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Útdráttur 

 

Eftirfarandi ritgerð fjallar um mögulega tilvist geðtengslaröskunar, með mið af 

geðtengslakenningu Bowlbys og Ainsworths og rannsóknum á geðtengslum, 

geðtengslaröskun og tengdum vanda. Geðtengslakenningin skilgreinir geðtengsl sem 

fyrstu félagslegu bönd sem barn myndar við uppalendur sína. Hún gerir ennfremur ráð 

fyrir að börn innra úrvinnslulíkan af samskiptum sem gegnir lykilhlutverki í 

persónuleikaþroska þeirra. 

 Geðtengslakenningin hefur meðal annars verið gagnrýnd fyrir að gera of mikið 

úr umhverfisþáttum og draga úr mikilvægi einstaklingsbundinna þátta eins og 

skapgerðar barna. Rannsakendur deila einnig um réttmæti geðtengslahugtaksins og 

áreiðanleika framandi aðstæðna sem mælikvarða á öryggi geðtengsla. 

Menn eru ekki sammála um tilvist geðtengslaröskunar. Einkenni hennar renna 

gjarnan saman við einkenni annars konar vandkvæða eins og hegðunar- og 

þroskaröskunar. Hér verða þau borin saman við annars konar röskun eins og 

persónuleikaröskun, auk þess sem fjallað verður um tengsl geðtengslaröskunar við 

ótraust geðtengsl og skiptingu í hamlaða og hömlulalausa skapgerð. Einnig verður 

fjallað um taugafræði og mikilvægi uppeldis og stofnanavistar. Greint verður frá 

greiningarviðmiðum flokkunarkerfanna DSM-IV-TR og ICD-10 fyrir 

geðtengslaröskun og gagnrýni á þau. Að lokum verður greint frá þeim mælitækjum og 

meðferðarúrræðum sem hafa verið notuð fyrir geðtengslaröskun. 

Höfundur ályktar að geðtengslaröskun sé ekki til og einkenni hennar að mestu 

leyti tilkomin vegna skapgerðar og flókins samspils hennar við félagslegar aðstæður 

hverju sinni. 
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Inngangur 
 

Hvað eru geðtengsl og er til geðtengslaröskun? Geðtengslaröskun (e. attachment 

disorder) er lýst sem skertri getu barns til að mynda geðtengsl, til dæmis vegna 

langtíma aðskilnaðar við foreldri. Geðtengsl (e. attachment) eru samkvæmt John 

Bowlby fyrstu félagslegu bönd sem barn myndar við annan einstakling, í flestum 

tilfellum fullorðinn uppalanda. Hugtakið geðtengsl kom fyrst til sögunnar við 

rannsóknir Bowlby á börnum á stofnunum. Bowlby taldi að öll börn gerðu tilraun til 

að mynda þessi bönd við einn eða fleiri umfram aðra, yfirleitt einhvern sem þau 

umgengust mest eða báru sérstakt traust til. Kenning Bowlbys um geðtengsl fól í 

megindráttum í sér að öryggi þessara tengsla leggðu grunninn að öllum samskiptum 

barnsins við börn og fullorðna það sem eftir er ævinnar. Hún gerir ráð fyrir að börn 

móti innra úrvinnslulíkan af samskiptum, líkan sem er stöðugt nema ef miklar 

breytingar verða á aðstæðum barna.  

Hugtakið „uppalandi“ verður hér notað sem þýðing á nokkrum lítillega 

breytilegum enskum hugtökum yfir fullorðinn einstakling sem barn leitar eftir að 

mynda geðtengsl við. Uppalandi verður meðal annars notað í stað hugtakanna 

umönnunaraðili (e. caregiver) og geðtengslaímynd (e. attachment figure).  

Mary Ainsworth þróaði ásamt samstarfsfólki sínu mælingaraðferð fyrir 

geðtengsl, eftir athuganir á samskiptum barns og móður og kynni sín af 

geðtengslakenningu Bowlbys. Mælingaraðferðin er nokkurs konar öryggispróf á 

geðtengsl barns við uppalanda. Hér verður hún kölluð „framandi aðstæður“ (e. 

strange situation). Börn eru flokkuð með traust (e. secure) eða ótraust geðtengsl (e. 

insecure attachment) miðað við viðbrögð þeirra í framandi aðstæðum. Í samræmi við 

sameiginlega geðtengslakenningu Bowlby og Ainsworth hafa rannsóknir beinst að 
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mælingum á öryggi geðtengsla og því að finna mælikvarða á trufluð geðtengsl og 

geðtengslaröskun sem er aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar.  

Skiptar skoðanir eru á því hvort geðtengslaröskun sé til eða ekki. Þeir sem trúa 

á tilvist hennar deila um hvort hægt sé að mæla hana út frá geðtengslum samkvæmt 

hugmyndum Bowlbys og Ainsworths, eða verði að gera það út frá öðrum viðmiðum 

og þá hverjum. Deilt er um þátt erfða og umhverfis í geðtengslum og truflun á þeim. 

Þeir sem aðhyllast geðtengslakenningu Bowlbys og Ainsworths telja að umhverfið 

skipti meginmáli, aðrir aðhyllast hugmyndir um að skapgerð (e. temperament) vegi 

meira og hin hátternisfræðilega (e. ethological) geðtengslakenning vanmeti viðnám 

barna gagnvart umhverfi sínu. Í svipuðum dúr tala þeir sem telja taugafræðilegar 

skýringar liggja að baki hegðunartruflunum eins og koma fram hjá þeim sem greindir 

eru með geðtengslaröskun.  

Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á þessa umræðu og draga 

ályktanir af rannsóknum um hvort hægt sé að rökstyðja tilvist geðtengslaröskunar, og 

í framhaldi af því hvernig skyldi þá mæla hana og bregðast við henni. Ef ekki er unnt 

að rökstyðja slíka tilvist, hvað er það þá sem sumir kalla geðtengslaröskun? Hvað 

liggur að baki henni, er það annars konar röskun, skapgerð barns eða hugarburður 

einn? Byrjað verður á umfjöllun um sögu geðtengsla og geðtengslakenningu Bowlbys 

og Ainsworths. Annar kafli fjallar um einkenni og orsakir geðtengslaröskunar og 

þriðji og síðasti kaflinn um greiningarviðmið og meðferðarúrræði fyrir 

geðtengslaröskun. 
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1. Sagan frá geðtengslum til geðtengslaröskunar – fjögur tímamót 

 

Hér verður gerð grein fyrir sögulegum bakgrunni kenningarinnar um geðtengsl og 

uppruna geðtengslaröskunar. John Bowlby notaði fyrstur fræðimanna hugtakið 

geðtengsl (e. attachment) yfir félagsleg bönd barna við uppalendur sína í skýrslu sinni 

fyrir Alþjóðaheilbrigðisstofnunina sem kom út 1951. Skýrslan fjallaði um athugun 

Bowlbys á heilsu barna á stofnunum eftir síðari heimsstyrjöld. Umræður um 

geðtengslaerfiðleika og afleiðingar þeirra hófust í kringum 1970, í kjölfar útgáfu 

geðtengslakenningar Bowlbys og öryggiskenningar Ainsworth og félaga.  

Hugtakið geðtengslaröskun (e. attachment disorder) kom þó ekki umfjöllunar 

fyrr en árið 1980. Þá birtist það innan DSM-III, þriðju útgáfu flokkunarkerfis 

Bandaríska geðlæknafélagsins á geðröskunum. Bæði í DSM-III og síðari 

flokkunarkerfum var geðtengslaröskun lýst sem erfiðleikum barns til að mynda 

geðtengsl, í kjölfar aðskilnaðar við uppalanda eða dvalar á stofnunum.  

Rannsóknir leiddu til gagnrýni, bæði á greiningarviðmiðin fyrir 

geðtengslaröskun og geðtengslakenninguna. Áhersla á áhrif umhverfis var talin of 

mikil og geðtengslakenningin talin vanmeta einstaklingsbundna þætti eins og 

skapgerð barna.  

Sögu geðtengslafræða er gagnlegt að skipta niður í fjögur megintímamót og 

mun kaflaskipting taka mið af þeirri skiptingu hér. Fyrstu tímamótin eru talin hafa 

orðið með tilkomu kenningar Bowlbys um geðtengsl um miðja 20. öldina. Mary 

Ainsworth og félagar fullyrtu að hugmyndir Bowlbys um geðtengsl og mikilvægi 

þeirra hafi leitt til nýrrar fræðasýnar (e. paradigm shift) í þroskasálfræði og hófu þau 

að móta öryggiskenninguna um geðtengsl upp frá því, kenninguna sem skapaði að 

margra mati næstu tímamót í sögu geðtengslafræða.  
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Ainsworth og félagar þróuðu geðtengslapróf fyrir börn sem kallast framandi 

aðstæður um 1970. Með mið af viðbrögðum barna í framandi aðstæðum, flokkuðu 

þær geðtengsl barna við mæður sínar sem traust eða ótraust geðtengsl. Main og 

Solomon töldu þó rannsóknir sínar benda til að ekki væri hægt að flokka öll börn með 

traust eða ótraust geðtengsl. Árið 1990 lögðu þær til viðbótarflokkinn óreiðukennd 

geðtengsl, og er hann talinn marka þriðju tímamótin í geðtengslafræðum.  

Fjórðu og síðustu tímamótin sem hér verður fjallað um, eru umdeildari en hin 

fyrri. Deilt er um hvort kalla megi tilkomu geðtengslaröskunar í flokkunarkerfi 

tímamót, þar sem menn eru ekki á einu máli um tilvist hennar. Síðasti 

tímamótakaflinn er tileinkaður umræðu um þetta. 

Lokakaflinn um sögu geðtengslafræða, frá geðtengslakenningunni að 

geðtengslaröskun, fjallar um frekari gagnrýni á sameiginlega geðtengslakenningu 

Bowlbys og Ainsworths.  

 

1.1 Fyrstu tímamót: Bowbly og kenningin um geðtengsl 

Fyrstu tímamótin í geðtengslafræðum urðu með nýrri túlkun John Bowlbys á þeirri 

ást, eða félagslegu böndum, sem myndast milli barns og uppalanda, yfir í það sem 

hann kallaði geðtengsl (e. attachment). Geðtengsl sagði hann vera lykilþátt í 

persónuleikaþróun manna. Kenningin um geðtengsl markaði tímamót í þroskafræðum 

því áður hafði lítið borið á skilgreiningum á ást og mikilvægi hennar fyrir þroska 

barna  Ást barna til uppalanda er þó ekki talin að öllu leyti sambærileg við ást af hálfu 

fullorðinna, því þegar barn myndar geðtengsl krefst það meira af hendi hins fullorðna 

heldur en af sjálfu sér. Tengslin byggjast fremur á að hinn fullorðni uppfylli þarfir 

barnsins en öfugt (Maccoby 1980).  
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Bowlby hóf að móta kenningu sína um geðtengsl um miðja 20. öldina þegar 

hann vann meðal annars með erfiðum börnum sem höfðu þolað langtíma aðskilnað 

við móður. Geðtengslakenningin (e. attachment theory) gerir í stuttu máli ráð fyrir að 

fyrstu félagsleg bönd barns við uppalendur sína, leggi grunninn að öllum frekari 

samskiptum þeirra. Börn móti úrvinnslulíkan af samskiptum í bernsku, sem þau 

styðjast svo við það sem eftir er ævinnar (Bowlby, 1988).  

Í umfjöllun um kenningu sína þakkaði Bowlby (1988) einkum tveimur 

mönnum fyrir að leggja grunninn að þroskasálfræði og þar með talið 

geðtengslakenningunni. Það voru sálkönnuðirnir Sigmund Freud og Adolf Meyer.  

 
1.1.1 Framlag Freuds og Meyers til kenningar um geðtengsl 

Snemma á 20. öld vakti sálkönnuðurinn Sigmund Freud fyrstur fræðimanna máls á 

mikilvægi fyrstu félagslegu samskipta manna fyrir félagslega þróun þeirra síðar á 

ævinni. Hann lagði til að byrja með megináherslu á að kanna upplifun barna á 

samskiptum innan eigin heimilis. Sjúklingar hans voru þó fullorðnir þegar þeir komu 

til hans og byggði hann því á minningum þeirra. Þegar flestir þeirra höfðu með hans 

aðstoð endurheimt bældar minningar um misnotkun í æsku, fór hann að gruna að 

aðferð hans gæti verið ómarkviss og þessar slæmu minningar tilbúningur, þó að mestu 

ómeðvitaður. Síðar fullyrti Freud, án frekari útskýringa, að minningarnar hefðu í raun 

verið uppspuni  og bæru þess vitni að upplifun barna byggðist meira á ímyndun en 

raunverulegri reynslu (í Bowlby, 1988).  

Annar frumkvöðull á sviði þroskafræða var Adolf Meyer. Ólíkt Freud lagði 

hann áherslu á raunverulegar minningar og áhrif fyrstu samskipta inn í fullorðinsárin. 

Bowlby (1988) taldi að þroskafræðin ættu Freud og Meyer mikið að þakka. Freud, 

meðal annars fyrir að beina athygli að innri og ómeðvituðum tilfinningum manna, og 

Meyer fyrir að benda á mikilvægi fyrstu samskiptareynslu í mótun persónuleikans. 
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Bowlby tók fremur undir með Meyer en Freud, því hann taldi raunverulegar 

minningar og reynslu lykilþátt í þroska barna. Bowlby þótti þó skorta nánari lýsingu 

Meyers á því hvers konar minningar væru áhrifamestar fyrir þroska barna og til 

dæmis hvaða samskipti skiptu mestu máli (Bowlby, 1988). Sjálfur hafði hann mestan 

áhuga á þeim félagslegu böndum sem börn mynda við fullorðna uppalendur sína.  

 
1.1.2 Bowlby og tilfinningalausi siðblindinginn (1944) 

Bowlby byrjaði að starfa með börnum árið 1928 og fékk vaxandi áhuga á 

þroskasálfræði upp frá því. Sum barnanna sem hann vann með sýndu mikla 

hegðunarerfiðleika, og taldi Bowlby sig geta rakið erfiðleika þeirra til aðskilnaðar við 

móður eða skertrar umönnunar (Bretherton, 1994). 

Bowlby vann tímamótaskýrslu árið 1944, þar sem hann greindi frá 44 

afbrotaungmennum sem hann hafði unnið með og skipti þeim í flokka eftir hegðun 

þeirra og samskiptafærni. Hann hafði sérstakan áhuga á flokki þeirra ungmenna sem 

áttu í mestum erfiðleikum. Hann kallaði þau „tilfinningalausa siðblindingja“ (e. 

affectionless psychopath). Sumir telja að lýsing hans á þessum börnum sé sambærileg 

þeirri sem nú er notuð um geðtengslaröskun (Follan og Minnis, 2010). Skýrslan var 

mjög umdeild, meðal annars vegna þess að þar fullyrti Bowbly að aðskilnaður við 

móður eða skert umönnun væri lykilorsökin fyrir erfiðleikum barnanna. Áður virtust 

fræðimenn hafa talið að afbrotamenn fæddust slíkir og lítið væri við því að gera. 

Tölfræðileg úrvinnsla Bowlbys benti ekki til að neinir erfða- eða líffræðilegir þættir 

lægju að baki erfiðleikum afbrotaungmennanna. Eini sameiginlegi þátturinn sem hann 

bar kennsl á var skortur á umönnun, nánar tiltekið langtíma aðskilnaður við móður. 

Upp frá þessari rannsókn sinni hóf Bowlby að móta kenningu sína um geðtengsl sem 

kom þó ekki út á prenti fyrr en rúmum tveimur áratugum síðar (Dixon, 2003).  
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1.1.3 Geðtengslahugtakið fæðist: Athugun fyrir Alþjóðaheilbrigðisstofnunina (1951) 

Bowlby tók við stjórninni á Tavistock rannsóknarstofunni eftir lok síðari 

heimsstyrjaldar og öðlaðist þar dýrmæta reynslu í rannsóknum (Dixon, 2003). Vegna 

reynslu sinnar, var hann beðinn um að vinna skýrslu um geðheilsu munaðarlausra 

barna eftir seinni heimsstyrjöld fyrir Alþjóðaheilbrigðisstofnunina (e. World health 

organization). Skýrslan kom út árið 1951 og þar notaði Bowlby geðtengslahugtakið í 

fyrsta sinn (Thompson, 2004). Við athugunina naut Bowlby aðstoðar James 

Robertsons. Robertson gegndi mikilvægu hlutverki í þróun geðtengslakenningarinnar, 

því hann hafði víðtæka reynslu af athugun og skráningu á hegðun barna eftir að hafa 

unnið á hjúkrunarheimili á tímum heimsstyrjaldarinnar undir stjórn Önnu Freud. Hún 

lagði áherslu á að allir starfsmenn skráðu samviskusamlega niður hegðun barnanna, til 

að hægt væri að ræða um hana og hugsanleg úrræði á vikulegum umræðufundum.  

Mary Ainsworth kynntist athugunum Robertsons og greindi gögn hans og tók aðferðir 

hans sér til fyrirmyndar (Bretherton, 1994). 

Við skýrslugerðina tók Bowlby einnig mið af rannsókn René Spitz frá 1945 á 

líðan barna á stofnunum í heimsstyrjöldinni síðari. Spitz lýsti miklum kvíða og 

hlédrægni hjá börnunum og taldi að börn gætu orðið þunglynd, rétt eins og fullorðnir. 

