fyrri grunnþörfin eru einlæg og náin samskipti forsjáaðila 

við barn sitt. Slík samskipti efla eðlilegt flæði ópíóða til heilans. Í  kjölfarið stuðla samskiptin 

að heilbrigðum geðtengslum sem og tilfinningalegu sambandi. Þar af leiðandi styrkja þau 

öryggistilfinningu barnsins, tryggja tengslamyndun og vellíðunar tilfinningu. Grundvöllur þess 
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að geðtengslamyndun þroskist á heilbrigðan hátt felur í sér að foreldrið sé meðvitað um 

þarfir barnsins og bregðist við þeim af alúð. Það er okkur í raun lífsnauðsynlegt að fá 

kærleiksríka umönnun. Með umönnuninni myndast ópíóðar innan heilans sem bera ábyrgð á 

grundvallar hvötunum eins og ást, tengslamyndun, verkjastillingu, ánægju, hvatningu og 

áhugahvöt. Það segir okkur að áhrifaríkasta breytan í þróun heilbrigðra geðtengsla er 

tilfinningalegt samband við umönnunaraðila (Mate, 2012). 

Seinni grunnþörfin er þörf okkar fyrir að vera tengd okkar sanna sjálfi (e. authenticity), 

okkar innsæi, þeirri grunn tilfinningu að geta verið maður sjálfur og tjáð langanir sínar og 

þarfir í öllum kringumstæðum (Mate, 2012). Tengslamyndun er grunneðli okkar því það eru 

að tengslin tryggja sem lífsafkomu okkar, en innsæið er okkar einstaklingsbundna innbyggða 

frumþörf sem sem tengir okkur við okkar sanna sjálf (Mate, 2012). 

Áföll í æsku hafa verið skilgreind sem sálræn sár sem „læsa fólk andlega“ (Mate, 2011, 

2018). Að „læsa fólk andlega“ þýðir í raun og veru að við áfall verður vanlíðan svo mikil að 

einstaklingar aftengjast sjálfum sér vegna yfirþyrmandi vanmáttar þeirra aðstæðna og ótta 

sem áttu sér stað. Þessi aftenging er líffræðilegt varnarviðbragð heilastofnsins við aðstæðum 

sem hann ræður ekki við (Mate, 2011). Aftengingin takmarkar hæfni einstaklinga til að 

bregðast við sársauka og ótta á rökréttan máta og hefur í kjölfarið áhrif á getu einstaklinga til 

að vaxa og þroskast á eðlilegan hátt (Mate, 2011, 2018). Dæmi um slíka aftengingu er þegar 

börn sem bera sálræn sár læra ekki að takast á við erfið og andlega krefjandi samskipti af 

rósemi, yfirvegaðri dómgreind og innsæi bregðast þau við með ýmsum skapgerðabrestum 

(Van der Kolk, 2015; Mate, 2018). Þessi viðbrögð eru oft lituð af hroka og óheiðarleika, sem 

er í raun aðeins ein birtingamynd þess ótta sem drifin er af þeim áföllum sem þau hafa 

upplifað. Þessa skapgerðarbresti geta þau bæði þróað og haldið út í gegnum lífið ef þeir ná 

ekki að vinna á heildstæðan hátt úr áföllum sínum. Það verður óhjákvæmilega til þess að þau 

mála sig út í horn í samskiptum við aðra og læra ekki að taka ábyrgð á samskiptamynstri sínu 

og viðbrögðum. Hér er mikilvægt að muna að aldur barns getur einnig verðið áhrifaþáttur 

þegar horft er á andlegan og samskiptalegan þroska (Bowlby 1969; Lefcourt, 1991; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1998). 

2.4.1 Rofin geðtengsl  

 

Samskiptahæfni foreldra á oft rætur sínar að rekja til þeirra gæða geðtengsla og 

uppeldisaðferða sem þau fengu úr eigin æsku. Ef uppeldisaðferðirnar einkenndust af 

reiðistjórnun fellur eplið oftast ekki langt frá eikinni, þar byrjar áfallasagan að flytjast á milli 

kynslóða. Með því að heimfæra aðferðir úr eigin æsku sem hvetja beint eða óbeint til 

aftengingar, flytjast þessi samskiptamunstur ómeðvitað frá einum ættlið til annars ef engin 
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atferlisbreyting verður á milli kynslóða (Mate, 2011). Foreldrar reyna ekki meðvitað að láta 

börn sín aftengjast sjálfum sér. Aftenging barna frá þeirra innsæi sínu gerist vegna þeirra 

uppeldisaðferða sem notaðar eru eða þeirri nærveru sem þeir skynja frá umsjónaraðila 

sínum. Dæmi um slíka aftengingu getur átt sér stað þegar barn er skammað eða hunsað fyrir 

neikvæð viðbrögð sem það sýnir þegar það vill fá nammið sitt eða leika sér þegar það er ekki 

í boði. Ef barnið mætir þessum viðbrögðum síendurtekið lærir það að aftengjast sér. 

Aftengingunni fylgir oft mikil innri barátta, það fer að upplifa að langanir og grunn tilfinningar 

þeirra sem stjórnast af innsæi þeirra, þjóna þeim litlum sem engum tilgangi því þeim er 

hafnað (Van der Kolk, 2015; Mate, 2011). 

Þegar barn er meðvitað um sjálft sig og streitubundnar tilfinningar sínar, er það að finna 

fyrir því að sjálfum sér fylgir of mikill sársauki og varnarleysi sem veldur angist og togstreitu. 

Þar kemur aftengingin inn og leysir barnið undan tilfinningabyrði sinni sem í kjölfarið deyfir 

sársaukann. Það orsakast þegar börn fá skilaboð um að viðbrögð þeirra séu „röng“ í stað 

þess að mæta skilningi og ást, þá aftengjast þau sér. Þetta eru ákveðin varnarviðbrögð því 

þau vilja umfram allt passa upp á að halda geðtengslunum við foreldra sína. Það sem 

mikilvægt er að hafa í huga hér er að barn mun ávallt fórna tengslum sínum við sitt sanna 

sjálf í skiptum fyrir geðtengsl við foreldri sitt, ef það þarf að aftengjast sökum streitu og 

höfnunar. Tengslamyndunin á þessum tímapunkti er nauðsynlegri en að hlusta á eigið innsæi 

(Van der Kolk, 2015; Mate, 2011). 

Eftir að aftenging á sér stað er einstaklingurinn alla ævi að reyna bæta upp fyrir þann 

andlega skaða sem hún veldur. Þegar einstaklingar loka á þann eiginleika að finna fyrir 

neikvæðum tilfinningum, loka þeir einnig á eiginleikann að finna fyrir jákvæðum tilfinningum 

sem óhjákvæmilega veldur bæði depurð og óöryggi (Mate, 2018).  

Til að tengjast sjálfum sér á ný reyna einstaklingar hvað þeir geta til að endurvekja og 

fylla upp í það tómarúm sem aftengingin olli vegna rofna geðtengsla sem orsökuðust vegna 

áfalla eða ef foreldrarnir náðu ekki að byggja upp þessi mikilvægu geðtengsl í upphafi (Mate, 

2018; Bowlby, 1969).Tengingin sem þeir reyna að byggja upp við sjálfan sig þróast almennt 

ekki á heilbrigðan máta, þar sem ekkert veraldlegt ígildi getur komið í stað þess innri friðar 

sem tenging við okkar sanna sjálf veitir (Mate, 2018). Þegar einstaklingar missa tenginguna 

við sjálfan sig þróa þeir með sér lágt sjálfsmat, slaka sjálfsmynd og lítið sjálfstraust (Mate, 

2018; Van der Kolk, 2015). Sjálfsöryggi þeirra verður mikið til byggt á áliti annarra, jafnframt 

hamlar ótti þeirra við álit annarra þeim að fylgja eigin innsæi, sem er afleiðing þess að upplifa 

sífelda höfnun. Þessi sjálfsmyndarkrísa kemur til vegna þess að tengslin við sitt sanna sjálf 

hverfur og einstaklingar hafa ekki lengur aðgengi að tilfinningalegu jafnvægi sínu (Mate, 

2018). Áfallið sem orsakar aftenginguna veldur mis djúpstæðum sárum, en þó sárum sem 
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ekki er hægt að komast yfir með því að horfa í gegnum fingur sér. Mjög algengt er að 

einstaklingarnir búi í þeirri sjálfsblekkingu að óhamingja þeirra liggji í vanköntum annarra og 

þeir trúa því að aðrir beri ábyrgð á þeirra hamingju og öfugt. Þessir einstaklingar hafa ekki 

hæfnina til að sjá hvar rót vanda þeirra liggur og þurfa oftast aðstoð til að átta sig á hvernig 

þeir komast yfir þetta andlega sár til að tengjast sér að nýju (Mate, 2018; Van der Kolk, 

2015).  

