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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.A.-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er að meginstofni rannsóknarritgerð sem 

unnin er með stoð í fræðilegum heimildum bæði íslenskum og erlendum. Að auki voru 

notuð gögn frá Rannsóknir og greining um kvíða unglingsstúlkna.  

Í verkefninu eru kvíðaraskanir skilgreindar og verður leitað svara við hver einkenni kvíða 

eru, hverjir eru helstu áhættuþættir og verndandi þættir kvíðans og hverjar afleiðingar 

kvíða geta verið og er sjónum þá beint að unglingsstúlkum. Einnig verður fjallað um hvaða 

úrræði standa unglingsstúlkum sem glíma við kvíða til boða á Íslandi. Kvíði er mikilvæg 

tilfinning sem allir finna fyrir á lífsleiðinni en hann getur orðið að neikvæðri tilfinningu sem 

hefur mikil og hamlandi áhrif á daglegt líf fólks. Nýlegar rannsóknir benda til þess að kvíði 

ungmenna hafi aukist, þá sérstaklega hjá unglingsstúlkum. Helstu niðurstöður þessa 

verkefnis eru þær að mikilvægt sé að grípa strax inn í þegar merki eru um kvíða hjá 

unglingsstúlkum. Þá má draga þær ályktanir að leggja þurfi aukna áherslu á að vera vakandi 

fyrir kvíðaeinkennum unglingsstúlkna og bjóða upp á úrræði fyrir þær. Þá er mikilvægt að 

fjölskyldan sé meðvituð um kvíða einstaklingsins og fái hann til að segja frá því sem er að 

gerast hjá honum svo hægt sé að fá viðeigandi aðstoð.  
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Formáli 

Leiðbeinandi minn var Ragný Þóra Guðjohnsen aðjunkt við Menntavísindasvið og vil ég 

þakka henni fyrir góða leiðsögn og ábendingar við gerð þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka 

manninum mínum Þresti Leó fyrir mikinn stuðning í gegnum námið og skrifin við 

lokaritgerðina. Einnig þakka ég foreldrum mínum, tengdaforeldrum og systkinum mínum 

fyrir mikla hjálp með dætur okkar Þrastar og þann stuðning sem þau veittu mér í náminu. 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/adalvefur/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Akureyri, 9. maí 2017 

Ólafía Kristín Norðfjörð 

 



7 

1 Inngangur 

Kvíði er tilfinningalegt og lífeðlisfræðilegt ástand sem hefur áhrif á hugsun og hegðun. Þegar 

kvíði er hóflegur getur hann virkað sem jákvæður hvati en þegar hann er óhóflegur getur 

hann orðið hamlandi (American Psychiatric Association, 2013). Óhóflegur kvíði er meiri, 

varir lengur og hamlar daglegri virkni sem felur t.d. í sér einfalda hluti eins og að fara á 

fætur, fara í skóla eða vinnu og eiga í samskiptum við annað fólk (Oddi Erlingsson, 2000). Á 

síðastliðnum áratug hefur heilsumynstur ungmenna breyst töluvert. Andleg veikindi hrjá 

ungmenni í auknum mæli og eru oft tengd auknu álagi í skólum og í samskiptum við 

fjölskyldu og vini (Wille, Bettge og Ravens-Sieberer, 2008).  

Eðlilegt er að nemandi í skóla kvíði prófi þegar hann er ekki undirbúinn og fyrirsjáanlegt 

er að hann nái ekki prófinu. Það getur þá kennt nemandanum að skipuleggja lestur betur 

fyrir næsta próf og að sinna náminu betur meðan á námstímabili stendur (Oddi Erlingsson, 

2000). Hins vegar getur mikill kvíði hjá nemanda sem hefur undirbúið sig vel fyrir próf verið 

farinn að hamla daglegu lífi einstaklingsins og telst þá vera kvíðaröskun. Hjá unglingum sem 

þjást af almennri kvíðaröskun eru áhyggjurnar yfirleitt tengdar skólanum eða íþróttum, 

jafnvel þó ekki sé verið að meta frammistöðu þeirra.  

Á unglingsárunum eru breytingar sem eiga sér stað í heilanum hjá stúlkum og drengum. 

Ekki er hægt að alhæfa yfir allar stúlkur og drengi en þegar heili stúlkna er orðinn fullþroska 

eru þær í kringum 11 ára aldur og drengir í kringum 14 ára. Þrátt fyrir að heilinn sé orðinn 

fullþroska á þessum aldri þá er heilinn að taka á móti upplýsingum og mótast fram til 20 

ára. Fremri hluti heilans, sem kallast framheili er síðasti hluti heilans til að fullmótast. Það 

er sá hluti heilans sem sér um skipulagningu, forgangsröðun og að hafa stjórn á hvötum 

sínum. Þessar breytingar sem heilinn er að upplifa geta útskýrt hvers vegna unglingsárin 

eru sá tími sem andleg veikindi aukast og þar á meðal kvíði (National Institute of Mental 

Health, e.d.). 

Markmið ritgerðarinnar er að gera fræðilega samantekt á rannsóknum um kvíða, gera 

grein fyrir mismunandi flokkum kvíða, einkennum hans, orsökum og afleiðingum og verður 

sjónum sérstaklega beint að unglingsstúlkum. Ýmsir þættir hafa í rannsóknum verið 

skoðaðir og tengdir við kvíðaraskanir en í þessari ritgerð verður sjónum sérstaklega beint 

að erfðum, uppeldi og félagslegum aðstæðum. Auk þess verður lögð áhersla á að skoða 

kvíða stúlkna og afleiðingar hans eins og samskiptaerfiðleika, námserfiðleika, skerta 

sjálfsmynd, þunglyndi og sjálfsvíg.  

Verkefnið er að meginstofni rannsóknarritgerð sem unnin er með stoð í fræðilegum 

heimildum bæði íslenskum og erlendum. Að auki voru notuð gögn frá Rannsóknir og 

greiningu um kvíða unglingsstúlkna á árabilinu 2006 - 2016. Um var að ræða mjög afmörkuð 
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gögn sem unnið var með í excel til að gefa lýsandi niðurstöður. Ritgerðin skiptist í 

meginkafla þar sem fyrst er fjallað um kvíða almennt og kynnt hvernig verkefnið er upp 

byggt. Því næst er fjallað um þætti sem geta annars vegar aukið líkur á kvíða hjá 

unglingsstúlkum (áhættuþætti) og hins vegar dregið úr kvíðaeinkennum þeirra (verndandi 

þætti). Þá verður fjallað um úrræði og ráð fyrir unglingsstúlkur sem glíma við kvíða. Þau 

úrræði sem eru hvað mest notuð nú á dögum eru hugræn atferlismeðferð og lyfjameðferð. 

Þá skiptir miklu máli að fjölskylda sé meðvituð um ástand þess sem glímir við kvíða. Að 

lokum koma niðurstöður, þar sem innihald verkefnisins er dregið saman.  

Unnið verður með eftirfarandi rannsóknarspurningar: Hver eru einkenni kvíða og hvaða 

þættir auka áhættu á eða vernda gegn kvíða hjá unglingsstúlkum? Hverjar eru afleiðingar 

þess að takast á við kvíða og hvaða úrræði standa unglingsstúlkum með kvíða til boða á 

Íslandi?  
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2 Kvíði 

Kvíði er tilfinning sem allir upplifa á lífsleiðinni og hjá heilbrigðu fólki telst hann eðliegur í 

afmarkaðan tíma. Ef kvíðinn er undir góðri stjórn og einstaklingur nýtir hæfileika sína þá er 

hann eðlilegur en ef einstaklingur fær slæm einkenni og virðist ekki ráða við kvíðann er 

talað um sjúklegt ástand (Sigurjón Björnsson, 1993).  

Kvíði er talinn mjög vanmetinn sjúkdómur. Hann getur varað út ævina og getur haft 

hamlandi og afdrifarík áhrif á líf fólks. Sem dæmi má nefna að langvarandi glíma við kvíða 

eykur líkur á að einstaklingar þrói með sér þunglyndi og misnoti lyf eða áfengi (Sóley Dröfn 

Davíðsdóttir, 2014). Það sem skilur að yfirdrifinn og eðlilegan kvíða er að yfirdrifinn kvíði 

varir yfirleitt lengur, er tíðari og meiri (Oddi Erlingsson, 2000). Þegar talað er um að kvíði sé 

eðlilegur er hins vegar átt við tilvik eins og þegar fólk kemur fram fyrir framan aðra eða fer 

í próf. Í slíkum tilvikum getur kvíði jafnvel hjálpað til við einbeitingu og hefur þau áhrif að 

fólk stendur sig betur í því sem það tekur sér fyrir hendur. Kvíðinn hefur þá þau áhrif að fólk 

er ekki eins kærulaust og undirbýr sig betur fyrir viðfangsefni og áskoranir (Sóley Dröfn 

Davíðsdóttir, 2014). Einstaklingum með kvíða, jafnt konum sem körlum, hefur fjölgað frá 

aldamótum og hér á Íslandi hefur heimsóknum til sérfræðinga fjölgað hjá báðum kynjum 

frá árinu 1997 (Inga D. Sigfúsdóttir, Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Jón F. Sigurðsson og Gísli H. 

Guðjónsson, 2008).  

Það fer mikið eftir aldri hvers vegna einstaklingur finnur fyrir kvíða. Hjá ungabörnum er 

kvíðinn tengdur hræðslu við að detta, ókunnugar persónur og hluti, hávaða og sérstök 

hljóð. Þegar barn eldist verður meira um hræðslu við drauga, dýr og þess háttar hluti. Það 

er svo á unglingsárunum eða eftir 12 ára aldurinn sem einstaklingur verður kvíðinn fyrir því 

hvernig hann lítur út, hver framkoman er og fyrir líkamlegu útliti. Þá vex félagslegur kvíði 

mikið á unglingsárunum og þá sérstaklega að kvíða fyrir framtíðinni, eigin ábyrgð í lífinu og 

samskiptum við hitt kynið (Sigurjón Björnsson, 1993).  