Fyrstur fræðimanna notaði hann hugtakið stofnanaþunglyndi (e. anaclitic depression), 

yfir þau börn sem sýndu einkenni þunglyndis sem hægt var að rekja til stofnanavistar 

þeirra (Maccoby, 1980). 

 
1.1.4 Geðtengslakenning gefin út (1969-1980) 

John Bowlby skrifaði fyrst um geðtengslakenningu sína í ritgerðarformi á árunum 

1958-1962. Kenninguna gaf hann svo út í þremur hlutum, þegar hann hafði uppfært 

hana, til dæmis með mið af öryggiskenningu Ainsworth og félaga (sjá nánar í kafla 

1.2). Fyrsta heftið kom út árið 1969 og fjallaði um geðtengsl (e. attachment) eða 
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tengsl barns við móður sína. Annað heftið kom út 1973 og fjallaði um aðskilnað (e. 

separation). Meginefni þess var aðskilnaðarkvíði (e. separation anxiety). Þriðja og 

síðasta heftið kom út árið 1980 og fjallaði um missi (e. loss) og sorg í frumbernsku 

(Maccoby, 1980). Geðtengslakenning Bowlbys tók meðal annars mið af 

sjónarhornum hátternisfræði, þróunarfræði, þroskasálfræði og hugfræði. Samkvæmt 

kenningunni er hægt að lýsa geðtengslum með tvennu móti. Annars vegar sem ytra 

atferlisbundnu kerfi, og hins vegar sem innra úrvinnslulíkani af samskiptum. 

 
1.1.4.1 Geðtengsl sem atferlisbundið kerfi 

Bowlby skilgreindi geðtengsl sem atferlisbundið kerfi sem snýr að öryggi samskipta 

barns og aðgengi að umönnun eins eða fleiri uppalenda (í Zeanah, 1996). 

Geðtengslakenning Bowlbys gerir ráð fyrir að ungabörn séu þróunarlega undirbúin (e. 

primed) til að mynda náin og varanleg tengsl við uppalanda, og að mótunin hefjist 

strax eftir fæðingu. Viðkvæmni barnsins og þörf fyrir umönnun af hálfu fullorðinna, 

ásamt atferli barnsins, laði hinn fullorðna að. Í sameiningu tryggi þau að geðtengsl 

myndist (í Hornor, 2008). 

Bowlby skipti geðtengslamyndun eftir aldri barna. Yngri börn en þriggja 

mánaða taldi hann ófær um að mynda geðtengsl og ekki sýna nein merki um 

aðgreiningu uppalenda frá öðrum. Eftir þriggja mánaða aldur taldi Bowlby að 

börn byrjuðu að kjósa nærveru og samskipti við uppalendur sína umfram aðra. 

Ef engar meiriháttar breytingar kæmu til, taldi hann að flest börn mynduðu 

traust geðtengsl við uppalendur fyrir þriggja ára aldur (Bowlby, 1988). 

 Bowlby taldi þátt skapgerðar í þroska barna hafa verið ofmetinn og þátt 

umhverfis vanmetinn. Það byggði hann meðal annars á rannsókn sinni á hinum 44 

afbrotaungmennum. Þar bar hann ekki kennsl á neinar meðfæddar orsakir fyrir 

afbrotahegðuninni. Þess má þó geta að tíðni geðrænna vandkvæða á meðal foreldra 
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barnanna mældist 44% sem þykir hátt. Samkvæmt Bowlby áttu börnin það helst 

sameiginlegt að hafa þolað langtíma aðskilnað við móður (Dixon, 2003). Bowlby 

vildi þó ekki gera lítið úr líffræðilegum þáttum eða skapgerð barnanna. Hann sagði 

um flókið samspil margra þátta að ræða. Gott félagslegt net, öruggur efnahagur og 

heilbrigði, væru mikilvægir þættir fyrir þróun á traustu sambandi milli móður og 

barns (Bretherton, 1994). Mikilvægasti þátturinn væri þó fyrstu félagslegu bönd 

barna, eða geðtengsl þeirra. Hann taldi það líklegast til árangurs að meta líðan fólks 

með mið af öryggi þeirra sambanda sem það ætti í hverju sinni (Bowlby, 1988).  

Bowlby taldi, í samræmi við hátternisfræðilegar kenningar, að mannlegt eðli 

einkenndist einkum af þrenns konar hvöt; til að mynda tilfinningatengsl, kanna 

umhverfi sitt og sýna öðrum umhyggju. Hvötin til að mynda tilfinningatengsl komi 

fyrst fram þegar barn reynir að mynda geðtengsl við uppalanda og síðar á ævinni 

þegar fólk leitar að maka. Hvötina til að kanna umhverfi sitt, taldi Bowlby verða 

sýnilega þegar börn hafa myndað traust geðtengsl. Þá fyndu þau fyrir nægjanlegum 

stuðningi uppalanda til að þora að kanna umhverfi sitt. Hvötina til að sýna öðrum 

umhyggju, taldi Bowlby helst lýsa sér í fórnfýsi (e. altruism) uppalanda. Eftir að 

menn eignist börn sé þeim eðlislegt að setja þarfir barnsins framar sínum eigin. 

Bowlby taldi sérhverja ofantalinna hvata eiga sinn þátt í geðtengslamynstri 

einstaklings (Bowlby, 1988). 

Truflun á geðtengslum taldi Bowlby (1988) hafa afdrifarík áhrif á 

persónuleikaþróun viðkomandi einstaklings. Hann taldi geðtengslamynstur 

viðkomandi geta haldist stöðug í lengri tíma ef ekki kæmu til miklar breytingar eða 

áföll. Með mið af flokkun Ainsworth (sjá nánar í kafla 1.2), taldi hann að börn sem 

hefðu myndað traust geðtengsl myndu að jafnaði dafna vel. Þau myndu eiga í 
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heilbrigðum samböndum við börn og fullorðna og jafnframt við eigin börn síðar. Börn 

með ótraust geðtengsl myndu hins vegar sýna síðri samskiptafærni (Hornor, 2008).  

 
1.1.4.2 Geðtengsl sem hugrænt úrvinnslulíkan 

Bowlby lýsti einnig geðtengslum sem hugfræðilegu úrvinnslulíkani. Bowlby taldi 

börn þróa innra úrvinnslulíkan af samskiptum, sem byggðist á þeim geðtengslum sem 

þau hefðu myndað. Hann taldi þetta líkan varanlegt og hafa áhrif á öll frekari 

samskipti barnanna síðar á ævinni (í Haugaard 2008).  

Bowlby (1988) taldi úrvinnslulíkanið endurspegla mynd barnanna af sjálfum 

sér og öðrum. Það myndi að mestu leyti haldast óbreytt yfir ævina, nema áföll eða 

miklar breytingar kæmu við sögu. Hann taldi að ef barn byggði líkan sitt á 

uppbyggjandi samskiptum, myndi það leiða til jákvæðrar sjálfsmyndar Að sama skapi 

myndi reynsla barns af slæmum samskiptum geta leitt til neikvæðari sjálfsmyndar. 

Vegna sveigjanleika þessa samskiptalíkans, lagði Bowlby til að rannsakendur tækju 

tillit til úrvinnslulíkans uppalenda þegar geðtengsl væru mæld. Líkan hins fullorðna 

uppalanda hefði áhrif á mótun barnanna á sínu líkani.  

 

1.2 Önnur tímamót: Ainsworth og öryggiskenningin 

Önnur tímamótin í geðtengslafræðum eru talin hafa orðið við þróun Mary Ainsworth 

og félaga á öryggiskenningunni um geðtengsl og mælingaraðferðinni framandi 

aðstæðum, á áttunda áratug 20. aldar. Ainsworth hafði fylgst með samskiptum barna 

við mæður sínar í Uganda og Baltimore. Hún athugaði bæði öryggi tengsla barnanna 

við móður sína og streituviðbrögð þeirra. Rannsóknirnar leiddu meðal annars til 

mótunar framandi aðstæðna, sem eru skýrðar nánar í töflu 1. Framandi aðstæður eru 

einskonar öryggispróf á geðtengsl og byggt á viðbrögðum barna í aðstæðunum, 

flokkuðu Ainsworth og félagar börnin með annaðhvort traust (e. secure) eða ótraust 
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geðtengsl (e. insecure attachment). Flokkunin var meðal annars byggð á 

öryggiskenningu Williams Blatz og geðtengslakenningu Bowlbys. Samkvæmt 

öryggiskenningunni þurfa ung börn að þróa traust tengsl við foreldra, áður en þau 

finna öryggi til að kanna nýjar aðstæður (Bretherton, 1994). 

 
1.2.1 Framandi aðstæður 

Framandi aðstæðum er ætlað að meta hversu mikið öryggi barnið upplifir gagnvart 

uppalanda sínum. Þeim er skipt í átta þrep eins og sést nánar í töflu 1. 

Tafla 1. Þrepaskipting í framandi aðstæðum (e. strange situation) Ainsworth og Bell (1970, 

bls. 54). 

Þrep Þátttakendur Lýsing 

1 Barn, móðir, 
matsmaður 

Móðir ber barn inn í herbergi í fylgd matsmanns og matsmaður fer 
svo út. 
 

2 Barn, móðir Móðir leggur barn niður á ákveðinn stað, situr hljóðlega í stól 
sínum og veitir barninu aðeins athygli ef það leitar eftir því. Þessi 
kafli varir í 3 mínútur. 
 

3 Barn, móðir, 
ókunnugur 

Ókunnugur gengur inn, situr hljóðlega í eina mínútu, talar við 
móður í aðra mínútu, nálgast svo varlega barnið og sýnir því 
leikfang. Undir lok þriðju mínútu gengur móðir rólega út. 
 

4 Barn, 
ókunnugur 

Ef barn er ánægt í leik sínum, tekur hinn ókunnugi ekki þátt. Ef 
barnið er óvirkt, reynir hann að vekja áhuga þess á leikföngunum. 
Ef barnið er órólegt reynir hann að hugga það eða kæta. Ef barnið 
róast ekki lýkur kaflanum, en annars skal hann vara í 3 mínútur. 
 

5 Barn, móðir Móðir gengur inn í herbergið á ný, stöðvar í dyragættinni til að 
gefa barni færi á að veita henni athygli. Hinn ókunnugi gengur svo 
rólega út. Næsta skref getur verið breytilegt en móðir skal fara 
aftur út eftir að barnið einbeitir sér að leik sínum á ný, eftir að hafa 
kvatt það (segir „bye-bye“). 
 

6 Barn Barnið er skilið eftir eitt í herberginu í 3 mínútur, ef það er ekki 
svo órólegt að stytta þurfi þann tíma. 
 

7 Barn, 
ókunnugur 

Hinn ókunnugu gengur inn í herbergið á ný og gerir það sama og í 
4. kafla í 3 mínútur, svo lengi sem óróleiki barns kalli ekki eftir 
styttingu á þeim tíma.  
 

8 Barn, móðir Móðir snýr aftur í herbergið og hinn ókunnugi yfirgefur það. Eftir 
að endurfundirnir hafa verið skráðir er framandi aðstæðunum 
lokið. 
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Framandi aðstæðna prófið á sér stað í einföldu herbergi með nokkrum stólum og 

leikföngum. Tekið er fram hver er viðstaddur í hverju þrepi og hvað er gert. Allt er 

svo tekið upp á myndband til síðari úrvinnslu (Ainsworth og Bell, 1970).  

Ainsworth og félagar flokkuðu börn eftir viðbrögðum þeirra í framandi 

aðstæðunum. Til dæmis skoðuðu þau hversu oft og hve lengi barn leitaði til hins 

fullorðna. Samskipti barns við móður sína annars vegar og hinn ókunnuga hins vegar 

voru borin saman. Metið var hvort barnið hefði myndað traust geðtengsl við móðurina 

eða ekki, eins og nánar verður skýrt frá næst. 

 
1.2.2 Flokkun í traust og ótraust geðtengsl 

Niðurstöður framandi aðstæðnanna eru teknar saman fyrir hvert barn og metið hvaða 

geðtengslamynstur (e. attachment pattern) á helst við um barnið. Ainsworth og 

félagar skiptu geðtengslamynstri barnanna í annars vegar traust geðtengsl og hins 

vegar ótraust geðtengsl. Þeim var raðað eins og á samfelldan kvarða frá 

geðtengslaflokki A, sem kallast ótraust tengsl með forðun (e. avoidant), að flokki C, 

sem kallast ótraust tengsl með mótþróa (e. resistant). Traust geðtengsl eru staðsett á 

milli sem flokkur B. Tafla 2 í næsta kafla gefur yfirlit yfir þessa þrjá 

geðtengslaflokka, ásamt viðbótarflokki Main og Solomon.  

Traust geðtengsl (B) teljast vera til staðar ef barnið er í góðu jafnvægi gegnum 

allar framandi aðstæðurnar og sýnir móður sinni jákvæða athygli og aðskilnaðarkvíða 

þegar hún fer. Barnið er duglegt að skoða sig um og óttast ekki hinn ókunnuga þegar 

það telur að móðir sín treysti honum. Ótraust geðtengsl  með forðun (A) lýsa sér í því 

að barnið hefur ekki trú á aðstoð frá uppalanda, forðast samskipti og sýnir lítinn 

aðskilnaðarkvíða. Ótraust geðtengsl með mótþróa einkennast af því að barnið virðist 

upplifa mikið óöryggi og sýna mikinn aðskilnaðarkvíða gagnvart móður, án þess þó 

að leita eftir aðstoð hennar (Maccoby 1980). Umfjöllun sína um  aðskilnaðarkvíða átti 
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Bowlby að miklu leyti að þakka rannsóknum og kenningum Ainsworth um öryggi 

barna, en samvinna Bowlby og Ainsworth lagði grunninn að geðtengslakenningunni 

eins og hún þekkist í dag.  

 
1.2.3 Viðmót mæðra 

Ainsworth og félagar athuguðu einnig viðmót mæðra gagnvart börnum sínum og 

töldu það skipta talsverðu máli þar sem geðtengsl væru fremur byggð á umhverfi en 

erfðum. Bowlby og Ainsworth kölluðu sameiginlega geðtengslakenningu sína 

hátternisfræðilega (e. ethological), þar sem þau töldu tilkomu hátternisfræðilegs 

sjónarhorns stuðla að miklum framförum í þroskafræðum (Ainsworth og Bowlby 

1991).  

Ainsworth og félagar rannsökuðu samskiptamynstur mæðra við ungabörn sín 

fyrst við brjóstagjöf og síðar í öðrum samskiptum heima við. Ferns konar 

mælikvarðar voru notaðir á atferli mæðranna; 1) næmni–tillitsleysi, 2) samþykki–

höfnun, 3) samstarf–truflun og 4) aðgengi–hunsun.  

Í fyrsta flokknum er athugað hvort móðirin getur séð hlutina frá sjónarhorni 

barnsins og tekið tillit til þess, eða hvort gjörðir hennar endurspegla einungis hennar 

eigin óskir. Í öðrum flokknum er athugað hvort móðir er ánægð eða ósátt með barnið 

og hlutverk sitt. Ósátt móðir kemur ver fram við barnið. Í þriðja flokknum er athugað 

hvort móðir ber virðingu fyrir barninu þannig að hún sýni því fremur samvinnu en 

óþarfa truflun. Í fjórða flokknum er athugað hvort móðir er fljót að bregðast við 

merkjum barnsins og tekur vel eftir því, eða er fjarlæg og upptekin af eigin gjörðum 

(Ainsworth og Bowlby, 1991). Þessar athuganir á viðmóti mæðra bentu til þess að 

jákvætt viðmót auki líkur á traustum geðtengslum en neikvætt á ótraustum 

geðtengslum (Maccoby, 1980).  
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1.3 Þriðju tímamót: Viðbót Main og Solomon við flokkun Ainsworth 

Á níunda áratug 20. aldar lögðu rannsakendur aukna áherslu á að gera geðtengsl að 

mælanlegu hugtaki, til dæmis með mið af úrvinnslulíkani Bowlbys (Rutter, Kreppner 

og Sonuga-Barke, 2009). Þriðju megintímamótin í sögu geðtengslafræða urðu 

kringum 1990 þegar Main og Solomon lögðu til viðbótarflokkinn óreiðukennd 

geðtengsl (e. disorganized attachment) við flokkun Ainsworth í traust og ótraust 

geðtengsl. Hugmynd Main og Solomon kviknaði þegar þær höfðu skoðað yfir 200 

tilfelli þar sem börn áttu við trufluð geðtengsl að stríða, en pössuðu ekki inn í flokkun 

Ainsworth (Main og Solomon 1990). Geðtengslaflokkunum fjórum er lýst í töflu 2.  

 

1.3.1 Viðbótarflokkurinn óreiðukennd geðtengsl 

Upprunalega kölluðu Main og Solomon (1990) viðbótarflokk sinn 

„óreiðukennd/ringluð“ geðtengsl (e. disorganized/disoriented attachment), en síðar 

hefur hann aðallega gengið undir hinu stytta heiti óreiðukennd geðtengsl (e. 

disorganized attachment), sem verður notað hér.  

Börn sem höfðu þolað vanrækslu eða dvalið lengi á stofnunum höfðu áður 

gjarnan verið sett í flokk traustra geðtengsla, þótt þar ættu þau bersýnilega ekki heima 

(í Rutter o.fl, 2009). Main og Solomon töldu þessi börn ekki heldur passa í annan 

Tafla 2. Geðtengslaflokkar mældir með framandi aðstæðum samkvæmt Ainsworth og Bell 

(1970) og Main og Solomon (1990). 