2.4.2 Hugrof  

Dr. Gabor Mate talar mikið um áföll. Hann segir þau vera hið ósýnilega afl sem mótar líf 

okkar (Mate, 2018, 2012). Hann útskýrir hvernig áföll fylgja einstaklingum með áfallastreitu 

og hvernig áhrif þau hafa á viðbrögð þeirra við ólíkum upplifunum og aðstæðum sem 

byggðar eru á fyrri reynslu (Ford og Courtois, 2013; Íris Böðvarsdóttir og Elklit, A. 2007). 

Streitan sem kemur af völdum áfallsins hefur áhrif á virkni og varnarviðbrögðin sem eru 

flótti, árás eða forðun og hafa þau úrslitakosti um hvernig við tökumst á við eða bregðumst 

við streitu eða hættu (Van Der Kolk, 2015).  

Eitt þeirra þriggja varnarviðbragða sem Mate (2018) kynnir fyrir okkur er forðun (e. 

Freeze). Það getur leitt til dýpri aftengingar en þeirra sem eiga sér stað við rofin geðtengsl og 

kallast hugrof. Áhrif langvarandi aftengingar í kjölfar þrálátra áfalla sem veldur hugrofi 

flokkast undir sálfræðilegt varnarviðbragð. Hugrof kemur til þegar farið er yfir ákveðið 

streituþol einstaklings, þá grípur heilinn til þess sem neyðar úrræði í þau skipti þegar streitu 

áhrifin fara að buga einstaklinginn (Mate, 2018; Nicholson o.fl., 2018; Chu o.fl., 2011).  

Hugrof hefur það í för með sér að hið mikilvæga jafnvægi sem er á milli „reykskynjarans“ 

(möndlunnar) og „varðturnsins“ (ennisblaðið) breytist ört sem gerir heilanum enn erfiðara 

viðfangs að stjórna líðan sinni og tilfinningum. Í kjölfar þess verður rof verður milli 

„varðturnsins“ (ennisblaðs) og „kokksins“ (stúkunnar). Þessar heilastöðvar sem vinna að 

jafnaði samþætt með meðvitund, minni og rökhugsun fara að vinna á aðskildan hátt (Chu 

o.fl., 2011). Það kemur til vegna þess að streituhormónin hafa truflandi áhrif á ennisblaðið 

sem tengir meðvitund okkar við rökhugsun og minni og randheilann sem sér um tilfinningar 

og minni og vinnslu þess. Við það aftengjast heilastöðvarnar hvor annarri og valda hugrofi 

þar sem álagið við að meðtaka þessar upplýsingar á röklegan hátt er heilanum þrúgandi, sem 

útskýrir hvers vegna þetta er neyðar varnarviðbragð (Nicholson o.fl., 2018; Van der Kolk, 

2015, Chu o.fl., 2011; Mate, 2015). Hugrofið getur leitt til ýmissa geðtruflana á borð við 

þunglyndi, kvíða, fíknihegðunar og alkahólisma (Mate, 2012; National Scientific Council on 

the Developing Child, 2014; Mate, 2018; Timothy o.fl., 2019; Bendall o.fl. 2021; Subbie‐Saenz 

de Viteri o.fl. 2020). 
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Við hugrof er einstaklingurinn ekki lengur við stjórnvöllinn á þeim upplifunum sem 

skynfærin færa „kokkinum“ (stúkunni). Það getur meðal annars haft í för með sér að 

minningar verða óskipulagðar eða hreinlega bælast niður, þar að auki haft áhrif á hvernig 

„varðturninn“ (ennisblaðið) vinnur á órökréttan hátt úr upplýsingum. Þetta er í raun aðlögun 

að aðstæðum sem við ráðum ekki við og lýsir sér sem ákveðið hugarástand sem gerir það að 

verkum að einstaklingar upplifa ekki raunverulegar aðstæður sem eru í gangi þá stundina 

(Mate, 2012; Chu o.fl., 2011; Nicholson o.fl., 2018). Dæmi um slíkt hugrof er aftenging af 

sökum kynferðisofbeldis (Van der Kolk, 2015). 

 Aðstæður og upplifanir þessara einstaklinga bjóða upp á að viðbrögð þeirra geta verið 

annað hvort í ökkla eða eyra, mjög öfgafull eða fálætisleg á meðan eða eftir að atburðurinn á 

sér stað. Þau geta brugðist við lítilli gremju með bræði eða snertingu með því að „frjósa“ 

(Van Der Kolk, 2015, bls. 75). Þessar varnaraðferðir og viðbrögð sem gripið er til sökum 

hugrofs eru í samhengi við þau áföll sem maður hefur gengið i gegnum, þær kunna að virðast 

órökréttar frá sjónarhorni þess sem skilur ekki ástandið. Hægt er að líkja þessu við að 

tilfinningar einstaklinganna eru í blandara og sem er á fullum krafti og hugsanir þeirra eru í 

hvirfilbyl og þegar hann tjáir sig þá opnast blandarinn og ein tilfinning af handahófi kemur út 

sem fylgt er með aðskyldri handahófskenndri hugsun og viðbragði (Mate, 2012, 2018). 

Hugrof hjá börnum sem búa við mikla streitu getur birst í því að þau eru utan við sig eða 

sóna út (Mate, 2018). Mate (2018) útskýrir að það sé „aðlagað viðbragð við streitu“. Hann 

útskýrir að ef börn verða fyrir áfalli í formi munnlegs ofbeldis, lítilsvirðingar eða kúgunar, þá 

upplifi þau streitu. Börn hafa nokkra möguleika til að takast á við slíkar aðstæður. Ein leiðin 

er að stíga út úr aðstæðunum. Önnur leið er að standa með sjálfum sér og svara fyrir sig. 

Þriðja leiðin gæti verið að biðja um aðstoð. Ef einstaklingar hafa hvorki líkamlega burði til að 

fara úr aðstæðum né berjast á móti og geta ekki beðið um hjálp þá setur heilinn af stað 

varnarviðbrögð sem líkaminn þekkir og man. Eitt þeirra er hugrof (e. Dissociation) (Chu o.fl., 

2011). Hugrof er í raun bjargráðar aðlögun heilans við aðstæðum sem við ráðum ekki við, 

það skapar ákveðið hugarástand sem gerir það að verkum að einstaklingar upplifa ekki þær 

aðstæður sem eru í gangi þá stundina (Chu o.fl., 2011; Van der Kolk, 2015).  

Dæmi um hugrof getur átt sér stað á heimilum þar sem börn búa við mikið ofbeldi, en 

þurfa að láta eins og allt sé í lagi út á við. Með þessari félagsmótun ótta, kúgunar, 

óheiðarleika og áfalla sem þróast í gegnum líf barnsins, verður mikil truflun á andlegum og 

sálrænum þroska þess sem getur leitt til hugrofs. Því ef barn upplifir að það er of 

sársaukafullt að vera í núinu og finna fyrir því sem á sér stað, tilfinningum sínum og innsæi, 

þá er öruggara að aftengja hugann frá meðvitundinni og innsæinu. Það er þessi aftenging í 

formi hugrofs sem veldur áfallinu. Í hugarástandi hugrofs truflar þjáningin þig ekki jafn mikið 
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og hún myndi gera ef þú hefðir ekki þetta örþrifaráð að grípa til. (Mate, 2011; Mate, 2018; 

Nicholson o.fl., 2018. Bls. 22; Porges, 2011).  