Kvíði birtist bæði í formi líkamlegra og andlegra einkenna, flokkast hann í mismunandi 

tegundir kvíðaraskana og geta einstaklingar með kvíða því glímt við margs konar einkenni 

sem hafa mismunandi tilgang. Oftast eru einkennin meinlaus en þó er alltaf óþægilegt að 

finna fyrir þeim. 

Kvíðaeinkenni geta t.d. verið að einstaklingur finnur öran hjartslátt en þá er 

tilgangurinn með einkennunum að dæla súrefnisríku blóði til stórra vöðva og er 

aukaverkunin óþægileg meðvitund um hjartsláttinn. Annað einkenni kvíða er sviti og er þá 

tilgangurinn að kæla líkamann og aukaverkunin er svitamyndun. Jafnframt er algengt að 

kvíða fylgi hugsun um aðsteðjandi hættu og finnst einstaklingnum þá mikilvægt að vera 
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viðbúinn og fljótur að bregðast við hættunni. Aukaverkanir þessa eru þá að einstaklingur er 

á nálum og á erfitt með að hugsa um annað en hættuna (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.b). 

2.1 Flokkar kvíða og einkenni 

Stundum heldur fólk að það sé líkamlega veikt þegar það þjáist af kvíða enda er 

birtingarmynd kvíða oft líkamleg. Sem dæmi má nefna einkenni eins og andþyngsli, öran 

hjartslátt, slaka einbeitingu, skjálfta, fiðring í maga, magaverk, höfuðverk, ógleði, svima, 

grunna og öra öndun, munnþurrk, skjálfandi rödd, máttleysi, doða, köfnunartilfinningu, 

kyngingarerfiðleika og svita (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014).  

Samkvæmt DSM-5 greiningarkerfinu eru kvíðaraskanir flokkaðar í mismunandi flokka 

og geta þær beinst að ýmsum athöfnum, hlutum eða aðstæðum eftir því um hvaða 

kvíðaröskun er að ræða (Mash og Wolfe, 2013). DSM-5 greiningarkerfið flokkar 

kvíðaraskanir í almenna kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder), aðskilnaðarkvíða (e. 

separation anxiety), félagsfælni (e. social phobia), sértæka fælni (e. specific phobia), 

felmtursröskun (e. panic disorder), þráhyggju og áráttu (e. obsessive-compulsive disorder), 

víðáttufælni (e. agoraphobia) og áfallastreitu (e. posttraumatic stress) (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Hér á eftir verður nánar gerð grein fyrir hverjum flokki kvíðaraskana og sérstaklega fyrir 

kvíða unglingsstúlkna. 

2.1.1 Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder)  

Almenn kvíðaröskun lýsir sér með því að margar daglegar athafnir valda kvíða. Einstaklingur 

sem glímir við slíka kvíðaröskun er þannig sífellt hræddur um að eitthvað komi fyrir, er 

kvíðinn og spenntur yfir aðstæðum sem undir eðlilegum kringumstæðum ættu ekki að 

valda kvíða (Jón G. Stefánsson, 1992). Kvíðinn getur komið til vegna einhvers sem hefur 

gerst í fortíðinni. Einstaklingar sem þjást af almennri kvíðaröskun sækjast oft í að fá 

viðurkenningu og hrós fyrir það sem þeir gera og leita eftir hughreystingu (Anxiety 

Disorders Association of America, 2010). Þá beinist kvíðinn ekki endilega að einhverjum 

ákveðnum aðstæðum heldur frekar að heilsu eða einhverju sem gæti mögulega komið fyrir 

(Oddi Erlingsson, 2000). Helstu einkenni almennrar kvíðaröskunar eru svefntruflanir, 

eirðarleysi, vöðvaspenna, langvarandi höfuðverkur og meltingartruflanir (Locke, Kirst og 

Shultz, 2015). 

2.1.2 Aðskilnaðarkvíði (e. separation anxiety)  

Aðskilnaðarkvíði greinist aðallega hjá börnum undir fimm ára og felst í ótta við að skiljast 

frá foreldrum (Mash og Wolfe, 2013). Það er við hæfi á vissum aldri að börn finni fyrir kvíða 



11 

þegar þau þurfa að vera í öðrum aðstæðum en þau eru vön. Ef barn sem finnur fyrir kvíða í 

lengur en fjórar vikur vegna aðskilnaðar við heimili, foreldra sína eða aðstæður sem það 

þekkir vel þá eru miklar líkur á að barnið þjáist af aðskilnaðarkvíða (Anxiety Disorders 

Association of America, 2010). Börn sem aldrei hafa fundið fyrir kvíða við aðskilnað geta allt 

í einu fundið fyrir honum (Anxiety Disorders Association of America, 2010). Í 

greiningarviðmiðum DSM-5 er viðurkennt að aðskilnaðarkvíði geti verið til staðar á 

fullorðinsárum en áður hefur alltaf verið talið að aðskilnaðarkvíði geti einungis greinst í 

börnum og ungmennum undir 18 ára aldri (Bögels, Knappe og Clark, 2013). 

2.1.3 Félagsfælni (e. social phobia)  

Félagsfælni er kvíði við félagslegar aðstæður og verða einstaklingar með félagsfælni 

hræddir um að verða sér til skammar fyrir framan aðra og að haga sér á óviðeigandi hátt. 

Ef greina á félagsfælni frá feimni þurfa einkenni að hafa verið til staðar síðustu sex mánuði 

og trufla daglegt líf einstaklingsins (Silverman og Ginsburg, 1998).  

Félagsfælni getur komið fram snemma á barnsaldri en þó eykst óttinn við álit annarra 

meira á unglingsárunum og getur þá bitnað á samskiptum við vini og leitt til félagslegrar 

einangrunar (Ólafur Þór Ævarsson, e.d.). Félagsfælinn einstaklingur er yfirleitt viss um að 

aðrir séu að hugsa um hann og horfa á hann og er einstaklingurinn viss um að sú athygli 

komi til vegna þess hverjir gallar hans séu og hversu klaufalegur hann sé. Einkenni 

félagsfælni er stöðugur ótti í félagslegum kringumstæðum og að verða metinn af öðru fólki. 

Þá forðast félagsfælinn einstaklingur aðstæður sem kalla fram vanlíðan og getur óttinn birst 

sem ör hjartsláttur, handskjálfti, sviti, ógleði, munnþurrkur og óþægindi í maga (American 

Psychiatric Association, 2000). Þannig hefur einstaklingur með félagsfælni til dæmis 

áhyggjur af því að allir séu að horfa á sig og finnist hann vera kjánalegur og vitlaus. 

Afleiðingar þessa eru því gjarnan að fólk forðast til dæmis að fara í búðir af ótta við að rekast 

á einhvern sem það þekkir (Sheehan, 1997). 

2.1.4 Sértæk fælni (e. specific phobia)  

Sértæk fælni er mikill ótti við tiltekið áreiti og aðstæður. Kvíðinn getur orsakast af 

sprautum, lofthræðslu, blóði, dýrum, óveðri og flughræðslu. Meiri líkur eru á að sértæk 

fælni komi fram á unglingsárunum og jafnvel á fullorðinsárum. Flestir reyna að framkvæma 

daglegar athafnir án þess að forðast viss atvik en einstaklingar sem þjást af sértækri fælni 

forðast aðstæður, hluti eða staði þótt þeir viti að engin hætta stafi af þeim. Því getur sértæk 

fælni dregið úr sjálfsáliti og truflað daglegar venjur (Anxiety Disorders Association of 

America, 2010).  
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2.1.5 Felmtursröskun - ofsakvíði (e. panic disorder)  

Felmtursröskun felst í óvæntum og skyndilegum kvíðaköstum sem koma fyrirvaralaust 

(Mash og Wolfe, 2013). Einkenni eru stutt skeið af miklum óþægindum eða ótta í aðstæðum 

þar sem engin hætta er til staðar. Einnig eru einkenni líkamleg eða hugræn og eru þau 

hraður hjartsláttur, verkur eða óþægindi fyrir hjarta, andnauð, köfnunartilfinning, svimi, 

skjálfti, yfirliðakennd, svitaköst, hræðsla við að deyja og missa stjórn á sér. Kvíðakastið 

getur orðið svo slæmt að einstaklingurinn haldi að hann sé að missa vitið, verða sér til 

skammar eða deyja þrátt fyrir að um enga hættu sé að ræða (Tómas Zoëga, 1992). Til að 

greinast með ofsakvíða þurfa kvíðaköst að vera fleiri en eitt þar sem engin skýring er á því 

hvers vegna kastið hófst. Þótt einstaklingur fái kvíðaköst sem hægt er að útskýra hvers 

vegna hófust getur hann samt verið með ofsakvíða ef hin óútskýrðu köst koma upp inni á 

milli (American Psychiatric Association, 2013). 

2.1.6 Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. obsessive-compulsive disorder) 

Áráttu- og þráhyggjuröskun felst í kvíðavaldandi og þrálátum hugsunum og hegðun sem 

endurtekur sig til að draga úr kvíðanum (Mash og Wolfe, 2013). Þráhyggjan eru hugsanir 

sem einstaklingur er fastur í en vill ekki hugsa en áráttan er hegðunin sem endurtekin er til 

að róa hugann. Áráttuhegðunin getur verið tímafrek og reynist oft erfitt að koma börnum í 

skóla á morgnana vegna þessarar hegðunar en miklar líkur eru á bata ef einstaklingar fá þá 

aðstoð sem þeir þurfa við þráhyggju- og árátturöskun (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Það sem einkennir áráttu eru endurteknar og þrautseigar hugsanir, langanir og ímyndanir 

sem einstaklingur vill ekki upplifa og þráhyggja er endurtekin hegðun eða hugsun sem 

einstaklingi finnst þurfa að framkvæma sem svar við áráttu eða samkvæmt ákveðinni 

reglu/mynstri sem verður að fylgja (American Psychiatric Association, 2013). 