Geðtengslaflokkur Lýsing 

A – Ótraust geðtengsl 
með forðun 

Barn sýnir lítinn aðskilnaðarkvíða og hunsar jafnvel uppalanda 
við endurkomu. 

B – Traust geðtengsl 
Barn sýnir yfirleitt aðskilnaðarkvíða og gleðst við endurkomu 
uppalanda, hikar ekki við að leita huggunar ef þarf og heldur 
svo áfram leik sínum. 

C – Ótraust geðtengsl 
með mótþróa 

Barn sýnir mikinn aðskilnaðarkvíða og óróa og þótt það leiti 
huggunar sýnir það mótþróa í leiðinni, til dæmis með sparki. 

D – Óreiðukennd 
geðtengsl 

Barn sýnir óreiðukennd viðbrögð við endurkomu foreldris, er 
grafkyrrt eða sýnir síendurtekna afmarkaða hegðun. 
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hvorn flokk ótraustra geðtengsla og því lögðu þær til flokk óreiðukenndra geðtengsla. 

Helstu einkenni sem Main og Solomon töldu að kæmu fram í framandi aðstæðum hjá 

börnum með óreiðukennd geðtengsl, má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Sjö flokkar einkenna á óreiðukenndum geðtengslum (e. disorganized attachment) 

sem koma fram í framandi aðstæðum samkvæmt Main og Solomon (1990, bls. 136-140).  

Flokkur einkenna Fullt enskt heiti flokks Lýsing 

1. Viðsnúin hegðun Sequential display of 
contradictory behavior 
patterns 

Til dæmis ef barnið nálgast í miklu 
uppnámi foreldrið en verður svo 
skyndilega sviplaust þegar í fangið 
kemur 
 

2. Samhliða 
þversagnarkennd 
hegðun 

Simultaneous display of 
contradictory behavior 
patterns 

Til dæmis ef barnið nálgast foreldri 
en tekur svo beygju framhjá án þess 
að neitt annað virðist hafa fangað 
athygli þess 
  

3. Klaufalegar eða 
ókláraðar hreyfingar 

Undirected, Misdirected, 
Incomplete, and 
Interrupted Movements 
and Expressions 

Til dæmis ef barn sýnir ótta gagnvart 
hlut en reynir ekki að færa sig frá 
honum, eða ef barn teygir hönd að 
foreldri en dregur hana svo frá án 
sjáanlegra skýringa 
 

4. Stegling, 
ósamhæfðar hreyfingar 
og óvenjulegur 
líkamsburður 

Stereotypies, assymetrical 
movement, mistimed 
movements, and 
Anomalous postures 

Til dæmis ef barnið ruggar sér 
stöðugt eða hreyfir sig skyndilega úr 
samhengi, til dæmis sparkar 
fyrirvaralaust 
 

5. Tilhneiging til að 
frjósa eða vera kyrr 
óeðlilega lengi 
 

Freezing, stilling, and 
slowed movements and 
expressions 

Til dæmis ef barn er grafkyrrt lengur 
en í 20 sekúndur, eða barnið sýnir 
undarlega hægar hreyfingar eða 
áhugaleysi 
 

6. Kvíði gagnvart 
foreldri 

Direct indices of 
apprehension regarding 
the parent 

Til dæmis ef barnið sýnir kvíða 
þegar foreldri nálgast, eða réttir 
foreldri leikfang með mikilli fjarlægð 
eða óstöðugri hreyfingu 
 

7. Óreiðukennd 
hegðun 

Direct indices of 
disorganization or 
disorientation 

Til dæmis ef barn er mjög ruglað í 
upphafi endurfunda með foreldri, eða 
heilsar ókunnugum frekar en foreldri 
 

 
Ef reynt er að leita að einhverjum sameiginlegum kjarna þessara einkenna, 

væri það sennilega „ótti án úrlausnar“, eins og hægt væri að komast að orði. 

Óreiðukennd geðtengsl við foreldri eru samkvæmt ofantöldum einkennum að 

einhverju leyti komin til vegna vanrækslu eða jafnvel misnotkunar foreldris. Það 
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veldur því að viðkomandi foreldri gegnir í augum barnsins þversagnarkenndum 

hlutverkum, annars vegar sem fyrirmynd og hins vegar sem ótta-uppspretta (Van 

Ijzendoorn og Bakermans-Kranenburg, 2003). 

Óreiðukennd geðtengsl og geðtengslaröskun eiga það sameiginlegt að vera 

skilgreind sem geðtengslamynstur hjá vanræktum eða ættleiddum börnum sem sökum 

erfiðra aðstæðna hafa ekki náð að mynda geðtengsl á sínum fyrstu árum (Minnis, 

Marwick, Arthur og McLaughlin, 2006). Nánar verður fjallað um þennan samanburð í 

kafla um einkenni og orsakir. 

 

1.4 Fjórðu tímamót: Geðtengslaröskun í flokkunarkerfi 

Þá er komið að umdeildum tímamótum í sögu geðtengslafræða, tilkomu 

geðtengslaröskunar í flokkunarkerfi. Árið 1980 kynnti flokkunarkerfið „DSM-III“ (e. 

diagnostic and statistical manual of mental disorders“, 3. útgáfa) til sögunnar 

greiningarflokk fyrir geðtengslaröskun. Vilja sumir kalla þetta tímamót vegna þess að 

þetta var í fyrsta sinn sem skilgreining var gefin á hugsanlegri læknisfræðilegri röskun 

á geðtengslum. Auk þess var þetta í fyrsta sinn sem skilgreind var röskun meðal ungra 

barna, til dæmist hafði þunglyndi þá ekki verið viðurkennt sem möguleg röskun 

barna. Geðtengslaröskun gekk í DSM-III undir nafninu „viðbragðsbundin 

geðtengslaröskun í frumbernsku“ (e. reactive attachment disorder in infancy). Hún 

var kölluð viðbragðsbundin því gert var ráð fyrir að hún kæmi einungis fram hjá 

börnum sem hefðu hlotið skerta umönnun og þar af leiðandi ekki náð að mynda 

geðtengsl. Þau hefðu dvalið lengi á stofnunum eða verið vanrækt af uppalendum. 

Miðað var við að hún væri greind fyrir átta mánaða aldur, sem geðtengslafræðingum 

þótti fremur óheppilegt þar sem samkvæmt rannsóknum Ainsworth og fleiri var ekki 

hægt að meta geðtengsl með framandi aðstæðna aðferðinni fyrr en eftir þann aldur. 
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Flokkunin virtist ekki taka mikið tillit til þeirra rannsókna sem höfðu verið gerðar 

(Powell og Bettes 1992). Tilvist flokkunarinnar má meðal annars rekja til fyrrnefnda 

rannsókna Spitz og Bowlbys, á heilsu barna á stofnunum í síðari heimsstyrjöld 

(Zeanah 1996). 

Geðtengslaröskun var einnig kölluð viðbragðsbundin í flokkunarkerfinu DSM-

IV árið 1994. Betur var stuðst við rannsóknir og ekki lengur gerð krafa um greiningu 

hennar í frumbernsku, en þó fyrir fimm ára aldur. Alþjóðlega flokkunarkerfið „ICD-

10“ (e. International classification of diseases“, tíunda útgáfa) sem kom út 1992, 

hafði sambærileg greiningarviðmið fyrir geðtengslaröskun og DSM-IV. Sameiginleg 

viðmið eru til dæmis greining fyrir fimm ára aldur og skipting í hamlaða og 

hömlulausa gerð geðtengslaröskunar (Maccoby 1980; Bretherton 1994). 

Hlédrægni og lítil leit barna eftir samskiptum, eru dæmi um einkenni 

hamlaðrar gerðar samkvæmt flokkunarkerfunum. Einkenni hömlulausrar gerðar eru 

andstæð, eða mikil framhleypni og leit eftir samskiptum við hvern sem er. Þessi 

skipting hefur reynst mikilvæg í umfjöllun um geðtengslaröskun. Meðal annars hefur 

hún verið notuð sem rökstuðningur fyrir því að röskunin sé ekki til, heldur sé um 

hamlaða og hömlulausa skapgerð að ræða, en ekki viðbragðsbundin einkenni við 

breyttum aðstæðum. Nánar verður rætt um það síðar og einnig fjallað um gagnrýni á 

greiningarviðmið flokkunarkerfanna. 

 

1.5 Gagnrýni á geðtengslakenninguna 

Rannsakendur hafa deilt um geðtengslakenninguna og framandi aðstæður sem 

réttmætan mælikvarða á samskipti og persónuleikamótun. Menn eru ekki á einu máli 

um mælingarlegt réttmæti geðtengslahugtaksins. Sumir telja að búið sé að 

aðgerðarbinda hugtakið og hægt að mæla það með stöðluðum sjálfsmatskvörðum um 
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samskiptamynstur (Flanagan og Esquivel, 2006). Öðrum þykja sjálfsmatskvarðar ekki 

vera áreiðanlegir eða geta gefið sambærilegar niðurstöður og framandi aðstæður í 

bernsku. Enn aðrir telja túlkunina á geðtengslum vera alltof víðtæka, og eiga einungis 

að snúast um vernd hins fullorðna á barninu. Tengslin eigi þannig fyrst og fremst að 

snúast um líkamlegt öryggi barnsins en ekki félagslegt (sjá Goldberg, Grusec og 

Jenkins, 1999).  

 
1.5.1 Framandi aðstæður og geðtengslaöryggi 

Framandi aðstæður hafa hlotið gagnrýni fyrir að erfitt sé að yfirfæra geðtengslaöryggi 

sem mælt er í þeim, yfir í raunverulegar aðstæður eins og heima fyrir. 

Langtímarannsóknir hafa þó sýnt fylgni milli geðtengsla mældra með framandi 

aðstæðum á fyrsta aldursári, og geðtengsla nokkrum árum síðar (Bowlby, 1988). 

Þannig hafa börn sem mældust með traust geðtengsl að jafnaði mælst með slík 

nokkrum árum síðar. Framandi aðstæður eru taldar nægilega áreiðanlegur mælikvarði 

á geðtengslaöryggi barna óháð samfélagsgerð, þótt enn skorti rannsóknir á trufluðum 

geðtengslum og afleiðingum þeirra í mismunandi menningarheimum (van Ijzendoorn 

og Sagi, 2001). Hins vegar deila menn um það hvort framandi aðstæður séu í raun að 

mæla geðtengsl, eða jafnvel skapgerð eins og nánar verður rætt síðar. 

Rannsóknir Lewis og félaga (Lewis, Feiring og Rosenthal, 2000) hafa bent til 

þess að geðtengslaöryggi mælt með framandi aðstæðum haldist ekki stöðugt yfir 

lengri tíma. Skilnaður eða breyttar fjölskylduaðstæður hjá unglingum með traust 

geðtengsl geti þó aukið líkur á að tengsl þeirra breytist í ótraust.  

Sumir rannsakendur telja að geðtengslakenningin geri of mikið úr því að barn 

þurfi að mynda geðtengsl við ákveðinn uppalanda, eins og móður. Börnum nægi að 

mynda tengsl við einhvern. Rannsóknir benda til að frekar sé um fylgni við 

hegðunarerfiðleika að ræða, heldur en að hægt sé að rekja orsök þeirra til aðskilnaðar 
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eða skertrar umönnunar eins og Bowlby gerði til dæmis í skýrslu sinni um hin 44 

afbrotaungmenni (Dixon, 2003). Að sama skapi hefur Lewis (2005) lagt til notkun 

líkans af félagslegu neti í stað geðtengslalíkans Bowlbys. Munurinn liggur í því að 

líkan Bowlbys miðast við ein traust geðtengsl nægi til að barn öðlaðist jákvæða 

sjálfsmynd. Líkan Lewis miðast hins vegar við félagslegt net. Þannig þurfi hver 

einstaklingur að mynda tengsl við marga aðra gegnum ævina til að öðlast 

samskiptafærni og móta heilbrigða sjálfsmynd. 

 
1.5.2 Hlutverk skapgerðar 

Geðtengslakenningin hefur hlotið gagnrýni fyrir að vera of umhverfismiðuð og gera 

of lítið úr einstaklingsbundnum þáttum eins og skapgerð. Geðtengslafræðingar telja 

að skapgerð barna hafi lítil sem engin áhrif á geðtengsl þeirra. Sumir skapgerðarsinnar 

telja hins vegar að framandi aðstæður séu í raun að meta skapgerð barna fremur en 

geðtengsl þeirra (Gervai, 2009). Rannsóknir benda til þess að skapgerð barna gegni 

mikilvægu hlutverki í geðtengslamyndun. Sum börn fæðist til dæmis erfið og 

uppeldiserfiðleikar séu tilkomnir vegna þess, en ekki þess að foreldrarnir séu að 

bregðast börnunum. Erfið börn hrindi gjarnan öðrum frá sér og þannig geti myndast 

vítahringur neikvæðra samskipta (Dixon, 2003).  

Sumir telja að skapgerð og geðtengsl séu ótengdar breytur og að meint áhrif 

skapgerðar á geðtengsl séu byggð á röngum skilgreiningum á þeim. Frekar ætti að 

beina sjónum að þáttum sem geta haft áhrif á báðar breytur, eins og viðmóti 

uppalenda eða öðru félagslegu samhengi (Gervai, 2009). Á sömu nótum telur Lewis 

(2001) réttast að skoða hegðun manna í samhengi hverju sinni. Rannsóknir hans hafa 

bent til þess að hvorki skapgerðarþættir né geðtengsl barna haldist stöðug eða geti 

spáð fyrir um síðari hegðun. 
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2. Einkenni og orsakir geðtengslaröskunar 

 

Orsakir (e. etiology) geðtengslaröskunar, eru enn frekar óþekktar, meðal annars vegna 

þess hve stutt er síðan rannsóknir hófu að beinast að henni. Með mið af 

geðtengslakenningu Bowlbys má þó gera ráð fyrir að helsta orsökin sé einhverjar þær 

aðstæður sem draga verulega úr möguleikum barns til að mynda geðtengsl við að 

minnsta kosti einn uppalanda. 

Tíðni þess geðtengslavanda sem sumir vilja flokka sem geðtengslaröskun er 

óþekkt, en gæti verið um 1% af heildarfjölda (Minnis o.fl., 2006). Í flokkunarkerfinu 

DSM-IV-TR er aðeins komist svo að orði að faraldsfræðileg gögn séu takmörkuð en 

röskunin virðist vera mjög óalgeng (DSM-IV-TR, 2000, bls. 129). Einkenni 

geðtengslaröskunar finnast gjarnan samhliða meiri tíðni ofvirkni og annarra hegðunar- 

og tilfinningavandamála, til dæmis áhættusækni og ofáts (Buckner, Lopez, Dunkel og 

Joiner, jr., 2008). Af þeim sökum eru fræðimenn ekki sammála um hvort 

geðtengslaröskun sé til eða hvort hún sé einungis hluti af öðrum geðrænum 

vandamálum barna. 

Talið er að allt að 35-45% barna í fósturumönnun eigi við geðræn vandamál 

að stríða þótt erfitt sé að fullyrða um hversu hátt hlutfall má skrifa á geðtengslavanda 

eða vanrækslu af hálfu uppalenda. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa dvalið á 

fósturheimilum séu líklegri en önnur börn til að þróa með sér röskuð geðtengsl 

(Minnis o.fl., 2006; Buckner o.fl., 2008).  

Þeir sem telja börn geta þróað með sér geðtengslaröskun, telja ekki að um 

ótraust eða óreiðukennd geðtengsl sé að ræða hjá þeim. Þeir telja börnin kljást við 

alvarlega röskun, sem tengist hegðunar- eða þroskaröskun án þess þó að hún greinist 

hjá barninu. Geðtengslaröskun sé afleiðing af geðtengslaerfiðleikum í bernsku, hvort 

sem er vegna stofnanavistar, vanrækslu eða annarra áfalla. Deilt er um hvaða orsök 
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geðtengslaröskunar vegi þyngst; erfðir eða skapgerð barns, lengd skerðingar á 

geðtengslamöguleika, eða skapgerðar- eða geðbrigðavandamál umönnunaraðila 

(Haugaard, 2008). Einnig gæti verið um að ræða taugafræðilegan vanda, hvort sem 

hann er áskapaður eða áunninn, eins og rætt verður um nánar að neðan. Næstu 

undirkaflar greina nánar frá þessum mismunandi sjónarhornum á geðtengsl og röskun 

á þeim. Til að byrja með er þó gagnlegt að skoða algenga skiptingu í hamlaða og 

hömlulausa gerð geðtengslavanda. 

 

2.1 Skipting í hamlaða og hömlulausa hegðun 

Fræðimenn sem fjalla um truflanir á geðtengslum skipta gjarnan börnum með slíkar 

truflanir í tvo meginflokka; með einkennum hömlunar annars vegar og hömluleysis 

hins vegar (DSM-IV-TR, 2000; ICD-10, 1992; Bretherton, 1994). Þessi skipting 

kemur jafnt fram þegar miðað er við geðtengslakenninguna og annað, til dæmis þegar 

skoðuð er tenging við skapgerð eins og nánar verður komið að síðar. 

Börn sem sýna hamlaða hegðun eru að jafnaði hlédræg og hæg á meðan börn 

með hömlulausa hegðun eru áberandi framhleypin og hvatvís í framkomu. Einkenni 

hömluleysis geta til dæmis verið yfirborðsleg tengsl barna á stofnunum við fullorðna. 