Ef við lærum í æsku að aðlagast streitu með því að aftengja okkur streitubundnum 

aðstæðum mun það einnig vera aðferðin sem við notum þegar við verðum eldri, hvort sem 

hún gagnast okkur eða ekki. Þessi aftenging getur gagnast til skamms tíma þeim sem eiga 

erfiða æsku, en þessi ómeðvitaða aðlögun forðunar hefur marga ókosti á borð við að gera 

einstaklinga útsettari fyrir að vera í áhættuhóp fyrir geðröskunum og fíknihegðun (National 

Scientific Council on the Developing Child, 2014; Dye, 2018). Aðlögunin sem var aðeins ætlað 

að vera tímabundið ástand til að verja sig gagnvart skaðlegri streitu, hefur orðið að 

eiginleikanum að aftengjast sjálfum sér (Van der Kolk, 2015). Ef ekkert er aðhafst til að 

fyrirbyggja skaðleg langtíma áhrif áfalla og streitu geta þessi áhrif varað fram á fullorðins ár, 

jafnvel ævina á enda (Van der Kolk, 2015; Altintas og Bilici, 2018; Andri S. Björnsson o.fl., 

2020). 

2.5 Félags og samskiptahæfni  

Félags- og samskiptahæfni einstaklinga snýst í grunninn um hvaða skilning fólk leggur í 

samskipti sem þeir verða ýmist vitni að eða taka þátt í og hæfni þeirra til að eiga í 

samskiptum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Góð félags- og samskiptahæfni felst í hæfninni  

„að setja sig í spor annarra og það að geta samhæft mismunandi sjónarmið“ (bls. 38).  Í 

skilgreiningu Sigrúnar Aðalbjarnar (2007) á samskiptahæfni segir hún hana vísa til hugsunar, 

samskipta og athafna eða hegðunar. Þá bendir hún á að inn í samskiptahæfni einstaklinga 

fléttist bæði tilfinningaþroski þeirra og siðferðiskennd. Tilfinningaþroski, samkvæmt Sigrúnu 

(2007) er „hæfileikinn til að þekkja og greina tilfinningar sínar” ásamt því „að vera næmur 

gagnvart tilfinningum og líðan annarra”  og  „geta sett sig tilfinningalega í spor annarra, sýnt 

samúð og samkennd” (bls. 39). Siðferðiskennd einstaklinga samanstendur meðal annars “af 

tilfinningu og skilningi á hvað er rétt eða röng breytni” (Sigrún Aðalbjarnar, 2007, bls. 38). Þá 

hafa siðferðisleg gildi einstaklinga og réttlætiskennd áhrif á félags- og samskiptahæfni þeirra.  

Sú reynsla sem áfallasaga hefur á félags- og samskiptahæfni er óafturkræfanleg. Hún 

rænir einstaklinga tilfinningunni um að búa yfir sjálfstjórn og sjálfsstyrk. Aftengingin sem 

verður við áfall er ráðandi og  ef ekkert er að gert ganga einstaklingar í gegnum lífið eins og 

flaksandi strá í vindi þar sem sjálfsmyndin sannfærir sjálfið um að þeir hafi ekkert vald yfir 

örlögum sínum (Mate, 2011). Hér er ytri ráðavitund ráðandi. Þegar aftenging er orðin 

sjálfkrafa viðbragð heilans við streitu er það merki um að hinu sanna sjálfi einstaklinga hafi 

verið ógnað í æsku í gegnum tengslamissi  við umönnunaraðila.Í gegnum þessi líkamlegu 

viðbrögð byrjar áfallasagan að flytjast á milli kynslóða (Mate, 2011). Þessi upplifun er 

sérstaklega algeng hjá börnum sem alast upp við alkahólisma (Subbie o.fl., 2020).  
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Bowlby (1977) talar um hlutverkaskipti (e. Role reversal) þegar hlutverk snúast við og 

barn tekur yfir ábyrgðarhlutverki og umönnun foreldris eða foreldra vegna ófyrirséðra 

aðstæðna, öfugt við að fá umönnunina frá þeim. Ef hlutverkaskiptin eru látin viðgangast eru 

þau til marks um sjúkleika hjá foreldrinu og jafnframt orsök þess andlega skaða sem barnið 

tekur með sér út í lífið (Bowlby, 1977). Í þessum aðstæðum áttar foreldrið sig ekki á þessari 

röngu breytni sem mun hafa skaðleg áhrif á barn þeirra. Algengt er að börn sem alast upp á 

alkahólískum heimilum fari snemma að upplifa sig bæði fullorðin og sem börn á sama tíma. 

Ástæða þess er að þau læra að taka ábyrgð á foreldri sínu og ósjálfrátt taka við þeirra 

hlutverki (Subbie o.fl., 2020; Macfie o.fl., 2005; Guðrún Kristinsdóttir; 2014). Á heimilum sem 

foreldri er alkahólisti4 læra börn ekki heilbrigð mörk vegna þess að hlutverkaskipti þess við 

foreldrið skekkir heimsmynd þeirra. Við það myndast mikil streita vegna þess áfalls sem 

hlutverkið felur í sér. Hlutverkaskipti eru öflug uppspretta óraunhæfra og óheilbrigðrar 

ábyrgðarkenndar sem er einn valdur þess mengis sem orsakar líkamleg og andleg veikindi. 

Einnig valda þessi hlutverkaskipti þróun á skaðlegu hegðunarmunstri vegna þess að þau 

kenna barninu að setja aðra í forgang, og sjálfan sig seinast. Með því eflist aftengingin frá 

sjálfum sér, ytri ráðavitund einkennir hegðun þeirra og þau hætta að taka mark á eigin 

tilfinningum og þörfum (Mate, 2011; Pasternak og Schier, 2012; Subbie o.fl., 2020; Macfie 

o.fl., 2005) 

Samskiptahæfni barna sem eiga áfallasögu er í stuttu máli dræm. Þessi börn upplifa 

heiminn oft sem hættulegan stað þar sem engum er treystandi og þau eru því alltaf í 

varnarstöðu (Van der Kolk, 2015). Taugakerfi þeirra verður ofþanið en það er bein afleiðing 

þess boðefnaójafnvægis sem áfallið og tilfinningaleg viðbrögð koma á. Af þeim sökum eiga 

þau oft erfitt með að setja sig í spor annarra og samhæfa ólík sjónarmið í samskiptum við 

aðra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þessi börn eiga erfitt með að upplifa hamingju, traust 

til annarra og eiga bágt með sjálfsstjórn (Van der Kolk, 2015). Í samskiptum birtist þetta 

óöryggi og lítil sjálfsstjórn í ýmsum skapgerðarbrestum og hegðunarójafnvægi sem rennir 

ennfremur stoðum undir afleiðingu á ofvirkni á HPA ás (Guy-Evans, 2021; Gunnar M., 2001). 

Börn og ungmenni sem búa yfir mikilli áfallasögu sem felur í sér misnotkun, eru oft með 

flókna áfallastreitu og sýna sjálfsskaðandi hegðun. Hegðunin brýst út á nokkra vegu og tíðni 

 

 

 

 

4 Eða uppkomið barn alkahólista með óuppgerða áfallasögu – kynslóðatilfærsla áfalla 
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þeirra sýnir fram á alvarleika þeirrar angistar sem þau eru að upplifa. Einnig ber að nefna að 

þessi börn geta einnig verið að kljást við mikið þunglyndi og upplifa ekki þann lífsvilja sem er 

önnur börn gera (Van der Kolk, 2015; Gladstone o.fl. 2004). Hegðunin getur komið fram sem  

átröskun, beiting líkamssjálfskaða með því að skera sig, brenna sig með sígarettum eða 

kveikjurum, toga harkalega í hár sitt, bíta fast inn í kinnar sínar, naga neglur niður í kvikur  

þar til að blæðandi sár myndast, þvinga hlutum inn í op líkamans, brjóta bein sín eða valda 

sér meiðslum á annan hátt, allt í þeim tilgangi til að deyfa innri sársauka sökum aftengingar. 

