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Útdráttur 

Stór hluti barna og unglinga finnur reglulega fyrir sálvefrænum einkennum eins og 

verkjum í kvið eða höfði og fer tíðni þeirra vaxandi. Stúlkur eru líklegri en drengir til að finna 

fyrir þessum einkennum og virðist algengi aukast á unglingsárum. Erfitt getur reynst að finna 

haldbærar skýringar á einkennunum, en talið er að sálvefræn einkenni hjá barni geti bent til 

alvarlegra sálrænna eða félagslegra vandamála. Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur. 

Annars vegar að gera fræðilega samantekt á helstu ástæðum sálvefrænna einkenna, áhættu-

þáttum, afleiðingum og meðferðarúrræði, með áherslu á kynjamun og aldurinn 10-13 ára; og 

hins vegar að þýða og forprófa mælitækið Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna 

(SCARED). Mælitækið var hannað af Boris Birmaher og samstarfsfélögum í Bandaríkjunum 

árið 1997 og hefur þótt réttmætt og áreiðanlegt við greiningu kvíðaraskana. Mælitækið var 

lagt fyrir fimm skólahjúkrunarfræðinga og tvo sálfræðinga sem gáfu ábendingar og settu fram 

athugasemdir í þeim tilgangi að auka gæði og réttmælti íslenskrar útgáfu mælitækisins. 

Vonast er til að mælitækið geti nýst íslenskum skólahjúkrunar-fræðingum til að bera kennsl á 

kvíða hjá börnum svo þau geti fengið viðeigandi aðstoð og stuðning sem fyrst. 

 

 

 

 

Lykilorð: sálvefræn einkenni, börn, unglingar, skimun, verkir, streita og kvíði. 
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Abstract 

Psychosomatic symptoms such as abdominal pain or headaches seem to be a growing 

problem among children and teenagers. Girls are more likely than boys to be affected and 

occurrence seems to increase during adolescence. Psychosomatic symptoms can suggest   

serious psychological or social problems, but can prove hard to identify. The purpose of this 

study was twofold: An academic summary of psychosomatic symptoms, risk factors, conse-

quences and possible treatment options, with emphasis on the difference between the genders 

and the age of 10-13; and secondly the Icelandic translation and pre-testing of the measuring 

instrument Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). SCARED was 

designed by Dr. Boris Birmaher and his coworkers in USA, 1997. The instrument has proven 

valid and consistent in the diagnostic process of anxiety related disorders in children and 

teenagers. Five school nurses and two psychologists were asked for their professional opinion 

and criticism of the instrument to enforce the quality and validity of the translated version. 

The instrument might prove useful for Icelandic school nurses for identifying anxiety in chil-

dren, increasing the chance of appropriate support in time. 

 

 

 

Key words: psychosomatic symptoms, children, teenagers, screening, pain, stress and 

anxiety. 
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Inngangur 

Flestir kannast við að fá óþægindi í magann þegar hugsað er um kvíðvænlegan atburð 

eða slæman höfuðverk eftir annasaman dag. Einkenni sem þessi kallast sálvefræn einkenni (e. 

psychosomatic symptoms) og eru jafnan skilgreind sem líkamleg (e. somatic) einkenni af 

sálrænum orsökum (Maes, 2009). Börn geta einnig fundið fyrir sálvefrænum einkennum en 

þau eru einkum talin hafa fylgni við kvíða, depurð, streitu og streituvaldandi þætti umhverfis 

(Alfvén, Hjern og Östberg, 2008a). Rannsóknir sýna að þessi einkenni virðast vera talsvert 

algeng meðal barna og unglinga en niðurstöður leiða þó oft í ljós mismunandi tölur um al-

gengi. Sem dæmi má nefna rannsókn Alfvén, Hjern og Östberg (2006), sem gerð var meðal 

5390 sænskra barna og unglinga á aldrinum 10-18 ára, en 68% þeirra fundu fyrir einkennum 

mánaðarlega. Aftur á móti sýndi þýsk rannsókn sem gerð var á 749 börnum og unglingum, að 

83% höfðu fundið fyrir verkjum að minnsta kosti einu sinni á liðnum þremur mánuðum, en 

þar af upplifðu 30% langvarandi verki (Roth-Isigkeit, Schmucker, Schwarzenberger, Stövens 

og Thyen, 2005). Samkvæmt íslenskri rannsókn sem fyrst var gerð árið 1989 og endurtekin 

2006, hafði algengi vikulegra verkja hjá unglingum hækkað marktækt á síðastliðnum 20 

árum. Erlendar rannsóknir sýndu svipaða þróun og brýn þörf talin á að endurskoða heil-

brigðisþjónustu skólabarna (Guðrún Kristjánsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2011). 

Langvarandi sálvefræn einkenni, eins og verkir, geta haft víðtæk neikvæð áhrif á 

félagslíf og tómstundir, frammistöðu í skóla, svefn, matarlyst og virkni í daglegu lífi (Eide, 

Haraldstad, Helseth, Natvig og Sørum, 2011). Verkir hjá börnum og unglingum virðast einnig 

fylgjast að við vanlíðan eins og reiði, kvíða, depurð, þreytu, eirðarleysi o.fl. (Kristjansdottir, 

1997). Stúlkur eru oftast í meirihluta þeirra sem finna fyrir sálvefrænum einkennum og virðist 

bilið á milli kynjanna breikka með aldrinum (Lagerström og Myrin, 2008). Rannsóknum 

virðist einnig bera saman um að fjöldi þeirra barna sem finna fyrir einkennum sem gætu verið 
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sálvefræn, virðist aukast í kringum 10-13 ára aldurinn. Sú staðreynd er gjarnan rakin til 

aukinnar streitu í umhverfi, m.a. í skólanum (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008b). 

 Einn stærsti hluti umhverfis barna og unglinga á Íslandi er skólinn, og alla jafnan 

þykja skólahjúkrunarfræðingar í hentugri stöðu til að bera kennsl á þau börn sem þurfa á 

aðstoð að halda. Starfsvettvangur skólahjúkrunarfræðinga á Íslandi er innan allra grunnskóla 

og nokkurra framhaldsskóla landsins, en markmið skólahjúkrunar er að stuðla að bættri heilsu 

og vellíðan skólabarna (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2009). Börn og unglingar leita oft 

til skólahjúkrunarfræðinga upp á eigin spýtur í þeim tilgangi að tjá sig um áhyggjuefni sín 

eða heilsufar. Þau sem leita vikulega eða oftar til skólahjúkrunarfræðings hafa meiri þörf á 

athygli og stuðningi fullorðinna, þar sem þau meta lífsgæði sín jafnan verr og upplifa meiri 

vanlíðan en önnur börn (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2006). Sálvefræn einkenni á yngri 

árum eru hugsanlega ein fyrsta ábendingin um alvarlegan heilsufarsvanda á fullorðinsárum, 

s.s. geðraskanir (Kinnunen, Kylmä og Laukkanen, 2010). Því er nauðsynlegt að hafa gott 

verkfæri til að greina undirliggjandi ástæður ef grunur leikur á að um sálfvefræn einkenni sé 

að ræða hjá barni sem endurtekið kemur á fund skólahjúkrunarfræðings. 

Ein líkleg ástæða fyrir sálvefrænum einkennum barna og unglinga á skólaaldri er 

kvíði, sem er talinn hrjá um 10% barna og unglinga. Hafa skal í huga að sú tala er líklega 

hærri þar sem kvíði telst vangreint og vanmeðhöndlað fyrirbæri (Balach o.fl., 1997). Ekki er 

til mælitæki á íslensku sem gagngert beinist að kvíðaröskunum barna og unglinga og því mik-

ilvægt að þýða og staðfæra slíkt til hugsanlegrar notkunar í klínik. Eitt þeirra mælitækja sem 

hannað hefur verið til að skima fyrir kvíða hjá börnum er spurningalistinn SCARED (Screen 

for Child Anxiety Related Emotional Disorders), sem var saminn í Bandaríkjunum af barna-

geðlækninum Boris Birmaher og samstarfsfélögum hans. Tilgangur mælitækisins var að ski-

ma fyrir kvíðatengdum röskunum barna og unglinga og bera kennsl á þá tegund kvíða sem 
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um væri að ræða, eins og aðskilnaðarkvíða, almenna kvíðaröskun og ofsakvíða. Einnig er 

komið inn á félagsfælni (e. social anxiety disorder) og hvort barnið sé hugsanlega að forðast 

skólann (e. school avoidance). Spurningalistinn er til í tveimur útgáfum: annars vegar ætlaður 

börnum á aldrinum 8-18 ára, hins vegar foreldrum og forráðamönnum (Balach o.fl., 1997). 

Var útgáfa ætluð börnum til umfjöllunar í þessu verkefni. Ástæða þess að mælitækið 

SCARED var valið til þýðingar og staðfæringar yfir á íslensku er að það hefur reynst 

áreiðanlegt og réttmætt í notkun og veitt sannfærandi niðurstöður í þýðingum sem áður hafa 

verið gerðar (Fang, Kai, Liyan, Yi og Xueping, 2008). Einnig er það talið auðskiljanlegt   

börnum og unglingum og ítarlega er farið í hugsanleg einkenni sem kvíði getur valdið 

(Balach o.fl., 1997).  

Tilgangur þessa 16 eininga BS-verkefnis í hjúkrunarfræði var tvíþættur: 1) annars  

vegar fræðileg samantekt á sálvefrænum einkennum meðal skólabarna, með áherslu á aldurs-

hópinn 10-13 ára, kynjamismun og áhættuþætti; 2), hins vegar þýðing og staðfæring 

mælitækisins Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna, eins og það heitir í íslenskri 

útgáfu, frá ensku yfir á íslensku. Til að auka gæði og réttmæti var þýdd útgáfa Skimun fyrir 

kvíðatengdum röskunum meðal barna lögð til forprófunar fyrir fimm skólahjúkrunarfræðinga 

og tvo sálfræðinga til mats á orðalagi og öflunar ábendinga um hugsanlegan óskýrleika 

(Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 
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Fræðileg Samantekt 

Aðferð 

Framkvæmd var heimildaleit á vefrænu gagnasöfnunum Google Scholar, Pubmed,  

Scopus, Science Direct og Wiley Library á tímabilinu maí 2012 til september 2012. Notast 

var við greinar á íslensku og ensku. Við heimildaöflun voru m.a. notuð leitarorðin: unglingur 

(preteen, teenager, adolescent), börn (children), sálvefræn (psychosomatic), einkenni (symp-

toms), verkir (pain), kvíði (anxiety), streita (stress), skólahjúkrun (school nursing), spurn-

ingalisti (questionnaire), skimun (screening) og mælitæki (measuring instrument). 

Sálvefræn einkenni  

Hvað eru sálvefræn einkenni? 

Líkami og hugur eru óaðskiljanleg fyrirbæri sem hafa ávallt bein eða óbein áhrif á 

ástand hvers annars. Streituþættir eins og stórir atburðir, viðvarandi álag, áföll o.fl. geta haft 

slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu (Thoits, 2010). Langvarandi neikvæð streita sem 

óhjákvæmilega fylgir kvíðaröskunum, þunglyndi og óæskilegu umhverfi, svo fátt eitt sé 

nefnt, hefur áhrif á hormónaflæði, meltingu, vöðvaspennu og aðra líkamsstarfsemi. Þannig 

geta streita og vanlíðan valdið líkamlegum einkennum eins og verkjum í kvið og höfði, sem 

eru líklega þekktustu sálvefrænu einkennin meðal barna og unglinga (Alfvén, Hjern og 

Östberg, 2008a). Önnur þekkt sálvefræn einkenni eru m.a. svefntruflanir (Aromaa o.fl., 

2012), skapsveiflur og lystarleysi (Berg, Clausson og Petersson, 2003).  