2.1.7 Víðáttufælni (e. agoraphobia)  

Einkenni víðáttufælni eru einkum þau að einstaklingur forðast yfirleitt opinbera staði vegna 

þess að þar gæti orðið erfitt að forðast aðstæður sem valda kvíða eins og veitingastaði, 

íþróttavelli og búðir þar sem er margmenni (Mash og Wolfe, 2013). Einstaklingurinn forðast 

aðstæður sem honum líður illa í af hræðslu við að missa tökin á kvíðanum vegna 

öryggisleysis (Gylfi Ásmundsson, 2000). Víðáttufælni er nokkuð skyld felmtursröskun og 

þróar einn af hverjum þremur sem þjáist af felmtursröskun með sér víðáttufælni (Anxiety 

Disorders Association of America, 2010). 

2.1.8 Áfallastreita (e. posttraumatic stress)  

Um 5% barna og unglinga þjást af áfallastreituröskun og eru stúlkur líklegri en drengir til að 

þjást af henni (Barlow, 2002). Áfallastreita hefur mörg mismunandi einkenni sem tengjast 



13 

eðli og alvarleika áfallsins sem um ræðir hverju sinni. Sem dæmi eru svefnörðugleikar og 

erfiðleikar með einbeitingu einkenni af minni áföllum en sífelldar endurupplifanir (e. 

flashback) og jafnvel rof frá raunveruleikanum í klukkustundir eru einkenni alvarlegra áfalla 

(American Psychiatric Association, 2013). Hún getur komið eftir áfall (Mash og Wolfe, 

2013), ef einstaklingur verður t.d. fyrir líkamlegri eða kynferðislegri misnotkun eða verður 

vitni að dauðaslysi (Anxiety Disorders Association of America, 2010). Það sem greinir 

áfallastreitu frá öðrum röskunum er að einstaklingur fær endurteknar martraðir og 

endurminningar og upplifir atburðinn aftur (Barlow, 2002). Einkenni við áfallastreitu þurfa 

að hafa varað í a.m.k. 6 vikur svo þau teljist hafa skerðandi áhrif á líf einstaklingsins 

(American Psychiatric Association, 2013). 

2.2 Kvíði unglingsstúlkna 

Rannsóknir á kvíða hjá ungu fólki gefa til kynna að stúlkur glími frekar við kvíða en drengir. 

Rannsókn McLean og Anderson (2009) gaf til kynna að unglingsstúlkur væru sex sinnum 

líklegri en drengir til að þróa með sér kvíðaröskun. Íslenskar rannsóknir hafa jafnframt fylgst 

með kvíða ungmenna á aldrinum 10-20 ára frá árinu 1992 til 2016 og má þar sjá að stelpur 

virðast glíma frekar við kvíða en strákar (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

2017).  

Rannsóknir og greining hafa skoðað líðan ungmenna í 9. og 10. bekk grunnskóla á 

Íslandi. Í niðurstöðum þeirra má sjá að stúlkur í 9. og 10. bekk telja andlega heilsu sína lakari 

árið 2014, þá svöruðu 72% stúlkna að þær væru með slæma andlega heilsu og árið 2012 

voru það 78% stúlkna sem svöruðu því að þær væru með slæma andlega heilsu. Hlutfall 

þeirra stúlkna sem hafa upplifað depurð, einmanaleika eða eru niðurdregnar síðustu sjö 

daga jókst frá árinu 2009 úr tæpum 8% (169) í 14% (303) árið 2014 (Hrefna Pálsdóttir, Jón 

Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson 

og Inga Dóra Sigurðardóttir, 2014). 

Ef skoðuð eru hlutföll meðal stúlkna frá árinu 2006, 2009, 2012 og 2014 þá sögðust 

11,1% stelpna finna fyrir einmanaleika og 10,3% voru niðurdregnar árið 2006. Árin 2009 og 

2012 lækkuðu þessar tölur en hækkuðu svo aftur árið 2014. Þá voru 14,4% sem fundu fyrir 

einmanaleika og 14,7% sem voru niðurdregnar sem er mjög mikil hækkun frá fyrri árum. 

Hjá strákunum fjölgaði einnig þeim sem fundu fyrir einmanaleika frá árinu 2006 og 2014 en 

hlutföllin hjá þeim sem voru niðurdregnir voru nokkuð jöfn frá árunum 2006-2012, eða 

3,5%-3,7%, en hækkaði svo árið 2014 upp í 4,5% (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Í gögnum Rannsóknar og greiningar sem fengust vegna ritgerðar þessarar kemur fram 

að frá árinu 2016 höfðu tölurnar hækkað töluvert frá árinu 2006. Þá voru 5% drengja sem 

fundu fyrir einmanaleika eða voru niðurdregnir en 16,7% stúlkna. Einnig voru skoðuð 
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kvíðaeinkenni eins og verkur í maga, höfuðverkur og lítil matarlyst í sömu könnun árið 2016 

hjá unglingum í 9. og 10. bekk. Þá voru 6,3% drengja sem fundu fyrir verk í maga síðustu sjö 

daga en 18% stúlkna. Hlutfall drengja sem fundu fyrir höfuðverk síðustu vikuna var 6,7% en 

21,7% stúlkna og hlutfall drengja sem voru með litla matarlyst var 5,7% en stúlkna 17%. 

Samkvæmt þessum tölum virðist vera munur milli kynjanna og virðast þá stúlkur frekar 

glíma við einkenni kvíðaraskana en drengir. 

Bæði erlendar og íslenskar rannsóknir hafa greint frá tengslum milli kvíða stúlkna og 

notkunar á samfélagsmiðlum. Árið 2016 gerðu Rannsóknir og greining könnun hjá 

unglingum í 9. og 10. bekk þar sem þau voru spurð hversu mikið þau notuðu samfélagsmiðla 

eins og Facebook, Twitter og Snapchat á dag og þar svöruðu 8,2% drengja og 14,2% stúlkna 

að þau eyddu sex eða fleiri klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum sem þessum. Í þessari 

sömu könnun voru ungmennin spurð hversu góð andleg heilsa þeirra væri. 

Svarmöguleikarnir voru: Mjög góð, góð, sæmileg, slæm og mjög slæm. Alls voru 24% 

drengja sem svöruðu sæmileg, slæm og mjög slæm en 43% stúlkna, sem er næstum 

helmingur allra stúlkna sem svöruðu könnuninni.  

Þá spila samfélagsmiðlar stórt hlutverk í því hvernig mótun sjálfsmyndar er hjá 

unglingsstúlkum og rannsóknir benda til þess að stúlkur finni fyrir pressu um að vera 

kynferðislega aðlaðandi á netinu vegna staðalímynda sem birtist í samfélaginu og í 

fjölmiðlum (Bond, 2009). Þó gefa erlendar rannsóknir bæði jákvæða og neikvæða mynd af 

notkun samfélagsmiðla og í rannsókn Rideout (2012) sögðust ungmenni gleðjast yfir 

samfélagsmiðlum en væru um leið áhyggjufull yfir því hvort eitthvað kæmist á netið sem 

væri jafnvel óviðeigandi svo sem myndir eða myndbönd. Niðurstöður sýndu að 59% 

ungmenna fannst gaman að setja myndir af sér á netið og voru þá stúlkur í miklum 

meirihluta og voru þær einnig meira stressaðar yfir myndbirtingunni (Rideout, 2012). 

Hér næst á eftir verður sagt frá áhættuþáttum og verndandi þáttum við kvíða 

unglingsstúlkna. 

 



15 

3 Áhættuþættir og verndandi þættir kvíða 

Margvíslegir þættir tengjast andlegri heilsu barna og ungmenna. Ýmist er um að ræða 

þætti sem tengjast persónunni sjálfri, svo sem erfðir og sjálfsmynd, eða umhverfisþætti 

eins og þá sem tengjast fjölskyldu ungmennisins, skóla eða menningarlegu umhverfi. Þá 

þarf einn áhættuþáttur ekki endilega að benda til þess að líkur séu á andlegum veikindum, 

í flestum tilfellum hafa fleiri þættir komið saman og þegar það gerist eru meiri líkur á 

andlegum veikindum (Wille o.fl., 2008). 

Í þessum tilfellum er nauðsynlegt að greina og finna styrkjandi þætti sem geta haft áhrif 

á andlegu veikindin. Þá er hægt að skipta styrkjandi þáttum niður í þrennt, í fyrsta lagi eru 

það persónuleg úrræði og er þá talað um jákvæðni, að vera sjálfur sér nógur og hafa trú á 

sjálfum sér og sinni eigin hæfni. Í öðru lagi eru fjölskylduúrræði, það að einstaklingur fái 

stuðning frá foreldrum sínum, skýrar reglur og væntingar séu til allra fjölskyldumeðlima og 

foreldrar komi fram af hlýju og styðji börnin sín. Í þriðja lagi er það félagslegur þáttur sem 

lýsir sér í félagslegum stuðningi utan kjarnafjölskyldu, þá er átt við vini, kennara, félagsleg 

tengsl í íþróttum eða kirkju. Þá geta félagslegu þættirnir létt undir með ungmennum, hvatt 

þau til að gefa ekki undan og lagt sitt af mörkum til að byggja upp einstaklinginn (Wille o.fl., 

2008). 

Vegna þess hversu erfitt það er að eiga við andleg veikindi er mikilvægt að auka skilning 

á atriðum sem geta haft áhrif á þau. Þau geta t.d. tengst persónulegum þáttum eins og 

erfðum, uppeldi og sjálfsmyndinni, umhverfisþáttum eins og fjölskyldu og jafningjahópnum 

og lífsstíl ungmenna eins og svefni og notkun samfélagsmiðla. Hér á eftir verður nánar gerð 

grein fyrir þessum áhættuþáttum og verndandi þáttum gegn kvíða unglingsstúlkna.  

3.1 Persónuþættir 

Rannsóknir hafa sýnt að kvíðin ungmenni séu líklegri til að hafa litla trú á sér og vera feimin 

(Chansky og Kendall, 1997). Einnig búast þau við því að öðrum finnist þau hallærisleg og að 

fólki líki ekki við þau (Uhrlass, Schofield, Coles og Gibb, 2009). Erfið lífsreynsla og mikið álag 

getur einnig aukið líkur á að einstaklingur þrói með sér kvíða og þá hafa komið fram tengsl 

milli kvíðaeinkenna barna og menntastöðu foreldra (Wren o.fl., 2007).  