(Randy A. Sansone og John L. Levitt, 2002; Gladstone o.fl. 2004). Sú sjálfskaðandi hegðun 

sem börn sýna getur virkað mjög órökrétt fyrir þann sem hefur ekki verið í sporum barns 

með flókna áfallastreitu (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001). Ef litið er 

undir yfirborð hegðunarmunstursins er hægt að færa rök fyrir þessu atferli og þannig tengja 

það við ofþanda taugakerfið og þá atferlismótun sem verður til á ofbeldisfullum heimilum.  

Þekkt er að öryggi manna er tengt rútínu og fyrirsjáanleika (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 

Öryggi barna sem búa á ofbeldisfullum heimilum er þar engin undantekning. Á þeim 

heimilum er ávallt ákveðið spennustig sem og innri líkamleg spenna barna, sem verður í raun 

„eðlilegur“ hluti af lífi þeirra (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Spennan byggist upp þar til 

ákveðið spennufall verður. Það á sér stað þegar einhver áflog eða harkalegt og ofbeldisfullt 

rifrildi rýfur friðinn. Því lengur sem friðurinn varir, því hærri verður innri spennan sem þá 

losnar þegar allt fer í háaloft. Við þetta ferli fer ofþanda taugakerfið og ofvirki HPA ásinn í 

gang og losar streituhormónin (Gunnar M., 2001; Dorn o.fl. 2011). Eftir losunina fer sama 

rúlletta í gang. Sérkennilegt eins og það má virðast þá verða þessar óheilbrigðu aðstæður að 

þeirri rútínu sem barnið lærir (Macfie o.fl., 2005). Það aðlagast brengluninni og með því 

skrumskælt öryggi, sem líkja má við Stokkhólmsheilkennið (Michael o.fl., 2012; Cantor og 

Price, 2007). Þessi aðlögun skaðar ennfremur geðtengsl þeirra við foreldra sína. Hér geta 

einnig hlutverkaskipti (Bowlby, 1977) spilað inn í hegðunarmunstrið. Þessi óheilbrigða mótun 

markar félags- og samskiptahæfni barna ævilangt, bæði við sjálft sig sem og aðra sem munu 

verða hluti af lífi þeirra (Van der Kolk, 2015; Sigrún Aðalbjarnardóttir,2007, 2019). 

Þessi félagsmótun verður að skaðlegu samskipta- og hegðunarmunstri og sést það á því 

að börnin læra ekki að treysta umhverfi sínu, upplifa mikið óöryggi ef friður er í of langan 

tíma  (Van der Kolk, 2015). Þá byrjar innri spenna og óöryggi þeirra að byggjast upp. Þau bíða 

alltaf eftir einhverju atviki sem setur af stað þá losun sem þau eru vön að upplifa, losun sem 

kemur af völdum óreglulegs kortísól flæðis sem stafar af ofvirkum HPA ás (Gunnar M., 2001; 

Dorn o.fl. 2011 ). Ef spennulosun verður ekki vegna annarrar manneskju, þá kemur að þeim 

tímapunkti að barnið höndlar ekki lengur spennuna sjálft. Það verður til þess að barnið fer að 

mynda neikvæðar aðstæður með skapgerðabrestum, meðvitað eða ómeðvitað, eða sýnir 
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skaðlegt hegðunarmunstur sem getur einnig þróast út í fíkn af einhverju tagi (Sterzing o.fl. 

2020; Pajer, 2001; Batrinos, 2012; Mate, 2018). Þar sem barnið er drifið áfram af ytri 

ráðavitund sinni nær það að raska friðinum eða rjúfa óöryggið til að fá losun frá spennunni 

(Van der Kolk, 2015). 

Fyrrgreindir skapgerðarbrestir og hegðunarerfiðleikar eru vísbendingar um innra 

ójafnvægi líkamsstarfseminnar sem verður vegna aftengingar og óreglulegs flæðis 

streituhormóna (Gunnar M., 2001) . Þetta atferli skapast hjá börnum sem eru undir áhrifum 

ytri ráðavitundar vegna áfalla og streitu sem þau hafa ekki komist yfir með stuðningi 

einhvers sem þau treysta (Van der Kolk, 2015; Mate, 2018).  

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) sýna fram á hversu mikilvæg 

samskiptahæfni er fyrir allt lífið. Þær varpa ennfremur ljósi á tengsl góðrar samskiptahæfni 

og námsárangurs. Það er, börn á tólfta aldursári sem sýndu betri samskiptahæfni og áttu 

auðveldara með að setja sig í spora annarra á tólfta sýndu betri námsárangur en þau sem 

ekki voru eins sterk á þessum sviðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Einnig hafði hún sýnt 

fram á að ungmenni sem stjórnuðust af ytri ráðavitund við 14 ára aldur var hópurinn sem var 

líklegri til að hafa prufað eða leiðst út í fíkniefni og drekka áfengi í óhófi við 17 ára aldur 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). Þessi tengsl ytri ráðavitundar  og fíknihegðunar eru í 

samræmi við og renna frekari stoðum undir fyrri rannsóknir sem og kenningar fræðimanna 

um orsakasamhengi milli áfalla, boðefnaójafnvægis og fíknihegðunar (Mate, 2018; Timothy, 

o.fl., 2019; Felitti o.fl., 1998; Van der Kolk, 2015; Scientific Council, 2014; Sterzing o.fl. 2020).  

 

2.6 Námshæfni nemenda – áhrif áfalla á námshæfni 

Í aðalnámskránni (2013) segir að námshæfni nemenda sé sú hæfni að sækja sér nýja 

þekkingu og leikni, jafnframt því að geta beitt þekkingu sinni almennt og á tilteknum sviðum. 

Rannsóknir hafa sýnt að námshæfni og vitræn geta (e. Cognitivity) nemanda sem búa við 

áföll og neikvæða streitu sé hamlandi þáttur í heildrænum þroska þeirra (Koenen o.fl., 2007; 

Cohen og Barron, 2021; Lambert o.fl. 2019; Timothy, o.fl., 2019; Scientific Council, 2014; 

Frieze, S., 2015).  

Áföll hafa hegðunarbundin áhrif á námshæfni nemenda (Koenen o.fl., 2007). Þessi 

hegðun er til komin vegna flótta, árásar og forðunar streituviðbrögðum nemenda. Hegðunin 

lýsir sér á nokkra vegu, allt frá því að vera í algerri forðun og doða til þess að búa yfir miklum 

skapofsa og hegðunarvanda. Mikið til er það bundið í skapgerð nemandans hvernig hegðun 

hann sýnir en eitt er víst að það er ástæða á bak við að hann missir námsviljann og þá 

eðlisbundnu forvitni sem börn búa yfir. Ástæðan er að hugur þeirra er annað hvort ekki á 
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staðnum (forðun), þau vilja skýla sér (flótti) eða þau upplifa tilfinningaumrót vegna innra 

óöryggis (árás) (Van der Kolk, 2015). Jafnframt er önnur birtingamynd sem er mjög falin hjá 

nemendum sem búa yfir áfallasögu. Það er samviskusami nemandinn sem oft býr á kúguðu 

heimili þar sem alkahólismi ræður ríkjum. Hann hefur mikla fullkomnunaráráttu, lítið 

sjálfstraust, lága sjálfsmynd og gerir allt til að vera meðtekinn og viðurkenndur (Subbie‐Saenz 

o.fl., 2020). Í þessu tilfelli er líklegast að sá nemandi hafi einhvern í lífi sínu til að leita til, 

líklega móður eða aðra móðurlega fyrirmynd þegar ofbeldið er yfirstaðið (Taylor o.fl., 2000). 

En ekki má gleyma að sú móðurlega fyrirmynd sem veitir tilfinningalegan stuðning er einnig 

að takast á við áföllin á heimilinu, það getur valdið því að hún feli barni sínu ómeðvitað 

óraunhæfa ábyrgðarkennd (Bowlby, 1977; Guðrún Kristinsdóttir, 2014).  

Þau einkenni sem nemendur með áfallasögu sýna og hafa áhrif á námshæfni eru meðal 

annars erfiðleikar við að halda athygli og klára verkefni, taka við nýjum mikilvægum 

upplýsingum, læra tungumál, skilja ábyrgð og mörk ásamt stopullar mætingar (Perry, 1994; 

Van der Kolk, 2005; Nicholson o.fl., 2018; Cohen og Mannarino, 2015). 