Þekktar orsakir sálvefrænna einkenna 

Sálvefræn einkenni ungmenna eiga sér oftast beinar orsakir þó ekki sé alltaf hægt að 
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benda á þær. Oft er um að ræða streituvaldandi umhverfi eða vandamál af sálrænum eða 

félagslegum toga. Má þar nefna einelti og stríðni (Fonagy, Nelson, Twemlow og Vernberg, 

2011), vandamál á heimili (Janson, Jernbro, Svensson og Tindberg, 2011), kvíða og depurð 

(Alfvén, Hjern og Östberg, 2008a).  

Hér á landi er einelti algengt, en skýrsla frá Háskólanum á Akureyri og Lýðheilsustöð 

(2006), sem byggð er á gögnum úr rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema, sýndi að 4% 

barna í 6. bekk töldu sig hafa orðið fyrir einelti vikulega eða oftar, en 26% á undanförnum 

mánuðum. Félagahópurinn skiptir miklu máli í æsku og höfnun leiðir til mikillar vanlíðan, en 

áreitni frá skólafélögum í formi eineltis eða stríðni þykir stór orsakaþáttur í tilkomu sálvef-

rænna einkenna meðal skólabarna (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008b). Ofbeldi gegn börnum 

og unglingum finnst einnig utan skólalóðarinnar og er talið algengt á Íslandi. Um 40% þeirra 

sem leita á Neyðarmóttöku nauðgana eru 18 ára eða yngri og 4500 mál þar sem grunur lék á 

um ofbeldi gegn barni voru tilkynnt til Barnaverndarnefndar árið 2002. Er þá oftast um að 

ræða vanrækslu, en einnig líkamlegt, kynferðislegt og andlegt ofbeldi, vímuefnaneyslu 

foreldra o.fl. (Þröstur Haraldsson, 2004). Sterk tengsl eru á milli ofbeldis í æsku og geðrask-

ana, sálvefrænna einkenna og annarra heilsufarsvandamála, sem ná jafnan fram á fullorðinsár 

(Janson, Jernbro, Svensson og Tindberg, 2011).  

 Geðraskanir geta hrjáð börn allt niður í leikskólaaldur en algengt er að einkenni komi 

fram á unglingsárum. Má þar helst nefna þunglyndi, kvíðaraskanir og átraskanir. Börn með 

þroskaskerðingu eru í meiri hættu á að vera greind með geðröskun (Emerson, 2003). Kvíða-    

tengdar raskanir eru taldar hrjá um 10% barna og unglinga að staðaldri en hafa verður í huga 

að kvíði er talinn vangreindur og því gæti sú tala verið hærri (Balach o.fl., 1997). Neikvæðar 

tilfinningar sem fylgja geðröskunum, eins og reiði, depurð, eirðarleysi, einmanaleiki, ótti og 

fleira sambærilegt, hafa ótvíræð tengsl við sálvefræn einkenni hjá börnum og unglingum 
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(Roth-Isigkeit, Schmucker, Schwarzenberger, Stövens og Thyen, 2005).  

Gerð og algengi sálvefrænna einkenna  

Verkir barna og ungmenna, bæði sem langvarandi og brátt ástand, virðist vera stór 

heilsufarsvandi í hinum vestræna heimi ef litið er til rannsókna sem gerðar hafa verið á 

liðnum árum. Flestum virðist bera saman um að kviðverkir og höfuðverkir séu algengustu 

gerðir sálvefrænna einkenna meðal skólabarna (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008b). 

Kviðverkir meðal barna og unglinga eru afar þekkt vandamál sem kemur oft inn á borð heil-

brigðisstarfsfólks, hvort sem er á bráðamóttöku sjúkrahúsa, hjá skólahjúkrunarfræðingi eða á 

heilsugæslu. Samkvæmt sænskri rannsókn sem gerð var á rúmlega 5390 börnum og ung-

lingum á aldrinum 10-18 ára, eru sálvefræn einkenni talin hrjá 61-68% þeirra að minnsta  

kosti mánaðarlega. Þar af fundu 36% barnanna fyrir svefntruflunum og 19-28% fyrir 

kviðverkjum vikulega (Alfvén, Hjern og Östberg, 2006). Niðurstöður norskrar rannsóknar 

Eide og félaga (2011) sýndu að af 1238 barna hópi, 8-18 ára, höfðu um 60% fundið fyrir 

verkjum síðustu 3 mánuði. Þar af fundu 34% fyrir höfuðverk og 27% fyrir kviðverkjum.   

Önnur norsk rannsókn sem gerð var á árunum 1994-1998 á rúmlega 1000 börnum á aldrinum 

10-15 ára, sýndi hins vegar að 14-36% fundu fyrir sálvefrænum einkennum mánaðarlega 

(Albrektsen, Anderssen, Natvig og Qvarnstrøm, 1999). Rannsókn Guðrúnar Kristjánsdóttur 

og Rúnars Vilhjálmssonar (2011) meðal íslenskra barna í 6. bekk og unglinga í 10. bekk, 

sýndi einnig fram á marktæka aukningu á algengi vikulegra verkja á árunum 1989-2006.  

Þessar niðurstöður virðast benda til þess að algengi sálvefrænna einkenna hafi aukist á 

liðnum árum meðal barna og unglinga.  

 Talið er að allt að helmingur skólabarna finni fyrir kviðverkjum mánaðarlega (Alfvén, 

Hjern og Östberg, 2008b) en hlutfall er breytilegt eftir aldri og kyni. Virðist sem algengi 

kviðverkja sé almennt meira meðal stúlkna og aukist á unglingsárum á meðan því er oft öfugt 
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háttað með drengi (Eide, Haraldstad, Helseth, Natvig og Sørum, 2011). Kviðverkir geta verið 

ábending um ýmsa alvarlega og jafnvel hættulega sjúkdóma en í flestum tilvikum er ekki um 

slíkt að ræða. Loening-Baucke og Swidsinski (2007) framkvæmdu rannsókn á bráðum 

kviðverkjum barna á aldrinum 4-18 ára sem leituðu aðstoðar á sjúkrahúsi. Talið var að 

hægðatregða væri orsökin í um helmingi tilvika, en í 30% tilvika væri um að ræða sýkingar, 

kveisur, kvensjúkdóma eða skurðtæk vandamál. Hins vegar var ekki komist að neinni 

niðurstöðu í 20% tilfella um orsök verkjanna. Slík tilfelli, þar sem engin áþreifanleg orsök 

verkja finnst, kallast óútskýrðir kviðverkir. 

 Óútskýrðir kviðverkir (e. nonspecific abdominal pain) eru taldir hrjá 25 af hverjum 

1000 börnum. Þessi gerð verkja er talinn hættulaust einkenni af heilbrigðisstarfsfólki, sem 

breytir ekki þeirri staðreynd að börnin geta liðið þjáningar og valdið foreldrum miklum 

áhyggjum. Þetta tiltekna einkenni virðist hafa sterka fylgni við vandamál innan fjölskyldu, 

vandamál í félagahópnum, veikindi innan fjölskyldu, sálræn vandamál barnsins o.fl. (Berger, 

Gieteling, Lisman-van Leeuwen, Schellevis og van der Wouden, 2011).  

 Ekki síður algengir og hamlandi í daglegu lífi eru höfuðverkir, en samkvæmt 

rannsókn Alfvén, Hjern og Östberg (2008b) fundu um 30% barna á aldrinum 8-18 fyrir 

höfuðverk vikulega. Þar voru 12-14 ára stúlkur í meirihluta, en 42% þeirra sögðust finna fyrir 

höfuðverk í hverri viku. Í annarri rannsókn, þar sem á fimmta hundrað 9-13 ára kanadískra 

barna tóku þátt, kom í ljós að allt að 40% fundu fyrir höfuðverk nokkrum sinnum í mánuði. 

Þau börn sem sögðust finna fyrir endurteknum höfuðverkjum voru líklegri en önnur til að 

meta heilsufar sitt verr (McGrath, Pickett, van Dijk og van den Kerkhof, 2008). 

Aldurshópar  

Aukin streita í umhverfi hefur fylgni við algengi sálvefrænna einkenna meðal barna og 
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unglinga. Hollensk rannsókn á óútskýrðum kviðverkjum sýndi að toppur varð á algengi 

verkja í kringum 6 ára aldurinn, um það leyti sem skólaganga var að hefjast (Berger, Gietel-

ing, Lisman-van Leeuwen, Schellevis, og van der Wouden, 2011). Bergström, Brulin og   

Petersen (2003) voru á sama máli og töldu streituna sem fylgdi því að breyta um umhverfi 

hafa tengingu við algengi heilsufarskvartana. 

 Sænsk rannsókn sem gerð var á streituþáttum meðal barna og unglinga á aldrinum 10-

18 ára sýndi greinilega aukningu streitu og sálvefrænna einkenna í kringum 11-12 ára aldur-

inn. Streituvaldar í lífi unglinga eru gjarnan fleiri en hjá yngri börnum, og meira álag í skóla 

og einkalífi fylgir óhjákvæmilega unglingsárunum. Einnig getur umhverfið orðið óvinveittara 

en áður (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008a). Ástæðan er talin vera hinar miklu breytingar á 

líkamlegum, sálrænum og félagslegum þáttum sem verða þegar kynþroskaskeið hefst, oftast í 

kringum 11-14 ára aldurinn (Patton og Viner, 2007). Breytingarnar geta orðið til þess að  

unglingurinn á erfiðara með að takast á við mismunandi aðstæður og metur þar af leiðandi 

líðan og heilsu sína verr (Christophersen, Eide, Haraldstad, Helseth og Natvig, 2011). 

Munur kynjanna 

 Áhrif félagsmótunar 

Staðalímyndir kynjanna eru taldar taka á sig form nánast um leið og barn fæðist í    

þennan heim. Foreldrar gera sér mismunandi hugmyndir um stúlku eða dreng, hvort sem þeir 

gera sér grein fyrir því eða ekki. Uppeldi, kröfur, umhverfi og framtíð barns stjórnast að   

stórum hluta af kyni þess. Slík félagsmótun kemur skýrt fram strax á leikskólaaldri, þar sem 

börn niður í þriggja ára hafa skýrar hugmyndir um hlutverk kynjanna (Caldera o.fl., 2000). 

 Staðalímynd og lært félagslegt hlutverk stúlkna og drengja spilar stórt hlutverk þegar 



9 

 

vanlíðan er tjáð. Drengjum verður það eðlislægara að sýna ekki veikleikamerki, harka af sér 

verki og ræða ekki opinskátt um vandamál sín. Þeir eru líklegri til að finna sér eitthvað að 

gera til að dreifa huganum frá sársauka og vanlíðan. Stúlkur eru almennt meiri félagsverur og 

líklegri til að ræða um tilfinningar sínar við fjölskyldu og vinkonur til að leitast eftir stuðningi 

(Goldschneider, Jones, Kashikar-Zuck og Lynch, 2007). Þessi munur á hegðun kynjanna 

strax í barnæsku gæti verið skýringin á þeim niðurstöðum rannsókna að stúlkur virðast oftast 

vera í meirihluta þeirra sem finna fyrir sálvefrænum einkennum. Virðist bilið milli kynjanna 

breikka eftir því sem börnin eldast (Lagerström og Myrin, 2008). 

Svo virðist sem að í kringum 11-13 ára aldurinn fjölgi þeim stúlkum sem hafa lélega 

sjálfsmynd, eru óánægðar með útlit sitt og almennt óhamingjusamar. Slíkar tilfinningar gera 

þeim erfiðara fyrir að höndla streitu og álag, sem getur leitt til sálvefrænna einkenna (Lager-

ström og Myrin, 2008). Sem dæmi má nefna að 26% 12-15 ára sænskra stúlkna fundu fyrir 

streitu að minnsta kosti vikulega, á móti 15% stúlkna 8-11 ára. Eins fundu 17% yngri       

stúlknanna fyrir höfuðverk vikulega, á móti 24% eldri stúlknanna (Alfvén, Hjern og Östberg, 

2008a). 