Í hinu daglega lífi þurfa allir að eiga samskipti við aðra, hvort sem það er í búð, skóla 

eða vinnu. Því getur kvíði haft mikil áhrif á félagsleg samskipti og þá sérstaklega ef 

einstaklingur glímir líka við félagsfælni (Stein og Kean, 2000). Ef einstaklingur upplifir 

einhverskonar höfnun getur það leitt til kvíða, einbeitingarskorts, þunglyndis og erfiðleika 

við að leysa úr ágreiningi (McKnown, Gumbiner og Johnson, 2011). Því skiptir máli á 

unglingsárunum að mynda félagsleg tengsl við jafningja sína þar sem félagsleg höfnun 
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getur valdið mikilli vanlíðan og depurð og eru unglingar yfirleitt viðkvæmari fyrir höfnun 

en aðrir aldurshópar (Letts og Wolf, 2005). 

Hér verður fjallað um helstu persónuþætti sem bæði eru áhrifavaldar og verndandi 

þættir af kvíða unglingsstúlkna. 

3.1.1 Erfðir 

Einn af áhættuþáttum fyrir kvíða er ef hann er þegar að finna hjá öðrum í fjölskyldunni.     Í 

rannsókn sem Hettema, Neale og Kendler (2001) gerðu á erfðaþáttum kvíðaraskana árið 

2001 var hlutverk umhverfisþátta og erfða skoðað. Samkvæmt niðurstöðum þeirra virðast 

erfðir vera stærri þáttur en umhverfisþættir og virðast kvíðaraskanir erfast í fjölskyldum. 

Þó kom fram í rannsókninni að arfgengi kvíðaraskana er einungis um 30-40% og skýra erfðir 

því ekki öll tilfelli kvíða. Þá sýna niðurstöður úr fjölskyldu- og tvíburarannsóknum að 

kvíðaraskanir ganga í erfðir að einhverju leyti (Biederman o.fl., 2001).  

Það þýðir þó ekki að allir sem hafi erfðaþátt kvíða muni glíma við kvíðaröskun en þeir 

eru líklega viðkvæmari fyrir, t.d. ef foreldri einstaklings er með kvíðaröskun er líklegra að 

barnið greinist líka frekar en barn sem á foreldri án kvíðaröskunar (Biederman o.fl., 2001).  

3.1.2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er sú mynd sem einstaklingur hefur af sjálfum sér, þ.e. líkamlegum og 

félagslegum eiginleikum og færni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Á unglingsárunum eiga 

miklar breytingar sér stað á útliti unglings og fara ungmenni að hugsa meira um hvað þau 

vilja, hver þau eru, hvað öðrum finnst um þau, hver markmið þeirra eru, hvers vegna þau 

eru eins og þau eru og svo verða ungmennin einnig mjög upptekin af sjálfum sér 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Unglingsárunum getur fylgt mikið tilfinningaálag þar sem 

unglingurinn verður að finna sinn stað í lífinu og gengur jafnvel í gegnum óvissu- og 

mótunartímabil þar sem tilfinningasveiflur eins og uppgjöf, áhugaleysi og vonleysi eru til 

staðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Í rannsókn Polce-Lynch, Mayers, Kliewer og Kilmartin (2001) kom í ljós að stúlkur hafa 

minna sjálfsálit en drengir á fyrri hluta unglingsáranna en á seinni hluta þeirra virðist ekki 

vera neinn sjáanlegur munur. Þeir einstaklingar sem glíma við lágt sjálfsmat sýna einkenni 

þreytu og aukinn kvíði leiðir til þess að þeir hugsa neikvætt um möguleika sína og aðstæður. 

Ef þessi neikvæða hugsun heldur endurtekið áfram skapast hætta á því að einstaklingurinn 

þrói með sér þunglyndi (Embætti landlæknis, 2012).  

Sjálfsöryggi er alltaf gott fyrir eigin sjálfsmynd og ef það er gott eru einstaklingar 

reiðubúnari að takast á við mótlæti í lífinu, eru meira skapandi í vinnu og leiðir það til betri 

árangurs. Meiri líkur eru á því að einstaklingur sé gefandi og komi vel fram við annað fólk 
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sé hann með gott sjálfsöryggi og þá einnig sjálfsmat (Branden, 1987/2003). Það skiptir þá 

mestu máli að beina sjónum að því hvernig einstaklingur getur bætt sjálfsmynd sína og lært 

að treysta sjálfum sér, virða sig, þekkja mikilvægi sitt og þá hæfni sem hann býr yfir 

(Branden, 1987/2003). 

3.2 Umhverfisþættir 

Ýmsir umhverfisþættir hafa áhrif á kvíða unglingsstúlkna ásamt því að vera verndandi 

þáttur hans. Þá skiptir máli hverjar fyrirmyndir unglingsstúlkna eru og hvort þær hafi 

upplifað hluti sem hafi áhrif og ýti undir kvíðaeinkenni. Þessar upplifanir geta falist í áföllum, 

streitu, misnotkun, andláti vinar og skilnaði foreldra. Fræðimaðurinn Bronfenbrenner setti 

fram svonefnt vistfræðilíkan (e. ecological model) sem byggir á hvernig umhverfið og 

persónuleiki einstaklings vinna saman og hefur mótandi og þroskandi áhrif á einstaklinga 

(Bronfenbrenner, 1979). Vistfræðilíkanið inniheldur fimm stig sem kallast nærkerfi (e. 

microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), heildarkerfi (e. 

macrosystem) og lífkerfi (e. chronosystem) (Bronfenbrenner, 1979). Nærkerfið er nánasta 

umhverfi einstaklinga, þar fara fram öll bein samskipti við fjölskyldu, kennara og vini og 

samkvæmt Bronfenbrenner hafa fyrstu tvö stigin mest áhrif á líf unglinga og barna 

(Santrock, 2010). 

Hér á eftir verið fjallað um þá umhverfisþætti sem hafa áhrif á kvíða unglingsstúlkna 

og eru einnig verndandi þættir kvíðans.  

3.2.1 Fjölskyldan og uppeldishættir 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að þeir sem beri aðalábyrgð á 

uppeldi barns séu foreldrar eða lögráðamenn (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/2013). Niðurstöður rannsókna á samskiptum foreldra og barna hafa 

jafnframt sýnt að foreldrar eru beinar eða óbeinar fyrirmyndir barna sinna og örugg tengsl, 

viðurkenning og uppeldishættir skipta máli varðandi velferð barna og það hvort barnið þrói 

með sér kvíðaraskanir (Muris og Broeren, 2009).  

Fræðimenn hafa flokkað uppeldisaðferðir og sett fram kenningar um mismunandi áhrif 

þeirra fyrir velferð barna og ungmenna. Í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur Virðing og 

umhyggja (2007) er fjallað um uppeldisaðferðir Baumrind og að ein uppeldisaðferð hafi 

síðar bæst við. Í kenningum Baumrind greinir Sigrún ýmsa flokka uppeldisaðferða, til dæmis 

með leiðandi uppeldi (e. authoritative), skipandi uppeldi (e. authoritarian), eftirlátu uppeldi 

(e. permissive) og afskiptalausu uppeldi (e. neglective) (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Leiðandi uppalandi er sá sem hvetur barn sitt áfram með ást, hlýju og umhyggju, örvar 

hæfni þess og leiðbeinir því. Skipandi uppeldi er þegar einstaklingur er niðurlægður og 
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brotinn niður af uppalanda sínum. Eftirlátt uppeldi á sér stað þegar uppalandi setur ekki 

skýrar reglur og litlar kröfur en sýnir þó barni sínu hlýju. Afskiptalaust uppeldi er þegar 

uppalandi gerir lítið sem ekkert til að hvetja barnið og eflir þroska þess ekki heldur lætur 

það vera og sýnir því ekki athygli (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). 

Baumrind skoðaði jafnframt samband þroska barna á forskólaaldri við uppeldishætti 

foreldra. Þar flokkaði hún börnin í þrjá hópa eftir sjálfsaga, sjálfstæði og sjálfstrausti þeirra. 

Í fyrsta hópnum voru börn sem voru lipur og virk í samskiptum, voru sjálfstæð, höfðu trú á 

sjálfum sér, voru öguð, vingjarnleg og samvinnufús. Í öðrum hópnum voru börn sem voru 

vansæl og bæld en höfðu nokkra trú á sjálfum sér, voru tortryggin og vantreystu öðrum. Í 

þriðja hópnum voru börn sem sýndu skort á sjálfsaga, voru árásargjörn og höfðu minnsta 

trú á sjálfum sér. Þá voru fjórir þættir athugaðir varðandi uppeldishætti foreldranna og voru 

þeir: Hvernig foreldrar notuðu skýringar í samskiptum við börnin, hvernig foreldrar 

stjórnuðu barninu, hvers konar félagslegar, tilfinningalegar, vitsmunalegar og 

þroskatengdar kröfur foreldrar gerðu til barnsins og hvort hvatning og hlýja einkenndi 

samskiptin milli foreldra og barns (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

1993). 

Niðurstöður Baumrind leiddu í ljós að leiðandi foreldrar settu skýr mörk um hvað væri 

rétt og hvað ekki, þeir kröfðust þess að barnið sýndi þroskaða hegðun. Einnig sýndu þeir 

börnum sínum uppörvun og hlýju. Skipandi foreldrar stjórnuðust í börnunum og refsuðu 

þeim fyrir mistök. Þeir sýndu litla hlýju og uppörvun og ekki mátti efast um orð þeirra. 

Eftirlátir foreldrar ólu börnin upp í stjórnleysi og skiptu sér lítið af þeim. Þeir voru með fáar 

reglur og gerðu litlar kröfur til barna sinna (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993). 

Andleg og líkamleg vellíðan ungmenna tengist þannig þeim aðstæðum sem þau búa við 

og sýna rannsóknir að umhyggja og hlýja foreldra, aðhald og eftirlit, stuðningur og 

foreldratími hafi áhrif á líðan ungmenna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Eftirlit foreldra með 

ungmennum og það að fá að vita með hverjum þau eru á kvöldin og um helgar skiptir máli 

en jafnframt það að eyða tíma með unglingnum á heimilinu (Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2007).  