Umræðan um hömluleysi barna með geðtengslaröskun er talin hafa þróast út frá 

kenningunni um stofnanainnlögn barna, en eitt aðaleinkenni „stofnanabarna“ er of 

mikil eða óaðgreinandi vinsemd við alla fullorðna. Hömlunareinkenni eru talin hafa 

þróast út frá rannsóknum á vanræktum (e. maltreated) börnum, en hegðun þeirra féll 

gjarnan undir óreiðukennd geðtengsl í fyrri rannsóknum og hafa þau greinst hjá um 

80% vanræktra barna (Minnis o.fl., 2006). 
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2.1.1 Hömluð og hömlulaus geðtengslaröskun sem úrvinnslulíkan 

Nánar verður fjallað um skiptingu flokkunarkerfanna í hamlaða og hömlulausa 

geðtengslaröskun í kafla um mælikvarða (sjá nánar töflu 5, bls. 37). Með mið af 

úrvinnslulíkani Bowlbys, væri hægt að segja að börn með einkenni hömlunar hafi 

mótað líkan sem gerir ekki ráð fyrir neinni umhyggju og öryggi frá uppalendum, 

jafnvel frekar ýgi eða höfnun frá þeim. Börnin hætta þá að leita aðstoðar hinna eldri 

og telja best að vera á eigin vegum. Þessi lýsing minnir á kenningu Martin Seligmans 

og félaga um lært hjálparleysi (Nolen-Hoeksema, Girgus og Seligman, 1986). Því er 

lýst sem ástandi þar sem einstaklingur reynir ekki lengur að takast á við verkefni eða 

erfiðleika. Tvær meginástæður hafa verið gefnar fyrir lærðu hjálparleysi. Sú fyrri er 

að viðkomandi hafi skynjað vanmátt sinn til að stjórna aðstæðum eða áföllum. Seinni 

ástæðan er að viðkomandi hafi óheilbrigðan skýringarstíl, sem veldur því meðal 

annars að hann telur slæma atburði óhjákvæmilega. Rannsóknir hafa sýnt að komi 

lært hjálparleysi fram hjá börnum þá eru meiri líkur á að þau verði þunglynd, og 

sömuleiðis eru þunglynd börn líklegri til að sýna lært hjálparleysi. Hin hamlaða gerð 

geðtengslaröskunar gæti því vel talist vera lært hjálparleysi, flókið samspil meðfæddra 

eiginleika og erfiðra aðstæðna, sem hafa ekki beint með tilfinningatengsl barna við 

aðra að gera. Engu að síður eykur hömluð hegðun líkur á sálrænum og líkamlegum 

vanda, svo sem vegna streitu. 

Hömlulausu gerð geðtengslaröskunar má lýsa sem líkani sem gerir ráð fyrir að 

því meiri samskipti sem barnið á við aðra, því meiri séu líkurnar á umhyggjusömu 

viðmóti. Þetta líkan virðist vera fastmótaðra en hömlunarlíkanið því það virðist 

erfiðara að draga úr hömluleysi en hömlun, þrátt fyrir að rannsóknir hafi beinst meira 

að hömluleysi og leitun lausna við því (Haugaard, 2008). 
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2.2 Tengsl geðtengslaröskunar við skerta umönnun og stofnanavist 

Rannsókn Poehlmanns frá 2005 leiddi í ljós að hljóti barn skerta umönnun (e. 

pathological care) geti það leitt til röskunar á geðtengslum. Hins vegar geti barnið 

yfirleitt þróað eðlileg geðtengsl ef það fær stöðugan uppalanda. Viðbrögð barnsins, 

sem ef til vill má tengja við skapgerð þess, skipta einnig máli. Rannsóknir benda til 

þess að börn sem bregðast við foreldramissi eða aðskilnaði við uppalendur með sorg 

fremur en reiði, séu líklegri til að mynda traust geðtengsl þegar tækifæri gefst til þess 

á ný (í Hornor 2008).  

Erfitt getur verið að greina á milli þess að uppeldisumhverfi barns sé aðeins 

erfitt (e. problematic) eða sjúklegt (e. pathogenic). Til dæmis þótt barn fái eðlilega 

næringu og hvíld, en sé í litlum snerti- eða tilfinningatengslum við uppalanda, gæti 

umhverfið talist sjúklegt, ef það hefur mikil neikvæð áhrif á líðan barnsins (Haugaard, 

2008). Í töflu 4 má sjá yfirlit þekktra áhættuþátta fyrir geðtengslaröskun í formi 

skertrar umönnunar eða fjarveru foreldris eða stöðugs uppalanda. 

Tafla 4. Áhættuþættir fyrir þróun geðtengslaröskunar (þýtt úr Guttmann-Steinmetz & 

Cowell 2006, í Hornor 2008, bls. 3). 

Skert umönnun vegna 

 i.   líkamlegrar misnotkunar 

 ii.  kynferðislegrar misnotkunar 

 iii. vanrækslu 

 iv.  alkóhólisma foreldris 

 v.   lyfjamisnotkunar foreldris 

 vi.  fjarveru stöðugs uppalanda vegna 

     -vistar á barnaheimili/munaðarleysingjahæli 

     -vistar á fósturheimili 

     -fangelsisvistar foreldris 

     -þess að foreldri yfirgefur barnið 
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Börn á stofnunum virðast næmari á gæði umönnunar en börn á venjulegum 

heimilum, svo með tilliti til þess virðist sem margbreytileiki eða óstöðugleiki 

umönnunar sé aðalorsakavaldurinn að geðtengslaröskun. Börn á stofnunum mælast 

frekar með hamlað form geðtengslaröskunar en önnur börn. Þau sýna einnig oftar 

hömlulausa hegðun heldur en önnur börn (Zeanah o.fl., 2004). Rannsóknir á börnum 

ættleiddum frá Rúmeníu benda til þess að líkur á geðtengslatruflunum aukist eftir því 

sem börn dvelja lengur á stofnun. Börn með hömluðu gerð geðtengslaröskunar ná 

frekar bata en börn með hömlulausa gerð. Þau virðast eiga auðveldara meða að mynda 

traust geðtengsl við uppalanda á nýju heimili. Börn með hömlulausu gerð 

geðtengslaröskunar eiga að jafnaði erfiðara með að læra samskipti og þurfa gjarnan 

aðstoð til þess, til dæmis í formi atferlismótunar (Haugaard, 2008).  

 

2.3 Samanburður geðtengslaröskunar við ótraust geðtengsl 

Börn sem hafa dvalið á stofnunum eða verið ættleidd mynda frekar ótraust eða 

óreiðukennd geðtengsl heldur en önnur börn sem alin hafa verið upp heima (Minnis 

o.fl., 2009). Zeanah (1996) telur að börn með geðtengslaröskun hafi hvorki ótraust né 

óreiðukennd geðtengsl, heldur engin geðtengsl. Meðferð við geðtengslaröskun hafi 

þann tilgang að hjálpa barninu að mynda tengsl.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós áhugaverða tengingu hamlaðrar og hömlulausrar 

geðtengslaröskunar við ótraust geðtengsl. Börn með hamlaða hegðun sýna tregðu til 

að hefja eða svara félagslegum samskiptum, en barn með hömlulausa hegðun reynir 

að hefja samskipti við sem flesta, sennilega til að auka líkurnar á umhyggjusömum 

viðbrögðum. Sumir telja að hömluð geðtengslaröskun hafi sambærileg einkenni og 

ótraust geðtengsl með forðun (Haugaard 2008). Aðrir telja á hinn bóginn að hömluð 

börn hafi sams konar einkenni og börn með mótþróagerð ótraustra geðtengsla. Máli 
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sínu til stuðnings benda þeir á að mótþróabörn sýni hlédrægni og ótta sem kemur fram 

sem stöðugur aðskilnaðarkvíði. Slíkur ótti eigi frekar við um hömluð börn en 

hömlulaus. Þeir síðarnefndu telja einnig að börn með forðunargerð ótraustra 

geðtengsla geri síður mannamun og sýni þar af leiðandi fremur hömlulausa hegðun en 

hamlaða. Þetta sé meðal annars vegna þess að framandi aðstæður kveiki bæði á 

geðtengslakerfi og óttakerfi barnanna. Þeir telja að börn með forðunargerð ótraustra 

geðtengsla hafi betri stjórn á óttakerfi sínu en börn með mótþróagerð (Burgess, 

Marshall, Rubin og Fox, 2003).  

 
2.3.1 Víðari skilgreining á geðtengslum 

Sumir rannsakendur vilja víkka skilgreiningu á geðtengslahugtakinu, til dæmis þannig 

að skoðað sé samspil einstaklingsbundinna og umhverfisbundinna þátta (Goldberg 

o.fl., 1999). Þeir vilja draga úr kröfunni um að barn hafi hlotið skerta umönnun, til að 

geta þróað geðtengslaröskun (Zeanah, 1996). Þá væri hægt að fjalla um röskunina 

meira sem afleiðingu samskiptavanda,  til dæmis með áherslu á ótraust geðtengsl. 

Sem dæmi um nefna hugmynd Lewis (2005) um félagslegt netlíkan í stað 

geðtengslakerfis. Eins og áður kom fram kom í gagnrýni á geðtengslakenninguna, 

telur Lewis rannsóknir benda til þess að ein geðtengsl í bernsku, geti ekki mögulega 

spáð fyrir um hegðun síðar meir. Nauðsynlegt sé að mynda tengsl við margt fólk yfir 

ævina og réttast sé að skoða félagslega hegðun í hverju samhengi fyrir sig. Ef ótraust 

geðtengsl myndast ítrekað getur það þannig leitt til neikvæðari sjálfsmyndar. 

Með mið af líkani Lewis gæti ítrekuð myndun ótraustra geðtengsla þannig leitt 

til neikvæðrar sjálfsmyndar og jafnvel geðtengslaröskunar. Röskunin kæmi til dæmis 

fram sem afbrotahegðun á unglingsárum. Í stað þess að rekja hegðunarvandann til 

aðskilnaðar við einn einstakling, til dæmis móður, væri hægt að rekja hann til 

erfiðleika við að mynda tengsl við marga.  
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Víðari skilgreining á geðtengslum og geðtengslaröskun vekur þó auknar 

efasemdir um tilvist röskunarinnar. Segjum að geðtengslum séu best lýst sem samspili 

margra þátta og að þörf sé á geðtengslum við marga gegnum ævina, háð aðstæðum 

hverju sinni. Er þá ekki hugsanlegt að einkenni geðtengslaröskunar stafi af 

tímabundnum samskiptaerfiðleikum sem hafa ekkert með neina röskun að gera? 

 

2.4 Samanburður geðtengslaröskunar við óreiðukennd geðtengsl 

Börn sem flokkuð eru með óreiðukennd geðtengsl, hafa gjarnan sögu um skerta 

umönnun. Hið sama gildir um börn sem greind eru með geðtengslaröskun. Green 

(2003) leggur til að hluti þeirra einkenna sem felast í hamlaðri gerð 

geðtengslaröskunar, geti talist öfgakenndasta form af óreiðukenndum geðtengslum og 

telur ekki rétt að hugsa hömluðu gerðina sem tengslaleysi (e. non-attachment) eins og 

til dæmis Zeanah (1996) gerir. Hann telur fremur að um flókið og þokukennt 

geðtengslaástand (e. distorted attachment state) sé að ræða.  

Óreiðukennd geðtengsl eru talin geta verið undanfari geðrænna vandkvæða. 

Rannsóknir benda til þess að algengara sé að uppalendur barna með óreiðukennd 

geðtengsl hafi tengslaleysi eða sýni óreiðukennda hegðun, en uppalendur annarra 

barna. Sumir telja að óreiðukennd geðtengsl barna ásamt óttavekjandi hegðun 

uppalanda stuðli í sameiningu að hamlaðri geðtengslaröskun (Van Izjendoorn og 

Bakermans-Kranenburg, 2003). Börn forðist þannig samskipti við erfiða uppalendur 

og smám saman við annað fólk af ótta við sams konar neikvæð viðbrögð og frá 

uppalanda. Þegar viðmót uppalanda gegnir svona mikilvægu hlutverki, virkar þó ef til 

vill óréttlátt að miða við röskun hjá barninu. Að minnsta kosti þyrfti meðferð fremur 

að beinast að uppalandanum heldur en barninu til að byrja með.  
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2.5 Tengsl geðtengslaröskunar við erfðir, skapgerð og taugafræði 

Ekki er ljóst hversu stórt hlutverk erfðir leika í þróun geðtengslaröskunar. Í rannsókn 

Zeanah og félaga (2004) kom í ljós að líffræðilegar mæður með sögu um geðræn 

vandamál, áttu oftar börn með geðtengslaröskun en aðrar. Systkinasamræmi kom 

einnig fram, sérstaklega þegar systkini höfðu alist upp við sömu aðstæður eða á sömu 

stofnun. Rannsóknir hafa einnig bent til þess að tenging sé til staðar á milli X-litnings 

og hegðunarröskunar, og hugsanlega milli D4 dópamín viðtakagens og óreiðukenndra 

geðtengsla (Zeanah o.fl., 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt (Mehta o.fl., 2009; Behen, Helder, Rothermel, Solomon 

og Chugani, 2008) að virkni möndlu í hægra heilahveli er gjarnan meiri hjá börnum 

sem hafa dvalið á stofnunum. Þá hefur verið leiðrétt fyrir heildarvirkni í heila, þar sem 

hún hefur almennt mælst minni hjá börnunum. Rýrnun á heilavirkni sem rakin er til 

stofnanavistar og truflaðra geðtengsla veldur meðal annars seinkuðum þroska. Ekki 

hefur þó tekist að bera kennsl á hvort rýrnunin er tilkomin vegna meðfæddra 

eiginleika, streitu eða áfalla barnsins, eða vegna of lítillar örvunar á viðkomandi 

heilasvæðum (Behen o.fl., 2008). Ef til vill veldur samsetning á öllum þessum þáttum 

rýrnuninni. Athugun Scheidt og félaga (2000) leiddi í ljós meiri streituviðbrögð á 

meðal þeirra þátttakenda sem töldust hafa ótraust geðtengsl. Lífeðlisleg viðbrögð 

þeirra mældust meiri en annarra  við töku á fullorðinsprófinu á geðtengsl (sjá nánar 

um prófið í umfjöllun um mælitæki). Ekki er ólíklegt að skapgerð hafi leikið þarna 

hlutverk, eins og nú verður fjallað nánar um. 

 
2.5.1 Skapgerð  

Skapgerð (e. temperament) er hugtak sem notað er til að lýsa einstaklingsbundnum 

atferliseinkennum sem koma fram snemma á ævinni og virðast stöðug yfir tíma og 
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mismunandi aðstæður. Einkenni barna sem teljast með hamlaða skapgerð koma til 

dæmis fram í framandi aðstæðum sem ótti við ókunnuga (Seifer og Schiller, 1995).  

Skapgerðarþættir eins og hlédrægni eða hvatvísi geta aukið hættu á þróun 

geðtengslaröskunar, sér í lagi í samhengi skertrar umönnunar (e. maltreatment) 

samkvæmt rannsóknum Zeanah og félaga (2004). Samanburðarrannsókn á tvíburum 

sem hlutu skerta umönnun og hófst við tuttugu mánaða aldur þeirra, leiddi í ljós að 

auknar líkur voru á geðtengslaröskun. Strákar þróuðu frekar með sér einkenni 

hömluleysis, en stúlkur einkenni hömlunar eða hlédrægni. 

Kagan og félagar (í Seifer og Schiller, 1995) voru fyrst til að bera kennsl á 

hamlaða skapgerð og tilhneigingu hamlaðra barna til að vera lífeðlislega yfirörvuð. 

Síðari rannsóknir (sjá Burgess o.fl., 2003) hafa einnig leitt þetta í ljós. Börn með 

hamlaða skapgerð sem virðast að eðlisfari vera róleg og hlédræg, hafa mælst með 

hraðari hjartslátt, meiri virkni í tilfinningastöðvum hægra hvels, og virðast gjarnari á 

að sýna streituviðbrögð. Hins vegar virðast börn með hömlulausari skapgerð hafa 

hægari hjartslátt og vera undirörvuð. Undirörvunin er talin að hluta til skýring þess að 

hömlulaus börn sýni að jafnaði meiri hvatvísi og árásargirni en hömluð börn gera. Slík 

undirörvun virðist vera meðfædd og er talin geta lagt grunninn að andfélagslegri 

hegðun síðar meir. Yfirörvun hamlaðra barna er aftur á móti talin auka hættu á streitu 

og meðfylgjandi líkamlegum vandkvæðum, eða kvíða- eða lyndisröskun. 

Framandi aðstæðna aðferðin virðist geta borið kennsl á þetta. Börn sem 

mælast með mótþróagerð ótraustra geðtengsla hafa mælst með aukin streituviðbrögð í 

framandi aðstæðum. Til dæmis hefur mælst aukning í hormóninu hýdrókortísóni (e. 

cortisol), á meðan slík breyting hefur ekki komið fram hjá börnum með traust 

geðtengsl eða forðunargerð ótraustra geðtengsla. Rannsókn Burgess og félaga (2003) 

leiddi í ljós að bæði skapgerð barna og geðtengsl þeirra við uppalendur sína eiga þátt í 
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mótun á síðari sálfélagslegri og lífeðlislegri virkni þeirra. Aðrar rannsóknir (Gervai, 

2009) hafa reyndar bent til þess að framandi aðstæður séu í raun frekar að mæla 

skapgerðarþætti barna eins og hlédrægni eða framhleypni, heldur en geðtengsl. 