Munur kynjanna er gjarnan rakinn til þess að hormónastarfssemi stúlkna gæti gert 

þeim erfiðara fyrir að jafna sig á erfiðleikum og kröfur samfélagsins verið þeim þyngri í   

róðri. Mætti þar nefna sem dæmi kröfur um aðlaðandi útlit og líkamsvöxt sem oft eru       

unglingsstúlkum mikið hugarangur. Lagerström og Myrin (2008) gerðu rannsókn á tengsl 

sjálfsmyndar og sálfélagslegra þátta meðal 383 sænskra unglinga í 8. bekk. Stúlkur komu verr 

út en drengir á öllum sviðum og var munurinn mest sláandi þar sem 54% stúlkna sögðust hafa 

fundið fyrir fyrir depurð á móti 17% drengja. Stúlkur eru einnig talsvert líklegri til að hafa 

óraunhæfar hugmyndir um útlit og vaxtarlag, en 51% íslenskra stúlkna í 8. bekk telur sig 

þurfa að léttast á móti 32% drengja (Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð, 2006). 



10 

 

Sænsk rannsókn á tengslum lífsskilyrða skólabarna og einkennum af sálvefrænum  

uppruna leiddi í ljós að stúlkur tjáðu höfuð-og/eða kviðverki allt að helmingi oftar en drengir, 

og virtist bilið breikka eftir því sem börnin voru eldri. Munurinn var ekki jafn afgerandi þegar 

kom að öðrum sálvefrænum einkennum, eins og svefnvandamálum, en stúlkur komu þó al-

mennt verr út en drengir. Einnig virtust fjárhagsvandræði fjölskyldu hafa meiri neikvæð áhrif 

á stúlkur en drengi (Alfvén, Hjern og Östberg, 2006). 

Tilfinningar og samfélag 

Stúlkur og drengir fá oft á tíðum ólíkt uppeldi og upplifa mismunandi kröfur frá sam-

félaginu. Hefur það áhrif á tilfinningalegan þroska og hvaða leiðir eru valdar til að takast á 

við erfiðleika. Bandarísk rannsókn sem gerð var á 223 11-12 ára börnum sýndi þær niður-

stöður að drengir væru almennt líklegri til að vera hvattir af fullorðnum til aukins sjálfstæðis 

og hafa hemil á tilfinningum sínum. Til hliðsjónar þótti eðlilegt fyrir stúlkur að vinna úr og 

sýna tilfinningar með gráti eða leit að stuðningi hjá sínum nánustu. Drengir verða ólíklegri til 

að segja frá vanlíðan vegna krafa samfélags um að láta ekki í ljós veikleikamerki. Mismun-

andi uppeldi, hvatning og kröfur í barnæsku virðist hafa bein áhrif á hvaða leiðir börn og 

ungmenni velja sér til að takast á við erfiðleika sem að þeim steðja í gegnum lífið (Booth-

LaForce, Burgess, Dwyer, Fredstrom, Rose-Krasnor og Rubin, 2010). 

 Lokaverkefni Heiðu Mjallar Stefánsdóttur og Jóns Örvars Gestssonar (2010) um 

vináttu 10-12 ára skólabarna sýndi að stúlkur mátu gæði vináttu sinnar afgerandi betur en 

drengir. Almennt væri minna um umhyggju, aðstoð og leiðsögn í vinasamböndum drengja. 

Rannsókn Lagerström og Myrin (2008), þar sem á fjórða hundrað sænskra unglinga á       

aldrinum 13-14 ára tóku þátt, sýndi að skólabörn sem eiga góða vini meðal skólafélaga eru 

líklegri til að hafa góða sjálfsmynd. Aftur á móti voru þau börn sem ekki áttu í nánu vina-

sambandi líklegri til að finna fyrir depurð, kvíða og sálvefrænum einkennum. Vinir og félagar 
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eru því afar mikilvægir félagsþroska barna en samskiptin eru almennt mismunandi á milli   

kynja. Drengir eiga ef til vill fleiri vini, en þeir eiga þó ekki endilega nána vini. Vinátta milli 

stúlkna einkennist gjarnan af hlýju, nánd og gagnkvæmu trausti (Booth-LaForce, Burgess, 

Dwyer, Fredstrom, Rose-Krasnor og Rubin, 2010). Sú staðreynd að stúlkur eru líklegri en 

drengir til að fá stuðning frá vinum útskýrir ekki af hverju niðurstöður rannsókna sýna að 

þeim líði jafnan verr á sál og líkama. Ef til vill liggur ástæðan í þeirri staðreynd að stúlkur eru 

jafnan viljugri en drengir til að segja frá vanlíðan og eiga auðveldara með að tengjast tilfinn-

ingum sínum. Slíkt hefur áhrif á niðurstöður rannsókna (Aromaa o.fl., 2012). 

Lífeðlisfræðileg áhrif á líðan 

Líffræðilegur munur kynjanna er ekki teljandi fyrr en kynþroski hefst, en þá eykst 

starfsemi hormóna til muna, sem hefur áhrif á hæð, vöðvamassa, fitudreifingu, hárvöxt o.fl. 

Bæði kynin ganga í gegnum miklar breytingar sem aðgreina þau til frambúðar á unglings-

árunum (Patton og Viner, 2007). 

 Mikilvægasta breytingin sem verður á líkamsstarfssemi stúlkna eru byrjun 

tíðablæðinga, oftast á aldrinum 12-13 ára á Vesturlöndum (Patton og Viner, 2007). Miklir 

kviðverkir og önnur einkenni eins og ógleði, bakverkir, höfuðverkir o.fl. geta fylgt 

tíðablæðingum. Tæp 40% 12 ára stúlkna finna fyrir slíkum óþægindum á meðan blæðingum 

stendur, og eykst tíðnin upp í rúm 70% þegar 17 ára aldri er náð. 15% þessa hóps eru 

rúmliggjandi 1-3 daga í mánuði (Slap, 2003).  

 Blæðingum fylgir oft fyrirtíðaspenna (e. premenstrual syndrome - PMS), sem er 

breyting á hegðun, líðan og skapi eftir tíðahring. Fyrirtíðaspenna er ástand sem getur haft 

mikil áhrif á tilfinningar og líðan stúlkna. Depurð, kvíði, vonleysi, aukin viðkvæmni og 

áhugaleysi fylgja gjarnan þessu einkenni. Í bandarískri rannsókn sem gerð var á fyrirtíða-
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spennu meðal unglingsstúlkna sögðust tæp 70% þátttakenda finna fyrir einkenninu, en aftur á 

móti voru aðeins um 30% af þeim hópi með einkenni sem kallast gátu alvarleg (Bui, Free-

man, Hillman, Lin og Vichnin, 2006). Kynjamunur áðurnefndra rannsókna, þar sem unglings-

stúlkur voru oftast í meirihluta þeirra sem þjáðust af sálvefrænum einkennum, getur því að 

einhverju leyti verið útskýrður á lífeðlisfræðilegan hátt. 

Streituþættir  

          Streita 

Streita eða álag er nokkuð sem flestir upplifa á lífsleiðinni. Streita þarf ekki að vera 

neikvæð, heldur getur hún virkað hvetjandi á fólk þegar mikið liggur við. Neikvæð streita 

getur á hinn bóginn haft hamlandi áhrif og leitt til skaðlegra áhrifa á líkamlega og andlega 

heilsu (Thoits, 2010). Talið er að börn sem upplifa mikla streitu í lífi sínu séu talsvert líklegri 

en önnur til að finna fyrir sálvefrænum einkennum (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008a). 

Aðstæður í umhverfi hafa einnig mikil áhrif á líðan. Streituvaldar á heimili eða í skóla, eins 

og einelti, miklar kröfur í námi eða annað sambærilegt, geta valdið langvarandi streitu sem 

leiðir af sér ýmis heilsufarsleg vandamál (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008b). 

Stórir viðburðir í lífinu 

Stórir viðburðir í lífi fólks (e. life events) eru atburðir eða breytingar í lífi eða umhverfi 

einstaklings. Atburðirnir breyta daglegu lífi, hafa áhrif á gjörðir og hugsanir, jafnvel á varan-

legan hátt. Atburðirnir eru misalvarlegir og er það háð aðstæðum og persónubundið hve mik-

illi streitu þeir valda. Atburðir sem teljast alvarlegir streituvaldar hjá börnum og unglingum 

eru einkum andlát ástvinar, veikindi innan fjölskyldu eða skilnaður foreldra (Bouma, Olde-

hinkel, Ormel og Verhurst, 2008).   
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 Einnig telst það til stórra viðburða í lífi barns eða unglings að flytja, eignast systkini, 

nýr skóli, fall á prófi eða annað sambærilegt, en alltaf er einstaklingsbundið hvort barnið  

upplifi atburðinn sem streituvald. Hins vegar telja rannsakendur fullvíst að tengsl eru á milli 

stórra lífsatburða og sálfélagslegrar heilsu. Sem dæmi má nefna að börn með endurtekna 

kviðverki án þekktrar ástæðu hafa oft upplifað stóran viðburð sem valdið hafi neikvæðri  

streitu og vanlíðan (Boey og Goh, 2001). 

Aðstæður á heimili 

Samkvæmt Alfvén, Hjern og Östberg (2006) útskýra félagslegar og fjárhagslegar 

aðstæður barna og fjölskyldna sálvefræna heilsufarskvilla að hluta til. Aðstæður fjölskyldu 

skipta miklu máli þegar leitað er tenginga við umhverfi barna og unglinga sem finna fyrir 

sálvefrænum einkennum. Sýnt er að hlutir eins og atvinnuleysi foreldris, fjárhagur, félags-

legar aðstæður og samfélagsgerð hverfis, hafa áhrif þegar kemur að líðan barna. 

Í hverfum þar sem auðæfum er mjög misskipt milli fjölskyldna aukast líkur á til-

finningum eins og öfund, skömm og minnimáttarkennd meðal þeirra sem minna hafa á milli 

handanna. Slíkar tilfinningar geta auðveldlega leitt af sér sálræn vandamál eins og kvíða og 

depurð, sem valdið geta líkamlegum einkennum (Nilsson, Starrin og Åslund, 2010). Fátækt er 

skilgreind sem ástand einstaklings sem býr við langvarandi og stöðugan skort úrræða, öryggis 

og krafts til að njóta réttinda sinna á fullnægjandi hátt. Barnafátækt telst meiri á Íslandi en 

annars staðar á Norðurlöndunum, en börn sem alast upp við skort eiga jafnan erfiðara upp-

dráttar félagslega, búa oft við óviðunandi aðstæður og líða efnislegan skort. Sérstaklega þykja 

börn innflytjenda og börn erlendra mæðra vera í áhættuhópi hvað varðar fátækt og takmark-

aðan aðgang að heilbrigðisþjónustu (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). Samkvæmt Thoits 

(2010) eru einstaklingar í minnihlutahópum, hvort sem um er að ræða þjóðerni, litarhátt, kyn-

hneigð, líkamsþyngd eða annað, líklegri en aðrir til að verða fyrir misrétti og áreitni í sam-
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félaginu. Rétt er að áætla að slíkt hið sama eigi við um börn og unglinga.  

 Veikindi foreldra, systkina og annarra fjölskyldumeðlima, hvort sem er af andlegum 

eða líkamlegum toga, telst mjög streituvaldandi þáttur í lífi barna. Foreldrar eru meðal stærstu 

áhrifavalda og hefur hegðun þeirra áhrif á líðan barna á heimilinu. Bouma o.fl. (2008) sýndu 

fram á tenginu á milli þunglyndi foreldris og getu barns þess til að takast á við  erfiðleika. 

Einnig var barnið í meiri hættu á að þróa með sér lyndisröskun og viðkvæmara fyrir álagi.  

Skólinn 

Alfvén, Hjern og Östberg (2006) komust að þeirri niðurstöðu að afar mikilvæga streitu-

þætti væri að finna í umhverfi skólanna. Skólaganga er stór partur af lífi barna og unglinga. 