Ef einstaklingur verður fyrir einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu í uppeldinu getur það 

einnig haft margvíslegar afleiðingar og aukið líkur á andlegum vandamálum eins og 

þunglyndi og kvíða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2002). Þá geta atburðir í lífi barna og 

ungmenna haft áhrif á kvíðaraskanir og getur fjölskyldan þá bæði haft streituvaldandi áhrif 

eða verið styrkjandi þáttur í því að ná bata á kvíða. Foreldrar og/eða forráðamenn eru 
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styrkjandi þáttur ef sýndur er stuðningur við einstaklinginn og hann fær þá umhyggju og 

hlýju sem hann þarf á að halda (Wille o.fl., 2008).  

Loks má nefna að vísbendingar eru um að uppeldisaðferðir kvíðinna foreldra tengist 

þróun kvíðaröskunar hjá börnum þeirra (Ginsburg, Siqueland, Masia-Warner og Hedtke, 

2004).  

3.2.2 Jafningjahópur 

Að vera hluti af jafningjahóp er mikilvægur þáttur daglegs lífs fyrir ungling. Höfnun getur 

aftur á móti leitt til kvíða og streitu og það getur skipt miklu máli fyrir ungling hvernig 

jafningjarnir líta á hann (Santrock, 2010). Ef einstaklingur er t.d. feiminn og þorir ekki að 

gefa eins mikið af sér og aðrir í hópnum þá getur sá hinn sami upplifað kvíða fyrir því að 

kynnast öðrum (Santrock, 2010). Parker og Asher (1987), sálfræðingar frá Bandaríkjunum, 

lásu úr niðurstöðum rannsókna að vandræði við að mynda uppbyggileg félagsleg tengsl 

höfðu áhrif á önnur vandamál og kom það helst fram sem afbrotahneigð og brottfall úr 

skóla. Sumum börnum er vel tekið í jafningjahópnum en önnur eiga erfitt með að eignast 

vini sem getur þá haft áhrif á andlega heilsu einstaklingsins. Lengi hefur verið vitað að 

einstaklingar sem eiga erfitt með að eignast vini lenda frekar í einelti og eiga við 

námsörðugleika að stríða en ungmenni sem eru vinsæl og eiga marga vini og kunningja 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Jafningjahópurinn getur krafist einhvers af einum einstaklingi innan hópsins og kallast 

það jafningjaþrýstingur (e. peer pressure). Þær kröfur sem jafningjahópurinn setur geta leitt 

til þess að unglingurinn upplifi mikla vanlíðan og kvíða og tengist jafningjaþrýstingurinn oft 

einhverri neikvæðri hegðun eins og áhættuhegðun, drykkju eða fíkniefnum (Mack, Strong, 

Kowalski og Crocker, 2007). Jafningjaþrýstingur er skilgreindur á eftirfarandi hátt: „Þegar 

fólk á þínum aldri hvetur þig til að gera hluti eða hindrar þig í að gera hluti, sama hvort þú 

viljir það eða ekki“ (Santor, Messervey og Kusumakar, 1999). Unglingur leitar eftir svörun 

og samþykki frá jafningjum sínum og tileinkar sér ákveðnar kröfur um hegðun í samræmi 

við hegðun jafningja sinna sem er viðurkennd innan hópsins (Brechwald og Prinstein, 2011). 

Rannsóknir sem skoða jafningjaþrýsting hjá ungu fólki hafa sýnt að unglingsstúlkur standa 

almennt betur að vígi í þessum efnum enda standa þær fastar á skoðunum sínum og láta 

ekki jafningja sína hafa áhrif á sig (Steinberg og Monahan, 2009). Þetta kemur á vissan hátt 

á óvart þar sem rannsóknir hafa jafnframt gefið til kynna að unglingsstúlkur hafi almennt 

verri sjálfsmynd en strákar (Stewart-Knox, Sittington, Rugkaasa, Harrisson, Treacy og 

Abaunza, 2005). Einnig hafa unglingsstúlkur meiri áhyggjur af neikvæðum skoðunum 

jafningja sinna og tilfinningaleg vandamál eins og kvíði og þunglyndi eru algengari hjá 

stúlkum (Moksnes, Moljord, Espnes og Byrne, 2010).  
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3.3 Lífsstíll 

Lífsstíll ungmenna skiptir miklu máli ef andleg heilsa þeirra á að vera góð. Þá er talað um 

hreyfingu, mataræði, svefn og notkun á samfélagsmiðlum sem geta haft áhrif á andlega 

heilsu þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um lífsstílsþættina svefn og notkun 

samfélagsmiðla hjá unglingsstúlkum í tengslum við andlegu heilsu þeirra.   

3.3.1 Svefn 

Svefn hefur mikil áhrif á líðan fólks og hafa nýlegar rannsóknir sýnt að ungmenni sofa of 

lítið (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017) og í því sambandi hefur 

athygli manna einkum beinst að samfélagsmiðlanotkun. Í nýrri íslenskri rannsókn (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2007) kom meðal annars fram að minnkandi 

svefn hafði slæm áhrif á líðan stúlkna. Þannig hækki hlutfall stúlkna í 9. bekk sem voru 

taugaóstyrkar með minni svefn. Í ljós kom að 8,1% stúlknanna urðu taugaóstyrkar þegar 

þær sváfu í 9 klukkustundir eða meira, 13,8% þegar þær sváfu í um 8 klukkustundir, 22,2% 

þegar þær sváfu í um 7 klukkustundir, 32% þegar þær sváfu í um 6 klukkustundir og 39,4% 

þegar þær sváfu minna en 6 klukkustundir á nóttu.  

Samkvæmt embætti Landlæknis er mikilvægt að unglingar nái að sofa í a.m.k. 10 

klukkustundir á nóttu (Sveinbjörn Kristjánsson, 2006) en árið 2016 sváfu rúmlega 38% 

stráka og 43% stúlkna um 7 klukkustundir eða minna á hverri nóttu (Inga Dóra Sigfúsdóttir 

og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017).  

3.3.2 Notkun á samfélagsmiðlum 

Vegna breytinga sem orðið hafa á netnotkun ungs fólks á Íslandi og með tilkomu snjallsíma 

þá eru samfélagsmiðlar nú nýr þáttur sem rannsóknir hafa beinst að í auknum mæli. Fólk 

leitar sífellt nýrra leiða til að deila upplýsingum hratt til fjölda fólks og hefur því vægi netsins 

aukist samhliða (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var hjá Capacent árið 2009 voru 76% þjóðarinnar virkir 

þátttakendur á samfélagsmiðlum og voru tæplega 90% af þeim yngri en 40 ára. Í sömu 

rannsókn kom fram að rúmlega 73% fara á Facebook og hefur þróunin þar verið mjög hröð 

þar sem árið á undan, eða árið 2008, fóru aðeins 36% af þjóðinni á Facebook (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). Samfélagsmiðlar eru leið sem fólk 

notar til að ræða persónulega hvert við annað og er munurinn á samfélagsmiðli og 

hefðbundnum miðli sá að samfélagsmiðlar gefa fólki tækifæri til að eiga samræður og tjá 

sig frjálst við þann sem setur fram skilaboð á netinu (Guðmundur Arnar Guðmundsson og 

Kristján Már Hauksson, 2009). 
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Til eru ýmsar gerðir af samfélagsmiðlum og eru vinsælustu vefmiðlar um þessar mundir 

meðal annars Facebook, Twitter og Snapchat. Á Facebook er hægt að miðla upplýsingum, 

myndum og myndböndum til annarra og þar er hnappur sem gerir öðrum kleift að líka við 

(e. like) það sem einstaklingur setur þar inn og sýna þar með að honum líki við innleggið 

(Cambridge University Press, 2011). Twitter er nokkuð svipaður Facebook en býður upp á 

að senda styttri texta, svokallað tíst (e. tweet). Einungis þeir sem eru skráðir á Twitter geta 

séð tístin og þar er líka hægt að líka við tíst annarra (Twitter, e.d.). Snapchat er forrit í 

snjallsímum sem býður upp að senda myndir og myndbönd sem eru sjáanleg í mesta lagi í 

10 sekúndur til einstaklinga og hópa. Forritið er notað í mismunandi tilgangi en 

einstaklingar hafa meðal annars nýtt þetta forrit til að senda kynferðislegar myndir til 

annarra (Betters, 2015).  

Settar hafa verið fram ýmsar ástæður þess að fólk eyði tíma sínum á samfélagsmiðlum 

(Forrester Research, 2009). Í fyrsta lagi er það til að vera í sambandi við vini eins og t.d. á 

Facebook og Twitter. Með þessu móti sér fólk þegar einhver útskrifast úr skóla, kemur úr 

fríi, fær nýja vinnu og eignast nýja vini. Þá má nefna að þrýstingur skapast oft frá vinum við 

þá sem vilja ekki taka þátt á samfélagsmiðlum og neyðast jafnvel til þess að taka þátt svo 

þeir einangrist ekki. Þá eru vefsvæði notuð til að gefa þjónustuaðila ummæli eða stjörnur, 

sem leið til að hvetja og hjálpa öðrum sem eru að takast á við heilsufarsvanda eða þurfa 

einungis aðstoð við tölvuna sína. Að auki eyða einstaklingar tíma sínum á samfélagsmiðlum 

og vilja hafa sinn vettvang flottan svo hann veki athygli hjá öðrum sem kemur þá út sem 

einhvers konar hégómlegur hvati; þörfin að miðla hæfileikum sínum eins og málverkum, 

ljósmyndum og fá viðbrögð frá öðrum; viðurkenningarþörf sem felst í því að einstaklingur 

sækist eftir viðurkenningu og hrósi frá öðrum og síðast en ekki síst að einstaklingar sækjast 

eftir samkennd á samfélagsmiðlum þar sem fólk ræðir sameiginleg áhugamál og myndar 

tengsl sín á milli (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Már Hauksson, 2009). 

Gerðar hafa verið rannsóknir um áhrif samfélagsmiðla á ungmenni og má finna í 

nokkrum þeirra að ungmenni með kvíða eigi til að nota samfélagsmiðla meira en aðrir til að 

koma sér úr aðstæðum sem valda kvíða. Þó getur notkun samfélagsmiðla einnig valdið 

kvíða og streitu og haft áhrif á sjálfsálit fólks (Maldonado, 2014). 