 

2.6 Tengsl geðtengslaröskunar við annars konar röskun 

 Einkenni geðtengslaröskunar finnast eins og áður hefur komið fram samhliða hærri 

tíðni annarra vandamála. Til dæmis hegðunarvanda eins og þjófnaðar og grimmdar 

við dýr, kvíðaröskunar eins og áfallastreituröskunar og þunglyndis svo eitthvað sé 

nefnt. Einnig er áberandi einkenni sjálfs-eftirlit (self-monitoring) barna, sem getur 

bent til óþægilega sterkrar sjálfsmeðvitundar. Eins og einhverf börn, eru börn greind 

með geðtengslaröskun gjarnan með seinkaðan mál- og hreyfiþroska og þau geta 

einnig verið með átröskun (Buckner 2008). Fáar langtímarannsóknir hafa verið gerðar 

sem miðast við geðtengslaröskun sem slíka, en hins vegar er talsvert af rannsóknum 

sem skoða geðtengsl í samhengi við ýmis konar röskun. Rannsakendur reyna að meta 

öryggi geðtengsla í æsku meðal fullorðinna einstaklinga, til dæmis með 

sjálfsmatskvörðum á flokkun Ainsworth.  

Geðtengslafræðingar telja að geðtengslaröskun leggi grunninn að 

hegðunarröskun og auki líkur á afbrotahegðun (Minnis o.fl. 2006). Ofvirkni og 

athyglisbrestur eru dæmi um hegðunarröskun þar sem erfitt er að segja til um hvort 

uppeldiserfiðleikar eru tilkomnir vegna röskunar barnsins, eða þess að barnið var fyrir 

með hömlulausa skapgerð (og foreldrarnir jafnvel líka). Hver sem ástæðan er, geta 

uppalendur ýtt enn frekar undir hömlulausa hegðun með því að vera of strangir í stað 

þess að reyna að ná traustum geðtengslum við barnið (Finzi-Dottan, Manor og Tyano, 

2006). Flest meðferðarúrræði eru talin geta dregið úr slæmum afleiðingum 

geðtengslaröskunar og þróun persónuleikaröskunar eins og andfélagslegs 
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persónuleika (Hornor 2008). Í þessum kafla verður nánar greint frá tengslum 

geðtengslaröskunar við annars konar röskun. 

 
2.6.1 Þroskaröskun 

Geðtengslaröskun er aðgreind frá þroskaröskun í DSM-IV-TR og ICD-10, til dæmis 

einhverfu (sjá nánar töflu 6, bls. 40). Þó finnast sameiginleg einkenni með einhverfum 

börnum og þeim sem greind eru með geðtengslaröskun, eins og skert samskiptahæfni 

og seinn málþroski, en einkenni einhverfu eru mun alvarlegri. Uppruni þeirra er 

einnig ólíkur, þar sem talið hefur verið að geðtengslaröskun stafi frekar af 

umhverfisþáttum en einhverfa af meðfæddum þáttum. Samskiptaerfiðleikar, 

þroskafrávik og sjálfsörvandi hegðun (e. self-stimulating) eru meðal þeirra einkenna 

sem geta gert mönnum erfitt fyrir að greina börn með geðtengslaröskun frá 

einhverfum börnum, þar sem einkennin koma svo svipað fram. Aðgreiningin verður 

jafnvel ekki ljós fyrr en meðferð hefst og eru það þá börn með geðtengslaröskun sem 

svara meðferð betur en börn með einhverfu (Mukaddes o.fl. 2004).  

 
2.6.2 Kvíða- og lyndisröskun 

Í samræmi við skiptingu í hömlulausa og hamlaða gerð geðtengslaröskunar, hefur 

kvíða- og lyndisröskun meiri tengsl við hömluðu gerðina. Einkennin, hvort sem þau 

eru vegna lífeðlislegrar yfirörvunar eða af tilfinningalegum ástæðum, lýsa sér í því að 

barnið er hlédrægt en jafnframt óöruggt. Powell og Bettes (1992) hafa lagt til að 

tengja hamlaða geðtengslaröskun við hina lítt umtöluðu truflun „umhverfisbundna 

vangetu til að þrífast“ (e. nonorganic failure to thrive), sem lýsir sér í vanvirkni og 

bjargarleysi. Þau telja hana komna til vegna þunglyndis og jafnframt að þunglyndi 

barnsins sé til komið vegna umhyggjuskorts. Þar af leiðandi geti verið gagnlegt að 

skoða hana sem geðtengslaröskun. Hún er aðgreind frá líffræðilegri vangetu til að 
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þrífast, þar sem um er að ræða lærða hegðun en ekki meðfædda líffræðilega þætti, svo 

sem skerta heilavirkni vegna súrefnisskorts í móðurkviði. Vangeta til að lifa af minnir 

ennfremur á kenningu Seligmans og félaga um lært hjálparleysi (í Nolen-Hoeksema 

o.fl., 1986), eins og fjallað var nánar um í kafla um hamlaða geðtengslaröskun. 

Geðtengslaröskun er sambærileg áfallastreituröskun (e. posttraumatic stress 

disorder) að því leyti að gert er ráð fyrir að barnið hafi átt erfiða reynslu, sem hafi haft 

lykiláhrif á þróun röskunarinnar. Einkennum hamlaðrar geðtengslaröskunar svipar 

nokkuð til einkenna áfallastreituröskunar, til dæmis ótta við missi (Haugaard, 2008). 

Schore (2002) telur að börn með röskuð eða óreiðukennd geðtengsl geti þjáðst af 

áfallastreituröskun í kjölfar misnotkunar eða annarskonar áfalls. Afleiðingarnar séu 

einskonar áfallstengd geðtengsl (e. traumatic attachment), það er að segja að barnið 

upplifi stöðuga vangetu til að bregðast við streitu og eiga í eðlilegum samskiptum.  

Geðtengslaröskun og tvískautaröskun (e. bipolar disorder) eiga það 

sameiginlegt að vera nýtilkomnar í greiningarflokka fyrir börn. Auk þess telja sumir 

að sökum rannsóknarskorts sé hætt við að báðar þessar tegundir röskunar geti verið 

ofgreindar. Til dæmis er hætta á að börn með ýmiskonar hegðunarvandamál séu 

ofgreind með geðtengslaröskun, ef þau hafa sögu um skerta umönnun (Haugaard, 

2008). Áhugavert væri að rannsaka nánar samanburð þessara tveggja raskana. 

Tvískautaröskun einkennist af þunglyndi og ofsakæti til skiptis. Þunglyndiseinkenni 

gætu verið sambærileg einkennum hamlaðrar geðtengslaröskunar, og einkenni 

ofsakæti sambærileg við einkenni hömlulausrar geðtengslaröskunar. Í einhverjum 

tilfellum gæti verið um tvískautaröskun að ræða frekar en geðtengslaröskun. 

 
2.6.3 Hugrofs- og persónuleikaröskun 

Rannsóknir hafa leitt í ljós tengsl á milli geðtengslamynsturs og persónuleika. 

Tölfræðileg þáttagreining á geðtengslamynstri þeirra sem greinst hafa með 
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persónuleikaröskun, hefur leitt í ljós tvo þætti, sem hafa verið kallaðir „öryggi“ og 

„tilfinningaleg varnarviðbrögð“. Fyrri þátturinn mælist á kvarðanum örugg til 

óttablandin tengsl, síðari kvarðinn frá hunsandi til gagntekins samskiptamynsturs 

(Brennan og Shaver, 1998). Hægt er að tengja þessa tvo persónuleikaþætti við 

geðtengsl og geðtengslaröskun. Sá fyrrnefndi er talinn meta hvort um er að ræða 

traust eða ótraust geðtengsl. Sá síðarnefndi getur einnig gefið mynd af því hvort um 

ræðir forðunar- eða mótþróagerð ótraustra geðtengsla. Frekari rannsóknir gætu skoðað 

tengingu við hamlaða eða hömlulausa geðtengslaröskun. Orsakir persónuleikaraskana 

eru enn að miklu leyti óþekktar (Brennan og Shaver, 1998). Hið sama gildir um 

geðtengslaröskun og getur því reynst erfitt að bera kennsl á sameiginleg einkenni 

þessara raskana.  

 
2.6.3.1 Hugrof 

Hugrof (e. dissociation) hefur komið til umfjöllunar í tengslum við geðtengslaröskun, 

ekki síst hvað varðar taugafræðilegar skýringar á henni. Sumir telja að rof í hinu 

lífeðlislega geðtengslakerfi geti birst í formi skertrar virkni hægra heilahvels. 

Alvarlegasta dæmið um hugrof er sennilega tilfelli persónuskiptatruflunar (e. multiple 

personality), sem ekki er lengur flokkuð sem persónuleikaröskun heldur sem 

hugrofsröskun (DSM-IV-TR, 2000; ICD-10, 1992).  Röskunin er mjög sjaldgæf og að 

sumra mati ofgreind (DSM-IV-TR, 2000). Einkenni hennar eru gjarnan talin koma 

fram í kjölfar áfalls. Sumir rannsakendur telja að börn sem ekki fá tækifæri til að 

mynda geðtengsl, verði fyrir áfalli sem getur leitt til rofs á annars vegar 

geðtengslakerfi þeirra og hins vegar þeirra eigin persónuleika. Bowlby taldi afleiðingu 

tengslaleysis (e. detachment), vera slokknun á geðtengslakerfi barnsins en jafnframt 

kveikju að nýju varnarlíkani þeirra, það er að segja, tengslaleysi yrði þeirra aðferð til 

að takast á við lífið. Rannsóknir hafa sýnt fram á að óreiðukennd geðtengsl barna 
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gætu verið undanfari hugrofs á fullorðinsárum (Lyons-Ruth, Dutra, Schuder og 

Bianchi, 2006). Persónuskiptatruflun gæti í þessu samhengi komið fram í tvískiptum 

persónuleika. Annar persónuleikinn gæti átt auðvelt með samskipti á meðan hinn 

persónuleikinn gerði það ekki. Sumir rannsakendur telja að í slíku tilfelli feli meðferð 

í sér að meðferðaraðili þurfi að ná sambandi og mynda traust geðtengsl við hvern 

persónuleika fyrir sig (Barach, 1991). Þetta er þó umdeild hugmynd og hefur ekki 

verið staðfest með rannsóknum. 

 
2.6.3.2 Andfélagslegur persónuleiki 

Hegðunarröskun barna telja margir vera undanfara andfélagslega persónuleika. 

Andfélagslegur persónuleiki er skilgreindur sem hegðunarmynstur sem einkennist af 

vanvirðingu við og brot á rétti annars fólks (DSM-IV-TR, 2000). Bowbly var fyrstur 

fræðimanna til að vekja athygli á þeim möguleika að rekja mætti afbrotahegðun 

unglinga til geðtengslaerfiðleika, eða skertrar umönnunar (Follan og Minnis, 2010).  

Andfélagslegum persónuleika fylgir gjarnan óeðlilega mikil ýgi. Athugun 

Smyke o.fl. (í Haugaard 2008) á börnum greindum með geðtengslaröskun sem höfðu 

dvalið á munaðarleysingjahæli í Rúmeníu, leiddi í ljós athyglisverða tengingu við ýgi. 

Sum börn voru óeðlilega árásargjarn en önnur sýndu óeðlilega litla ýgi. Rannsakendur 

lögðu til þá skýringu að börn með mikla ýgi hefðu lært að hana þyrfti til til að þau 

fengju sínu framgengt í samskiptum, til dæmis til að fá meiri mat. Hin börnin hefðu af 

einhverjum ástæðum lært að forðast ýgi. Tengsl ýgi við geðtengslaröskun eru þó enn 

óstaðfest. Ekki er ólíklegt að um skapgerðareinkenni sé að ræða. Börn með óeðlilega 

mikla ýgi gætu verið hömlulaus að eðlisfari en hin sem sýna óeðlilega litla ýgi gætu 

verið með hamlaða skapgerð. Hin fyrrnenfdu gætu einnig verið ofvirk, en hin 

síðarnefndu þunglynd. Áherslan á tengsl geðtengslaröskunar og andfélagslegs 

persónuleika gæti því verið of mikil einföldun eða hreinlega röng. 
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2.6.3.2 Jaðarpersónuleiki og áráttu- og þráhyggju persónuleiki 

Þessar tvær persónuleikaraskanir teljast ólíkar og fela jafnvel í sér andstæð einkenni. 

Þær eiga það þó sameiginlegt að vera fátíðar, eða um 1-2%. Jaðarpersónuleikaröskun 

(e. borderline personality disorder) einkennist af óstöðugleika í samskiptum og 

sjálfsmynd og henni fylgir gjarnan hvatvís hegðun. Ásamt andfélagslegri 

persónuleikaröskun virðist draga úr einkennum jaðarpersónuleika með auknum aldri. 

Hið sama er ekki hægt að segja um áráttu- og þráhyggju persónuleikaröskun (e. 

obsessive-compulsive personality disorder), sem virðist haldast stöðug yfir ævina. 

Hún einkennist af fullkomnunaráráttu og regludýrkun, og til dæmis kýs viðkomandi 

vinnu fram yfir samveru með vinum (DSM-IV-TR, 2000). Þessar tvær raskanir geta 

því falið í sér andstæð einkenni. Sumir telja að þær séu afleiðing ótraustra geðtengsla í 

bernsku.  

Í rannsókn Aaronson, Bender, Skodol og Gunderson (2006) voru borin saman 

geðtengslamynstur einstaklinga með hvora röskun. Meiri tilfinningaerfiðleikar 

mældust hjá þeim sem greindir voru með jaðarpersónuleika. Einkennin voru í 

samræmi við mótþróagerð ótraustra geðtengsla, til dæmis reiði og ótti við aðskilnað. 

Minni tilfinningatengsl mældust meðal þátttakenda með áráttu- og þráhyggju 

persónuleika, í meira samræmi við forðunargerð ótraustra geðtengsla. Tenging við 

ótraust geðtengsl og einkenni hömlunar og hömluleysis gæti verið vísbending um 

tengsl við geðtengslaröskun eða hamlaða og hömlulausa skapgerð. Frekari rannsókna 

er þörf á geðtengslum fólks með persónuleikaröskun til að bera kennsl á hugsanlega 

tengingu við geðtengslaröskun. 
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2.7 Tengsl geðtengslaröskunar við viðmót uppalenda 

Rannsóknir Ainsworth og félaga á viðmóti mæðra leiddu í ljós að jákvætt viðmót 

eykur líkur á traustum geðtengslum en neikvætt á ótraustum geðtengslum (Maccoby, 

1980). Eins og komið hefur fram, getur þó neikvætt viðmót uppalanda verið tilkomið 

vegna erfiðrar skapgerðar barns. 

Rannsókn Clarke-Stewart og félaga frá 1973 (í Maccoby, 1980) skoðaði 

samskiptamynstur mæðra og 12 mánaða barna þeirra heima við og síðan með 

framandi aðstæðna athugun. Clarke-Stewart og félagar notuðu sams konar flokkun á 

öryggi geðtengsla og Ainsworth gerði, og sömuleiðis mátu þeir hegðunarmynstur 

mæðranna gagnvart börnunum á svipaðan hátt, nánar tiltekið með þrenns konar 

mælikvörðum. Sá fyrsti mældi svörunarhlutfall, eða hversu oft móðir barnsins brást 

við kalli þess. Annar mælikvarðinn mældi tíðni jákvæðrar tjáningar, svo sem bros og 

hvatningu móður til barns, deilt með fjölda vökutíma barnsins. Þriðji og síðasti 

mælikvarðinn skoðaði félagslega örvun, eða tíðni þess að móðir nálgaðist og lék við 

barnið, deilt með fjölda vökutíma barnsins. Bæði rannsókn Ainsworth og félaga og 

rannsókn Clarke-Stewart og félaga sýndu fram á að móðurleg næmni (e. sensitivity) 

og svörunartíðni (e. responsiveness) móður væru kjarninn í myndun traustra 

geðtengsla (Maccoby, 1980).  

Aðrar rannsóknir (sjá Burgess o.fl., 2003) hafa sýnt fram á þrenns konar 

mikilvægi foreldraviðmóts. Í fyrsta lagi eru virk samskipti  við uppalanda mikilvægur 

grunnur fyrir eðlilega þróun samskiptafærni barns, svo sem fyrir tungumálafærni og 

stjórn á eigin hvötum. Í öðru lagi er hið tilfinningalega samband barns við uppalanda, 

eða sjálf geðtengslin, mikilvægt fyrir öll frekari samskipti eins og áður hefur komið 

fram. Með aukinni öryggiskennd barns til að kanna umhverfi sitt eykst frelsi þess, 

sjálfsstjórn (e. self-regulation) og geta til að eiga í samskiptum við annað fólk. Í þriðja 
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lagi liggur mikilvægi uppalenda í því, eins og geðtengslakenningin segir til um, að 

leggja grunninn að heilbrigðum samskiptum og færni til að mynda sambönd við ólíka 

einstaklinga síðar á lífsleiðinni. Börn sem hafa hlotið skerta umönnun eða dvalið á 

stofnunum, hafa hugsanlega haft of lítil samskipti til að byggja upp jákvætt 

geðtengslakerfi.  Þau hafa einnig mögulega fengið of litla örvun á tilfinninga- og 

málstöðvum heila til að geta lært eðlileg samskipti. Slík skerðing getur leitt til 

geðtengslaerfiðleika eins og geðtengslaröskunar. 