Þar hljóta þau menntun og mikilvægur hluti félagsmótunar fer þar fram. Skólinn er sambæri-

legur vinnustað fullorðinna einstaklinga, en umhverfi þar hefur verið tengt heilsufari (Alfvén, 

Hjern og Östberg, 2008b). Helstu streituvaldarnir í umhverfi skólanna eru árekstrar við 

skólafélaga, ósanngirni kennara og álag vegna prófa og heimavinnu. Álag vegna mikillar 

verkefnavinnu, prófa og heimalærdóms getur valdið mikilli vanlíðan. Þau börn sem segjast 

upplifa slíkt námsálag fer fjölgandi í kringum 11-13 ára aldurinn (Alfvén, Hjern og Östberg, 

2008b). 

 Á Íslandi vorið 2006 töldu 26% nemenda í 6. bekk sig hafa orðið fyrir einelti á undan-

förnum mánuðum, og 18% nemenda í 8. bekk. Þetta háa hlutfall er hægt að rekja til þess að 

börn virðast nota hugtakið „einelti" yfir hvers konar stríðni og árekstra innan félagahópsins 

(Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð, 2006). Einelti er hins vegar skilgreint sem endur-

tekin áreitni, ofbeldi og útskúfun gegn einstaklingi sem ekki er í stöðu til að verja sig. Átök á 

milli tveggja einstaklinga sem standa báðir jafn vel að vígi eru því ekki flokkuð sem einelti, 

heldur liggur munurinn í valdamismuni (Rigby, 2004). Líklegri tölur um einelti í íslenskum 
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skólum eru 4% í 6. bekk og 3% í 8. bekk, en það eru þau börn sem segjast verða fyrir aðkasti 

vikulega eða oftar (Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð, 2006). 

 Í áðurnefndri rannsókn Alfvén, Hjern og Östberg (2008b) á 10-18 ára börnum og un-

glingum sýndi að einelti og stríðni frá skólafélögum hafði sterka fylgni við sálvefræn einken-

ni. Þau upplifðu umhverfi sitt sem óöruggt og leið almennt verr á líkama á sál. Þau börn sem 

eru fórnarlömb eineltis eru oft tíðir gestir hjá skólahjúkrunarfræðingi vegna ýmissa ástæða, 

s.s. verkja, veikinda og áverka. Einelti og stríðni er oft falið fyrir fullorðnum og eru tíðar 

heimsóknir barns til skólahjúkrunarfræðings gjarnan álitið sem ábending um slíkt (Fonagy, 

Nelson, Twemlow og Vernberg, 2011). Sálvefræn og sálfélagsleg einkenni algeng meðal  

barna sem talin eru sæta aðkasti félaganna, en einkenni eins og höfuðverkir, kviðverkir, kvíði 

og fleira eru oft rakin beint til eineltis. Það er hins vegar álitamál hvort veikburða börn verði 

frekar fyrir aðkasti skólafélaganna, eða hvort veikindi séu ein af mörgum afleiðingum einelt-

is. Talið er að börn sem standa verr að vígi en önnur vegna vandamála eins og kvíða og   

depurðar séu líklegri en önnur til að verða fyrir aðkasti í skóla (Fekkes, Fredriks, Pijpers, 

Verloove-Vanhorick og Vogels, 2006).  

Afleiðingar og úrræði 

Afleiðingar sálvefrænna einkenna 

Sálvefræn einkenni geta haft víðtæk áhrif á lífsgæði barna og fjölskyldna þeirra. Helst 

ber að nefna hamlandi áhrif á nám, hvíld og félagslíf, sem eru mikilvægir þættir uppvaxtar-

áranna (Eide, Haraldstad, Helseth, Natvig og Sørum, 2011). Roth-Isigkeit o.fl. (2005) töldu 

að helstu afleiðingar langvarandi verkja væru fjarvistir úr skóla, námsörðugleikar, svefn-

truflanir, minnkuð matarlyst og erfiðleikar við að stunda tómstundir og sinna félagslífi. 
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 Talið er að langvarandi sálvefræn vandamál á uppvaxtarárum geti haft í för með sér 

alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar á fullorðinsárum. Sem dæmi má nefna rannsókn sem 

gerð var á árunum 1996 og 2006 á nemendum tveggja finnskra unglingaskóla. Tilgangurinn 

var að kanna fylgni á milli sálvefrænna einkenna á unglingsaldri og geðrænna vandamála á 

fullorðinsárum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einkenni eins og verkir, pirringur, 

depurð og kvíði meðal 14 ára unglinga, tengdust í flestum tilfellum geðrænum vandamálum á 

fullorðinsárum. Sálvefræn einkenni á yngri árum eru því hugsanlega ein fyrsta ábendingin um 

yfirvofandi heilsufarsvandamál á fullorðinsárum (Kinnunen, Kylmä og Laukkanen, 2010). 

Meðferðarmöguleikar 

Unglingsárin eru sá tími ævinnar þar sem flest geðræn vandamál eru greind í fyrsta 

sinn. Mikilvægt að þekkja einkennin og veita stuðning og ráðgjöf sem fyrst. Stundum getur 

verið nóg að taka eftir því að vandamál sé til staðar hjá barninu, spjalla og hlusta ef barnið 

vill ræða sínar tilfinningar (Kinnunen, Kylmä og Laukkanen, 2010). Oft er þó þörf á að fara 

dýpra í hlutina, komast að rót vandans sem liggur á bak við einkennin og reyna að meðhöndla 

áður en stefnir í óefni. 

 Rannsókn sem gerð var meðal á annað hundrað hollenskra heimilislækna í tengslum 

við óskilgreinda kviðverki barna á aldrinum 4-17 ára, leiddi í ljós að aðeins 5% tilfella var 

vísað til sérfræðings, aðallega til skurðlækna. Í rúmum 20% tilfella var lyfjum ávísað, 

aðallega hægðalyfjum og krampastillandi. Ekki var ávísað þunglyndislyfjum eða 

kvíðalyfjum. Rannsakendur voru á því að lyf við starfrænum kvillum, eins og hægðalyf, 

hefðu líklega ekkert að segja við meðferð óskilgreindra kviðverkja þar sem um væri að ræða 

félagsleg eða sálræn vandamál (Berger, Gieteling, Lisman-van Leeuwen, Schellevis og van 

der Wouden, 2011). Hið sama má segja um notkun verkjalyfja þrátt fyrir að stór hluti 

ungmenna sem þjást af langvarandi verkjum noti verkjalyf að staðaldri. Geðlyf, m.a. við  
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depurð og kvíða, eru einnig oft notuð þegar geðræn vandamál eru talin vera ástæða verkja og 

annarra einkenna. Hafa verður þó í huga að flestar rannsóknir á gagnsemi slíkra lyfja á 

sálvefræn einkenni hafa verið gerðar á fullorðnum einstaklingum og því ekki endilega besti 

kosturinn þegar börn eiga í hlut (Leo, Parekh og Srinivasan, 2011). 

 Hugræn atferlismeðferð og fræðsla um mikilvægi heilbrigðs lífstíls er talin lofa góðu 

um meðferð ungmenna sem þjást af langvarandi verkjum, og ætla má að slíkt hið sama eigi 

við um önnur einkenni af sálvefrænum orsökum. Slík meðferð krefst þvegfaglegrar samvinnu 

og samstarfsvilja barnanna og aðstandenda þeirra, en talið er að líkur á því að daglegt líf 

raskist vegna verkja eða annarra einkenna minnki til muna ef meðferð gengur vel (Clinch, 

Connell, Eccleston, Malleson og Sourbut, 2003). Hugræn atferlismeðferð af þessum toga 

gengur út á að kenna börnunum leiðir til að takast á við verkina með það að markmiði að  

halda neikvæðum hugsunum og tilfinningum í lágmarki, m.a. með að breyta hegðun á meðan 

verkjum stendur. Ber þar helst að nefna öndunartækni, slökun, hugleiðslu o.fl. (Leo, Parekh 

og Srinivasan, 2011). 

Skólahjúkrun 

Berg, Clausson og Peterson (2003) gerðu rannsókn á skoðunum og þekkingu skóla-

hjúkrunarfræðinga á heilsu barna og unglinga. Rannsóknin var eigindleg og tekin voru viðtöl 

við 12 skólahjúkrunarfræðinga í Svíþjóð. Niðurstöður voru þær að þátttakendur töldu 

sálfélagslega heilsu slæma á meðan líkamleg heilsa væri almennt góð. Kvíði, einmanaleiki, 

streita, svefnvandamál, stoðkerfisverkir og yfirþyngd voru talin algeng meðal barna og ung-

linga og oft tengd slæmum félagslegum aðstæðum, einelti og ofbeldi, óheilbrigðum lífsstíl, 

og langvarandi streitu. Börn leita oft til skólahjúkrunarfræðings upp á eigin spýtur til að tjá 

sig um verki, vanlíðan eða áhyggjur. Þau sem venja komur sínar til skólahjúkrunarfræðings 

vikulega eða oftar eru talin þurfa á meiri stuðningi og athygli fullorðinna en önnur börn, þar 
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sem líðan þeirra er jafnan verri (Svavarsdottir og Orlygsdottir, 2006). Ein stærsta ábendingin 

um að einkenni séu af sálvefrænum uppruna eru endurteknar komur barnsins til 

skólahjúkrunarfræðings af óljósum ástæðum. 

 Staða skólahjúkrunarfræðings felur í sér kröfur um hæfni og þekkingu í starfi með 

börnum og unglingum. Fyrir utan háskólanám sem liggur að baki starfsins er ætlast til að 

hann hafi góða þekkingu á langvinnum sjúkdómum meðal barna en einnig á algengum ein-

kennum eins og verkjum, þreytu, svefnleysi o.fl. sem ekki þurfa að vera tengd líkamlegum 

veikindum. Ennfremur skipta framkoma og gott innsæi miklu máli þegar kemur að börnum 

með einkenni sem virðast vera af óljósum ástæðum. Talið er að hátt í þriðjungur bandarískra 

skólahjúkrunarfræðinga hafi þá skoðun að börn sem koma endurtekið með kviðverki séu með 

uppgerð og aðeins að leita eftir athygli. Gert er þá lítið úr líðan og tilfinningum barnanna 

þegar þau eru að reyna að leita sér aðstoðar (Intile, Murphy, Rosh, Schuckalo og Youssef, 

2007). Tekið skal fram að taka skal þessum tölum með fyrirvara í þessari umfjöllun, þar sem 

ekki er til sambærileg rannsókn um viðhorf skólahjúkrunarfræðinga á Íslandi. 

 Skólahjúkrunarfræðingar verða að vera vakandi fyrir streitutengdum einkennum sem 

eru hugsanlega ábendingar um sálræn eða félagsleg vandamál. Skólinn getur verið erfiður 

börnum og unglingum, bæði hvað varðar nám og félagsleg samskipti. Sem dæmi má nefna að 

tíðar heimsóknir barns til skólahjúkrunarfræðings geta bent til eineltis, þar sem undirliggjandi 

ástæður einkennanna eru óásættanlegar aðstæður sem barnið er að reyna að forðast. Talið er 

að fyrirbygging eða snöggt inngrip í eineltismál sé afar mikilvægt fyrir almenna heilsu og 

vellíðan barna og ættu að vera forgangsatriði heilbrigðisstarfsmanna sem málið varðar 

(Fonagy, Nelson, Vernberg og Twemlow, 2011). Ennfremur þarf skólahjúkrunarfræðingur að 

þekkja einkenni sem benda til óviðunandi aðstæðna barns, en talið er að börn sem upplifa 

heimilisofbeldi séu líklegri en önnur til að finna fyrir af endurteknum einkennum af 
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sálvefrænum orsökum (Janson, Jernbro, Svensson og Tindberg, 2011). Heimilisaðstæður þar 

sem ofbeldi kemur ekki til sögunnar getur líka valdið vandamálum meðal barna, en það getur 

verið erfiður skilnaður, veikindi, menningarmismunur o.fl. Verður skólahjúkrunarfræðingur 

að geta þekkt einkenni slíkra vandamála þar sem börnin koma þeim oft ekki í orð (Berg, 

Clausson og Peterson, 2003).  