Þegar barn þroskast í heilbrigðu umhverfi lærir það öryggi og upplifir sig meðtekið, það 

uppsker út frá því sterka sjálfsmynd og jákvæða samskiptahæfni (Nicholson o.fl., 2018). Þá  

myndast heilbrigðar taugatengingar sem virkjast sjálfkrafa í myndun geðtengsla við 

einstaklinga í lífi þeirra. Ef barn elst upp í óöryggi, ofbeldi og tilfinningalega fjarlægu umhverfi 

er gefið að taugatengingar þess verða fyrir skaða. Barnið verður fyrir áföllum sem trufla 

eðlilegan heilaþroska og hamlar tengslamyndun. Slíkt umhverfi býður ekki upp á þann 

andlega stuðning sem þarf til að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd, virði og tilfinningalegt 

öryggi, sem hefur í för með sér að samskipta- og námshæfni þess laskast (Mate, 2018).  

 

2.7 Áfallamiðuð kennslufræði og hlutverk kennara 

 

Áfallamiðuð kennslufræði (e. trauma informed pedagogy) og áfallamiðaðir skólar (e. 

trauma informed schools) (Dorado, o.fl. 2016; Karen Nóadóttir, 2021) er heildræn nálgun til 

að taka á málum nemenda sem búa við brotið bakland og eiga áfallasögu (Thomas o.fl., 

2019; Phifer og Hull, 2016).  

Hugmyndafræði áfallamiðaðra kennslufræði kom fyrst á sjónarsviðið fyrir tveimur 

áratugum (Thomas o.fl., 2019). Hún byrjar og þróast og mótast þegar skólasamfélagið fer að 

gera sér grein fyrir hugsanlegum áhrifum áfalla, erfiðleika og neikvæðri streitu sem 

nemendur og fjölskyldur þeirra ganga í gegnum, án þess að þau séu að gefa eitthvað upp um 

þær sérstaklega. Hugmyndafræði áfallamiðaðrar kennslufræði hefur það að markmiði að 
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skólasamfélagið dýpki skilning sinn á hegðunarmynstrum sem sprottin eru úr áföllum 

nemenda (Osher, 2018; Davidson, 2017). Hún miðar að því að allir leggist á eitt til að skapa 

heildrænt stuðningskerfi sem tekur á andlegum, félagslegum, tilfinningalegum og 

námslegum erfiðleikum sem nemendur eru að takast á við (Davidson, 2017; Phifer og Hull, 

2016). 

 Stefnan byggir grunn sinn á HEARTS (Healthy Environments and Response to Trauma in 

Schools) líkaninu sem kennarar og annað starfsfólk vinnur eftir til að efla heildrænan árangur 

skóla við að bregðast á faglegan hátt við nemendum með áfallasögu. Grundvöllur 

hugmyndfræðinnar á bak við líkanið er þríþætt. Fyrsti hluti tekur fyrir heildræna 

uppbyggingu á skólamenningunni, með henni er námsumhverfið gert öruggara, styðjandi og 

upplýst um áföll. Annar hluti felur í sér uppbyggingu á getu og viðleitni starfsfólks til að 

auðvelda innleiðingu á þeirri sýn og hugarfarsbreytingu sem áfallaupplýst linsa styður við og 

þróar. Með þeirri sýn og breytta hugarfari eflist starfsfólkið í að styðja við nemendur í 

áhættuhópi ásamt að nálgast agamál frá nýju sjónarhorni. Þriðji hlutinn felur í sér öflugt 

inngrip fyrir nemendur sem þjást vegna áhrifa frá áföllum (Osher, 2018; Dorado, o.fl. 2016). 

Mikið er lagt upp úr að allir starfsmenn skólans séu vel að sér í þessum fræðum. Þeir leggjast 

allir á eitt til að skapa heildrænt stuðningskerfi sem tekur á andlegum, félagslegum, 

tilfinningalegum og námslegum erfiðleikum sem nemendur eru að takast á við (Davidson, 

2017). HEARTS aðferðafræðin er byggð á lykilstoðum TPLI  (Trauma and Learning Policy 

Initiative) en þær eru félagslegt- og andlegt öryggi ásamt fyrirsjáanleika, skilningur á áföllum, 

heildrænn stuðningur, samvinna, valdefling og þrautseigja sem í stuttu máli má kalla 

sigursæla þrautseigju (Osher, 2018; Dorado, o.fl. 2016). Jafnframt er lagt áhersla á að að 

starfsmennirnir séu líka meðvitaðir gagnvart eigin andlegu velferð til að fyrirbyggja kulnun. 

Þar sem þekkt er að tengslin milli hegðunarerfiðleika nemenda og kulnunar kennara í starfi 

orsaki tilfinningarlegt þrot sem veldur minni starfsárangri (Hastings og Bham, 2003; 

Kokkinos, 2007; McCormick og Barnett, 2011; Vercambre o.fl., 2009). Innan skólans gátu 

starfsmenn sótt sér sjálfshjálp sem hjálpaði þeim að skilja hvernig nemendur með áfallasögu 

höfðu áhrif á þeirra líðan og samskipti. Með þeirri vitneskju gátu þeir hagnýtt sér eigin 

upplifun til frekari skilnings á nemendum sem skilaði sér með dýpri samkennd og efldi 

þrautseigju og starfsánægju þeirra (Dorado, o.fl. 2016; Osher, 2018). 

Í skólum sem byggja á hugmyndafræði áfallamiðaðrar kennslufræði  hefur starfsfólk 

fengið einfaldar útskýringar á lífeðlisfræðilegum grunni áfalla og áhersla hefur verið lögð á 
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skilning á heilastarfsemi barna sem eiga flókna áfallasögu5. Þá voru tekin dæmi um hvernig 

áföll hafa áhrif á „lærdómsheilann“ (e. learning brain) og „lifunarhamsheilann“ (e. survival 

brain) og hversu mikilvægt það er að lærdómsheili nemandans sé við kjöraðstæður til að 

nám geti átt sér stað. Jafnframt var útskýrt hvað gerist þegar lifunarhamsheilinn fer í gang. 

Myndlíking (Van der Kolk, 2015, tilvitnun í MacLean) um knapann sem er á baki órólegs hests 

var útskýrð og sett í samhengi við nemendurna. Hún útskýrir hvernig viðbrögð heilans eru við 

því ef nemandi upplifir óöryggi. Knapinn í dæminu er lærdómsheilinn, hann situr hátt uppi, 

hefur góða yfirsýn, er tilbúinn að taka meðvitaðar ákvarðanir og meðtaka það sem hann sér 

og heyrir á rökréttan hátt. „Hesturinn“ hér er lifunarhamsheilinn, hann bregst við á snöggan, 

kraftmikinn hátt byggða á innsæi og tilfinningu. Þegar þeir eru í samhljómi geta knapinn og 

hesturinn verið afkastamiklir saman. En ef áfallatengd upplifun fer af stað hjá 

lifunarhamsheilanum þá fellur „knapinn“ af baki og „hesturinn“ fer stjórnlaust áfram með 

það eitt að markmiði, að bjarga lífi og limum (Dorado, o.fl. 2016)! 

 Í gegnum áfallamiðaða kennslufræði og starfshætti lærir starfsfólk að meðhöndla 

áfallaviðbrögð á nýjan hátt. Þegar nemendur upplifa tilfinningaumrót og bregðast ókvæða 

við aðstæðum eru viðbrögð kennara ekki að aga nemanda, setja honum skilyrði og hömlur, 

heldur að leitast eftir að skilja þá og komast að undirrót  viðbragða þeirra. Hlutverk 

kennarans er að vera næmur gagnvart aðstæðunum og skilja að nemandinn er alltaf líklegri 

til að sleppa af sér beislinu í skólanum, því hann veit að hann er öruggur í því umhverfi 

(Phifer og Hull, 2016; Dorado o.fl., 2016). Til þess að geta gert það skipta styrkleikar og 

þjálfun stafsfólksins miklu máli.   