Vaxandi umræða hefur skapast um þátt menningar í geðtengslum, til dæmis 

hvort hugmyndin um traust geðtengsl, mæld með framandi aðstæðum, eigi ef til vill 

ekki við í öllum menningarheimum. Rannsóknir benda þó til þess að í flestum 

samfélögum myndi börn meiri tengsl við uppalendur sína en aðra. Munurinn liggi 

aðallega í tíðni ótraustra geðtengsla og því hvernig geðtengslatruflanir komi fram, en 

skortur er á rannsóknum sem athuga það nánar (van Izjendoorn og Sagi, 2001). 

 

 

3. Greining geðtengslaröskunar og meðferðarúrræði 

 
Hér verður rætt annars vegar um greiningarviðmið flokkunarkerfa og gagnrýni á þau, 

og hins vegar um mælitæki til mælinga á geðtengslum, geðtengslaröskun og annars 

konar vanda sem tengdur hefur verið við geðtengsl. 

 
3.1 Greiningarviðmið DSM-IV-TR og ICD-10 fyrir geðtengslaröskun 

Eins og kom fram í kafla sögulegs yfirlits að ofan, kom hugtakið geðtengslaröskun 

fyrst fyrir í flokkunarkerfi árið 1980 í greiningarhandbókinni DSM-III, svo fylgdi 

ICD-10 í kjölfarið árið 1992. Með útkomu DSM-IV flokkunarkerfisins árið 1994 var 

stuðst við rannsóknir meira en áður og leitast eftir því að samræma betur 
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greiningarviðmiðin með ICD-10. DSM-IV-TR kom svo út árið 2000 sem uppfærsla á 

DSM-IV. Samanburður á greiningarviðmiðum DSM-IV-TR og ICD-10 á 

geðtengslaröskun má sjá á töflu 5.  

Tafla 5. Greiningarviðmið DSM-IV-TR og ICD-10 flokkunarkerfa fyrir geðtengslaröskun. (Þýtt úr 

Viðauka A og B í Zeanah, 1996, bls. 52 og uppfært samkvæmt DSM-IV-TR, 2000 og ICD-10, 1992). 

DSM-IV-TR viðmið fyrir viðbragðsbundna 
geðtengslaröskun 

ICD-10 viðmið fyrir tvenns konar 
geðtengslaröskun 

 

Viðbragðsbundin geðtengslaröskun í bernsku (e. 
reactive attachment disorder of infancy or early 
childhood) 
 

Viðmið A* 
Áberandi trufluð og þroskafræðilega 
óviðeigandi félagsleg tengsl í flestum 
aðstæðum, hefst fyrir 5 ára aldur. 
A1 – Hömluð samskipti (inhibited)  
Stöðug vangeta til að hefja eða svara 
samskiptum á þroskafræðilega viðeigandi 
máta. Hömluð eða þversagnakennd samskipti 
A2 – Hömlulaus samskipti (disinhibited) 
Ósundurgreint félagslyndi án myndunar 
geðtengsla, s.s. of opin/n við ókunnuga og 
engin geðtengslaímynd (attachment figure)  

Viðmið B 
Truflunin í viðmiði A er ekki tilkomin vegna 
þroskafrávika, svo sem þroskahömlunar og er 
ekki tilkomin vegna þroskaröskunar 
(developmental disorder) 
Viðmið C 
Skert umönnun veldur einhverju eftirtalinna 
einkenna: 
C1 – stöðug höfnun á tilfinningalegum þörfum, 
svo sem fyrir huggun, örvun og ástúð 
C2 – stöðug höfnun á líkamlegum þörfum 
barns 
C3 – endurteknar breytingar á uppalendum og 
þar af leiðandi hindrun á geðtengslamyndun 

Viðmið D 
Skert umönnun í viðmiði C orsakar truflaða 
hegðun í viðmiði A, þar af leiðandi hefst 
röskunin (viðmið A) eftir skerta umönnun 
(viðmið C) 
*Gerð: 
Hömluð – þegar A1 er ráðandi  
Hömlulaus – þegar A2 er ráðandi 

 

1. Viðbragðsbundin geðtengslaröskun í bernsku 
(e. reactive attachment disorder of childhood) 
 

A – hefst fyrir 5 ára aldur 
B – mjög þversagnarkennd gagnkvæm 
(ambivalent) félagsleg svörun sem nær út yfir 
ýmsar félagslegar aðstæður 
C – tilfinningalegur óróleiki, einkennist af 
sorg, geðbrigðaskorti, hlédrægni, ýktri svörun 
við eigin uppnámi eða annarra, og/eða 
óttablandin ofvirkni (hypervigilance) 
D – merki um hæfni til félagslegrar 
gagnkvæmni því stundum eru samskipti 
eðlileg við heilbrigða fullorðna einstaklinga 
E – hefur ekki að geyma einkenni/viðmið 
þroskaraskana (pervasive developmental 
disorders) 

 
 
2. Geðtengslaröskun í bernsku með hömluleysi 
(e. disinhibited attachment disorder of 
childhood) 
 
A – Tvístruð geðtengsl (e. diffuse) fyrstu 5 
árin, sem einkennast af: 
i. eðlilegri tilhneigingu til að leita huggunar 
hjá öðrum við uppnám 
ii. afbrigðileg eða skert færni í vali á aðila 
til að leita huggunar hjá  

B – slæm samskiptastjórnun við ókunnuga, 
svo sem stöðugt hangandi í fullorðnum 
(clinging) í bernsku, stöðug athyglisleitun, og 
óaðgreind vinsamleg hegðun við alla 
C – ofantalin einkenni eru ekki 
aðstæðubundin, heldur koma fram í 
mismunandi aðstæðum (jafnvel öllum 
þekktum aðstæðum barnsins)   
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Bæði flokkunarkerfin ganga út frá því að um sé að ræða röskun barna 5 ára og 

yngri. Heiti yfirflokks geðtengslaröskunar í báðum kerfum felur í sér að röskunin 

greinist í bernsku. Ástæður fyrir að aðgreina geðtengslaröskun frá annars konar 

röskun eru raktar í töflu 6.  

Töflur 5 og 6 sýna að bæði flokkunarkerfin gera ráð fyrir að tvær 

megintegundir geðtengslaröskunar séu til staðar, hamlaða og hömlulausa gerðin. 

Munur liggur þó í því að DSM-IV-TR skilgreininr þær sem undirgerðir einnar 

röskunar, viðbragðsbundinnar geðtengslaröskunar (e. reactive attachment disorder), 

á meðan ICD-10 skiptir gerðunum í tvenns konar aðskilda röskun; viðbragðsbundna 

geðtengslaröskun og geðtengslaröskun með hömluleysi. ICD-10 gerir ráð fyrir að 

hamlaða gerðin sem felst í viðbragðsbundnu röskuninni sé viðráðanlegri heldur en 

hömluleysis gerðin og kallar þá síðarnefndu þar af leiðandi ekki viðbragðsbundna, þar 

sem hún er talin varanlegri röskun.  

DSM-IV-TR tilgreinir að röskunin sé viðbragsðbundin því hún komi 

mismunandi fram eftir barni, foreldrum og aðstæðum hverju sinni og bata sé einungis 

náð með nægjanlega hvetjandi umhverfi. Hamlaða gerðin felur í sér svipuð einkenni 

og þekkjast innan þroskaröskunar eins og einhverfu, og taka bæði flokkunarkerfin 

fram að greina skuli geðtengslaröskun frá þroskaröskun. Tafla 6 sýnir samantekt á 

þess konar röskun og vandkvæðum sem kerfin nefna að skuli aðgreina 

geðtengslaröskun frá. 

Eins og sést í athugasemd neðst á töflu 6, tekur ICD-10 fram að 

geðtengslaröskun geti falið í sér einkenni stofnanaheilkennis (e. institutional 

syndrome),  það er að segja að barnið sýni vanlíðan sem rekja megi til skertrar 

umönnunar á barnaheimili eða slíkri stofnun, en ekki vanlíðan sem skýra megi með 

sjúkrahúsdvöl.  
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Tafla 6. Samantekt á aðgreiningarviðmiðum fyrir geðtengslaröskun í DSM-IV-TR (2000) og 

ICD-10 (1992) 

Flokkunarkerfi: 
Röskun 

Aðgreining frá 

DSM-IV-TR: 
Viðbragðsbundin 
geðtengslaröskun 
(almennt og óháð gerð) 

Andlegur vanþroski 
-ef geðtengslavanda má skrifa á vanþroska skal ekki greina 
geðtengslaröskun 
Þroskaröskun 
-því geðtengslavandi getur verið til staðar þrátt fyrir heilbrigðar 
aðstæður 
-ef þroskaröskun er greind skal ekki greina geðtengslaröskun 
Hegðunarröskun 
-því andfélagsleg hegðun er ekki merki um geðtengslaröskun, 
nema barn hafi án efa hlotið skerta umönnun áður 
-tilfinningalaus siðblinda hefur ekki bein tengsl við 
geðtengslaröskun 
 

ICD-10: 
Viðbragðsbundin 
geðtengslaröskun í 
bernsku 
(hömlunareinkenni) 

Þroskaröskun 
-sérstaklega einhverfuröskun eða Asperger heilkenni 
-því eðlileg hæfni er til samskipta, 
-því óeðlileg hegðun lagast við réttar aðstæður, 
-því tungumálaerfiðleikar eru ekki sambærilegir við þá hjá 
einhverfum, 
-því ekki er um varanlega hugræna skerðingu að ræða, 
-því afmarkaðar endurteknar hreyfingar eru ekki til staðar. 
Vanræksla 
-sem veldur líkamlegum vandkvæðum. 
Misnotkun 
-sem veldur sálfélagslegum vandkvæðum. 
Geðtengslaröskun í bernsku með hömluleysi 
 

DSM-IV-TR: 
Viðbragðsbundin 
geðtengslaröskun í 
bernsku, gerð A 
(hömluð) 

 
Félagsfælni 
-því þar er kvíði fyrir öllum félagslegum aðstæðum nema með 
nánustu aðstandendum í þekktum aðstæðum, en geðtengslaröskun 
með hömlun kemur fram í öllum aðstæðum 
 

DSM-IV-TR: 
Viðbragðsbundin 
geðtengslaröskun í 
bernsku, gerð B 
(hömluleysi) 

Athyglisbrestur með ofvirkni 
-því hömluleysi barns með geðtengslaröskun er sérstaklega beint 
að ókunnugum fullorðnum einstaklingum, í stað þess að vera 
almenn hvatvísi 
 

ICD-10: 
Geðtengslaröskun í 
bernsku með 
hömluleysi1 

Þroskaröskun 
-því ekki er um að ræða vitsmunaleg vandkvæði, aðeins bundin 
við félagslega virkni 
Sjúkrahúsdvöl barna 
-nægir ekki til að greina geðtengslaröskun, skert umönnun þarf að 
vera til staðar 
Ofvirkni eða athyglisbrestur 
Viðbragsðbundin geðtengslaröskun í bernsku 

1Athugasemd. Getur falið í sér (e. include) skilgreiningu á tilfinningalausum siðblindingja og 
stofnanaheilkenni 
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Einn mikill munur sést á flokkunarkerfunum. ICD-10 flokkar hugtakið 

„tilfinningalaus siðblindingi“ (e. affectionless psychopath) sem mögulegt einkenni 

geðtengslaröskunar með hömluleysi (sjá athugasemd neðst á töflu 6). Lýsing DSM-

IV-TR á röskuninni gagnrýnir hins vegar notkun hugtaksins á geðtengslaröskuð börn. 

Fullyrt er að engin bein tengsl hafi fundist á milli þessara fyrirbæra. Eins og fram kom 

í sögulegu yfirliti að ofan þá notaði Bowlby í skýrslu sinni frá 1944 sjálfur hugtakið 

yfir þá afbrotaunglinga sem hann taldi eiga í mestum samskiptaerfiðleikum og má án 

efa rekja tengingu hugtaksins við geðtengsl til þeirrar skýrslu. Follan og Minnis 

(2010) telja að lýsing hans á tilfinningalausum siðblindingja gæti vel talist vera lýsing 

á barni með geðtengslaröskun, og virðast þar taka undir með skilgreiningu ICD-10. 

Þau telja hins vegar að fremur megi rekja slík einkenni til skertrar umönnunar heldur 

en beint til aðskilnaðar við uppalanda án þess að taka gæði umönnunar til skoðunar, 

eins og Bowlby virtist gera. 

 

3.2 Gagnrýni á greiningarviðmið DSM-IV-TR og ICD-10 fyrir geðtengslaröskun 

Bæði flokkunarkerfin DSM-IV-TR og ICD-10 nefna skerta umönnun barns sem 

forkröfur fyrir greiningu geðtengslaröskunar. Þetta hefur verið gagnrýnt auk þess að 

miðað sé við að barn greinist fyrir fimm ára aldur. En engin rannsóknargögn benda til 

þess að fimm ára aldur sé betra viðmið en annar aldur. Það að binda greiningu við 

fimm ára aldur og stofnanavist getur leitt til vangreiningar meðal eldri barna hafa ekki 

dvalið á stofnunum. Þá hafa börn verið greind með blandaða hegðun af hömlunargerð 

og hömluleysisgerð, sem bendir til að greiningarviðmið séu ekki nægjanlega skýr 

(Follan og Minnis, 2010). 

Það kemur skýrt fram í báðum flokkunarkerfum að ekki megi greina 

þroskaröskun með geðtengslaröskun og öfugt. ICD-10 (1992) ítrekar umfram DSM-
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IV-TR (2000) að börn með geðtengslaröskun hafi eðlilega færni til samskipta, en 

aðstæður þeirra geri þeim erfitt fyrir að mynda geðtengsl vegna óstöðugs uppeldis eða 

stofnanavistar. Í hvorugu kerfinu er minnst á mikilvægi foreldraviðmóts eða hlutverk 

skapgerðar, þótt rannsóknir sýni að hún hafi töluverð áhrif, eins og fram kom í kafla 

um orsakir. 

Zeanah leggur til að geðtengslaviðmiðum sé skipt í tvennt; þar sem stöðugur 

uppalandi er til staðar, og hins vegar þar sem uppalandi er ekki til staðar (í Minnis 

o.fl. 2006). Sem hluta af gagnrýni sinni á flokkunarviðmið DSM-IV og ICD-10 varpar 

Zeanah (1996) fram nokkrum spurningum um viðbragðsbundna geðtengslaröskun. 

Meðal annars spyr hann hvort hún sé viðbragðsbundin, og hvort hún sé í raun röskun, 

og þá nánar tiltekið röskun á geðtengslum.  

Zeanah (1996) hefur efasemdir um að geðtengslaröskun sé viðbragðsbundin, 

það er að segja að hún sé tilkomin vegna skertrar umönnunar og geti jafnframt lagast 

við bætta umönnun. Hann nefnir sem dæmi börn sem hafa sögu um eðlilega og 

nægjanlega umönnun og möguleika á geðtengslum við einn eða fleiri uppalanda, en 

ná ekki að mynda þau samt sem áður. Hann telur að þau gætu verið að kljást við 

truflun í miðtaugakerfi. Það er ekki ósennilegt með hliðsjón af umfjöllun um 

taugafræði að ofan.  

Getur verið að börn sem greinast með geðtengslaröskun eftir að hafa dvalið á 

stofnunum, hafi hafnað þar vegna annars konar röskunar, til dæmis þroska- eða 

félagslegrar? Sé svo, getur sú röskun beinlínis hafa leitt til þess að þau urðu vistuð 

þar, það er að segja, að foreldrarnir hafi ekki treyst sér í hlutverk uppalenda barnanna 

og því sent þau þangað. Í þessu sambandi væri gagnlegt að bera saman einkenni barna 

greindra með geðtengslaröskun, og einkenni barna með þroskaröskun, sem þó búa við 

heilbrigða umönnun. Það er ekki réttlætanlegt að ætla að börn með þroskafrávik geti 
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ekki haft geðtengslaröskun líka, auk þess sem samkvæmt hugmyndinni um 

geðtengslatruflun sem taugafræðilegt vandamál, þá gæti það verið orsök 

samskiptaörðugleika barnanna en ekki geðtengslaröskun. Zeanah (1996) nefnir í 

þroskafræðilegu samhengi að hann telji börn þurfa að hafa öðlast andlegan þroska á 

við 10-12 mánaða barn, til að geta myndað geðtengsl. Þar af leiðandi geti öll börn 

greinst með geðtengslaröskun sem hafa náð þeim þroska. 

Zeanah og fleiri hafa gagnrýnt flokkunarkerfin fyrir of litla áherslu á 

geðtengsl. Til dæmis eru geðtengsl sett undir vídd 5 í DSM-IV-TR, við hlið 

sálfélagslegra vandamála. Geðtengslaröskun er hins vegar sett undir vídd 1, þar sem 

finnast meðal annars klínísk heilkenni eins og kvíða- og lyndisröskun (Green, 2003). 

ICD-10 (1992) tekur einnig fram að viðbragðsbundna geðtengslaröskun skuli greina 

frá annars konar röskun af völdum misnotkunar, sem veldur sálfélagslegum vanda. 

Þessi aðskilnaður gerir mönnum erfiðara fyrir að tengja einkenni geðtengslaröskunar 

við geðtengsl, sem vekur meðal annars upp umræðu um hvort geðtengslaröskun gangi 

undir röngu nafni. Ætti hún þá ef til vill að heita sambandsröskun eða fela í sér að 

geðtengsl hafi aldrei myndast (e. non-attachment)? 