 Þegar borin eru kennsl á undirliggjandi vandamál hinna ýmsu einkenna sem börn tjá 

við sinn skólahjúkrunarfræðing þarf einnig að finna lausnir. Góða samvinnu þarf við foreldra, 

kennara og aðrar starfsstéttir eins og t.d. lækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa o.fl. í tilfellum 

þar sem alvarleg vandamál er um að ræða. Virkur stuðningur í gegnum samtöl og ráðlegg-

ingar getur reynst vel þegar einkenni eru rakin til streitu, óraunhæfra námskrafa og fleira 

sambærilegt (Larsson og Zaluha, 2003). 

Mælitæki rannsókna 

Mælitæki 

Við mælingar til rannsókna og skimun á sálvefrænum einkennum er aðallega notast við 

tvær gerðir mælitækja. Það eru: 1) spurningalistar sem þátttakendur svara sjálfir (e. self    

report), annað hvort skriflega eða munnlega, og 2) dagbækur. Við framkvæmd kannana eru 

spurningalistar taldir vera hentugasta mælitækið, en þegar börn og unglingar eiga í hlut er 

talsverð hætta á minnisskekkju (e. recall bias) og liðnir atburðir þar af leiðandi metnir rangt. 

Dagbækur þykja draga úr þeirri skekkju, en á hinn bóginn eru rannsóknir þar sem mælingar 

fara fram á þann hátt tímafrekari, kostnaðarsamari og fela í sér talsverða skuldbindingu fyrir 

þátttakendur (Abu-Saad, Bandell-Hoekstra og van den Brink, 2001). Spurningalistar eru því 

oftast notaðir við framkvæmd rannsókna eða kannana á verkjum og öðrum sálvefrænum ein-

kennum þar sem börn og unglinga eiga hlut að máli. Hafa skal í huga að mælitækin sem hér 
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verður fjallað um eru almennt ekki hugsuð sem greiningartæki, heldur til athugunar eftir ein-

kennum vandamála sem gætu verið til staðar. 

Mælitæki til skimunar og/eða rannsókna á einkennum 

Mismunandi mælitæki hafa veri hönnuð til að rannsaka og/eða skima fyrir  hinum ýmsu 

einkennum meðal barna og unglinga, eins og depurð, verkjum,  kvíða og annarra lyndisraska-

na, önnur fyrir hegðunarröskunum, enn önnur fyrir ofbeldi o.fl. Verður fjórum mælitækjum 

hér stuttlega lýst, en þau eru notuð til að skima fyrir þunglyndi, mæla sálvefræn einkenni, til 

rannsókna á heilsu og lífsstíl og að skima fyrir kvíðaröskunum. 

 Depurð eða þunglyndi er talsvert algengt vandamál meðal barna og unglinga, 

sérstaklega eftir að unglingsárum er náð (Lagerström og Myrin, 2008). Children's Depression 

Inventory (CDI) er talið vera eitt útbreiddasta og mest notaða mælitækið þegar kemur að 

skimun þunglyndis meðal 7-17 ára barna og unglinga. CDI er talið gefa áreiðanlegar 

niðurstöður og sýna innra réttmæti (Dimitrakaki o.fl., 2009). Var CDI hannað af Dr. Maria 

Kovacs í Bandaríkjunum og gefið út árið 1992. Mælitækið metur hvort einkenni þunglyndis 

séu til staðar og alvarleika þeirra, en mæling getur farið fram skriflega eða í tölvu. Ýmsar 

útgáfur eru til en oftast er notuð útgáfa sem samanstendur af 27 fjölvalssspurningum (Birna 

María Antonsdóttir og Stella Sigurbjörg Magnúsdóttir, 2010). CDI spurningalistinn var   

þýddur og staðlaður yfir á íslensku árið 1994 (Elín Jónasdóttir og Herdís Einarsdóttir, 1994). 

 CSI (Children's Somatization Inventory) er mælitæki sem gerir ráð fyrir því að ein-

kenni séu af sálvefrænum uppruna, saminn í Bandaríkjunum árið 1991. Tilgangur mælitæki-

sins er að meta tíðni og alvarleika sálvefrænna einkenna meðal barna, m.a. verki, meltingar-

truflanir og langvarandi þreytu. Aðallega er notast við 24 spurninga útgáfu CSI við 

rannsóknir og klínik, og er það jafnan lagt skriflega fyrir þátttakendur (Beck, Garber, Lam-
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bert og Walker, 2009). Mælitækið hefur verið þróað áfram frá 1991, og verið þýtt á önnur 

tungumál en ensku. Niðurstöðum um áreiðanleika og réttmæti CSI hefur borið vel saman í 

löndum á borð við Holland, Úkraínu og Bretland, og þykir tækið því gagnlegt við mat á 

sálvefrænum einkennum barna og unglinga (Ghys, Meesters, Muris, Reumerman og 

Rooijmans, 2003). 

 HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children), eða Heilsa og lífskjör skólanema 

eins og rannsóknin kallast á íslensku, er eitt viðamesta verkefni samtímans á heilsu og 

heilsutengdri hegðun barna og unglinga. Um 40 lönd, þar á meðal Ísland, tóku þátt að tilstill-

an Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (WHO) veturinn 2005-2006, þar sem spurningalisti 

rannsóknarinnar var lagður fyrir grunnskólabörn. Í spurningalistanum er m.a. spurt um 

næringu, hreyfingu, hvíld, tómstundir, félagsleg tengsl, líðan, umhverfi, áhættuhegðun og 

fleira sem tengist heilsu og lífsstíl. Taka skal fram að HBSC passar ekki inn í klínik og er 

aðeins notað í rannsóknarskyni (Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð, 2006). 

Kvíðaraskanir eru afar algengar meðal barna og unglinga, en um leið vangreindar og 

faldar í mynd sinni (Balach o.fl., 1997). Ástæðan gæti hugsanlega verið að kvíði fylgist oft að 

við aðrar lyndisraskanir eins og depurð, átraskanir o.fl. Mælitækið Screen for Child Anxiety 

Related Disorders (SCARED), eða Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna eins 

og það heitir í íslenskri þýðingu, var samið á tíunda áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum. 

Mælitækið veitir upplýsingar um þá tegund kvíðaröskunar, s.s. aðskilnaðarkvíða, ofsakvíða 

og almenna kvíðaröskun, sem þátttakandi gæti greinst með. Er mælitækið ætlað börnum á 

aldrinum 8-18, en ætlast er til að 8-11 ára börn njóti aðstoðar frá fullorðnum. Þátttakendur 

svara spurningalistanum skriflega (Balach o.fl, 1997). Nokkrar útgáfur eru til af SCARED 

með mismunandi fjölda spurninga, auk útgáfu sem ætluð er foreldrum barnanna. Í þessu 

verkefni var notast við 41 spurninga útgáfuna, ætlaða börnum. 
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Spurningar mælitækisins eru fjölvalsspurningar. 3 valmöguleikar eru gefnir upp við 

hverja spurningu: 0 stendur fyrir ekki rétt eða næstum aldrei rétt, 1 stendur fyrir að einhverju 

leyti rétt og stundum rétt og 2 fyrir oft rétt eða mjög oft rétt. Spurningalistinn er lagður skrif-

lega fram. Ástæða fyrir vali á Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna var sú að 

mælitækið hefur reynst áreiðanlegt og réttmætt við skimun kvíðaraskana. Sýndu m.a. 

niðurstöður kínverskrar rannsóknar að sálmælanlegir (e. psychometric) eiginleikar tækisins 

voru mjög sambærilegir öðrum rannsóknum þar sem tækið var notað (Fang, Kai, Linyan, Yi 

og Xueping, 2008). Síðast en ekki síst hefur mælitækið áður verið þýtt yfir á önnur tungumál 

ólík ensku, eins og ítölsku (Battaglia o.fl., 2006) og kínversku (Fang, Kai, Linyan, Yi og 

Xueping, 2008) og hefur notkun þýddra útgáfa gengið vel. 
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Aðferðafræði 

Aðferð 

Frumútgáfa mælitækisins SCARED er á ensku (sjá viðauka I) sem og meðfylgjandi 

leiðbeiningar um úrvinnslu (sjá viðauka II). Til að þýdd útgáfa geti talist réttmæt og 

áreiðanleg þarf vandaðra vinnubragða við. Þýðing skal vera jafn nálægt merkingu upp-

runalega mælitækisins og mögulegt er, auk þess að vera samræmanlegt málvenjum og menn-

ingu þess tungumál sem tækið er þýtt yfir á. Mælt er með bakþýðingu mælitækis af einstakl-

ingi sem er fær í báðum tungumálum til að auka gæði og merkingarfræðilegt samræmi milli 

frumútgáfu og hinnar þýddu. Næst tekur við forprófun þýddrar útgáfu, þar sem gagnrýni og 

athugasemdir um það betur má fara kemur fram, og loks prófarkarlestur sérfróðs aðila (Bryn-

ja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005).  

Þýðingarferli 

Þýðing mælitækisins Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna fór fram í 

ágúst og september 2012. Fengið var leyfi Dr. Boris Birmaher, höfundi mælitækis, fyrir 

þýðingu frumútgáfu yfir á íslensku. 

Mælitækið Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna, var frumþýtt af ensku 

yfir á íslensku af nemanda og leiðbeinanda í sitt hvoru lagi. Að frumþýðingu lokinni voru 

útgáfurnar tvær bornar saman, svo lesnar yfir af öðrum leiðbeinanda. Komist var að sam-

komulagi um fyrstu drög. 

Aðili með góða enskukunnáttu, sem ekki hafði séð mælitækið á frummálinu, var 

fenginn til bakþýðingar. Eftir bakþýðingu þurfti að endurskoða orðaval og setningaskipan á 

þremur stöðum. Að samanburði og yfirlestri loknum komu höfundur og leiðbeinendur sér 
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saman um ný drög þýdds mælitækis sem sent var til forprófunar til að meta yfirborðsréttmæti 

mælitækisins.  Einnig mátu þátttakendur innihaldsréttmæti mælitækisins með því að meta 

hvort spurningar mælitækisins væru að meta einkenni á viðeigandi hátt (Beck og Polit, 2010).  

Eftir að ábendingar þátttakenda forprófunar höfðu verið teknar til greina, voru gerðar lag-

færingar á stafsetningu, orðavali og útliti mælitækis, án þess að farið væri of langt frá 

frumútgáfunni. Einnig voru leiðbeiningar til hugsanlegra þátttakenda lagfærðar. Að lokum 

var þýdda útgáfan send til prófarkarlesturs hjá íslenskufróðum aðila. Lokaútgáfu íslenskrar 

þýðingar má sjá í viðaukum III og IV. 

Úrtak og forprófun  

Þægindaúrtak fimm skólahjúkrunarfræðinga og tveggja sálfræðinga (n=7) var valið til 

forprófunar þýddrar útgáfu mælitækisins Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna. 

Hafði sá hópur sérstakan áhuga á geðrækt meðal barna og unglinga. Mælitækið var sent 

hópnum í  tölvupósti, auk eyðublaðs með fimm spurningum (sjá viðauka V) um hugsanlegt 

notagildi, óskýrleika eða annað sem ætti að koma á framfæri. Þátttakendum var frjálst að 

svara spurningum og gátu hætt hvenær sem er. Miðað var við aldurinn 10-13 ára í 

spurningum forprófunar til að fá nákvæmari hugmynd um þann aldurshóp. Var svarhlutfall 

100% og engum spurningum sleppt. 
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Niðurstöður 

Eftir að þátttakendur í úrtaki höfðu lesið og metið þýdda útgáfu mælitækisins Skimun 

fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna, sendu þeir útfyllt eyðublað til baka með svörum, 

áliti og athugasemdum.  

1. Hvað telur þú að það muni taka börn á aldrinum 10-13 ára langan tíma að svara 

spurningunum? 

Fyrsta spurning til þátttakenda forprófunar bað um álit þeirra á þeim tíma sem gera 

þyrfti ráð fyrir að tæki hugsanlega þátttakendur að svara spurningalistanum. 