 Rannsókn Dorado (2016) sýnir að starfsfólk áfallaupplýstra skóla jók þekkingu sína um 

57% í tengslum við hvaða áhrif áföll hafa á börn, skilningur þeirra á hvernig á að hjálpa 

nemendum með áfallasögu jókst um 61% og þekking á áfallamiðaðri kennslufræði jókst um 

68%. Jafnframt sýndu niðurstöður að námshæfni nemenda jókst um 28% á fimm árum og 

tími sem nemendur vörðu í kennslustofunni ásamt skólasókn jókst um 36%. Agavandamál 

minnkuðu með drastískum hætti og eftir fimm ár lá fyrir að almenn hegðunarvandamál 

hefðu dregist saman um 87% ásamt að 86% tilfella líkamlegra árása dróst saman 

 

 

 

 

5 Þegar starfsmenn skilja hvernig flókin áfallastreita kemur fram geta þeir tekist á við aðrar birtingamyndir af 

streitu viðbrögðum og skapgerða erfiðleikum hjá nemendum. 
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Aðalástæða þessarar breytingar var að nemendur urðu hæfari í að stjórna skapi sínu og 

tilfinningum ásamt að mynda heilbrigð tengsl við samnemendur og starfsfólk (Dorado o.fl. 

2016; Phifer og Hull, 2016).  

Mikilvægi þess að veita börnum sem lent hafa í áföllum uppbyggilegan stuðning, skilning 

og aðstoð til að komast í gegnum það á sem heildrænastan hátt er ótvírætt (Van der Kolk, 

2015; Agorastos, 2019; Cohen, 2015; Guðrún Kristinsdóttir; 2014). Það er gert með því að 

mynda öruggt umhverfi í skólastofunni, skapa þægilegt og nærandi umhverfi. Jafnframt 

byggir áfallamiðuð kennslufræði á að efla sigursæla þrautseigju nemenda með áfallasögu 

með þroskaeflandi inngripi sem styrkir hæfileika þeirra og hæfni á margþættan hátt (Berson 

og Baggerly, 2009; Dorado o.fl. 2016). 

Íslenskar rannsóknir á hegðunar- og agavanda í grunnskólum varpa ljósi á hversu 

úrræðalausir kennarar eru hér á landi þegar kemur að mjög krefjandi nemendum (Ragna 

Lára Jakobsdóttir, 2019; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir, Anna-Lind Pétursdóttir, 2012; Anna-Lind Pétursdóttir, 2011). Kennarar upplifa 

skort á faglegum stuðningi til að takast á við erfiðustu nemendurna, þá sem bjuggu oft á 

tíðum við brotið bakaland (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Í rannsókn 

Talis (2009) kom fram að kennarar „telja mikla þörf vera á frekari starfsþróun varðandi 

kennslu nemenda með sértækar námsþarfir […] og aga- og hegðunarvandamál“. Í stóru 

starfsháttarrannsókninni (2010) svokölluðu er einnig komið inn á hegðunarvanda. Þar segir 

að „kennarar hérlendis telja hegðunarerfiðleika og sérþarfir nemenda erfiðustu viðfangsefnin 

í starfi og finnst agavandamál hindra þróun í skólastarfi (Samband íslenskra sveitarfélaga og 

Félag grunnskólakennara, 2012)“. 

Í rannsókn Andra S. Björnssonar og fl. (2020) um orsakasamhengi áfallastreitu og 

félagskvíða og annarra áfallatengdra raskana hjá íslenskum nemendum er sýnt fram á að 

einn þriðji nemanda með félagskvíða þjáist einnig af áfallastreituröskun af völdum 

félagslegra áfalla. Jafnframt er þetta sá hópur sem er líklegri til að greinast með kvíða og 

þunglyndiseinkenni ásamt að sýna hegðunarfrávik. Að auki kom fram í annarri rannsókn á 

íslenskum ungmennum hvernig áfallastreita getur orsakað umtalsverð geðheilsu vandamál 

sem tengjast ýmsum tegundum hugsanlegra áfalla (Íris Böðvarsdóttir og Elikt, 2007). Þau 

einkenni sem umræddar raskanir hafa í för með sér er hægt að bregðast við á heildstæðan 

hátt með áfallamiðuðum starfsháttum með markvissri skólaþróun. Í Aðalnámskrá (2011) er 

tekið fram að skólastarf þurfi að vera í sífelldri mótun og að „ný þekking á sviði uppeldis og 

menntunar kallar á endurskoðun,“ og að það megi segja um „nýja þekkingu innan þeirra 

fræðasviða sem eru bakhjarlar námssviða og námsgreina (bls. 63)“.  
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Starfshópur um geðrækt í skólum á vegum ríkistjórnarinnar var starfræktur til „að fara 

yfir stöðu geðræktarstarfs í íslenskum skólum, skoða þær aðferðir sem þar eru notaðar og 

hversu vel þær eru studdar rannsóknum (Erla Ósk Guðjónsdóttir o.fl., 2019)“. Starfshópurinn 

tók saman skýrslu um hvernig hægt væri að innleiða heildræna starfshætti til að efla 

geðheilbrigði innan skólakerfisins. Þar er talað um að áhrifaþættir geðheilsu eru mikið 

bundnir í þætti sem eru utan heilbrigðiskerfisins og snerta á félagslegum grundvöllum líkt og 

í skólum og frístundarstarfi. Þar sjá þeir sóknarfæri til að efla snemmtæka íhlutun sem kallast 

á við áfallamiðaða kennslufræði. Tekið er fram að innviðir skólanna verða að vera uppbyggðir 

til að efla  árangursríka innleiðingu. Einnig kemur fram að til að sporna við áframhaldandi 

þróun á kerfislægu vandamáli þarf að setja á fót þrepaskiptan stuðning fyrir þann viðkvæma 

hóp nemenda sem býr við vanrækslu og ofbeldi (Erla Ósk Guðjónsdóttir o.fl., 2019). Þar að 

auki var bent á að skortur væri á „skilgreindum hlutverkum […] um mikilvæg atriði eins og 

viðbrögð við geðheilbrigðisvanda, vanrækslu og ofbeldi meðal nemenda og tilkynningaskyldu 

til barnaverndar“ (Erla Ósk Guðjónsdóttir o.fl., 2019)  Mikilvægt er að sá grundvöllur sé fyrir 

hendi að nemendur sem búa við ofbeldi geti leitað aðstoðar hjá skólastjórnendum. Það hefur 

sýnt sig að engar samhæfðar verklagsreglur eru til staðar hjá skólastjórnendum á Íslandi til 

að bregðast við og á heildrænan hátt líkt og áfallamiðaðir starfshættir vinna eftir (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014; Osher, 2018). 

Viðhorf kennara er hér lykilþáttur í hvernig þeir takast á við þessa mikilvægu starfsþróun 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007), þrátt fyrir að það er krefjandi að takast á við hóp sem hefur 

mikla frávikshegðun er það ekki útilokað. Þar skilur að hvernig skólastefna og lausnamiðun 

skólastjórnenda liggur. Ef fram fer eins og skýrsla Landlæknisembættisins tekur fram um 

landlægan þrepaskiptan stuðning í skólum er bjart framundan, en mikil vinna. Ef litið er til 

lausnamiðunar HEARTS (2016) og rannsókna Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2007; 2019) þá 

benda þær til að allt sé hægt ef viljinn er fyrir hendi. Með það fyrir augum er hægt að sjá 

fram á að áfallamiðaðir kennsluhættir sé stefna sem íslenskt skólakerfi gæti vel hagnast á að 

taka upp. 
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3 Niðurstöður  

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að draga fram á sjónarsviðið gildi þess að kennarar þrói með 

sér skilning og næmni til að nálgast nemendur sem sýndu hegðunarerfiðleika og 

áhættuhegðun á heildrænan hátt. Markmið var að draga fram hver áhrif áfalla voru á 

líkamlega og andlega líðan barna og varpa ljósi á lausnir áfallamiðaðra kennslufræði með því 

að skoða fræðilegar heimildir og rannsóknir á sviðinu. Í kjölfarið ég reyndi að svara þeirri 

rannsóknarspurningu hvaða tækifæri fælust í hugmyndafræði áfallamiðaðra kennslufræði til 

að takast á við krefjandi tilfinninga og hegðunarerfiðleika á heilbrigðan og heildrænan hátt? 