Zeanah (1996) telur að víðari skilgreiningar sé þörf á geðtengslum heldur en 

með mið af geðtengslakenningu Bowlby og Ainsworth. Eins og fleiri telur hann að of 

mikil áhersla sé lögð á vanrækslu og mikilvægi aðskilnaðar barns við uppalanda sem 

orsakir geðtengslaröskunar. O’Connor og Zeanah (2003) telja ekki rétt að mæla 

geðtengslaröskun út frá geðtengslamælikvörðum eins og framandi aðstæðum. Þeir 

fullyrða að ekki sé um samfellu að ræða, þar sem traust geðtengsl séu á öðrum 

endanum og geðtengslaröskun á hinum. Börn sem greinast með geðtengslaröskun eiga 

gjarnan langa sögu af samskiptaerfiðleikum, samkvæmt uppalendum. Þá renna 
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einkenni geðtengslaröskunar hjá unglingum gjarnan saman við annars konar vandamál 

eins og hegðunarvandamál og geðröskun (O’Connor og Zeanah, 2003).  

En þegar umræðan er farin að snúast um víðtækari skilgreiningu á 

geðtengslum og að taka meira tillit til einstaklingsbundinna þátta, er þá ekki orðið útlit 

fyrir að menn séu að reyna að kreista fram einkenni geðtengslaröskunar, þegar hún er 

ef til vill ekki til staðar? 

  

3.3 <ý flokkunarkerfi 

Rannsakendur reyna í auknum mæli að koma sér saman um greiningarviðmið fyrir 

geðtengslaröskun og hafa komið tillögur að nýjum flokkunarkerfum sem reyna að 

leiðrétta það sem þeir telja vera ábótavant í DSM-IV-TR og ICD-10. Minnis og 

félagar (2009) kynntu nýlega til sögunnar tvö önnur flokkunarkerfi sem skilgreina 

geðtengslaröskun. Það fyrra kallast „DC:0-3R“ (e. diagnostic classification for 0-3 

year olds revision), þar sem hún er kölluð vanræksluröskun (e. maltreatment 

disorder). Hið síðara er kallað „RDC PA“ (e. Research diagnostics criteria preschool 

age). Kerfin tvö eiga það sameiginlegt með hinum eldri að aðgreina geðtengslaröskun 

frá alvarlegri þroskaröskun (e. pervasive developmental disorder) og skipta 

röskuninni í hamlaða og hömlulausa gerð, en gera samt ráð fyrir sams konar 

einkennum. RDC PA gengur lengra í skilgreiningunni en hin þrjú flokkunarkerfin, að 

því leyti að gera ekki ráð fyrir að röskunin myndist eingöngu í samhengi skertrar 

umönnunar, heldur geti einnig myndast í stöðugu sambandi án vanrækslu, þar sem 

eitthvað virðist vanta upp á í samskiptum, hvort sem er af hálfu barns, foreldris eða 

beggja. RDC PA miðar við lágmarksaldur níu mánuði fyrir geðtengslaröskun og tekur 

fram að ekki sé ljóst hvaða einkenni bera vitni um geðtengslaröskun í miðbernsku, á 

unglingsárum og fullorðinsaldri.  
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Öll kerfin nema DSM-IV-TR, lýsa vanlíðan og ótta meðal barna með hamlaða 

gerð geðtengslaröskunar, og vangetu til að eiga eðlileg samskipti við jafnaldra sína. 

Öll kerfin fjögur lýsa óeðlilega mikilli samskiptagleði hjá börnum með hömlulausa 

gerð.  

RDC PA er eina flokkunarkerfið fyrir geðtengslaröskun sem gerir ráð fyrir 

einu hegðunarmynstri í viðbót við hið hamlaða og hömlulausa, og það er blandað 

mynstur af hinum báðum (e. mixed pattern of inhibition and disinhibition). Ekki er þó 

greint nánar frá einkennum sem þar gæti verið að finna, og á sennilega að styðjast við 

sömu einkenni og í hinum aðskildu mynstrum fyrir hömluðu og hömlulausu gerðina. 

Þar sem DC:0-3R og RDC PA eru nýtilkomin flokkunarkerfi er ekki enn að finna 

margar prófanir eða gagnrýni á þau, líkt og á hin eldri DSM-IV-TR og ICD-10.  

Zeanah (1996) kýs að leggja greiningarviðmið DSM-IV og ICD-10 til hliðar 

og leggur til annars konar flokkun á geðtengslaröskun. Zeanah og félagar skipta 

röskuninni í þrjá hópa; geðtengslaleysi, geðtengslaröskun og geðtengslarof. Allir 

hóparnir miðast við að börn hafi náð andlegum þroska á við tíu til tólf mánaða 

heilbrigt barn, sem er viðmiðunaraldur Zeanah til mögulegrar myndunar geðtengsla.  

Í fyrsta hópnum er um að ræða börn sem hafa haft eðlilega möguleika á að 

mynda geðtengsl en ekki tekist það. Í hópi tvö eru börn sem einnig hafa myndað 

geðtengsl en þjást af geðtengslaröskun sambærilegri við flokkun DSM-IV-TR og 

ICD-10, en með aukinni áherslu á einstaklingsbundin geðtengsl barns. Hann nefnir 

meðal annars undirflokk einskonar hlutverkasnúnings, þar sem um er að ræða börn 

sem hafa miklar áhyggjur af tilfinningum uppalanda og finnst þau sjálf ábyrg fyrir 

geðtengslunum.  

Í þriðja og síðasta einkennahópnum vill Zeanah (1996) staðsetja börn sem hafa 

orðið fyrir missi vegna þess að uppalandi sem þau hafa myndað geðtengsl við fellur 
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frá og því kemur rof í geðtengslin án þess þó að færni barnsins til að mynda geðtengsl 

beri skaða af. Þessi börn gætu án þessa flokks verið metin með ótraust eða 

óreiðukennd geðtengsl samkvæmt flokkun Ainsworth, þegar þau ættu í raun heima í 

flokki traustra geðtengsla. 

Tilraunir Minnis, Zeanah og félaga til að móta ný flokkunarkerfi fyrir 

geðtengslaröskun benda til þess að áfram muni rannsakendur deila um orsakir og 

greiningarviðmið fyrir geðtengslaröskun. 

 

3.4 Mælitæki 

Lítið er um stöðluð próf sem mæla sérstaklega geðtengslaröskun. Einkennin renna 

gjarnan saman við einkenni annars konar röskunar eins og áður sagði, svo sem 

hegðunarröskunar, áfallastreituröskunar og félagsfælni (Hornor 2008). Hér verða 

helstu mælitæki á geðtengsl talin upp og rætt um mögulega gagnsemi þeirra til að 

mæla geðtengslaröskun samkvæmt viðmiðum flokkunarkerfanna.  

 
3.4.1 Randolph mælikvarðinn á geðtengslaröskun 

Randolph mælikvarðinn á geðtengslaröskun, eða „RADQ“ (e. Randolph attachment 

disorder questionnaire) er dæmi um mælikvarða sem ætlað var að staðla sem 

mælitæki til að greina börn með geðtengslaröskun frá börnum með hegðunarröskun 

(Cappelletty, Brown og Shumate, 2005). Rannsakendur vildu búa til mælikvarða á 

geðtengslaröskun sem ekki byggðist á sögu barns um stofnanavist, eins og 

flokkunarkerfin gera kröfu um. RADQ var ætlað að greina á milli þeirra einkenna sem 

hinn viðurkenndi mælikvarði á geðheilsu barna, „CBCL“ (e. child behavior checklist) 

mælir, og þeirra einkenna sem væru tilkomin vegna skertrar umönnunar. Nánari 

upplýsingar um undirkvarða RADQ má sjá í grein Cappelletty og félaga (2005).  
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Fylgni mældist á milli allra helstu atriða í RADQ og CBCL kvarðanum og 

reyndist útkoma RADQ ekki vera marktækt frábrugðin útkomu CBCL, svo hlutverk 

hins aðgreinandi mælikvarða á geðtengslaröskun gekk ekki eftir. Því má velta fyrir sér 

hvort kvarðinn beri ef til vill vitni um áframhaldandi erfiðleika við að aðgreina 

geðtengslaröskun frá annars konar röskun, hvort sem skýringin er sú að röskunin sé 

enn ekki rétt skilgreind, eða að hún eigi sér hreinlega ekki stoð í raunveruleikanum. 

 
3.4.2.Óstaðlaðir mælikvarðar á geðtengsl 

Rannsóknir á geðtengslum (Minnis og félagar 2006; 2007) hafa meðal annars stuðst 

við óstaðlaða mælikvarða eins og „SDQ“ (the strengths and difficulties 

questionnaire), „RPQ“ (relationship problems questionnaire), hugfræðileg próf og 

ónefnt foreldrapróf, sem felur m.a. í sér viðtal við foreldra þess barns sem rannsókn 

beinist að. Spurningalistinn „SDQ“ samanstendur af 25 atriðum til að meta algeng 

vandamál barna. Hann inniheldur meðal annars undirkvarða fyrir tilfinninga- og 

samskiptaerfiðleika barna. Spurningalistinn „RPQ“ samanstendur af 18 atriðum sem 

ætlað er að meta einkenni geðtengslaröskunar og eru svarmöguleikar á fjögurra stiga 

kvarða (sjá nánar í Minnis o.fl. 2009).  

Í rannsókn Minnis og félaga (2006) kom í ljós að börn á fósturheimilunum 

höfðu að jafnaði fleiri einkenni samkvæmt mælikvörðunum SDQ og RADQ, en önnur 

börn. Þau voru líklegri til að kljást við ofvirkni, tilfinninga- og hegðunarvandkvæði. 

Börnum á fósturheimilum virtist einnig hættara við að þróa með sér sálræna röskun og 

geðtengslaröskun, en rannsakendur hafa átt erfitt með að fullyrða um tengslin þar á 

milli (Minnis o.fl. 2002; O’Connor o.fl. 2000).  

Minnis og félagar (2009) hafa þróað „CAPA-RAD“ mælikvarðann sem lýsir 

sér í 28 atriða viðtali við foreldra. Hann er byggður á hinum staðlaða kvarða „CAPA“ 

(e. child and adolescent psychiatric assessment) sem hefur verið notaður í stærri 
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rannsóknum. Minnis og félagar notuðu, auk CAPA, viðtalskvarða fyrir foreldra 

einhverfra barna, til að meta hjá börnunum í úrtakinu athyglisbrest og ofvirkni, 

hegðunarröskun og einhverfu. Einnig þróuðu þau svokallaða biðherbergis-athugun (e. 

waiting room observation) þar sem barnið beið í um 15 mínútur á meðan foreldri fyllti 

út þar til gerðan lista yfir hegðun barnsins og samskipti við það, og svo var fylgst með 

endurfundum í samræmi við framandi aðstæðna athugun Ainsworth. 

 Mukaddes (í Mukaddes o.fl. 2004) hefur þróað viðtals-spurningalista sem 

samanstendur af 75 atriðum til að greina börn með geðtengslaröskun frá börnum með 

þroskaröskun eins og einhverfu. Viðtalið samanstendur af samantekt á fjölskyldusögu 

og tilfinningalegu, félagslegu og þroskafræðilegu mati á stöðu barnsins, ásamt því að 

meta gæði umönnunar frá fæðingu og fram að tíma meðferðar. Mukaddes og félagar 

notuðust við greiningarviðmið DSM-IV á einhverfu og viðbragðsbundna 

geðtengslaröskun. Þau börn sem ekki höfðu greinst einhverf og höfðu hlotið skerta 

umönnun, voru greind með geðtengslaröskun. Viðtalið virðist því gegna sínu 

hlutverki, það er að segja, geta stuðlað að greiningu á geðtengslaröskun samkvæmt 

viðmiðum DSM-IV. 

Annað dæmi um viðtal til að safna upplýsingum um læknisfræðilegan og 

félagslegan bakgrunn barns, er klíníska foreldraviðtalið (e. the clinical interview-

parent report form). Tækið var notað í rannsókn Buckner og félaga (2008) ásamt 

„Clinical global impressions“ kvarðanum sem metur alvarleika sálfélagslegra 

örðugleika barnsins og „Disruptive behavior disorders rating scale-parent form“ 

kvarðanum sem mælir hegðunarröskun (e. disruptive behaviors). 

 Ýmis mælitæki hafa verið þróuð til að geta komið í stað framandi aðstæðna 

athugunar á öryggi geðtengsla, hjá eldri börnum og utan rannsóknarstofu. Dæmi um 

slíkt tæki er ónefndur spurningalisti af Q-sort mælingartegundinni. Listinn 
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samanstendur af 90 spurningum sem eiga að gefa til kynna öryggi geðtengsla barna 

eins til fimm ára. Listinn byggist ekki á að meta aðskilnaðarkvíða líkt og í framandi 

aðstæðna athugunum Ainsworth, heldur metur samskipti barns og uppalanda. Fylgni 

við útkomu úr framandi aðstæðum hefur ekki mælst há. Í nýjustu útfærslu Q-sort 

listans (frá 2007) hefur verið bætt við viðmiðum fyrir einhverf börn. Aðeins er þó 

stuðst við geðtengslaflokkana traust og ótraust geðtengsl, en ekki bætt við flokknum 

óreiðukenndum geðtengslum (Rutter o.fl. 2009). Samkvæmt þessu gera rannsakendur 

ráð fyrir að einhverf börn séu ekki með óreiðukennd geðtengsl, heldur annaðhvort 

traust eða ótraust. Ef þetta er einnig talið gilda um börn með geðtengslaröskun virðist 

gagnsemi aðferðarinnar óljós og óvíst hvort hún er meiri en af framandi aðstæðna 

athugunum. 

 Táknmælikvarðar á geðtengsl hafa verið notaðir í von um að ná betur til barna 

á fyrstu grunnskólaárum og þá með mið af því að nálgast hið innra geðtengslalíkan 

sem þau hafa mótað (Rutter o.fl. 2009). Ein nálgun hefur verið notkun ljósmynda sem 

standa fyrir ýmis geðtengslaatvik, allt frá því að teljast smávægilega streituvaldandi 

(til dæmis foreldri að bjóða barni í rúmi sínu góða nótt) til meira streituvaldandi (til 

dæmis barn að horfa á foreldri fara burt). Táknprófið hefur ekki enn verið réttmætt og 

óvíst um áreiðanleika þess. Annað táknpróf er endurvarpsprófið fyrir fullorðna, 

„AAP“ (e. adult attachment projective), sem metur geðtengsl með geðtengslamyndum 

sem standa fyrir stigvaxandi streituvaldandi aðstæður. Há fylgni hefur mælst á milli 

útkomu úr því og fullorðinsviðtalinu um geðtengsl, sem nánar verður greint frá í 

næsta kafla um staðlaða mælikvarða. Unglingaútgáfa er í þróun fyrir 

endurvarpsprófið, en hefur ekki verið réttmætt enn (Rutter o.fl. 2009). 

 



 49 

3.4.3.Staðlaðir mælikvarðar á geðtengsl 

Manchester sagnaprófið á geðtengsl, „MCAST“ (e. manchester child attachment story 

task) mælir öryggi geðtengsla með mið af flokkun Ainsworth, Main og Solomon 

(samanber töflu 2, bls. 14). Það gengur út á að sýna barni dúkkuhús með ýmsum 

hlutum sem hefur verið raðað til að mynda ákveðnar geðtengslabundnar aðstæður, 

stigvaxandi streituvaldandi. Prófið hefur gott samtímaréttmæti með fullorðinsviðtalinu 

sem nánar verður fjallað um næst, og aðskilnaðarkvíðaprófi eins og framandi 

aðstæðna athugun eða mati kennara á hegðun barna (Minnis o.fl. 2009). Hjá börnum 

undir fjögurra ára virðist prófið þó ofmeta óreiðukennd geðtengsl, og fyrir börn níu 

ára og eldri virðist það ofmeta traust geðtengsl (Rutter o.fl. 2009). 

 Fullorðinsviðtalið um geðtengsl, „AAI“ (e. adult attachment interview) spáir 

fyrir um hvort geðtengsl ungbarna verða traust eða ótraust út frá svörum uppalanda. 

Erfitt er að fullyrða um réttmæti viðtalsins, því það segir ekki nákvæmlega til um 

öryggi geðtengsla þegar það er tekið. Barnaútgáfa er til af fullorðinsviðtalinu og er 

kölluð barnaviðtalið um geðtengsl, „CAI“ (e. child attachment interview). Það er 

styttra en fullorðinsviðtalið og einblínir meira á nýlega geðtengslatengda viðburði og 

sambandsöryggi við uppalanda á tíma viðtalsins (Rutter o.fl. 2009). Í báðum viðtölum 

hefur hins vegar reynst erfitt að meta hin óreiðukenndu geðtengsl. 

Mukaddes og félagar (2004) studdust í rannsókn sinni við Ankara 

þroskamælikvarðann „ADSI“ (e. the Ankara devolpmental screening inventory) til að 

greina sundur þroskafrávik hjá börnum með einhverfu og geðtengslaröskun. 

Mælikvarðinn hefur fjóra undirkvarða. Sá fyrsti mælir tungumála- og hugfræðifærni, 

annar mælir fínhreyfingar, sá þriðji mælir samhæfingu hreyfinga og fjórði og síðasti 

undirkvarðinn mælir samskipta- og sjálfshjálparfærni. Innri áreiðanleiki fyrir allan 



 50 

aldur hefur mælst hár (Cronbach α = 0,88-0,99). Nánari lýsingu á undirkvörðum er að 

finna í grein Mukaddes og félaga (2004). 