Svör fimm þátttakenda voru að 10-15 mínútur myndi að jafnaði taka að svara 

spurningunum, svar eins þátttakanda var 4-5 mínútur og svar eins var 20-30 mínútur.  

2. Hvernig telur þú að börnum á aldrinum 10-13 ára muni finnast að svara þessum 

lista? 

Önnur spurning bað um álit þátttakenda á erfiðleikastigi spurningalistans. Gefnir voru 

eftirfarandi valmöguleikar: mjög erfitt, erfitt, hvorki erfitt né einfalt, einfalt og mjög einfalt. 

 Fjórir þátttakendur töldu að 10-13 ára börnum myndi finnast einfalt að svara 

spurningalistanum. Einn þátttakandi taldi að börnunum myndi finnast mjög einfalt að svara, 

en tveimur að þeim myndi finnast það hvorki erfitt né einfalt. 

3. Telur þú að börn á aldrinum 10-13 ára muni skilja allar spurningarnar? Ef ekki, 

hvaða spurningar eru það? 

Spurt var um hvort þátttakendur teldu að umræddur aldurshópur myndi skilja allar 

spurningar mælitækis, og hverjar það væru sem gætu verið illskiljanlegar. 
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Einn þátttakandi taldi að sumum börnum gæti reynst erfitt að skilja orðalag spurninga 

númer 12 og 14, þar sem orðalag væri heldur óskýrt.  Annar taldi að nokkrar spurningar 

(númer 1 og 27, 21 og 35) gætu talist of líkar í augum 10 ára barna, sem gæti valdið 

misskilningi. 

Þrír þátttakendur voru á því máli að börn á þessum aldri gætu átt í vandræðum með að 

skilja hugtakið „taugaóstyrk/ur", sem kemur fram í 5 spurningum af 41, en allir tóku þó fram 

að hugtakið væri vel útskýrt fyrst þegar það væri notað (í spurningu númer 7). 

Einn þáttakandi taldi að að þessi aldurshópur myndi eiga auðvelt með að skilja allar 

spurningarnar. Annar taldi að spurning númer 19 þyrfti frekari útskýringa við.  

4. Finnst þér spurningarnar: Flóknar, ganga of nærri einkalífi, óviðeigandi, orðalag 

skrýtið, annað? 

Fjórða spurning forprófunar gekk út á að afla upplýsinga um hvort spurningar 

mælitækis gætu verið óviðeigandi og hvort betur mætti standa að orðalagi þeirra. 

 Enginn þátttakenda taldi spurningarnar óviðeigandi eða ganga of nærri einkalífi 

hugsanlegra þátttakenda. Einn taldi að erfitt gæti verið fyrir börn á aldrinum 10-13 að gera 

greinarmun á hugtökunum  „kvíði” og „hræðsla”. Annar minntist á að umræddur aldurshópur 

gæti átt erfitt með að skilja hugtakið „taugaóstyrk/ur”. Fimm þátttakendur höfðu engar frekari 

athugasemdir í fjórðu spurningu. 

5. Er eitthvað sem þú vilt gera athugasemd við? 

Að lokum voru þátttakendur forprófunar beðnir um að koma með sitt faglega álit, 

gagnrýni og ábendingar um það sem betur mætti fara. 
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 Tveir þátttakendur vildu meina að listinn væri heldur langur og ítarlegur en það væri 

þó ekki á slæman hátt þar sem vandaðra vinnubragða þarf við þegar borin eru kennsl á 

einkenni kvíðatengdra raskana. Einn þátttakandi taldi að spurningar númer 12 og 14 gætu 

misskilist og þyrftu umorðunar við. Annar þátttakandi benti á að spurningar númer 14,  35 og 

39 þyrfti að umorða til að auka skilning barna á þeim. 

Einn þátttakandi benti á að orðalag meðfylgjandi leiðbeininga þyrfti að vera 

einfaldara fyrir unga fólkið. Einn þátttakandi benti á eina stafsetningarvillu og að eina 

spurningu virtist vanta af þeim 41 sem áttu að vera (númer 28). Einn þátttakandi hafði engar 

athugasemdir. 
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Umræður 

Af fræðilegri samantekt þessa verkefnis má ráða að sálvefræn einkenni séu vaxandi 

vandamál meðal barna og unglinga. Á Íslandi hefur tíðni verkja hjá unglingum hækkað 

marktækt á liðnum 20 árum (Guðrún Kristjánsdóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2011). Verkir 

hjá börnum og unglingum eru taldir hafa fylgni við önnur einkenni eins og kvíða, depurð o.fl. 

(Kristjansdottir, 1997). Ef vitnað er í nýlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið þessa efnis má 

sjá að allt að 61-68% 10-18 ára barna og unglinga finnur fyrir sálvefrænum einkennum í 

hverjum mánuði (Alfvén, Hjern og Östberg, 2006), sem koma gjarnan fram sem verkir í höfði 

eða kvið, svefntruflanir og skapsveiflur (Aromaa o.fl., 2012). Eru einkennin ekki vegna alvar-

legra, líkamlegra sjúkdóma eða ástands eins og fólki hættir til að halda, heldur eru þau tengd 

sálrænni líðan einstaklings, umhverfi og aðstæðum (Albrektsen, Anderssen, Natvig og 

Qvarnstrøm, 1999). 

Viðeigandi stuðning og aðstoð þarf sem fyrst þar sem langvarandi einkenni geta haft 

afdrifarík áhrif á heilsu, virkni og daglegt lif barna, jafnvel fram á fullorðinsár (Kinnunen, 

Kylmä og Laukkanen, 2010). Mikilvægt er fyrir fólk sem vinnur með börnum, eins og 

skólahjúkrunarfræðinga, að þekkja áhættuþætti, orsakir og afleiðingar sálvefrænna einkenna, 

sem og ábendingar um undirliggjandi vandamál sem oft geta verið falin sjónum hinna ful-

lorðnu (Larsson og Zaluha, 2003). Kvíði er eitt þeirra vandamála sem valdið getur 

sálvefrænum einkennum og haft víðtæk áhrif á daglegt líf barna og unglinga, en hann er 

talinn vera vangreint og vanmeðhöndlað fyrirbæri (Balach o.fl., 1997). Mælitæki sem 

gagngert beinist að kvíðaröskunum barna er ekki til á íslensku, en í öðrum hluta þessa 

verkefnis var mælitækið Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna þýtt og staðfært 

yfir á íslensku, auk þess sem forprófun var framkvæmd. Fyrri hluti verkefnis var hins vegar 

fræðileg samantekt á sálvefrænum einkennum skólabarna, með áherslu á kynjamun og aldurs-
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hópinn 10-13 ára. 

Áhrif aldurs og kyns á sálvefræn einkenni barna  

Algengi sálvefrænna einkenna meðal barna og unglinga virðist vera í samræmi við 

streituvalda í umhverfi þeirra og aðstæðum. Samkvæmt hollenskri rannsókn varð toppur á 

tíðni óútskýrðra kviðverkja meðal ungra barna sem voru að hefja skólagöngu, sem mætti 

rekja til aukinnar streitu vegna breytinga á gangi daglegs lífs (Berger, Gieteling, Lisman-van 

Leeuwen, Schellevis og van der Wouden, 2011). Rannsókn Alfvén, Hjern og Östberg (2008a) 

á tengslum streitu og sálvefrænna einkenna 10-18 ára sænskra barna og unglinga, sýndi að 

eftir því sem þátttakendur voru eldri fundu þeir oftar fyrir streitu, en það átti sérstaklega við 

um stúlkur. 

 Rannsóknum virðist bera saman um þá staðreynd að stúlkur séu líklegri en drengir til 

að finna fyrir vanlíðan og sálvefrænum einkennum, en bilið á milli kynjanna virðist breikka 

eftir því sem börnin eldast (Lagerström og Myrin, 2008). Hægt sé að gera sér í hugarlund að 

umræddan mun á algengi einkenna milli kynja megi rekja til lífeðlisfræðilegra ástæðna, eins 

og hormónastarfsemi og tíðablæðinga unglingsstúlkna (Patton og Viner, 2007). Aukin tíðni 

verkja og slæmrar líðan meðal stúlkna verður þó aðeins að hluta rakin til fyrirtíðaspennu 

(Bui, Freeman, Hillman, Lin og Vichnin, 2006) og tíðaverkja (Slap, 2003), þar sem tíðni  

alvarlegra einkenna er ekki nógu há meðal unglingsstúlkna til að útskýra þennan mikla 

kynjamun. Líklegt getur talist að munurinn komi öllu heldur frá sálfélagslegum og menn-

ingarlegum þáttum. Stúlkur og drengir fá mismunandi uppeldi og félagsmótun (Caldera o.fl., 

2000), þar sem drengir eru jafnan hvattir til sjálfstæðis og að láta ekki í ljós veikleikamerki. 

Hægt er að draga þá ályktun frá fræðilegri samantekt þessa verkefnis að staðreyndin sé ekki 

endilega sú að stúlkum líði almennt verr en drengjum, heldur séu þær einfaldlega viljugri til 

að takast á við og tjá neikvæðar tilfinningar og vanlíðan, sem gæti haft áhrif á niðurstöður 
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rannsókna (Aromaa o.fl., 2012). 

Undirliggjandi ástæður sálvefrænna einkenna 

Helstu orsakir sálvefrænna einkenna eru taldar vera slæmar félagslegar aðstæður (Alf-

vén, Hjern og Östberg, 2006), streita (Alfvén, Hjern og Östberg, 2008a) og sálræn vanlíðan 

eins og kvíði, depurð og slæm sjálfsmynd (Berg, Clausson og Petersson, 2003). 

Það er dapurleg staðreynd að misnotkun, ofbeldi og vanræksla gegn börnum og ung-

lingum er algengt fyrirbæri á Íslandi, en um 4500 mál voru tilkynnt til barnaverndarnefndar 

árið 2002 (Þröstur Haraldsson, 2004). Ofbeldi í æsku hefur ótvíræða fylgni við alvarleg 

heilsufarsvandamál á fullorðinsárum, s.s. geðsjúkdóma. Mikilvægt er því fyrir heilbrigðis-

starfsfólk að hafa í huga að endurtekin sálvefræn einkenni gætu verið ábending um að barn sé 

beitt ofbeldi (Janson, Jernbro, Svensson og Tindberg, 2011). Einnig er þarft að muna að þar 

sem margir búa við skort og misskiptingu auðæva, geta börnin orðið illa úti og þurft á 

auknum stuðningi og aðstoð að halda (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). En þó að félagsle-

gar aðstæður skipti vissulega miklu máli, var það niðurstaða Alfvén, Hjern og Östberg 

(2008b) að streituvaldar innan skólans væri stærri orsök sálvefrænna einkenna hlutfallslega 

séð. 

Skólagangan er nauðsynlegur hluti af lífi og þroska hvers og eins, en þar er marga   

streituvalda að finna sem slæm áhrif geta haft á líðan barna. Helst ber að nefna álag vegna 

prófa og verkefna og árekstra við aðra nemendur og kennara. Hlutfall þeirra barna sem     

upplifir langvarandi streitu vegna náms fer hækkandi eftir að unglingsaldri er náð og hefur 

tengsl við kvíða og sálvefræn einkenni, eins og höfuðverk og kviðverki (Alfvén, Hjern og 

Östberg, 2008b). Einelti í skóla þykir svo stórauka líkurnar á sálvefrænum einkennum og 

sálfélagslegum vandamálum (Fekkes, Fredriks, Pijpers, Verloove-Vanhorick og Vogels, 
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2006), en þrátt fyrir miklar forvarnir og fræðslu til barna um alvarlegar afleiðingar eineltis er 

það algengt í grunnskólum hér á landi. Samkvæmt skýrslu Háskólans á Akureyri og 

Lýðheilsustöðvar (2006) töldu 4% barna í 6. bekk og 3% í 8. bekk sig hafa orðið fyrir einelti í 

liðinni viku.  Einelti er oft falið fullorðnum, og getur staðið yfir í langan tíma án þess að 

gripið sé inn í. Endurteknar komur barns til skólahjúkrunarfræðings vegna óljósra einkenna, 

gjarnan verkja, eru talin skýr ábending um að einelti sé undirliggjandi vandamál (Fonagy, 

Nelson, Twemlow og Vernberg, 2011). Það er álitamál hvort einelti leiði af sér heilsufarsleg 

vandamál eða hvort veikburða börn verði frekar fyrir aðkasti. Mikilvægt er að hlúa 

sérstaklega að þeim börnum sem við vandamál eiga að stríða, bera kennsl á hugsanleg 

vandræði í félagslegum samskiptum og veita viðeigandi aðstoð eins fljótt og auðið er 

(Fekkes, Fredriks, Pijpers, Verloove-Vanhorick og Vogels, 2006).  