Áfallamiðaðir kennsluhættir sýndu fram á mikilvægi þess að kennarar tileinki sér skilning, 

þekkingu og næmni til að nálgast nemendur sem eiga við hegðunarerfiðleika, hvataskort og 

áhættuhegðun að stríða. Nálgun starfsháttanna gagnvart nemendum var skýr og upplýst því 

hún var byggð á sálfræðilegum og lífeðlisfræðilegum skilningi starfsfólks. Með því gat 

starfsfólk eflt sigursæla þrautseigju og námshæfni nemendanna með marktækum árangri 

(Osher, 2018). Hugmyndafræðin byggir á því að til þess að geta verið til staðar fyrir nemanda 

sem býr við áfallasögu og sýnir tifinninga- og hegðunarvanda og grundvallaratriði er að sá 

hinn sami búi við andlegt jafnvægi og geti mætt nemandanum fagmannlega með opnu hjarta 

(Thomas o.fl., 2019; Phifer og Hull, 2016).  

Tvö meginatriði voru lögð upp með að kenna starfsfólkinu, lífeðlis-  og sálfræðilegan 

grunn á áfallatengdum viðbrögðum nemenda og að  byggja nærandi og heildrænan stuðning 

í jákvæðu umhverfi fyrir nemendur svo að þeir upplifðu öryggi í skólanum (Dorado, 2018). 

Niðurstöður sýndu að þekking og færni starfsfólks jókst að meðaltali um 50% (Dorado, 2018). 

Að hafa lífeðlis- og sálfræðilegan grundvöll á bak við sig til að skilja rót þess vanda sem 

nemendur með áfallasögu eru að upplifa hefur sýnt að sé sterkur grundvöllur fyrir kennara til 

að mæta nemendum með hegðunarvanda. Þekkingargrunnur áfallamiðaðra kennslufræði 

veitir kennurum nýja sýn í að takast á við margskonar hegðunar- og atferlis vanda sem upp 

geta komið á ferlinum.  

Áföll eru ekki það sem gerist heldur sú upplifun sem við fáum í kjölfar atburðarins (Mate, 

2011). Þrálát áföll er skaðlegasta form þeirra og áhrif þeirra eru víðtæk á börn ef þau fá ekki 

aðstoð til að komast yfir þau. Ef slíkt gerist, líkt og á heimilum þar sem mikið ofbeldi og 

vanræksla á sér stað, leiðir það til áfallastreitu eða í verstu tilfellunum, til flókinnar 

áfallastreitu. Afleiðingar þrálátra áfalla leiða til mikilla andlegra erfiðleika sem skilja eftir sig 

mjög andlega brotna einstaklinga. Gabor Mate (2011) talar um áföll sem sálræn sár sem læsa 

börn andlega vegna þess að þau geta orðið til þess að börn byrja að aftengjast sér í 
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aðstæðum sem þau ráða ekki við. Til að komast yfir áföllin á heildstæðan hátt er mikilvægast 

að hlúa að einstaklinginum á uppbyggilegan hátt líkt og um sár væri að ræða. 

Niðurstöður lífeðlisfræðilegra rannsókna sýna hvernig áföll og skaðleg streita hefur 

líkamlegar, sálrænar og vitrænar neikvæðar afleiðingar á börn sem alast upp við ofbeldi og 

vanrækslu (Nicholson o.fl., 2018; Gunnar M., 2001; Ruttle o.fl., 2011; Dorn o.fl. 2011; Sólrún 

Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019). Slíkri reynslu fylgdu margir kvillar sem herja á 

kerfi líkamans sem tengdust tauga-, heila-,  og samvægiskerfinu. Einkenni þeirra og lýstu sér 

með síendurteknum höfuð-, maga- og vöðvaverkjum og fl. ásamt ýmsum hegðunar 

takmörkunum á borð við eirðaleysi og erfiðleika við að ráða við streitu (Taylor, 2001).  

Nemendur sem sýna þessi einkenni eru oft uppstökk, hvatvís og óútreiknanleg. Þau eru 

viðkvæm fyrir breytingum og líður best í fyrirsjáanlegu umhverfi, sem er jú oft erfitt í 

grunnskóla því enginn dagur er eins. Mikilvægi þess að hægt sé að grípa inn á heildstæðan 

hátt hefur sýnt sig að skipti sköpum fyrir nemendur með áfallasögu. Fræðsla fyrir starfsfólk 

um afleiðingar og birtingarmyndir áfalla barna er gífurlega mikilvægt til að efla þekkingu 

innan fagstéttar kennara.    

Birtingarmynd hegðunarmunsturs barna með áfallasögu er margvísleg (Ruttle o.fl., 2011; 

Dorn o.fl. 2011; Gunnar M., 2001). Sú hegðun virkar órökrétt og er í hugum margra álitin 

vandamál, hegðunarvandamál. Viðbrögðin eru í raun aðeins ósjálfráð, sem sýnir að hegðun 

nemendanna er aðeins afsprengi þeirrar mótunar sem þau hafa orðið fyrir (Nicholson o.fl., 

2018; Van der Kolk, 2015). Jafnframt má ekki gleyma að reiði, heift og bræði er alltaf 

birtingarmynd af ótta sem einstaklingur skilur ekki eða kann ekki að takast á við og hefur 

bælt niðri. Grímur óttans eru margar og helsta von þeirra sem beita þeim er sú að við 

skynjum ekki varnarleysi þeirra. Vandamálið í mínum augum er ekki hegðunin, heldur 

úrræðaleysið sem kennarar standa fram í fyrir þegar þessar aðstæður bera að garði.  

Þegar barn gengur í gegnum erfiða reynslu sem tekur andlega á er hægt að fyrirbyggja 

neikvæðar afleiðingar með traustum heildrænum stuðningi svo að það komist í gegnum hana 

án skaða (Nicholson o.fl., 2018; Sólrún Erlingsdóttir og Anna María Jónsdóttir, 2019). 
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4 Umræður 

Orsakaþættirnir sem sem spila helstu hlutverkin í myndun einstaklinga sem hafa búið við 

ofbeldi og/eða alkahólisma og tilfinningalega vanrækslu hefur gífurlega mikil áhrif á líkamlegt 

og andlegt atgervi þeirra. Þær lífeðlisfræðilegu raskanir sem börn verða fyrir sem búa við 

langvarandi áföll hafa skýr tengsl við þær líkamlegu og andlegu annmarkarnir sem verða til af 

þeim sökum. Helstu birtingamyndir þessa annmarka eru áfallastreita og aðrar geðraskanir, 

fíknivandamál og sjúkdómar sem bundnir eru við röskun á samvægiskerfinu. 

Áfallamiðaðir kennsluhættir sýndu fram á að nálgun þeirra gaf góða heildstæða lausn á 

hegðunar- og agavanda nemanda. Þegar heildrænir starfshættir sem efla nemendur og 

starfsfólk eru unnir af alúð gefur það auga leið að ávinningurinn er mikill. Sjónarmiðið byggði 

á að nemendur með áfallasögu fengu skilning gagnvart því stjórnleysi og hegðunarvanda sem 

þeir sýndu bæði út frá sálfræðilegum og lífeðlisfræðilegum skilningi starfsfólks. Í fræðum 

áfallamiðaðra kennsluhátta er lagt áherslu á að það sé mjög mikilvægt að kennarar á öllum 

stigum skilji og viti hvernig þau geta lagt mat á og þekkt lífeðlisfræðileg einkenni áfalla. 

Jafnframt er tekið fram mikilvægi þess að þeir viti hvernig þeir geti skapað öruggt og heilandi 

umhverfi í kennslustofunni fyrir alla nemendur þar sem jákvæð samskipti leika 

grundvallarhlutverki.  