 Þar sem gjarnan er um þroskafrávik að ræða hjá börnum með 

geðtengslaröskun, styðjast rannsakendur í auknum mæli við staðlaða mælikvarða á 

þroska. Dæmi um slíkan er Breski myndorðaforðakvarðinn „BPVS“ (e. british picture 

vocabulary scale), sem mælir málskilning barna og hefur sterka fylgni við 

heildarútkomu á greindarprófi (Minnis o.fl. 2009). 

 Litla alþjóðlega taugasálfræðilega viðtalið fyrir börn og unglinga, „MINI-Kid“ 

(e. the mini-international neuropsychiatric interview for children and adolescents) 

metur einkenni margs konar röskunar af vídd 1 samkvæmt DSM-IV og ICD-10, sem 

eins og áður sagði samanstendur af sálrænum erfiðleikum eins og kvíða- og 

lyndisröskun. Viðtalið hefur mælst með góðan áreiðanleika og gott greiningarnæmi 

(e. diagnostic sensitivity) (Buckner, 2008). Viðtalið getur gagnast til að mæla hamlaða 

geðtengslaröskun, þar sem það mælir hlédrægni, streitu og önnur einkenni sem 

gjarnan hafa verið tengd hamlaðri hegðun. Rannsóknir hafa þó ekki staðfest þetta. 

Að lokum má nefna Conners mælikvarða fyrir foreldra sem metur út frá 

svörum þeirra hvort barn hefur athyglisbrest með ofvirkni, „ADHD“ (e. attention 

deficit hyperactivity disorder) og tengd hegðunarvandamál (Buckner 2008). Conners 

kvarði gæti gagnast til að meta einkenni barns með hömlulausa geðtengslaröskun, því 

hann mælir einkenni hömluleysis, eins og hvatvísi. 

 

3.5 Meðferðarúrræði fyrir geðtengslaröskun 

Algengasta form meðferðar fyrir geðtengslaröskun er samsett af geðtengsla- og 

atferlismeðferð og felur í sér fræðslu og atferlismótun fyrir barnið og alla 

aðstandendur og snýst um að tryggja stöðugleika, öryggi og umhyggju í umhverfi 
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barnsins. Rannsóknir hafa sýnt að það gagnast í flestum tilvikum að hjálpa uppalanda 

að bæta tengsl sín við barnið og veita því heilsusamlegt heimili, til auka líkur barns á 

að mynda traust geðtengsl (Haugaard 2008).  

Börn sem eru ættleidd fyrir sex mánaða aldur eiga betri möguleika á að mynda 

traust geðtengsl, en þau sem eru ættleidd síðar á ævinni. Hluti fyrirbyggjandi 

meðferðar við geðtengslaröskun er að gera fósturforeldrum grein fyrir því að eðlilegt 

sé að barnið forðist huggun og önnur samskipti fyrst í stað, en þeir verði að sýna því 

þolinmæði og áframhaldandi umhyggju. Hætt er við að það myndist vítahringur; eftir 

stofnanavist er barnið hugsanlega byrjað að mynda sér samskiptalíkan af því að 

fullorðnir séu vanir að yfirgefa það og nálgun sé því tilgangslaus. Ef fósturforeldrarnir 

skilja ekki ástæður þessarar hegðunar verða þeir eðlilega pirraðir og sýna barninu 

þann kulda sem það reiknaði með og styrkja þannig samskiptalíkanið. 

Fósturforeldrum verður að vera það ljóst að breyting á þessu hegðunarmynstri 

barnsins getur tekið langan tíma. Ef barn streitist á móti því að vera tekið upp, getur 

foreldri í staðinn klappað því á öxlina, í stað þess að láta það eiga sig. Þetta er erfitt 

fyrir foreldrana og er því mælt með að þeir myndi stuðningshóp með öðrum í svipaðri 

stöðu (Haugaard 2008).  

 
3.5.1 Geðtengslamiðuð meðferð 

Deilt er um hvort beita eigi geðtengslamiðaðri meðferð við geðtengslaröskun. Zeanah 

(1996) hefur vakið máls á því að ef til vill sé ekki rétt að miða greiningu og meðferð á 

geðtengslaröskun við geðtengslakenninguna, eða ótraust geðtengsl.  

 Margir sem ættleiða ung börn hafa áhyggjur af því hvort þeir beri sig rétt að 

við uppeldið. Í athugun sinni bara Lieberman (2003) kennsl á fjóra viðhorfsflokka. Í 

fyrsta lagi höfðu foreldrar áhyggjur af því að þeir væru að gera eitthvað rangt, eða 

hvort barnið hefði erft einhvern veikleika frá blóðforeldri og svo framvegis. Í öðru 
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lagi vanmátu foreldrar gjarnan tjáningu barnsins á ótta eða þörf fyrir umhyggju. Þeir 

mistúlkuðu jafnvel skapofsaköst barnsins sem árásargirni í stað kvíða. Í þriðja lagi 

sást foreldrum gjarnan yfir tilraunir barnsins til að mynda við þá geðtengsl. Þeir voru 

til dæmis of harkalegir og sendu barnið í skammarkrók fyrir óþekkt í stað þess að 

sýna því umburðarlyndi og umhyggju. Í fjórða lagi tók Lieberman eftir því að flestir 

foreldrarnir voru illa undirbúnir. Þeir höfðu hlotið litla sem enga fræðslu og gerðu sér 

því illa grein fyrir sérstökum þörfum ættleiddra barna sem höfðu ekki getað myndað 

geðtengsl á unga aldri. 

 
3.5.2 Atferlismótunarmeðferð 

Atferlismótunarmeðferð, „BMT“ (e. behavior management training) hefur reynst 

árangursrík leið til að draga úr hegðunarvanda barna á grunnskólaaldri, sér í lagi á 

aldrinum sex til ellefu ára. Hún felur í sér tíu tíma meðferðarkerfi fyrir uppalendur 

grunnskólabarna með hegðunarvandamál eins og ögrun (e. defiance), ýgi, 

athyglisbrest og einbeitingarskort, allt einkenni sem gjarnan koma fram hjá börnum 

með geðtengslaröskun (Buckner, 2008). Hún er því talin gagnast sem meðferð við 

röskuninni, þótt enn skorti rannsóknir til staðfestingar á því.  

Í atferlismeðferð hljóta foreldrar fræðslu um vandamál barnsins og 

leiðbeiningar til árangursríkari uppeldisaðferða. Til dæmis styrkingaraðferða til að 

auka hlýðni og aga, og draga úr slæmri hegðun. Þar að auki er stofnað umbunarkerfi 

til að ná fram betri skólahegðun, og vonandi í leiðinni bættum námsárangri, hjá 

barninu (Buckner, 2008). 

 
3.5.3 Faðmlagameðferð 

 Nokkur umræða hefur skapast um mikilvægi faðmlaga (e. holding therapy) í meðferð 

við geðtengslaröskun (O’Connor og Zeanah, 2003). Meðferðinni er lýst sem leið til að 
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veita barni útrás fyrir gremju sína, svo það geti byrjað upp á nýtt og myndað traust 

geðtengsl við nýjan uppalanda sem tekið hefur við. Barninu er gjarnan ögrað til að 

gera það reitt og því óttast sumir að það geti upplifað meðferðina sem ofbeldi eða 

nánar tiltekið sem enn eitt áfallið, þar sem það virðist ráða litlu um meðferðina sjálft 

(Haugaard 2008).  

Rannsóknir á áhrifum faðmlagameðferðar (í O’Connor og Zeanah, 2003) gefa 

til kynna að árangurinn sé vafasamur. Aðferðin er að jafnaði talin siðferðislega röng 

og færast sífellt fjær vísindum og fylgja í auknum mæli eigin tilfinningu. Ekki er 

óalgengt að fylgjendur faðmlagameðferðar tali um geðtengslaröskun á fordómafullan 

hátt. Sumir telja að börn sem greinast með hana muni án efa verða að siðblindum og 

geðsjúkum glæpamönnum (e. psychopaths) á fullorðinsárum og valda sínum nánustu 

og samfélaginu í heild ómælanlegum skaða ef ekki er beitt meðferð eins og 

faðmlagameðferð eða endurfæðingarmeðferð.  

Endurhæfingarmeðferð er svipuð hinni fyrrnefndu, nema að þar er barnið til 

dæmis bundið niður eins og það sé í móðurkviði og svo látið losa sig líkt og það sé að 

fæðast á ný og á þá að vera tilbúið til nýrra geðtengsla. Faðmlagameðferð og 

endurfæðingarmeðferð ganga út á að hinn fullorðni nái valdi yfir barninu, oft með 

mikilli hörku. Vitað er um tilfelli þar sem börn og fullorðnir meiðast og hafa nokkur 

börn dáið af völdum meðferðarinnar eða aðgerða uppalenda sem þeir segja hafa verið 

eftir leiðbeiningum í kjölfar meðferðarinnar (Chaffin o.fl. 2006). Erfitt er að neita því 

að þessar meðferðir eru í raun andlegt og líkamlegt ofbeldi. Þær bera að mati höfundar 

vott um siðferðisbrest og þekkingarleysi þeirra sem henni beita og stofna fólki í hættu. 

Slíkar meðferðir ber að varast.  
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3.5.4 „TEACCH“ meðferð 

„TEACCH“ (e. Training and Education of Autistic and other Communication 

Handicapped Children) meðferð flokkast undir sálmenntunarmeðferð (e. 

psychoeducational treatment). Meðferðin hefur verið notuð með góðum árangri fyrir 

börn með einhverfu og foreldra þeirra (Mukaddes o.fl. 2004).  

Meðferðin felur í sér fræðslu, atferlismótun og bætt tjáningarmynstur beggja 

aðila. Á fyrstu fundunum er vandamál barnsins rætt vandlega og foreldrarnir tjá líðan 

sína. Á næstu fundum leika foreldrar við börnin og læra af meðferðaraðila rétt 

viðbrögð sem svo eru æfð heima við. Foreldrum er kennd tækni til að bæta 

sjálfsumhyggju barnanna (e. self-care) og taka á ýgi og öðrum hegðunarvandkvæðum. 

Síðast en ekki síst fá foreldrar félagslega og tungumálatengda samskiptaþjálfun. Í lok 

meðferðar, er um mat á árangri að ræða, sem á sér yfirleitt stað eftir nokkurra mánaða 

meðferð. Þá er athugað hvort samskipti hafa lagast bæði af hálfu barns og foreldris og 

hvort dregið hefur úr röskunareinkennum barnanna. Foreldrar fá einnig að koma með 

hugmyndir að úrbætum. Vandlega er rætt um ákvarðanatöku til dæmis varðandi það 

að senda barn í skóladagvist og þörf á frekari tungumálatengdri þjálfun.  

Í rannsókn Mukaddes og félaga (2004) kom fram greinilegur bati í báðum 

rannsóknarhópum, hjá börnum með einhverfu og börnum með geðtengslaröskun, en 

þau náðu marktækt meiri bata en börn með einhverfu. Það er í samræmi við fyrri 

þekkingu, þar sem jafnan er talið að samskiptaerfiðleikar og orsök þeirra liggi dýpra 

hjá einhverfum. Einkenni þeirra séu meira til komin vegna meðfæddra þátta, en 

geðtengslaröskun sé frekar tilkomin vegna umhverfisþátta. 
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Umræður og niðurstöður 

 

Geðtengsl eru mikilvæg, en eru geðtengsl í bernsku mikilvægari en tengsl sem 

myndast síðar? Bowlby taldi að fyrstu geðtengsl sem barn myndaði leggðu grunninn 

að öllum þeirra samskiptum síðar meir. Þessu lýsti hann meðal annars sem 

úrvinnslulíkani af samskiptum sem helst tiltölulega óbreytt nema meiriháttar 

breytingar eigi sér stað. Eftir að hafa tekið saman rannsóknir á geðtengslum og vanda 

þeim tengdum, get ég ekki tekið undir það með Bowlby að fyrstu geðtengsl barns séu 

lykilatriði í persónuleikamótun þess. Aðkilnaður og skert umönnun hafa óneitanlega 

áhrif á þroska barna. En ég tel að félagslegan breytileika barna megi fremur rekja til 

skapgerðar þeirra, heldur en til geðtengsla snemma á ævinni. Taugafræðilegar 

rannsóknir benda til þess að þeir sem hafa hamlaða og hömlulausa skapgerð geti verið 

lífeðlislega ólíkir. Þannig séu hömluð börn yfirörvuð og streita þeirra komi meðal 

annars fram í hlédrægni og kvíða. Hömlaulaus börn séu aftur á móti undirörvuð og 

leita því stöðugt eftir örvun. Afleiðingarnar séu til dæmis hvatvísi og síðar meir 

afbrotahegðun, ef ekki er brugðist við einkennunum. 

Eins og tekið er fram í flokkunarkerfunum byggir flokkun þeirra á 

geðtengslaröskun á einkennum sem fræðimenn telja ómögulegt að horfa framhjá því 

þau hafi þekkst lengi án þess að hægt hafi verið að gefa þeim nafn. Hins vegar tel ég 

ekki rétt að eltast við að kenna einni röskun eins og geðtengslaröskun um umræddan 

hegðunarvanda barna og unglinga, hvort sem þau hafa hlotið skerta umönnun eða 

ekki. Rannsóknir sýna að um er að ræða samspil margra þátta þegar kemur að 

hegðunarvanda barna, sem ekki er hægt að skrifa til dæmis á þroskaröskun eins og 

einhverfu eða hegðunarröskun eins og ofvirkni. Skapgerð bæði barna og uppalenda 

ásamt viðmóti uppalenda gegna mjög mikilvægu hlutverki og þeir sem aðhyllast 

tilvist geðtengslaröskunar gera gjarnan of lítið úr því. Ég tek undir með Lewis að best 
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sé að skoða félagslega hegðun fólks út frá aðstæðum hverju sinni. Menn þurfi að 

mynda tengsl við marga aðra yfir ævina til að ná árangri í lífinu. Því sé erfitt að spá 

fyrir um hegðun fullorðinna, með mið af tengslum þeirra í barnæsku. 

Er þá til geðtengslaröskun? Ég get ekki tekið undir það með sumum 

rannsakendum eða flokkunarkerfum á geðraskanir, að geðtengslaröskun sé til. 

Flokkunarkerfin hafa verið gagnrýnd fyrir að gera kröfu um aðskilnað eða 

stofnanavist hjá börnum til að það megi greina þau með röskunina. Rannsakendur eins 

og Minnis og Zeanah telja að geðtengslaröskun geti myndast við annars konar skerta 

umönnun, til dæmis við erfiðar heimilisaðstæður. Tilraunir til að víkka skilgreiningu á 

geðtengslum og geðtengslaröskun og búa til ný flokkunarkerfi og mælitæki fyrir 

geðtengslaröskun, virðast ekki bera þann árangur sem til var ætlast. Það gæti verið 

vísbending um að verið sé að leita að einhverju sem ekki er til staðar. Ef geðtengsl og 

truflanir á þeim væru mun háðari umhverfisbreytingum heldur en skapgerð, reikna ég 

með að þessar tilraunir rannsakenda hefðu borið meiri árangur. Ég tel því að þær beri 

vitni um að geðtengsl byggist á skapgerð fremur en umhverfi og að það sem skilgreint 

er sem geðtengslaröskun, sé í raun lýsing á samskiptaerfiðleikum, en ekki röskun. 

Börn sem ekki greinast með traust geðtengsl samkvæmt mælikvarða 

Ainsworth, virðast frábrugðin börnum sem það gera, þau eiga til dæmis erfiðara með 

að tjá sig eða ná sambandi við jafnaldra og fullorðna. Yfirfærsla meðferða við annars 

konar vanda en geðtengslaröskun, til dæmis einhverfu eða ofvirkni hefur borið 

árangur og reyndar lítur út fyrir að einhver meðferð yfir höfuð geti dregið úr 

einkennum geðtengslaröskunar. Gæti þessi staðreynd borið vitni um að 

geðtengslaröskun sé ekki til? 

Bowlby og Lewis eru sammála um að besta myndin af líðan fólks, náist með 

því að skoða félagsleg tengsl þeirra í hverjum aðstæðum fyrir sig. Ég tel hugmynd 
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Lewis um líkan af félagslegu samskiptaneti, ná að lýsa betur félagslegri hegðun 

manna, en geðtengslakenning Bowlbys og Ainsworth og hið hugræna úrvinnslulíkan 

af samskiptum. Vísbendingar um að framandi aðstæður séu frekar að mæla skapgerð 

barna en geðtengsl þeirra, styrkja þá skoðun. Til dæmis sú tenging sem hefur komið 

fram milli annars vegnar hömlulausrar skapgerðar og ótraustra geðtengsla með 

mótþróa og hins vegar milli hamlaðrar skapgerðar og ótraustra geðtengsla með 

forðun. Rannsóknir á samanburði geðtengslamynsturs við einkenni 

persónuleikaraskana gefur einnig til kynna slík tengsl. Þær benda til þess að geðtengsl 

geti ákvarðast að miklu leyti af persónuleika. Þar af leiðandi hlýtur sú skapgerð sem 

börn fæðast með að hafa áhrif á geðtengsl þeirra, ekki bara í barnæsku heldur út 

ævina. Renni síðari rannsóknir frekari stoðum undir þessa tengingu, skýrir það að 

hluta til hvers vegna fyrri rannsóknum ber ekki saman um stöðugleika geðtengsla yfir 

ævina. Persónuleiki hvers og eins er tilkominn vegna samspils skapgerðar og 

aðstæðna hverju sinni, og heldur áfram að mótast alla ævi. Einkenni 

geðtengslaröskunar gætu hreinlega verið ein birtingarmynd ólíkrar skapgerðar. 
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