Ungmenni hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig þau vilja líta út og bera sig saman við 

fyrirmyndir sínar og jafningja sem getur leitt til þess að þau verði óánægð með sig og fái 

ranghugmyndir hvernig einstaklingur eigi og eigi ekki að vera. Þá hafa bæði komið jákvæðar 

og neikvæðar niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar hafa verið um tengsl milli notkunar 

Facebook og þunglyndis, sem er ein möguleg afleiðing kvíða. Félag bandarískra barnalækna 

(AAP) birti niðurstöður rannsóknar (2011) um þunglyndi tengt Facebook sem virðist vera 
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vaxandi vandamál ungmenna en helsti áhættuhópurinn eru ungmenni með lítið sjálfstraust. 

Þá kemur þess háttar þunglyndi fram í því að ungmenni sjá myndir, færslur og 

stöðuuppfærslur sem láta þeim líða illa og jafnvel að þau séu óvinsæl (O’Keeffee og 

Pearson, 2011).  
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4 Afleiðingar kvíða 

Kvíðaraskanir geta haft margs konar áhrif á líf ungmenna og þeirra sem glíma við þær. Áhrif 

kvíðans geta birst á margan hátt, svo sem í heilsu og líðan einstaklingsins, í samskiptum við 

vini og fjölskyldu og í námi (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Hér á eftir verður fjallað 

um helstu afleiðingar kvíða fyrir ungt fólk.  

Einstaklingur sem þjáist af kvíða getur átt erfitt í félagslegum aðstæðum. Ungmenni 

draga sig í hlé, eru feimin og hafa litla trú á sjálfum sér fyrir framan jafnaldra sína 

(Cartwright-Hatton o.fl., 2005). Óttinn við að vera dæmdur eða niðurlægður af öðrum getur 

leitt til þess að einstaklingur dragi sig úr félagslegum aðstæðum.  

Fólk með félagsfælni einangrast og upplifir oft einmanaleika (Anxiety and depression 

Association of America, e.d.). Ef félagsleg tengsl hafa verið vandamál frá barnsaldri þá eru 

meiri líkur á því að einstaklingur glími við geðræn og félagsleg vandamál á fullorðinsárum 

(Parker og Asher, 1987). Þá er félagsfælni skilgreind þannig að einstaklingur upplifir 

yfirdrifinn ótta við ákveðnar félagslegar aðstæður og börn og unglingar sem glíma við 

félagsfælni forðast að taka þátt í hópstarfi og eiga oft fáa vini (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). 

Einstaklingar með félagsfælni forðast aðstæður þar sem athygli beinist að þeim, verða 

vanvirkir í vinnu og skóla og eiga erfitt með að aðlagast samfélaginu (Beidel, Turner og 

Morris, 1999). Óskipulagðar félagslegar aðstæður eru t.d. þær aðstæður þegar 

einstaklingur þarf að fara í frímínútur, að hefja samtal við aðila sem hann þekkir lítið og að 

bjóða í afmæli. Eru þær óskipulagðar vegna þess að einstaklingurinn veit ekki hvernig aðrir 

bregðast við og hvaða einstaklinga hann þarf að tala við (Robb og Reber, 2007). Ungmenni 

sem glíma við kvíðaraskanir lesa mikið út úr öllum aðstæðum og gera mikið úr öllu svo 

félagslegu aðstæðurnar verða miklu erfiðari fyrir vikið (Bögels og Zigterman, 2000).  

Mikil hætta er á að félagsfælni aukist með aldrinum sé ekkert gert í henni. Þá verða 

félagslegar aðstæður alltaf erfiðari fyrir einstaklinginn, vandamálin verða meiri og auka þar 

með kvíða og jafnvel önnur geðræn vandkvæði. Því er mikilvægt að einstaklingur leiti sér 

hjálpar sem fyrst svo hann losni undan þeirri fælni sem hann upplifir (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Hér á eftir verður fjallað um mögulegar afleiðingar kvíða hjá 

unglingsstúlkum.  

Að auki er algengt að ákveðnar aðstæður eða áreiti valdi kvíðnum einstaklingum 

áhyggjum og að þeir dragi sig af þeim sökum enn frekar í hlé og það leiði til frekari 

einangrunar einstaklingsins (Cartwright-Hatton, Tschernitz og Gomersall, 2005). 

Hér á eftir verður fjallað um mögulegar afleiðingar kvíða hjá unglingsstúlkum. 
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4.1 Þunglyndi 

Þunglyndi (e. major depressive disorder) er lyndisröskun sem felst í vonleysi, lágu sjálfsmati, 

depurð, sinnuleysi og erfiðleikum við að gleðjast yfir hlutum (Mash og Wolfe, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur eru helmingi líklegri en drengir til að þjást af þunglyndi 

(Costello, Swendsen, Rose og Dierker, 2008). Samkvæmt DSM-5 greiningarkerfinu felst 

þunglyndi í vonleysi þar sem hugsanir fara aðallega að snúast um tilgangsleysi lífsins, 

sjálfsmat einstaklingsins verður lágt, einstaklingur finnur fyrir doða og tómleika, gleðileysi 

og jafnvel sjálfsvígshugsunum (Mash og Wolfe, 2013; Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María 

Guðmundsdóttir, Vera Siemsen og Þórunn Gunnarsdóttir, 2010).  

Þunglyndi unglinga á rætur í margs konar þáttum og má þar nefna erfðir, samband við 

foreldra, félagslega þætti, lága efnahagsstöðu, áföll og streituvaldandi atburði eins og 

erfiðleika í skóla og ástvinamissi (Costello o.fl., 2008; Eley og Stevenson, 2000; Gilman, 

Kawachi, Fitzmaurice og Buka, 2003). Ýmsir þættir geta gert einstaklinga viðkvæmari fyrir 

þunglyndi, svo sem ýmiss konar neikvæð lífsreynsla og einhvers konar missir. Kenningar 

hafa verið settar fram um hvers vegna sé algengara að stúlkur glími við þunglyndi en 

drengir. Samkvæmt kenningu Nolen-Hoeksema (1991) er þeim sem velta sér of mikið upp 

úr merkingu, orsökum og afleiðingu eigin depurðar hættara við þunglyndi. Þá eru 

unglingsstúlkur líklegri til að beita þess háttar hugsunarhætti en unglingsdrengir (Hilt, 

McLaughlin og Nolen-Hoeksema, 2010).  

Ungmenni sem greinast með þunglyndi hafa oft greinst með aðrar raskanir (Rohde, 

Lewinsohn og Seeley, 1991) og þar eru kvíðaraskanir algengastar ásamt 

persónuleikaröskunum og félagslegum vandkvæðum (Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, 

Lewinsohn og Sack, 1997; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

4.2 Sjálfsvíg 

Sjálfsvíg er skilgreint þannig að einstaklingur hefur sjálfur tekið þá ákvörðun að enda líf sitt 

(Embætti landlæknis, 2007). Tíðni sjálfsvíga hefur aukist á Vesturlöndum meðal ungmenna 

á aldrinum 15-24 ára og er talinn helsti dánarvaldur unglinga næst á eftir slysum 

(Committee on Adolescence of Group for the Advancement of Psychiatry, 1996; Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Margir þættir eru taldir tengjast líkum á að einstaklingur taki sitt eigið líf. Sem dæmi 

má nefna líkamlegar og sálrænar ástæður, félagslegar aðstæður, óhóflega vímuefna- og 

áfengisneyslu, reiði, þunglyndi og mikinn kvíða (WHO, 2016). Sjálfsvíg getur orsakast af 

svokölluðu stundarbrjálæði, fljótfærni og skyndiákvörðun. Þá getur tilfinningaleg 
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einangrun, langvinn veikindi eða sársauki leitt til sjálfsvígs og má í því sambandi nefna 

andleg og líkamleg veikindi sem einstaklingurinn getur verið að glíma við (WHO, 2015).  

Það að kljást við mikinn kvíða eykur hættuna á sjálfsvígi. Kvíði getur aukist undir miklu 

álagi og áhyggjum sem gera það að verkum að einstaklingurinn sér ekki aðra leið en að 

binda enda á líf sitt (Lamis og Jahn, 2013).  

Samkvæmt erlendum rannsóknum eru ákveðnir hópar í meiri hættu en aðrir til að 

fremja sjálfsvíg. Konur með alvarlega fíknisjúkdóma og ungir karlmenn eru í þeim hópi, 

einnig einstaklingar með alvarlegar geðraskanir og karlar utan sambúðar sem glíma við 

drykkjusýki og jafnvel atvinnuleysi. Strákar eru líklegri en stúlkur til að taka sitt eigið líf en 

stúlkur gera hins vegar oftar tilraunir til sjálfsvígs en strákar. Stúlkur nota einnig oftar en 

strákar aðferðir sem gera mögulegt að bjarga þeim (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Þá eru þeir einstaklingar sem hafa reynt að fremja sjálfsvíg í meiri hættu en aðrir að reyna 

aftur í von um að tilraunin muni takast (Embætti landlæknis, 2007).  

Félagslegir þættir hafa mikil áhrif á sjálfsvíg ungmenna og má þar nefna aðskilnað við 

foreldri á unga aldri, tíða flutninga, félagslega einangrun, sjálfsmyndarkreppu, sundrung í 

fjölskyldu og lélegt sjálfsálit (Schwean, Mykota, Robert og Saklofske, 1999). 

Áhrif sjálfsvíga á aðstandendur eru mikil en sá sem tekur eigið líf upplifir sig á hinn 

bóginn vera byrði á aðstandendum sínum og telur það vera öllum fyrir bestu að hann taki 

eigið líf (Guðrún Eggertsdóttir, 1997; Óttar Guðmundsson, 2014).  

4.3 Námserfiðleikar og brotthvarf 

Fræðimenn hafa rætt um tengsl milli kvíða nemenda og námsárangurs þeirra (Riglin, 

Petrides, Frederickson og Rice, 2014). Nokkuð misjafnt virðist þó vera hvers eðlis tengslin 

eru því niðurstöður rannsókna hafa bæði gefið vísbendingar um jákvæð og neikvæð tengsl. 