Samkvæmt eigindlegri rannsókn sem gerð var á störfum, viðhorfi og þekkingu sænskra 

skólahjúkrunarfræðinga var líkamleg heilsa barna og unglinga talin almennt góð, en sálræn 

líðan væri stórt áhyggjuefni. Sálvefræn einkenni eins og kviðverkir og höfuðverkir voru al-

geng ástæða komu barna til skólahjúkrunarfræðings en kvíði, depurð og slæm sjálfsmynd 

voru m.a. talin rót vandans (Berg, Clausson og Peterson, 2003). Geðraskanir geta greinst á 

öllum aldri en oft koma einkenni fram á unglingsaldri. Kvíði er talsvert stórt vandamál, en 

talið er að um 10% barna hafi einkenni kvíðatengdra raskana. Hafa skal í huga að sú tala er 

líklega hærri, þar sem kvíði er talinn vangreint og vanmeðhöndlað fyrirbæri hjá börnum og 

unglingum (Balach o.fl., 1997). Ekki þarf þó að vera að tilfinningar eins og kvíði og depurð 

séu vegna geðræns sjúkdóms, heldur geta stórir viðburðir sem breyta daglegu lífi, eins og 

veikindi ástvinar, verið orsökin. Fer það eftir einstaklingnum og alvarleika viðburðarins hvort 

hann leiði af sér langvarandi streitu eða ekki (Bouma, Oldehinkel, Ormel og Verhurst, 2008). 
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Afleiðingar sálvefrænna einkenna 

Afleiðingar langvarandi sálvefrænna einkenna, streitu og sálrænna einkenna eins og 

depurðar og kvíða, geta verið margvíslegar og ráðast af alvarleika og aðstæðum. Til skamms 

tíma séð eru helstu afleiðingarnar taldar vera fjarvistir úr skóla, fjarvistir foreldra frá vinnu, 

skert hvíld og matarlyst, hamlandi áhrif á getu til að sinna námi, tómstundum og félagslífi 

(Roth-Isikeit, Schmucker, Schwarzenberger, Stövens og Thyen, 2005). Finnsk rannsókn  

sýndi að þeir sem fundu fyrir sálvefrænum einkennum sem 14 ára unglingar, voru talsvert 

líklegri en aðrir til að glíma við geðræn vandamál á fullorðinsárum. Því geta endurtekin 

sálvefræn einkenni talist ábending um undirliggjandi geðræn vandamál (Kinnunen, Kylmä og 

Laukkanen, 2010). 

Mikilvægt er að aðstandendur barna og fagfólk þekki einkenni sálvefrænna vandamála 

og hafi úrræði á reiðum höndum. Þykja skólahjúkrunarfræðingar m.a. í góðri stöðu til að  

koma þeim börnum sem hugsanlega glíma við sálvefræn einkenni til aðstoðar (Berg, Claus-

son og Peterson, 2003). Þá er góð þekking og skilningur á ábendingum um slíkt vandamál 

nauðsynleg atriði, og aldrei má gera lítið úr einkennum sem barnið eða unglingurinn segir frá, 

sama hve óljós þau virðast vera. Börn eru að leita sér aðstoðar eða griðar þegar þau sækja til 

skólahjúkrunarfræðings, og komast þarf að ástæðum slíkrar hegðunar (Intile, Murphy, Rosh, 

Schuckalo og Youssef, 2007). 

 Góð samvinna við aðrar starfsstéttir, sem og fjölskyldu barnanna, er nauðsynleg í    

alvarlegum tilfellum þar sem hlutir eins og geðræn vandamál, einelti, ofbeldi og vanræksla 

koma við sögu. Oft getur þó skólahjúkrunarfræðingur einn veitt mikinn stuðning í gegnum 

samtöl og ráðleggingar (Larsson og Zaluha, 2003). 
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Mælitæki  

Í flestum þeim rannsóknum sem notaðar voru til heimilda við gerð þessarar fræðilegu 

samantektar voru spurningalistar notaðir til mælinga. Spurningalistar eru taldir vera hentugt 

form mælitækja í rannsóknum og skimunum sem snúa að persónulegum upplifunum fólks, 

eins og sálvefrænum einkennum, en þó er alltaf hætta á minnisskekkju meðal þátttakenda 

(Abu-Saad, Bandell-Hoekstra og van den Brink, 2001). Góð, réttmæt og áreiðanleg mælitæki 

eru vandfundin og mikil vinna liggur á bak við gerð þeirra. Dæmi um mælitæki sem mikið 

eru notuð eru: CDI (Children‘s Depression Inventory), til skimunar á einkennum þunglyndis 

hjá 7-17 ára börnum og unglingum (Dimitrakaki o.fl., 2009), CSI (Children‘s Somatization 

Inventory), til að meta tíðni, alvarleika og gerð sálvefrænna einkenna barna (Beck, Garber, 

Lambert og Walker, 2009), HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children), eða Heilsa og 

lífskjör skólanema, sem notað er til rannsókna á heilsu og heilsutengdri hegðun skólabarna 

(Háskólinn á Akureyri og Lýðheilsustöð, 2006), og að lokum SCARED (Screen for Child      

Anxiety Related Emotional Disorders), eða Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal   

barna, tæki notað til skimunar eftir hinum ýmsu einkennum kvíðatengdra raskana barna og 

unglinga á aldrinum 8-18 ára (Balach o.fl., 1997).  

 Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna var valið til þýðingar og stað-

færingar yfir á íslensku í seinni hluta þessa verkefnis, þar sem ekki er til mælitæki á íslensku 

sem gagngert beinist að kvíðaröskunum barna og unglinga. Kvíði er talinn talsvert stórt 

vandamál meðal yngstu kynslóðarinnar og algeng undirliggjandi orsök sálvefrænna einkenna 

(Berg, Clausson og Peterson, 2003). 

Þýðing og forprófun mælitækis 

Viðbrögð þátttakenda forprófunar við mælitækinu Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum 
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meðal barna voru jákvæð, þó að mælitækið hafi ekki reynst fullkomið í þýddri útgáfu. Betur 

sjá augu en auga og á það svo sannarlega við í þýðingaferli mælitækja, en forprófanir eru 

framkvæmdar til að auka gæði þýddra útgáfa. Minni líkur verða á því að mælitæki með staf-

setningarvillum, málfarsvillum, undarlegu orðavali o.fl. geti talist gott, réttmætt og 

áreiðanlegt (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

 Miðað við svör þátttakenda forprófunar þarf að jafnaði að gera ráð að það taki börn og 

unglinga um 10-15 mínútur að svara Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna. Til 

hliðsjónar má nefna að höfundur mælitækis, Dr. Boris Birmaher, telur að það taki 5-8 mí-

nútur að svara spurningalistanum. Hins vegar þarf að forprófa íslenska þýðingu mælitækisins 

á grunnskólabörnum til að fá endanlega niðurstöðu um þann tíma sem gera þarf ráð fyrir til 

að svara spurningalistanum. 

Mælitækið þótti ekki innihalda of erfiðar spurningar, heldur voru þátttakendur 

forprófunar á því máli að þær væru almennt einfaldar og viðeigandi fyrir börn og unglinga. 

Breytinga var þörf á nokkrum spurningum mælitækisins eftir að farið var yfir ábendingar, 

athugasemdir og leiðréttingar þátttakenda forprófunar. Allt sneri það að orðavali og málfari. 

Taka verður fram að ekki var hægt að fara eftir öllum ábendingum þátttakenda forprófunar án 

þess að fara of langt frá upprunalegri útgáfu mælitækisins. Sem dæmi má nefna að almennt 

fannst þátttakendum hugtakið „taugaóstyrk/ur” (e. nervous) ekki nógu auðskiljanlegt í spurn-

ingum ætluðum börnum, en uppástungur um önnur hugtök hentuðu ekki vegna þess að of 

langt var þá farið frá frumútgáfu merkingarfræðilega séð.  

Allir þátttakendur voru á því máli að spurningar mælitækisins væru góðar og viðei-

gandi til notkunar í klínik. Þýdd útgáfa mælitækis leit því út fyrir að það myndi mæla viðeig-

andi þætti hjá markhópnum sem því var ætlaður og yfirborðsréttmæti (e. face validity) því 

talið gott (Beck og Polit, 2010). 
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 Nauðsynlegt er að framkvæma forprófun hjá markhópnum svo þýdd útgáfa Skimun 

fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna geti talist áreiðanleg. Leggja þarf þá spurninga-

listann fyrir börn og/eða unglinga á aldrinum 8-18 ára og reikna Cronbach’s alpha til að sjá 

innri áreiðanleika mælitækisins (Beck og Polit, 2010). Vonast er til að það verði möguleiki á 

framkvæmd slíkrar rannsóknar í framtíðinni. Mælitækið gæti hjálpað skólahjúkrunar-

fræðingum og fleira fagfólki við að bera kennsl á einkenni kvíðatengdra raskana. Hægt er þá 

að koma börnum og unglingum sem finna fyrir einkennum kvíðaraskana til aðstoðar fyrr og 

koma í veg fyrir að langvarandi vandamál tengd kvíða þróist. 
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Lokaorð 

Það sem vakti athygli við vinnu fræðilegrar samantektar þessa BS-verkefnis var hve 

stór hluti barna og unglinga upplifði langvarandi streitu og vanlíðan. Ef til vill hættir full-

orðnum til að gleyma amstri og áhyggjum sinnar eigin æsku og ganga út frá því að yngsta 

kynslóðin sé almennt laus við áhyggjur og vandamál. Staðreyndin virðist hins vegar sú að 

mörg börn og unglingar glíma við alvarleg vandamál þar sem inngripa og aðstoðar er þörf. 

Foreldrar barna, fjölskyldumeðlimir og fagfólk sem vinnur með börnum þurfa að búa yfir 

góðri þekkingu, skilningi á sálvefrænum einkennum og ástæðum þeirra. Ennfremur þarf að 

þekkja ábendingar um undirliggjandi vandamál sem oft eru falin fullorðna fólkinu. 

 Skólahjúkrunarfræðingur getur veitt mikinn stuðning og aðstoð í gegnum samtöl og 

ráðleggingar, auk þess að veita rólegt umhverfi og nærveru.  Stundum þurfa börn ekki meira 

en að á þau sé hlustað og hvíla sig frá streitu og önnum innan skólans. Stundum eru þó     

undirliggjandi vandamál til staðar hjá börnum sem brýnt er að greina. Vonast er til að Skimun 

fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna geti gagnast við klínik í framtíðinni en fyrst þarf 

að framkvæma forprófun innan markhóps mælitækisins. 
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Viðauki I  

 

SELF-REPORT FOR CHILDHOOD ANXIETY RELATED DISORDERS 

(SCARED) CHILD FORM (8 years and older*) 

Name:____________________________________ Date: _____________________ 

Identification #: ______________________ 

 

Below is a list of items that describe how people feel. For each item that describes you, 

please circle the 2 if the item is very true or often true of you. Circle the 1 if the item is 

somewhat or sometimes true of you. If the item is not true of you, please circle the 0.  

Please answer all items as well as you can, even if some do not seem to concern you. 