Hugmyndafræði Sigrúnar Aðalbjarnadóttur rennir stoðum undir hversu mikilvæg 

samskiptahæfnin er til að ná góðum tökum á námi sínu og lífi. Hún sýnir að nálgun kennara 

og kennslufræðilegt sjónarmið er mikilvægt í ljósi þess hvernig þeir mæta nemendum út frá 

lífsögu þeirra sjálfra. Sú fagmennska og starfskenning sem kennarinn hefur með í farteskinu 

mun alltaf hafa áhrif á sýn og kennsluhætti. Ef sjónarmið hans er jákvætt í átt að 

áfallamiðuðum kennsluháttum og lausnarmiðuðum aðferðum er það sterkur hvati til að taka 

þátt í uppbyggingu og innleiðingu á stefnu sem hefur sýnt sig að gefur góða raun fyrir alla 

nemendur. Virðing í skólastarfi skilar sín alltaf til nemenda jafnt og kennara þar sem 

umhyggja er höfð að leiðarljósi. Það er einn grundvöllur þess að kennarinn efli sjálfsvirðingu 

nemenda og þau jákvæðu gildi sem skólastarfið felur í sér. Hvar sem kennari drýpur niður 

fæti í kennslu þá er eitt víst, að hann mun alltaf græða á að hafa grundvallarskilning á 

hvernig hegðunarmunstur nemenda myndast og hvers vegna hegðunar-, og agaerfiðleikar 

koma til. 

Jafnframt komst ég að þeirri niðurstöðu að öll erum við afsprengi þeirrar mótunar sem 

við fáum í uppeldinu. Hver sem hún er þá leggur hún grunninn að þeirri manneskju sem við á 

endanum verður og ef grunnurinn er ótraustur er aðeins tímaspursmál hvenær við föllum.  

Tengslamyndun er þörf sem ekki er hægt að gera málamiðlun gagnvart og þarf að hlúa 

að frá fyrsta degi til að einstaklingar nái að dafna á heilbrigðan hátt. Hvernig við lærum í 
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æsku að takast á við streitu hjálpar okkur að komast í gegnum þær erfiðu aðstæður í lífinu 

sem við erum að upplifa þá stundina. Ef þessi færni er byggð á stuðningi, virðingu, skilning, 

umhyggju og samhygð frá forráðamanneskju okkar þá getum við tekið þá hæfni með okkur 

út í lífið. En ef okkur er ekki veittur heildrænn stuðningur þá gefst ekki kostur á að læra nýja 

hæfni til að takast á við áföll og streitu sem heftir þá tækifærið á eðlilegum þroska, 

heilbrigðum geðtengslum og grundvallar samskiptahæfni. 
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5 lokaorð  

Með þessari rannsókn hef ég lært hversu yfirgripsmikil áhrif óuppgerðra áfalla hafa á 

börn. Mín einlæga ósk er sú að menntamálaráðuneytið gefi því gaum að hægt sé að koma í 

veg fyrir langtímaáhrif áfallanna með heildrænni lausnarmiðun. Hægt er að rjúfa þá 

keðjuverkun sem áfallasaga barna hefur í för með sér með samhæfðu inngripi. Menntun er 

máttur hefur verið sagt af mörgum, sýnum það í verki. Gefum mennta- og skólakerfinu þann 

mátt og styrk sem gæti verið lykillinn sem opnar nýjar dyr að samfélagi sem býr að 

menntastefnu sem við getum verið stolt af að segja: hér fá nemendur þann stuðning og 

menntun sem þau þurfa til að koma með heilsteyptan huga út í samfélagið.  

Lengi hafa niðurstöður rannsókna og kenningar verið uppi sem sýna fram á að heilbrigð 

samskipti og tengslamyndun séu grundvöllur þess að börn þroskist og dafni á eðlilegan hátt. Í 

dag er ég sem verðandi kennari í þeirri stöðu að geta haft afdrifarík áhrif á samfélagið  

með þeirri þekkingu sem er ég hef öðlast. Sú nálgun sem er heildræn og vænleg fyrir 

hlutskipti nemenda sem búa við áfallasögu er við greipar mínar. Ég er tilbúin að nýta 

tækifærin og þau verkfæri sem standa til boða. 

Í mínu hjarta og líklega flestra kennara er staða þeirra miklu meira en að láta nemendur 

komast í gegnum hvert skólaárið í senn, líkt og strætóbílstjóri sem hefur það markmið að 

koma farþegum á milli stoppistöðva. Okkur varðar hvernig þeim líður, gengur og hvað bjátar 

á. Ekki er lengur hægt að horfa í gegnum fingur sér varðandi ýmsa kvilla og geðrænan vanda 

sem getur skapast vegna óuppgerðra áfalla í æsku og mikilvægt er að grípa snemma inn í, 

áður en einstaklingurinn er kominn fram á fremsta hlunn. Andlegir erfiðleikar barna koma 

ekki af ástæðulausu, börn sem læra heilbrigð geðtengsl sína ekki sama hegðunarmynstur og 

þau sem verða fyrir áföllum. Notum þá þekkingu sem er fyrir hendi og samþættum hana við 

alla þá bestu kosti sem skólakerfið hefur. 

Ég sé skólaþróunarstarf og starfendarannsóknir sem öflug sóknarfærin í  menntakerfinu 

til að efla meðvitund kennara og skólastjórnenda um áföll og áhrif þeirra á líf og nám 

nemenda. Betrumbætum menntastefnuna og innleiðum áfallamiðaða kennsluhætti til að 

styrkja heildrænt stoðir menntakerfisins.  

Þessi rannsókn er mitt fyrsta skref í að kynnast áfallamiðaðri kennslufræði og hvernig er 

hægt að hagnýta sér hugmyndafræði hennar. Ég hygg á að halda áfram rannsóknum mínum 

á hverjir möguleikar hennar eru fyrir íslenskt skólastarf. Þar sem ég brenn fyrir að eiga 

farsælan feril sem kennari með opið hjarta, vera kennarinn sem leitaði lausna. 
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Viðauki A: samskipti kennara við nemendur með hegðunarerfiðleika. Flæðirit 
höfundar 
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Samskipti kennara 
við nemendur með 
hegðunarerfiðleika

Hver er rót 
erfiðleika 
nemenda

Kenna 

kennurum nýjar 

aðferðir í (að) 

Finna inn á 

samkennd 

Ýta undir 

styrkleika 

barnsins 

Að það megi 

mistakast 

Aðferðir í 

virkri nálgun 

til jafnvægis 

Hópavinna 

klípusögur 

Hugleiðsla 

Til vinna 

með 

skilning 

Þykja vænt um 

sjálft sig 

Skilja 

tilfinningar sínar 

og þekkir þær 

Standa með 

sér og læra 

setja mörk 

Kenna 

nemendunum 

aðferðir til að takast 

á við erfiðleika, þá 

lærir það  

 

Einstaklingsvinna 

Hugarheim 

barnsins og 

upplifanir 

þeirra 

Læra að þekkja sitt 

innra barn 

Einmanna-

Leiki 

•lágt sjálfsmat

•upplifir sig ekki nægan

Ótti / kvíði

•reiði- bræði

•felur sig

•aftenging

Lítil athygli 
heimavið

•sækir í alla athygli sem býðst 

•neikvæða eða jákvæða

•uppteknir foreldrar - mörg systkyni

Foreldrar litið 
heima

• óöryggi

•vanmáttakennd

•vanræksla

Óregla á 
heimilinu

•óheiðarleiki

•ábyrgðarleysi

•markalaus hegðun

Ofbeldi
/kynferðisofbeldi

•stjórnleysi/ áhættuhegðun

•ofbeldishneigð

•siðleysi - markaleysi

•kortísólójafnvægi

Leiðir til 

heildræns 

jafnvægis 

Jákvæðra 

samskipta 

Betri 

námsárangur 

Heilbrigðara 

umhverfi 

 

Þessi viðbrögð eru einnig til staðar hjá börnum sem eiga 

einhvern nákominn sem hefur greinst með 

lífshættulegan sjúkdóm, ásamt öðrum viðbrögðum. 

Meðvitund 

um atferli  
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En öll þessi hegðun er 

ómeðvituð hjá barninu 

sem kall á hjálp 
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Viðauki 2 líkan HEARTS sem áfallamiðaðir skólar vinna eftir Healthy 

Environments and Response to Trauma in Schools (HEARTS): A Whole-

School, Multi-level, Prevention and Intervention Program for Creating 

Trauma-Informed, Safe and Supportive Schools  

https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9177-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9177-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9177-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9177-0
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viðauki 3 Examples of HEARTS tiered supports at three levels of 

intervention 