Í sumum rannsóknum hafa nemendur með væg eða mikil einkenni kvíða verið með betri 

einkunnir en þeir sem sýna engin einkenni kvíða en aðrar rannsóknir benda á hið 

gagnstæða, það er að þeir nemendur sem þjást af kvíða fái lélegri einkunnir en þeir 

nemendur sem ekki þjást af kvíða. Þættir eins og aldur og kyn hafa áhrif á kvíða einstaklinga. 

Þannig virðist kvíði hafa meiri áhrif á frammistöðu í námi hjá stúlkum og eldri nemendum 

(Riglin o.fl., 2014).  

Ungmenni geta átt við svokallaða skólafælni að stríða sem kemur yfirleitt fram í kjölfar 

persónuleikabreytinga. Þá tekur unglingurinn upp á því að einangra sig frá öðrum og ef 

þessi fælni kemur upp eftir 14 ára aldur tengist hún yfirleitt kvíða eða þunglyndi (Sigurjón 

Björnsson, 1993). 
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Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir nemendur sem þjást af kvíða eru líklegri en aðrir til 

að hætta í námi (Anna Katrín Ragnarsdóttir, 2015; Van Ameringen og Mancini, 2003). 

Stuðningur foreldra, annarra uppalenda og kennara skiptir einnig miklu máli fyrir þá sem 

þjást af kvíða og því skiptir máli hvort sem barn eða ungmenni þjáist af kvíða í skólanum 

þarf að ræða við kennara, skólastjóra eða ráðgjafa um það hvað hægt er að gera til að 

aðstoða einstaklinginn (Anxiety and Depression Association of America, e.d.).  
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5 Úrræði og ráð 

Mikilvægt er að greina einkenni kvíða á byrjunarstigi og finna leiðir til að hindra hann enda 

hafa rannsóknir sýnt að börn og ungmenni sem áður hafa greinst með kvíðaröskun eiga á 

hættu að fá aftur einkenni kvíðaraskana og að einkennin fylgi þeim fram á fullorðinsár (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Hér á eftir verður fjallað um möguleg meðferðarúrræði við 

kvíða.  

5.1 Hugræn atferlismeðferð 

Hugtakið hugræn atferlismeðferð (HAM) er notað um sálfræðilega meðferð þar sem reynt 

er að draga úr andlegri vanlíðan með því að breyta hugsanaferli einstaklingsins (Kaplan, 

Thompson og Searson, 1995). Haft er að leiðarljósi að hugsanir, tilfinningar og hegðun hafi 

áhrif á hvert annað og því er í hugrænni atferlismeðferð lögð áhersla á að breyta hugarfari 

og hegðun til að hafa áhrif á líðan einstaklingsins (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014).  

Mælt er með hugrænni atferlismeðferð við öllum kvíðaröskunum og ber hún góðan 

árangur við kvíða. Meðferðin hefur orðið árangursríkari og sérhæfðari samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna. Aðeins sérfræðingar sem hafa fengið formlega þjálfun í hugrænni 

atferlismeðferð mega sjá um meðferð. Í hugrænni atferlismeðferð er boðið upp á 

einstaklings-, para- og hópmeðferð (Dattilio og Eiríkur Örn Arnarson, e.d.). Samkvæmt 

Sóleyju Dröfn Davíðsdóttur (2014) er kvíði meðhöndlaður á mismunandi hátt eftir því 

hvernig hann er. Meðal annars er hugræn atferlismeðferð misjöfn eftir því hvers kyns 

kvíðaröskun um ræðir en hægt er að stjórna kvíða með því að takast á við aðstæðurnar og 

ekki flýja þær. Mikilvægt er þó að taka eitt skref í einu (Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María 

Guðmundsdóttir, Vera Siemsen og Þórunn Gunnarsdóttir, 2010).  

Hugræn atferlismeðferð tekur á lífeðlisfræðilegum og líffræðilegum orsökum 

þunglyndis, kvíðaraskana, geðveiki og annarra raskana (Dattilio og Eiríkur Örn Arnarson, 

e.d.). Helstu einkenni hugrænnar atferlismeðferðar eru að hún byggist á fræðilegum grunni, 

byggist á virkri samvinnu, er stutt og hefur tímamörk og er hlutlæg og skipulega uppbyggð. 

Lögð er áhersla á það sem gerist hér og nú, meðferðin byggist á sjálfsuppgötvun og æfingum 

og er færni- og námsmiðuð nálgun notuð (Stallard, 2011). Árangur er misjafn eftir 

einstaklingum og hversu mikill kvíðinn er. Stundum eiga aðrar meðferðir betur við en það 

fer alfarið eftir viðkomandi og hver vandinn raunverulega er (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.d).  

5.1.1 Hugræn atferlismeðferð við almennri kvíðaröskun 

Hugræn atferlismeðferð við almennri kvíðaröskun þykir frekar erfið í fyrstu. Ástæðan er sú 

að einstaklingur með almenna kvíðaröskun á erfitt með að hugsa á uppbyggilegan hátt og 
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stöðva áhyggjur sínar. Í meðferðinni fá einstaklingar að setja saman áhyggjur sínar, leysa 

raunveruleg vandamál og auka óvissuþol. Með þessu er verið að minnka áhyggjur 

einstaklingsins og sýna að með óvissu eykst öryggi hans og hægt er að takast á við hlutina 

án þess að verða hræddur eða stressaður yfir því (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.a).  

5.1.2 Hugræn atferlismeðferð við félagsfælni 

Í hugrænni atferlismeðferð við félagsfælni er farið yfir athygli, hugarfar og 

öryggisráðstafanir. Þeir sem glíma við félagsfælni hafa oft þær hugmyndir að þeir séu 

vitlausir og öðruvísi en aðrir og gera miklar kröfur til sín í öllum aðstæðum sem þeir koma 

fyrir. Félagsfælnir einstaklingar telja oft alla athygli beinast að sér ef þeir t.d. roðna eða 

þegar þeim líður asnalega þá hljóti öllum að þykja þeir mjög asnalegir. Í félagslegum 

aðstæðum forðast einstaklingur augnsamband eða segir lítið og til að forðast það á 

einstaklingur með félagsfælni það til að fá sér róandi lyf eða úthugsa hvernig hann ætli að 

bera sig að í aðstæðunum. Hugræn atferlismeðferð við félagsfælni fer því fram í hópum þar 

sem það eitt að mæta í hópmeðferð gefur einstaklingi með félagsfælni mikið. Kvíðinn fer 

minnkandi eftir því sem fólk mætir oftar í meðferðina og er fólki kennt að takast á við 

aðstæður sem valda kvíða í litlum skrefum og skoða vel allar neikvæðar hugsanir sínar 

(Kvíðameðferðarstöðin, e.d.c).  

5.2 Lyfjameðferð 

Lyfjameðferð reynist vel sumum einstaklingum sem glíma við kvíða. Einstaklingurinn þarf 

þá að leita til heimilislæknis, geðlæknis eða annarra lækna til að fá viðeigandi lyfjameðferð. 

Lyfjameðferð er gagnleg við vissar aðstæður, t.d. þegar einstaklingur getur ekki framkvæmt 

daglegar athafnir og er óstarfhæfur í vinnu eða skóla (Sheehan, 1997). 

Með lyfjameðferð er verið að leiðrétta líkamlegar og andlegar truflanir sem koma 

jafnvel fram vegna þunglyndis og/eða kvíða. Það fer mikið eftir því um hvernig kvíðaröskun 

er að ræða hvaða lyf hentar og einnig skiptir skapgerð einstaklings máli þegar kemur að því 

að velja lyf (Doktor.is, e.d.). 

Þegar einstaklingur fellst á að hefja lyfjameðferð við kvíða þarf að hafa margt í huga 

eins og hverjar hugsanlegar aukaverkanir gætu verið, hver hugsanlegur ávinningur af 

lyfjanotkuninni er, hvort lyfjunum fylgi einhverjar hömlur við venjulegar athafnir og hversu 

lengi læknirinn telji einstaklinginn þurfa á þessum lyfjum að halda (Sheehan, 1997). 

Til eru mörg lyf við kvíðaröskun og því þarf að velja hagkvæm og árangursrík lyf sem 

henta hverjum og einum. Það getur verið erfitt að finna rétt lyf fyrir hvern og einn og þarf 

einstaklingur sem fer á lyf við kvíða að vera undir eftirliti læknis (Landspítali 

háskólasjúkrahús, 2011). Algengt er að nota þunglyndislyf sem eru talin virka þannig að þau 
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auki magn vissra taugaboðbera í heila og tekur oft lengri tíma fyrir þessi lyf að virka við 

kvíðanum. Ef einstaklingur glímir líka við þunglyndi þá dregur oft hraðar úr 

þunglyndiseinkennum en kvíðaeinkennum en þessi lyf eru ekki talin vanabindandi.  

Róandi lyf eru algengustu lyfin við kvíða en þau sljóvga miðtaugakerfið og mælt er með 

því að nota þau einungis í stuttan tíma. Langtímanotkun getur leitt til þess að áhrif dvína og 

einstaklingur verður háður lyfinu. Lyfin geta því skapað annað vandamál vegna þess að 

einstaklingur getur mynda ákveðið þol við lyfinu og það hættir að virka eins og það gerði 

áður. Hætta getur því orðið á því að einstaklingur hækki skammtinn sinn sem varðar við 

misnotkun á lyfinu og einni getur einstaklingur hætt án þess jafnvel að ráðfæra sig við lækni. 

Með því að hætta getur kvíðinn aukist og orðið verri en áður en lyfjanotkun byrjaði (S.Á.Á. 

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.).  

Jafnframt eru við ákveðnar aðstæður notuð lyf sem kallast betablokkarar (e. beta 

blockers) en þau eru talin draga úr ofvirkni í ósjálfráða taugakerfinu og hindra þannig 

líkamleg einkenni sem fylgja kvíða (Sheehan, 1997).  