 

0 = Not true or hardly ever true 

1 = Somewhat true or sometimes true 

2 = Very true or often true 

 

1. When I feel frightened, it is hard to breathe. 0  1  2 

2. I get headaches when I am at school. 0  1  2 

3. I don’t like to be with people I don’t know well. 0  1  2 

4. I get scared if I sleep away from home. 0  1  2 

5. I worry about other people liking me. 0  1  2 
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6. When I get frightened, I feel like passing out. 0  1  2 

7. I am nervous. 0  1  2 

8. I follow my mother or father wherever they go. 0  1  2 

9. People tell me that I look nervous. 0  1  2 

10. I feel nervous with people I don’t know well. 0  1  2 

11. I get stomach aches at school. 0  1  2 

12. When I get frightened, I feel like I am going crazy. 0  1  2 

13. I worry about sleeping alone. 0  1  2 

14. I worry about being as good as other kids. 0  1  2 

15. When I get frightened, I feel like things are not real. 0  1  2 

16. I have nightmares about something bad happening to my 

parents. 

0  1  2 

17. I worry about going to school. 0  1  2 

18. When I get frightened, my heart beats fast. 0  1  2 

19. I get shaky. 0  1  2 

20. I have nightmares about something bad happening to me. 0  1  2 

21. I worry about things working out for me. 0  1  2 
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22. When I get frightened, I sweat a lot. 0  1  2 

23. I am a worrier. 0  1  2 

24. I get really frightened for no reason at all. 0  1  2 

25. I am afraid to be alone in the house. 0  1  2 

26. It is hard for me to talk with people I don’t know well. 0  1  2 

27. When I get frightened, I feel like I am choking. 0  1  2 

28. People tell me that I worry too much.  0  1  2 

29. I do not like to be away from my family. 0  1  2 

30. I am afraid of having anxiety (or panic) attacks.  0  1  2 

31. I worry that something bad might happen to my parents.  0  1  2 

32. I feel shy with people I don’t know well. 0  1  2 

33. I worry about what is going to happen in the future.  0  1  2 

34. When I get frightened, I feel like throwing up. 0  1  2 

35. I worry about how well I do things. 0  1  2 

36. I am scared to go to school. 0  1  2 

37. I worry about things that have already happened. 0  1  2 

38. When I get frightened, I feel dizzy. 0  1  2 
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39. I feel nervous when I am with other children or adults and I 

have to do something while they watch me (for example: 

read aloud, speak, play a game, play a sport). 

0  1  2 

40. I feel nervous about going to parties, dances, or any place 

where there will be people that I don’t know well. 

0  1  2 

41. I am shy. 0  1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* For children ages 8 to 11, it is recommended that the clinician explain all questions, or have the child answer 

the questionnaire sitting with an adult in case they have any questions. 

 

Developed by Boris Birmaher, M.D., Suneeta Khetarpal, M.D., Marlane Cully, M.Ed., David A. Brent, M.D., 

and Sandra McKenzie, Ph.D., Western Psychiatric Institute and Clinic, University of Pgh. (10/95). Email: 

birmaherb@msx.upmc.edu 

mailto:birmaherb@msx.upmc.edu
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Viðauki II 

Scoring of the SCARED: 

 A total score of ≥ 25 may indicate the presence of an Anxiety Disorder. Scores higher 

than 30 are more specific.  

 A score of 7 for items 1, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 38 may indicate Panic 

Disorder or Significant Somatic Symptoms.  

 A score of 9 for items 5, 7, 14, 21, 23, 28, 33, 35, 37 may indicate Generalized 

Anxiety Disorder.  

 A score of 5 for items 4, 8, 13, 16, 20, 25, 29, 31 may indicate Separation Anxiety.  

 A score of 8 for items 3, 10, 26, 32, 39, 40, 41 may indicate Social Anxiety Disorder.  

 A score of 3 for items 2, 11, 17, 36 may indicate Significant School Avoidance.  

 

 

 

 

 



50 

 

Viðauki III 

Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna - íslensk þýðing 

 

Nafn: _______________________ 

Dagsetning: _________________ 

 

Leiðbeiningar: Hér fyrir neðan er listi af setningum sem lýsa því hvernig fólki getur liðið. 

Lestu hverja setningu fyrir sig. Gerðu svo hring um það svar sem lýsir best líðan þinni síðustu 

3 mánuði. 

 

0 = Ekki rétt eða næstum aldrei rétt. 

1 = Að einhverju leyti rétt eða stundum rétt. 

2 = Oft rétt eða mjög oft rétt. 

 

1. Þegar ég verð hrædd/ur þá er erfitt að anda. 0  1  2 

2. Ég fæ höfuðverk í skólanum. 0  1  2 

3. Mér líkar illa við að vera með fólki sem ég þekki lítið. 0  1  2 

4. Ég verð hrædd/ur ef ég gisti annars staðar en heima. 0  1  2 

5. Ég hef áhyggjur af því hvort öðru fólki líki við mig. 0  1  2 

6. Þegar ég verð hrædd/ur þá líður mér eins og það sé að líða yfir 

mig. 

0  1  2 

7. Ég er taugaóstyrk/ur („nervös”).  0  1  2 

8. Ég fylgi mömmu eða pabba allt sem þau fara. 0  1  2 

9. Fólk segir að ég líti út fyrir að vera taugaóstyrk/ur. 0  1  2 

10. Ég er taugaóstyrk/ur þegar ég er með fólki sem ég þekki ekki 

vel. 

0  1  2 

11. Ég fæ magaverk í skólanum. 0  1  2 

12. Þegar ég verð hrædd/ur, þá líður mér eins og ég sé að verða 0  1  2 
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klikkuð/klikkaður. 

13. Ég er hrædd/ur við að sofa ein/n. 0  1  2 

14. Ég hef áhyggjur af því að vera jafn góð/ur og aðrir krakkar. 0  1  2 

15. Þegar ég verð hrædd/ur þá líður mér eins og hlutirnir séu ekki 

raunverulegir. 

0  1  2 

16. Ég fæ martraðir um að eitthvað slæmt komi fyrir foreldra 

mína. 

0  1  2 

17. Ég hef áhyggjur af því að fara í skólann. 0  1  2 

18. Þegar ég verð hrædd/ur þá slær hjartað í mér hratt. 0  1  2 

19. Ég titra/skelf. 0  1  2 

20. Ég fæ martraðir um að eitthvað slæmt komi fyrir mig. 0  1  2 

21. Ég hef áhyggjur af því hvort hlutir gangi upp hjá mér. 0  1  2 

22. Þegar ég verð hrædd/ur þá svitna ég mikið. 0  1  2 

23. Ég er áhyggjufull/ur. 0  1  2 

24. Ég verð mjög hrædd/ur án þess að hafa ástæðu fyrir því. 0  1  2 

25. Ég er hrædd/ur við að vera ein/n heima. 0  1  2 

26. Það er erfitt fyrir mig að tala við fólk sem ég þekki ekki vel. 0  1  2 

27. Þegar ég verð hrædd/ur þá líður mér eins og ég sé að kafna. 0  1  2 

28. Fólk segir mér að ég hafi of miklar áhyggjur. 0  1  2 

29. Mér líkar illa að vera í burtu frá fjölskyldu minni 0  1  2 

30. Ég er hrædd/ur við að fá kvíðakast (eða fyllast ofsahræðslu). 0  1  2 

31. Ég hef áhyggjur af því að eitthvað slæmt geti komið fyrir 

foreldra mína. 

0  1  2 

32. Ég er feimin/n við fólk sem ég þekki ekki vel. 0  1  2 

33. Ég hef áhyggjur af því sem á eftir að gerast í framtíðinni. 0  1  2 
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34. Þegar ég verð hrædd/ur þá líður mér eins og ég þurfi að kasta 

upp (gubba). 

0  1  2 

35. Ég hef áhyggjur af því hversu vel ég geri hluti. 0  1  2 

36. Ég er hrædd/ur við að fara í skólann. 0  1  2 

37. Ég hef áhyggjur af hlutum sem þegar hafa gerst. 0  1  2 

38. Þegar ég verð hrædd/ur, þá svimar mig. 0  1  2 

39. Ég verð taugaóstyrk/ur þegar ég er með öðrum krökkum eða 

fullorðnum ef ég verð að  gera eitthvað á meðan þau horfa á 

mig (til dæmir: lesa upphátt, tala, taka þátt í leikjum eða 

íþróttum). 

0  1  2 

40. Ég er taugaóstyrk/ur við að fara í partý, á böll eða aðra staði 

þar sem er fólk sem ég þekki ekki vel. 

0  1  2 

41. Ég er feimin/n. 0  1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spurningalistinn er ætlaður börnum og unglingum á aldrinum 8-18 ára. 

 Fyrir börn á aldrinum 8-11 ára er gert ráð fyrir því að þau njóti aðstoðar fullorðins 

einstaklings ef þau skilja ekki einstakar spurningar. 

 

Þróað af Boris Birmaher, M.D., Suneeta Khetarpal, M.D., Marlane Cully, M.Ed., David A. Brent, 

M.D. og Sandra McKenzie, Ph.D., Western Psychiatric Institute and Clinic, University of Pgh. 

(10/95). Tölvupóstur: birmaherb@msx.upmc.edu 

mailto:birmaherb@msx.upmc.edu
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Viðauki IV 

Stigagjöf Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna:  

 Stig samtals 25 geta bent til kvíðaröskunar. Stig sem eru hærri en 30 eru sértækari. 

 

 7 stig fyrir spurningar 1, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 34 og 38 geta bent til 

ofsakvíða eða verulegra líkamlegra einkenna (e. significant somatic symptoms). 

 9 stig fyrir spurningar 5, 7, 14, 21, 23, 28, 33, 35 og 37 geta bent til almennrar 

kvíðaröskunar. 

 

 5 stig fyrir spurningar 4, 8, 13, 16, 20, 25, 29 og 31 geta bent til aðskilnaðarkvíða. 

 

 8 stig fyrir spurningar 3, 10, 26, 32, 39, 40 og 41 geta bent til félagskvíða (e. social 

anxiety). 

 

 3 stig fyrir spurningar 2, 11, 17 og 36 geta bent til að reynt sé að forðast skólann (e. 

significant school avoidance). 
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Viðauki V 

Skimun fyrir kvíðatengdum röskunum meðal barna (SCARED) 

Þú ert vinsamlegast beðin/n um að taka þátt í forpórfun á mælitækinu "SCARED". 

Tækið er 41 spurningar ætlaðar börnum og unglingum 8-18 ára og er hugsað sem skimun á 

hugsanlegum kvíðatengdum röskunum meðal barna, en ekki til greiningar. Það var þróað af 

Boris Birmaher, bandarískum barnageðlækni, og hefur leyfi hans fengist til íslenskrar 

þýðingar.  

Vinsamlegast lestu mælitækið (41 spurningar samtals) og svaraðu síðan spurningunum 

hér að neðan eftir bestu getu. Það er ekki skylda að svara spurningunum og getur þú hætt 

hvenær sem er. Það skoðast sem upplýst samþykki þitt fyrir þátttöku þinni að þú svarir spurn-

ingunum. 

Gert er ráð fyrir að börn 8-11 ára njóti aðstoðar fullorðins einstaklings, eins og 

skólahjúkrunarfræðings, við úrlausn spurninganna. 

 

1. Hvað telur þú að það muni taka börn á aldrinum 10-13 ára langan tíma að svara 

spurningunum?  ________ mínútur. 

 

2. Hvernig telur þú að börnum á aldrinum 10-13 ára muni finnast að svara þessum lista? 

(Mjög erfitt, erfitt, hvorki erfitt né einfalt, einfalt, mjög einfalt). Eitthvað sem þú vilt bæta 

við: ____________________________________________________________________ 

 

3. Telur þú að börn á aldrinum 10-13 ára muni skilja allar spurningarnar? Ef ekki, hvaða 

spurningar eru það? _______________________________________________________ 
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4. Finnst þér spurningarnar: Flóknar, ganga of nærri einkalífi, óviðeigandi, orðalag skrýtið, 

annað? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Er eitthvað sem þú vilt gera athugasemd við? ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 