5.3 Fjölskyldan og skóli 

Mikilvægur þáttur þess að ná lækningu og bata á kvíða er að einstaklingur geti treyst fólkinu 

í kringum sig og geti rætt opinskátt um vanda sinn við sína nánustu. Jafnframt er lögð 

áhersla á að fjölskyldumeðlimir öðlist skilning á sjúkdómnum og afli sér upplýsinga um kvíða 

og kvíðaraskanir (Sheehan, 1997).  

Ef ungmenni glímir við kvíða hefur það að jafnaði áhrif á alla fjölskylduna og einnig á 

námið ef viðkomandi er í námi. Ef kvíði er farinn að hafa áhrif á námið er fyrsta skref 

fjölskyldumeðlima að tala við kennara, skólastjóra, námsráðgjafa eða einhvern annan sem 

starfar innan skólans um hvað hægt sé að gera til að draga úr kvíðanum. Starfsfólk skóla 

þekkir að öllum líkindum einkenni einstaklingsins en áttar sig ekki alltaf á því að þessi 

einkenni komi til vegna kvíða (Anxiety and depression association of America, e.d.).  

Í 17. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að nemendur eigi rétt á að komið sé til 

móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar. Nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar 

sérþarfir og það á ekki síst við nemendur sem glíma við einhvers konar kvíðaröskun. 

Unglingar eyða miklum tíma í skólanum með kennurum, starfsfólki og jafningjum sínum og 

því er mikilvægt að fylgjast vel með líðan þeirra í skólanum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Þegar kemur að fjölskyldu og vinum þarf þó að gæta þess að einstaklingur með kvíða 

sé ekki ofverndaður. Of mikill stuðningur og of mikil hjálp getur orðið til þess að 

einstaklingur fái ekki rétta aðstoð við kvíðanum og ætti t.d. að forðast að beina athygli að 
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kvíðanum með spurningum eins og „Er allt í góðu?“ eða „Hvernig líður þér?“. Aðstoð þarf 

því að vera hæfilega mikil og mikilvægt að gefa aðilanum tíma og sýna þolinmæði (Sheehan, 

1997). 
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6 Umræður/Lokaorð 

Í þessu verkefni var leitað svara við tveimur rannsóknarspurningum, í fyrsta lagi hvað 

einkenndi kvíða og í öðru lagi hvaða þættir ykju áhættu á eða vernduðu gegn kvíða hjá 

unglingsstúlkum. 

Einkenni kvíða koma yfirleitt fram í líkamlegum einkennum og finnur einstaklingur til 

dæmis fyrir skjálfta, ógleði, örum hjartslætti, meltingartruflunum, höfuðverk, slakri 

einbeitingu og svita. Þá upplifir einstaklingur mismunandi einkenni eftir því hvernig 

kvíðaröskun hann glímir við og eiga mörg einkenni við sömu röskunina.  

Þættir sem geta haft áhættu- og verndandi áhrif á kvíða unglingsstúlkna eru m.a. 

persónuþættir þar sem erfðir, uppeldi og sjálfsmynd falla undir. Auk þess hafa 

umhverfisþættir áhrif, svo sem fjölskyldan og jafningjahópurinn, lífsstíllinn sem felst í svefni 

og notkun á samfélagsmiðlum og síðast en ekki síst félagslegar aðstæður. Undir 

umhverfisþættina falla einnig ofbeldi, áfengis- og vímuefnavandi foreldra eða annarra 

fjölskyldumeðlima og líkamleg eða andleg veikindi foreldra. Eru þessar aðstæður nokkuð 

mikill áhrifavaldur hjá ungmennum sem glíma við kvíða. Einnig hefur aukin notkun 

snjalltækja gert það að verkum að samfélagsmiðlar eru meira notaðir og þar geta 

unglingsstúlkur borið sig saman við aðra og þar af leiðandi fundið fyrir aukinni pressu frá 

samfélaginu hvernig þær eigi að vera og hvernig þær eigi að líta út. Kvíðaraskanir virðast 

erfast í fjölskyldum en ef foreldri greinist með kvíða þarf ekki að vera að barnið geri það 

líka. Þetta helst yfirleitt allt í hendur og þá hafa félagslegar aðstæður mikil áhrif og getur 

t.d. einstaklingur sem er feiminn einangrað sig frá samfélaginu og þróað með sér fælni og 

ótta.  

Mikilvægt er að finna þætti sem styrkja einstaklinginn og hafa góð áhrif á andlega heilsu 

hans. Fjölskylda og vinir eru mikilvæg þegar kemur að verndandi þáttum fyrir einstakling 

sem glímir við kvíða. Við að fjölskyldan sýni þann stuðning sem einstaklingur þarfnast vegna 

kvíðans styrkist hann og opnar sig fyrir fjölskyldumeðlimum og vinum um vanda sinn. Þó 

þurfa fjölskylda og vinir að gæta þess að verða ekki ágeng og ofvernda ekki einstaklinginn 

sem glímir við kvíðann þar sem það getur orðið hamlandi og haft áhrif á bata 

einstaklingsins.  

Í öðru lagi var leitað svara við hverjar afleiðingar þess að takast á við kvíða væru og 

hvaða úrræði stæðu unglingsstúlkum með kvíða til boða á Íslandi. 

Afleiðingar kvíða geta verið erfiðleikar í samskiptum við annað fólk þar sem 

einstaklingur á erfitt með t.d. að koma sér í búð eða í fjölskylduboð þar sem hann ætti að 

vera í nokkuð öruggu umhverfi. Námserfiðleikar verða vegna þess að einstaklingur hættir 
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að mæta í skóla, á erfitt með að einbeita sér vegna kvíðans og hann fer að hafa áhrif á 

námið. Þunglyndið felst í vonleysi þar sem sjálfsmat verður lágt og er algengt að ungmenni 

sem glíma við kvíða greinist einnig með þunglyndi. Þá er sjálfsvíg ein afleiðing þess þegar 

unglingsstúlkur finna fyrir þessu vonleysi, hafa lélegt sjálfsmat, eru undir álagi frá 

samfélaginu og þess háttar. Þá eykur kvíði mikið á hættuna á sjálfsvígi og þegar aðrir þættir 

eins og þunglyndi bætast einnig við þá eykur það enn frekar líkurnar og þá vanlíðan sem 

einstaklingur glímir við. Þá sér ungmennið ekki aðra leið en að taka eigið líf. 

Bakgrunnsþættir eins og aldur og kyn, stuðningur frá foreldrum eða forráðamönnum, 

stuðningur kennara og skóla, skipta ungmenni miklu máli og ef þessi stuðningur bregst 

getur það haft slæmar afleiðingar sem felast í auknum kvíða, þunglyndi, námserfiðleikum 

og jafnvel sjálfsvígi.  

Úrræði við kvíða unglingsstúlkna á Íslandi eru helst lyfjameðferð og hugræn 

atferlismeðferð. Þegar einstaklingur fer í lyfjameðferð er margt sem þarf að huga að eins 

og hvernig meðferðarlyf er notað, hversu lengi einstaklingur verður á lyfjunum og hverjar 

mögulegar aukaverkanir eru. Þá þarf viðkomandi að vera undir ströngu eftirliti læknis og 

hitta hann reglulega því mikla eftirfylgni þarf ef tekin eru kvíðalyf.  

Hugræn atferlismeðferð er meðferðarúrræði sem hefur aukist mikið á síðustu árum og 

hefur reynst vel, þá sérstaklega hjá þeim sem glíma við einhvers konar kvíðaraskanir. 

Hugræn atferlismeðferð er árangursrík við kvíða þar sem boðið er upp á mismunandi 

meðferðarform eins og einstaklings-, para- og hópmeðferð. Það skiptir máli hvers kyns 

kvíðaröskun ungmenni glíma við til að hægt sé að meta hvers konar meðferð hentar. Í 

hugrænni atferlismeðferð læra ungmenni að breyta hugarfari sínu og dregur það verulega 

úr andlegri vanlíðan. Traust er mikilvægt hjá einstaklingum sem glíma við kvíða og fyrir 

ungmenni með kvíðaröskun er mikilvægt að geta talað við þá sem þau eiga að geta treyst. 

Þá er helst litið til fjölskyldu unglingsstúlkna í úrræðum við kvíða og að fjölskyldan sé opin 

fyrir því sem þarf að gera til að einstaklingur nái bata. Fyrir einstakling sem er í námi þá er 

skólinn stór þátttakandi í að leysa vandamálin og aðstoða við batann. Mikilvægt er að 

kvíðinn sé ekki feimnismál og hægt sé að tala um hann bæði heima fyrir og innan skólans. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að unglingsstúlkur hafa frekar einkenni 

kvíðaraskana en drengir og hefur kvíði unglingsstúlkna aukist mjög mikið síðustu árin. 

Einkenni kvíða eru mörg og geta þau komið fram án þess að ungmenni greinist með kvíða 

eða einhvers konar kvíðaröskun. Kvíði er eðlileg tilfinning sem eðlilegt er að finna fyrir stöku 

sinnum en þá þarf að gæta þess að hann sé undir eðlilegum mörkum. Samkvæmt þeim 

heimildum sem skoðaðar voru eru margir áhættuþættir ásamt verndandi þáttum sem 

unglingsstúlkur þurfa að vera meðvitaðar um ásamt fjölskyldu, forráðamönnum, kennurum 
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og starfsfólki skóla. Mikilvægt er að þessir einstaklingar fái viðeigandi fræðslu um kvíða, 

hver einkenni hans eru, hverjar afleiðingar hans eru og hvað hægt sé að gera til að aðstoða 

einstakling sem glímir við kvíða. Úrræðið sem virðist virka vel á unglingsstúlkur er hugræn 

atferlismeðferð sem hefur einnig þau áhrif að einstaklingur kynnist sjálfum sér betur og 

tilfinningum sínum, hvenær þær eru eðlilegar og hvenær ekki. 

Niðurstöður benda einnig til þess að eftirlit þurfi að vera meira með notkun snjalltækja 

þar sem hún virðist hafa mikil áhrif á unglingsstúlkur. Hvernig þær bera sig saman við aðra 

á samfélagsmiðlum getur haft slæm áhrif á þær og leitt til kvíða og annarra andlegra 

veikinda.  
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